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Vi har alle en rolle å spille for å verne miljøet.
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FORPLIKTELSE NR. 3 I VINCIS 
MANIFEST «SAMMEN FOR  
GRØNN VEKST»

Felles erklæring fra Xavier Huillard, 
styreleder og administrerende direktør, 
og det europeiske samarbeidsutvalget i VINCI.

I en kontekst med globale klimaendringer, økende knapphet på ressurser og 
naturlige miljø som lider skade, og de tiltak forskjellige aktører, herunder staten, 
treffer for å redusere påvirkningen av egen virksomhet på miljøet, er også private 
aktører nødt til å fortsette å følge en ambisiøs praksis innenfor miljøvern.

Gjennom sin virksomhet kommer VINCI-konsernet til å påvirke miljøet hvis ikke 
miljøet tas med i betraktning gjennom livssyklusen til bygninger og infrastruktur. 
I tillegg til at alle lovmessige krav etterleves av konsernet, forplikter vi oss til 
å iverksette tilleggstiltak for å verne om miljøet for å unngå og minimere den 
påvirkningen vår virksomhet har på miljøet i de landene vi jobber.

Herværende dokument utgjør en referanseramme som skal minimere direkte 
og indirekte påvirkning fra vår virksomhet på de økosystemene vi er avhengige 
av. Dokumentet utgjør grunnpilaren for vår felles miljøvernkultur og reflekterer 
VINCIs ambisjon for alle virksomhetsområder, som er å tilby miljøløsninger til 
kundene sine.

Ruel-Malmaison, 6. november 2020

Xavier Huillard,
styreleder og administrerende direktør 

Roberto Migliardi, 
sekretær for det europeiske samarbeidsutvalget
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Respondere på miljøutfordringer i 
samfunnet
Alle VINCIs virksomheter sikter inn på å yte det beste, ikke bare hva gjelder 
teknikk, økonomi og finans, men også sosialt, miljømessig og samfunnsmessig. 
For å nå dette målet, søker alle selskapene i VINCI å utvikle og skaffe de mest 
effektive miljøløsninger for kundene sine og respondere på utfordringene ute i 
samfunnet. Disse løsningene blir ikke effektive uten å implementere ambisiøse 
sosiale og samfunnsmessige tiltak.

Denne ansvarlige visjonen er uløselig knyttet til vår virksomhet som utbygger 
av landområder, ettersom det vi bygger blir stående i lang tid og påvirker 
eksisterende økosystem. Felles mål for alle konsernets selskaper å bedre 
levekårene for mennesker i de områdene de jobber i.

Konsernets retningslinjer for miljø har som målsetting å integrere miljøvern i 
prosjektene vi leder under hele prosjektets livssyklus. Retningslinjene figurerer 
i konsernets manifest i form av forpliktelsen «Sammen for grønn vekst». Disse 
retningslinjene gjør seg gjeldende i alle områdene i verden der selskap i VINCI 
konsernet er tilstedeværende.

En engasjert tilnærming gjennom hele 
livssyklusen til våre prosjekter
VINCI fremmer øko-design, det vil si at all innvirkning på miljøet hensyntas 
allerede fra prosjektet designes for slik å verne om miljøet gjennom hele 
livssyklusen til bygninger og infrastruktur.

Ettersom konsernet deltar i utformingen av morgendagens samfunn, er det viktig 
for oss å fremme bærekraftig urbanisme og øko-design gjennom hele prosjektet 
og hele verdikjeden ved å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde byområder det 
er behagelig å bo i, infrastruktur som er mer effektiv, mere menneskeorienterte 
arbeidssteder som skaper et bedre liv og større grad av mobilitet for alle.

Miljøstrategier implementeres for å:
• best mulig unngå påvirkning på regionalt miljø og innbyggere
• redusere risiko og negativ innvirkning.

BIDRA TIL Å BYGGE OPP  
EN BÆREKRAFTIG VERDEN

Alle selskapene i 
konsernet deler et felles 
mål, nemlig å bedre 
levevilkårene for folk 
i samfunnene der de 
jobber.
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Planlegge og iverksette 
handlinger for å verne 

om miljøet

02
 Følge med på 

innvirkninger og 
evaluere ytelse

03

Retningslinjer
Med kontinuerlig forbedring og fremskritt som tilnærming, implementerer 
selskapene i konsernet retningslinjene for miljøvern i alle land der de er til stede.

