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Veidekke skal være bransjeledende i det grønne 
skiftet - innenfor reduksjon av klimagassutslipp 
og ivaretakelse av miljø. For å oppnå dette må 
holdninger og handlinger være styrt av følgende 
prinsipper: 

HOLDNINGER ▪ Veidekke skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og
ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og 
bruk av miljøvennlig teknologi*.

HANDLINGER ▪ Veidekke skal drive virksomheten i samsvar med Parisavtalen og ta 
en aktiv rolle i overgangen til et klimanøytralt samfunn. 

▪ Veidekke skal jobbe systematisk med klimarisiko som finansiell 
risiko og - mulighet. 

▪ Vi skal aktivt bistå kunder, leverandører og samarbeidspartnere i 
deres tilpasning til et klimanøytralt samfunn. Vi søker løsninger på 
miljøutfordringer gjennom innovasjon og samarbeid. 

▪ Vi skal gi kunden merverdi gjennom vår miljøkompetanse, og 
utfordrer og rådgir kunden til å redusere miljøpåvirkningen.

▪ Veidekke skal forbygge og ha kontroll på forurensning, ivareta
naturmangfold, redusere ressursforbruket (inkl. vann), og vi skal ta 
en aktiv rolle for en sirkulær økonomi. 

▪ Vi får oversikt over vår påvirkning på miljø gjennom 
ledelsessystemet - for stadig å kunne forbedre vår miljøprestasjon. 
Dette skal tilstrebes i våre prosesser og produkter - og gjennom 
verdikjede og livsløp.

▪ Miljø er en integrert del av vår virksomhet, gjennom hele 
produksjonslinjen - fra tidlig i planlegging og gjennomføring av 
prosjekter - og ved innkjøp av produkter og materialer. 

▪ Vi skal gjøre selektive investeringer i innovasjon og løsninger som 
støtter opp under det grønne skiftet.

▪ Vi kjenner og etterlever lover, regler og egne krav.
▪ Vi bidrar utover egen bedrift; i bransjeorganisasjoner, ved 

utdanningsinstitusjoner, innen forskning og utvikling og i samspill 
med myndigheter og politikere. 

*Miljøprinsipper for ansvarlig næringsliv, UN Global Compact


