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Veidekke skal skape verdier gjennom bærekraftig utvikling. Bærekraft 
omfatter hele ESG-begrepet: miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. 
 
For å oppnå dette må holdninger og handlinger være styrt av følgende 
prinsipper:  

Holdninger 

• Veidekke følger UN Global Compacts 10 prinsipper for menneskerettigheter, antikorrupsjon, arbeidsliv og 

miljø 

• Veidekke støtter FNs 17 bærekraftmål, verdens prioriteringer og ambisjoner innen 2030. Veidekke skal 

bidra der vi kan utgjøre en forskjell 

• Veidekkes arbeid med samfunnsansvar og bærekraft bygger på lover, internasjonalt anerkjente 

rammeverk, selskapets strategi og risikoprofil 

• Veidekke legger Norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse til grunn for virksomhetsstyringen 

og skal etterleve Oslo Børs sin veiledning om rapportering av samfunnsansvar 

Handlinger  

• Bærekraft er integrert i selskapets forretningsmodell, gjennom konsernets styringssystem og 

dokumenthåndtering og gjenspeiles i investeringer, innkjøp, kompetanseutvikling og interessentrelasjoner 

• Veidekke forsterker positive bieffekter, eksternaliteter, av vår virksomhet, og begrenser og stopper 

negative 

• Veidekke sørger for å ha aktuell vesentlighetsanalyse som peker ut hvilke bærekrafttema som er viktigst 

for interessentene og selskapet samtidig kan påvirke mest  

• Veidekke setter konkrete mål på de områdene vesentlighetsanalysen utpeker 

• Veidekke gjør det enkelt for kunder å velge bærekraftige løsninger 

• Veidekke inkluderer bærekraft som evalueringskriterium ved valg av leverandører og underentreprenører, 

og følger opp prestasjonen i prosjektene 

• Veidekke tilrettelegger for at ansatte identifiserer muligheter og påvirker valg slik at selskapet tilbyr de 

mest bærekraftige løsningene i verdikjede og livsløp 

• Veidekke jobber systematisk med risiko og muligheter knyttet til bærekraft 

• Veidekke stiller krav til sine leverandører og samarbeidspartnere om at miljø, sosiale forhold og etisk 

forretningsvirksomhet i hele verdikjeden ivaretas 

• Veidekke tilrettelegger for innovasjon av prosesser, produkter og forretningsmodeller 

• Veidekke kommuniserer på en måte som reflekterer selskapets reelle innvirkning på klima, natur og 

mennesker 

• Veidekke rapporterer årlig i henhold til anerkjente standarder og utvalgte investorundersøkelser  
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