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Fra rapportering til kjernen i selskapets strategi
Anbefalinger, forventinger og regler
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rapportering av 

samfunnsansvar

Veidekke bruker 

The Global 

Reporting Initiative 

(GRI) som 

utgangspunkt for 

rapportering av 

samfunnsansvar

En separat rapport

Veidekke gir for 

første gang ut en 

separat rapport for 

Samfunnsansvar

Vesentlighet

Ny vesentlighets-

vurdering som 

grunnlag for 

Bærekrafts-

rapporten

Bytter navn

Veidekke rapport for 

samfunnsansvar 

bytter navn til 

Bærekraftsrapport

Parisavtalen

Veidekke forplikter 

seg til å drive 

virksomheten i tråd 

med Parisavtalen –

FNs togradersmål

Reduksjonsmål

Veidekke beslutter å 

fastsette mål for 

reduksjon av 

klimagasser.

50% innen 2030, og 

90% innen 2050

Netto-null

Veidekke vedtar å 

redusere utslippene 

til netto null innen 

2045 – alle scope

Klimarisiko

Veidekke 

gjennomfører sin 

første klimarisiko-

analyse – etter 

samtaler med de 

største investorene

Taksonomi

Veidekke 

gjennomfører en 

stor pilotstudie for å 

få innsikt og efaring

med taksonomien
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Bærekraft, klima og sosialt ansvar
Veidekke leder an i utviklingen
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Arbeider målrettet for å redusere 

klimafotavtrykket 

Ledende på rapportering av klima-

og bærekrafttemaer

Vurderer fortløpende risikoen

knyttet til klimaendringer

Skal redusere klimagassutslippene fra egen 

virksomhet med 50 % innen 2030 og 90 % innen 

2050.

● Innføring av fossilfrie byggeplasser, 

pilotprosjekt med ombruk av betongelementer 

og elektrifisering av maskinparken

● Overgang til lavtemperaturasfalt, økt gjenbruk 

samt bruk av biomasse i asfaltproduksjon

● Utstrakt produksjon i massivtre

● Reduserte klimagassutslipp fra egen 

virksomhet i 2018 og 2019

Utvidet fokus på hvordan endringer i klima vil 

påvirke Veidekkes virksomhet (TCFD*)

● Veidekke har startet et arbeid for å kartlegge 

klimaendringer som en finansiell risiko

● 2019 ble en pilotstudie gjort for 

Industrivirksomheten, som vurderer både 

fysisk klimarisiko og overgangsrisiko

● Veidekke utvider studien til å vurdere 

klimarisiko i eiendomsvirksomheten og 

dernest for bygg- og anleggsvirksomheten

Veidekke rapportering av klima- og 

bærekraftstemaer er basert på en grundig 

vesentlighetsanalyse

● Veidekkes bærekraftsrapportering får 

toppscore i flere målinger

● Veidekke er på A-listen til CDP – er kåret til en 

av de beste på bærekraftsrapportering på 

Oslo Børs

→  →

* Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
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Taksonomien
Vår tilnærming til problemstillingen

En liste over økonomiske aktiviteter og tilhørende 

screeningkriterier for deres bidrag til EUs seks miljømål

1. Begrensning av klimaendringer

2. Klimatilpasninger

3. Bærekraftig bruk/beskyttelse av marine ressurser

4. Omstilling til sirkulærøkonomi

5. Forebygging og kontroll av forurensning

6. Beskyttelse av økosystemer
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● Formålet for enhver virksomhet er å 

skape og kapre verdier gjennom 

levering av tjenester og produkter til 

én eller flere kunder

● Men all virksomhet skaper i tillegg 

positive og negative bi-effekter av 

måten de utfører virksomheten på. 

● Slike positive og negative konsekvenser 

omtales som eksternaliteter

● Eksternaliteter er kostnader eller 

gevinster ved produksjon eller 

konsum som ikke belastes 

beslutningstakeren (kunde eller 

byggherre).
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En fragmentert verdikjede –med egne eksternaliteter
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KonstruksjonPlanlegging og design
Utvikling av 

prosjektet

Drift av 

prosjektet
Råbygg

Tekniske 

fag
Design ProsjekteringInnkjøpRegulering Interiør

Ferdig-

stillelse

1 2 3 4
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En fragmentert verdikjede –med egne eksternaliteter
Klimautslipp gjennom verdikjeden
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KonstruksjonPlanlegging og design
Utvikling av 

prosjektet

Drift av 

prosjektet
Råbygg

Tekniske 

fag
Design ProsjekteringInnkjøpRegulering Interiør

Ferdig-

stillelse

*Scope 1 og 2: 

97 000 
tCO2e

**Scope 3: 

~400 000 
tCO2e

Bruk av 

produktet

13%**

Materialer

68%**

Betong-

konstruksjoner

53%**

Fossile 

brensler

92%*

Transport

18%**
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Klimanøytralitet – scope 1, 2 og 3
Veidekke skal være klimanøytrale før 2045

● Minimera avtrycket som skapas vid 

design och produktion i form av 

materialer, trnsporter och 

produktionsmetoder.

● Ta det ännu ett steg längre genom att 

benytta recirkulering och gjenbruk av 

materialer.

● Se till att bygget producerar mer förnybar 

energi under levetiden än vad det 

förbrukar. Eller kompensera med 

investeringar i karbonfångst. Så att netto 

null uppnås under den levetid bygget har.
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Fjerning av CO2 fra atmosfæren

GHG utslipp

1,5°C-tilpasset 

utslippsbane

Klima-

nøytralitet

C
O

2
 u

ts
lip

p

Tid



© Veidekke

Prestasjon med Mening
Vår måte å skape verdier på

Prestasjon med Mening er Veidekkes visjon 

for å levere overlegne økonomiske resultater, 

gjennom…

● …vårt lidenskapelige forhold til prosjektet. Vi 

leverer vårt kundeløfte i prosjektet – og er 

eksperter på infrastruktur og bygg og på 

prosjektgjennomføring

● …å sette menneskene først, da det er våre 

ansatte som skaper verdiene, den sterke 

fornybare kraften som driver Veidekke 

● …å være en del av klimaløsningen gjennom en 

aktiv rolle i overgangen til et klimanøytralt 

samfunn
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Vi setter 

menneskene

først

Kundens 

prosjekt er 

vår lidenskap

Vi tar en aktiv 

rolle i 

klimaskiftet

Overlegne 

økonomiske

resultater
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Generating profits 

not from creating the 

world's problems, 

but from solving 

them.

“

Paul Polman
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Tusen takk for 
oppmerksomheten