 01. Identifisere og analysere risikoer 

Selskapene i konsernet iverksetter tilpassede handlinger for miljøet, og dette 
nødvendiggjør en forutgående analyse av risiko og de forskjellige innvirkningene 
av prosjektet eller virksomheten på miljøet. De er overbevist om at fremskritt bare 
er mulig når alle de ansatte og de ansattes representanter står sammen om vår 
kultur innenfor miljøvern.
Miljøkonteksten (herunder lover og forskrifter) og innvirkning blir gjennomgått på 
grunnlag av viktige miljøtema:

• forurensing og skadevirkninger;
• utslipp av drivhusgass og energiforbruk som bidrar til klimaendringer;
• klimarisikoer
• forbruk og foredling av råvarer (både fornybare og ikke-fornybare)
• innvirkning på biologisk mangfold og naturlige miljø

 02. Planlegge og iverksette handlinger for å verne om miljøet 

Læring fra risikoanalysen konkretiseres når nødvendig med miljøhandlingsplaner 
som er tilpasset særegenheter ved virksomheten og miljømessige prioriteringer 
som er definert i forkant. Driftsenhetene setter handlingsplanene ut i livet og 
følger opp innvirkningen og de tiltakene som er iverksatt. De kan få hjelp av en 
miljøkontakt hvis de trenger det.

 03. Følge med på innvirkninger og evaluere ytelse 

Hver enhet setter opp et evalueringssystem for å vurdere iverksettelsen av 
miljøhandlingsplanen.
Oppfølgingen sikres ved hjelp av detaljert rapportering som styres av hver enhet.
Korrigerende tiltak kan iverksettes som følge denne oppfølgingsprosessen.

Vi forplikter oss til å:
–  handle for klimaet;
–  utnytte ressursene 

på best mulig måte 
ved bruk av sirkulær 
økonomi;

–  bevare de naturlige 
miljøene.
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 04. Gi de ansatte opplæring og øke oppmerksomheten om miljøet 

Hver enhet passer på at de av de ansatte som støter på miljømessige 
utfordringer på jobb har tilstrekkelige kunnskaper for å møte dette. 
De må kjenne til miljøtiltak og miljøprosedyrer som skal iverksettes og være i 
stand til å følge opp disse.
Alle de ansatte og de ansattes representanter har blitt gjort oppmerksomme 
på miljøutfordringer knyttet til prosjekter de jobber med: lovmessige krav, 
risikoprosedyrer, avfallshåndtering, bevaring av biologisk mangfold osv.

Anvendelse av erklæringen
Implementeres i alle VINCIs enheter
Konsernet har en desentralisert organisasjon. For å respektere denne samt 
å tilpasse våre handlinger slik at de er godt tilpasset virkeligheten, skal 
miljøforpliktelsene våre anvendes i hver enkelt enhet, slik at man på den måten 
kan oppfordre til at disse brukes og forbedres kontinuerlig.

Alle involverte parter hensyntas
VINCIs miljøretningslinjer gjelder for alle konsernets selskaper. Det er selskapenes 
ansvar å garantere for at de nødvendige handlingene også iverksettes av 
underleverandører og entreprenører man samarbeider med under hele 
prosjektperioden. 

Oppfølging av resultater og deling av informasjon
For å sikre fremgang, måles resultatene av handlingene som er iverksatt ved bruk 
av passende indikatorer (herunder oppfølging av utslipp av drivhusgass), og disse 
publiseres i konsernets årsrapport og presentasjoner som gis til interessenter.  
På denne måten kan man utveksle erfaringer rundt måter å oppnå forbedring på.

Arbeidsgrupper på tvers av avdelinger (slik som miljøkomitéen, arbeidsgruppen 
for sirkulær økonomi, koordinering for biologisk mangfold, sentrale miljøklubber) 
diskuterer beste praksis og tilbakemeldinger.

Resultatet fra dette arbeidet presenteres på regelmessig basis for eksekutiv 
komitéen, styret og det europeiske samarbeidsutvalget.

Forbedre og tilpasse våre 
våre handlinger til det 
beste for miljøet, slik at 
de er best mulig tilpasset 
samfunnet.

 :  Denne erklæringen er tilgjengelig på konsernets 
internettsider og på intranett. Erklæringen er oversatt slik 
at flest mulig kan lese den.
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Vår ambisjon er å skape, bygge, 
drifte og vedlikeholde urbane 
områder som det er behagelig å 
bo i, mere effektiv infrastruktur 
og mere menneskeorienterte 
arbeidssteder, med så lite uttak 
som mulig av de ikke-fornybare 
ressursene på jorden vår.



VINCI
1973, boulevard de La Défense 
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex
Tel.: +33 1 57 98 61 00 
www.vinci.com
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