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Tillsammans agerar vi alla för miljön.
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ÅTAGANDE N°3 I VINCI:S
MANIFEST: ”TILLSAMMANS!
FRÄMJA GRÖN TILLVÄXT!”
Gemensamt yttrande av Xavier Huillard,
VINCI:s styrelseordförande och VD och
det europeiska företagsrådet.
Klimatförändringar sker på global nivå, det råder brist på resurser och naturen
tar skada. Många aktörer är engagerade i frågan, bland annat statliga aktörer,
och målet är att minska företags negativa inverkan på miljön. Privata aktörer
uppmanas därför att driva en ambitiös miljöpolitik som skyddar omgivningen.
VINCI:s verksamheter har en inverkan på miljön men det är oerhört viktigt att
se till byggnaders och infrastrukturers hela livscykler. Koncernens företag följer
redan alla de obligatoriska regelverk som implementeras. Nu vill vi engagera oss
än mer för att vidta ytterligare åtgärder för att så mycket som möjligt undvika och
minska ett negativt miljöavtryck i de länder där vi är verksamma.
Det här dokumentet är en referensram vars syfte är att begränsa de direkta
och indirekta konsekvenser som våra verksamheter får på ekosystemen som vi
samtidigt är beroende av. Det är en grund att bygga vidare vår gemensamma
miljömedvetna kultur på och det innebär att alla VINCI:s yrken räknas med i
koncernens miljöambitioner. Målet är att erbjuda kunder miljövänliga lösningar.
I Rueil-Malmaison den 6 november 2020

Xavier Huillard,
Styrelseordförande-verkställande direktör

Roberto Migliardi,
Det europeiska företagsrådets sekreterare

4

RIKTLINJER FÖR MILJÖN

TILLSAMMANS BYGGER VI EN
HÅLLBAR VÄRLD
Lösa miljöfrågor i vår lokala omgivning
Att förbättra livskvalitén
i vår omgivning är alla
koncernens företags
gemensamma mål.

VINCI:s verksamheter har som mål att prestera globala resultat – inte bara tekniska,
ekonomiska och finansiella resultat, utan också sociala, miljörelaterade och
samhälleliga resultat. I syfte att uppnå detta mål har VINCI:s företag ambitionen att
utveckla och vidta åtgärder som löser våra kunders miljöfrågor på ett så effektivt
sätt som möjligt så att det samtidigt är anpassat till omgivningens utmaningar.
Lösningarna är direkt kopplade till ambitiösa sociala och samhälleliga åtgärder.
Den här ansvarsfulla visionen är starkt förankrad i vår yrkesuppgift, nämligen att
vara med och forma omgivningen. Resultaten av vårt arbete lever kvar långsiktigt
och får en inverkan på nuvarande ekosystem. Att förbättra livskvalitén i vår
omgivning är alla koncernens företags gemensamma mål.
Syftet med koncernens riktlinjer för miljön är att koncernens projekt ska skydda
miljön under projektens hela livscykel. Det förtydligas i koncernens Manifest,
i åtagandet: ”Tillsammans! Främja grön tillväxt!” Riktlinjerna gäller för alla
områden runt om i världen där VINCI:s företag är verksamma.

Ett engagerat tillvägagångssätt längs våra
projekts hela livscykler
VINCI främjar ekodesign, d.v.s. att miljöavtrycket tas i beaktande från första
början i ett projekts utformning i syfte att skydda miljön under byggnaders och
infrastrukturers hela livscykel.
Det är en verklig utmaning för koncernen i sin roll som aktör för morgondagens
omgivning: att främja hållbar urbanisering och ekodesign under hela projekts
gång, längs med hela värdekedjan. Vår ambition är att utforma, konstruera, driva
och underhålla städer som är bekväma att leva i, med smidigare infrastrukturer
och mer humana produktions- och arbetsplatser. Målet är att förbättra var och
ens rörlighet och trivsel.

Miljöåtgärder vidtas enligt följande logik:
• Undvika så mycket som möjligt en negativ miljöinverkan på omgivningen och
alla som lever i den;
• Minska riskerna och den negativa inverkan.
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Riktlinjer
Vi åtar oss att:
– motverka
klimatförändringarna;
– optimera resurserna för
att främja en cirkulär
ekonomi;
– bevara naturen.

