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 Veidekkes klimaplan 
Veien mot netto null utslipp innen 2045  

Bærekraftsutfordring Jordens tålegrenser er i ferd med å overskrides, blant annet gjelder dette mtp 
klimaendringer, tap av biologisk mangfold og arealendringer. 
Veidekke tilhører 40 % bransjen – fordi bransjen er knyttet til høyt energiforbruk, stort 
forbruk av materialer og naturressurser, samt generering av store mengder med avfall. På 
verdensbasis står bygg- og anleggsbransjen for ca 40 % av verdens CO2-utslipp, så vi er 
en del av problemet vi skal løse. 

Vår tilnærming Som ett av de første selskapene på Oslo Børs forpliktet Veidekke seg i november 2015 til å 
drive virksomheten i samsvar med Parisavtalen (den gang FN`s togradersmål). Denne 
forpliktelsen ga en klar retning i miljøarbeidet, og det ble satt fokus på å kutte utslipp i 
hele verdikjeden. 
 
Våre klimamål: 
2045: Veidekke skal være netto null gjennom hele verdikjeden 
2030: 50 % reduksjon i scope 1 2 (basisår 2018) og 50 % reduksjon i scope 3 (basisår 
2020) 
 
Veidekke er første entreprenørselskap i Skandinavia med netto null-klimamål verifisert av 
SBTi (juli 2022). Både kortsiktige og langsiktige klimamål er verifisert av det anerkjente 
Science Based Target initiative (SBTi).  Companies taking action - Science Based Targets 
 
Veidekke har innført klimabudsjett som er brutt ned på virksomhetsnivå. Etterlevelse av 
klimagassbudsjettene vil bli fulgt opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål, og både 
bærekraftlenket lån (selskapsnivå) og økonomiske lederinsentiver er knyttet til 
klimagassbudsjettet.  

Tiltak for å bli 
“future fit» 

Veidekke har utviklet en klimaplan, en handlingsorientert og klimavitenskapelig ledet 
strategi som tilstreber at Veidekke (og dens verdikjede) er på vei til 1,5oC. Veidekke jobber 
for at forretningsmodellen fortsatt skal være relevant i en netto null økonomi.  

Viktigste grep 
Veidekke kan gjøre 
for å følge planen om 
50% reduksjon innen 
2030 
  

Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige 
prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår 
innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse. Veidekke skal være netto null i 
2045, og det starter med årlig kutt i utslipp lineært til halvering i 2030. 
 
Frem til 2025 kjennetegnes grep og effekter av: 

• Bytte til fossilfrie / utslippsfrie energibærere 
• Materialvalg og ressursbruk 
• Produktutvikling og innovasjon 
• Prosjektportefølje 

 
Videre mot 2030 og 2045: 

• Videreutvikle og akselerere tiltakene fra perioden før 
• Innovere og ta i bruk ny teknologi 
• Nye forretningsmodeller 

 
Vi vil nøytralisere restutslipp gjennom karbonfangst og andre metoder som fjerner CO2e 
fra atmosfæren 

Vår fremgang 
 

Scope 1 og 2: I 2021 utgjorde CO2-utslipp fra Veidekkes egen virksomhet 81 290 tonn 
CO2e, hvorav 78 730 tonn i scope 1 og 2 560 tonn i scope 2. Dette utgjør en reduksjon i 

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
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absolutte utslipp på 17 % fra 2020, som innebærer at Veidekke innfridde klimabudsjettet. 
Reduksjonen skyldes blant annet økt andel biodrivstoff samt at en stor andel av 
prosjektene var under avslutning og dermed i en mindre energiintensiv fase. Utslippene 
utgjorde 2,16 kg CO2e per omsatt NOK 1 000, som er en reduksjon på 13 % fra 2,48 kg 
CO2e i 2020.  
I Veidekkes egen virksomhet står asfalt i Norge for 44 %. Utslippene fra 
asfaltvirksomheten i 2021 er beregnet til 15,9 kg CO2e per tonn produsert asfalt, mot 16,8 
kg i 2020. Reduksjonen i utslipp per tonn skyldes blant annet flytting av produksjon til 
mer effektive asfaltverk. 
 
Scope 3: I 2021 fremskaffet Veidekke for fjerde gang utslippstall for scope 3, som 
omfatter utslipp i hele verdikjeden og utgjør ca 90 % av alle utslipp knyttet til konsernets 
virksomhet. Veidekke har besluttet å bruke 2020 som basisår1 for å måle den videre 
utviklingen i scope 3-utslipp2. I 2021 utgjorde CO2e-utslipp fra scope 3; 851 645 tonn, mot 
907 033 i 2020. 
 

 
Vår selskapsstyring  Øverste ansvaret ligger hos styret 
Policy og lenke til 
mer info 

• Veidekkes konsernstrategi: Strategi | Veidekke 
• Klima- og miljøpolicy: Styrende dokumenter (veidekke.no)  

Internasjonale 
rammeverk 
(referanser) 

• Parisavtalen 
• Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) 
• Science Based Targets initiative (SBTi) 
• IPCC Special Report: Global Warming of 1,5 degree 
• EU Taksonomi 
• TCFD-initiativet (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) 
• CDP: Climate transition plan: Discussion paper  

Eksempler på 
partnerskap og 
samarbeid 

Vår jobb er både å redusere våre egne utslipp der vi kan, men også å bruke vår 
kompetanse og ekspertise til å redusere kundenes og leverandørenes klimaavtrykk. Vi 
utforsker samarbeid med ulike eksterne aktører med tanke på sirkulære løsninger, dette 
eksempelvis knyttet til gjenbruk av betong og uforurensede, tunge masser. Veidekke er 
strategisk partner med Miljøstiftelsen Zero Emission Resource Organisation (ZERO). I 

 
1 Vi har sett behovet for å oppdatere basisår for scope 3 2020, primært for å sikre et riktig sammenlikningsgrunnlag. Det har vært endringer både knyttet 

til omfang og metode. 

2 Transport og distribusjon av produkter kjøpt av rapporteringsselskapet i rapporteringsåret mellom Veidekke og nivå 1 leverandører og egen virksomhet 

(i kjøretøy og anlegg som ikke eies eller kontrolleres av Veidekke). Bruk av solgte produkter inkl. energiforbruk i overleverte bygg i rapporteringsåret. 

Sluttbehandling av solgte produkter er avfallshåndtering og sluttbehandling ift materialer som kjøpes inn av Veidekke i rapporteringsåret. 

https://www.veidekke.no/om-veidekke/strategi-2025/
https://www.veidekke.no/om-veidekke/styrende-dokumenter/
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dialogen med investorer er bærekraft, spesielt klimarisiko og -muligheter, klimaplan et 
gjentakende tema.  

Bærekraftsmål - 
bidrag 

Mål 13: Veidekke vil innen 2045 være netto-null gjennom hele verdikjeden og på denne 
måten bidra til å begrense klimaendringene. Arkiv for Bærekraftsmål - UN Global 
Compact Norway, FNs bærekraftsmål 

Mål og indikatorer Se Veidekkes Års- og bærekraftrapport 2021 Veidekke Årsrapport 2021 (cision.com) 
Se også til årlige besvarelser av CDP Climate change Home - CDP 

Oppdatering Klimaplanen oppdateres minimum årlig, primært i løpet av 1. kvartal 
 

https://globalcompact.no/barekraftsmal/
https://globalcompact.no/barekraftsmal/
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://mb.cision.com/Main/17348/3533337/1554568.pdf
https://www.cdp.net/en

