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Skanska Sveriges
Miljöpolicy
Skanska Sverige utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för
människor att bo, arbeta och resa i. Grönt byggande är det begrepp som Skanska
använder för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande.
Grönt byggande omfattar både vad och hur vi bygger och producerar. Våra mål är
att vara ledande inom grönt byggande samt att det vi bygger och producerar åt våra
kunder såväl som vår egen verksamhet ska ha en så nära noll miljöpåverkan som
möjligt. Var och en som arbetar i Skanska Sverige följer principerna nedan.
•

Vi vill bygga grönt
Samarbete med våra kunder och partners är viktigt för att lyckas med vår gröna resa.
Därför utvecklar och erbjuder vi gröna lösningar och gröna projekt till våra kunder
och arbetar för att varje projekt och leverans blir en god grön referens för framtida
affärer.

•

Vår målsättning driver oss framåt
Vi höjer nivån på vårt gröna byggande från år till år, det som är grönt idag är inte
grönt i morgon. Därför har vi högt uppsatta miljömål som vi följer upp för att
ytterligare utveckla våra arbetssätt och verktyg för ständig förbättring.

•

Vi har hög kompetens
Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig
utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra högt
uppsatta miljömål.

•

Vi överträffar externa krav
Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå och arbetar för att
erbjuda gröna lösningar utöver det som normer och lagar kräver.

•

Vi tar ansvar
Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav, inte bara
på oss själva utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra
samarbetspartners.

Dessa principer ansluter till Skanskas övriga policies och värderingar som Code of
Conduct, Vårt sätt att vara, Kvalitetspolicy och Arbetsmiljöpolicy. Tillsammans med våra
arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem Vårt sätt att arbeta.
Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi
blir en förebild inom svenskt näringsliv.
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