Koncernens företag implementerar riktlinjer för att skydda miljön i alla länder där
koncernen är verksam, i en anda av kontinuerlig förbättring och utveckling.
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Planera och vidta
miljövänliga åtgärder

Följa miljöinverkan
och bedöma resultaten

01

04

Identifiera
och analysera
risker

Utbilda och
öka miljömedvetenheten
bland medarbetare

01. Identifiera och analysera risker
Koncernens företag vidtar miljöåtgärder som är väl anpassade till den lokala
omgivningen. Det krävs att en riskbedömning görs av de olika potentiella
konsekvenser som ett projekt eller en verksamhet kan få för miljön. Framsteg
uppnås endast om alla medarbetare och deras representanter tillsammans
främjar en företagskultur som präglas av miljömedvetenhet.
Omgivningen granskas i sitt sammanhang (inklusive regelmässiga) och det
sannolika avtrycket granskas ur följande relevanta miljöperspektiv:
• Föroreningar och störningar;
• Växthusgasutsläpp och energiförbrukning som bidrar till klimatförändringarna;
• Risker för klimatet;
• Förbrukning och förvandling av råvaror (förnyelsebara eller icke-förnyelsebara);
• Avtryck på den biologiska mångfalden och omgivningen.

02. Planera och vidta miljövänliga åtgärder
Om så krävs, leder riskbedömningen till en miljönvänlig handlingsplan som
är väl anpassad till de operativa behoven och de förbestämda miljörelaterade
prioriteringarna. En samordnare organiserar de åtgärder som bör vidtas, ser till att
de vidtas och följer inverkan på miljön.

03. Följa miljöinverkan och bedöma resultaten
När miljövänliga åtgärder vidtagits är det viktigt att uppföljning sker och att
resultaten bedöms vid varje enhet.
Uppföljningen sker via en detaljerad rapportering inom varje avdelning som också
styr processen.
Korrigerande åtgärder kan komma att vidtas inom ramen för uppföljningen.
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04. Utbilda och öka miljömedvetenheten bland medarbetare
Det är varje enhets ansvar att se till att medarbetare som konfronteras med
miljöutmaningar i sitt arbete har kunskap nog att hantera dessa. De måste ha
fått kännedom om miljövänliga åtgärder som vidtagits och själva kunna se till att
förfaranden följs.
Hela personalen och alla arbetstagarrepresentanter utbildas i specifika
miljörelaterade aspekter för varje projekt: regelverk, förfaranden att följa om
en riskfylld händelse uppstår, hanteringen av avfall, skydd av den biologiska
mångfalden, osv.

Det gemensamma yttrandet i praktiken
Förbättra och anpassa
våra miljöåtgärder till
lokala omständigheter.

Spridning inom alla VINCI:s affärsområden
Koncernen är organiserad enligt en decentraliserad modell. I syfte att anpassa
miljöåtgärder till så lokala omständigheter som möjligt tar varje avdelning ansvar
för att de vidtas, främjas och förbättras kontinuerligt.
Alla medarbetare räknas med
VINCI:s riktlinjer för miljön vänder sig till koncernens alla företag. Det är varje
företags ansvar att se till att riktlinjerna även följs av underleverantörer och
samarbetspartners under hela projektets gång.
Uppföljning av resultaten och utbyte av information
Resultaten av de åtgärder som företagen vidtagit mäts enligt relevanta indikatorer
(inklusive växthusgasutsläppen). Det är nödvändigt för att kunna göra framsteg.
Resultaten publiceras sedan i koncernens årsrapport och presenteras för berörda
parter. Det öppnar möjligheter till utbyten som i sin tur kan förbättra resultaten.
Arbetsgrupper skapas kring specifika teman (miljökommitté, arbetsgrupp
om cirkulär ekonomi, samordningsgrupp för den biologiska mångfalden,
samtalsgruppen Miljö), där medlemmarna kan utbyta god praxis och erfarenheter
med varandra.
Åtgärdsresultaten presenteras regelbundet för koncernens exekutiva kommitté,
styrelse och euroepiska företagsråd.
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:D
 et gemensamma yttrandet finns tillgängligt på
koncernens hemsida och intranät. Det har översatts för att
så många som möjligt ska kunna läsa det.
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Vår ambition är att utforma,
konstruera, driva och underhålla
städer med angenäm livsmiljö,
smidigare infrastrukturer och
mer humana produktions- och
arbetsplatser och detta genom att
använda så lite som möjligt av vår
planets icke-förnyelsebara resurser.
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