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Miljö- och klimatpolicy
Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg och anläggning, infrastruktur, bostäder och 
kommersiella lokaler. Med utgångspunkt i våra värderingar utvecklar vi vår verksamhet, våra 
medarbetare och vårt kunderbjudande. Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle.

Miljö- och klimatpolicyn definierar gemensamma principer för att driva och utveckla vår 
verksamhet och våra produkter mot klimatneutralitet och nära noll miljöpåverkan, samt att 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Alla som arbetar i Skanska Sverige och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa denna 
policy och integrera miljö och klimat i sitt dagliga arbete.

Vi bygger för framtiden
Vi utvecklar, bygger och erbjuder projekt, produkter och tjänster med höga miljö- och 
klimatambitioner. För att nå framgång arbetar vi tillsammans – både internt och externt – för 
att varje leverans ska bli en god referens för framtiden.

Vi har rätt arbetssätt och kompetens
Vårt ledningssystem utgör plattformen för kunskap och gemensamma rutiner, och vi höjer 
ständigt nivån på våra mål, arbetssätt och verktyg. Genom utbildning, erfarenhetsutbyte och 
omvärldsbevakning säkerställer vi att vi har rätt kompetens och engagemang i organisationen.

Vi överträffar externa krav
Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå. Utöver detta erbjuder vi 
hållbara lösningar bortom det som efterfrågas, och driver på utvecklingen av ett grönt och 
klimatsmart byggande i branschen. 

Vi tar ansvar
Vi tar ansvar för vår miljö- och klimatpåverkan i alla led och i ett livscykelperspektiv. Därför 
ställer vi höga krav – inte bara på oss själva, utan även på våra leverantörer, 
underentreprenörer och andra samarbetspartners. Vi integrerar miljö- och klimatarbetet i våra 
affärer och bjuder in kunder, partners och leverantörer att tillsammans med oss driva 
utvecklingen framåt.

Vår Miljö- och klimatpolicy är i linje med Skanska Sveriges övriga policyer samt våra 
värderingar. Tillsammans med våra arbetssätt och hjälpmedel finns de samlade i vårt 
ledningssystem, Vårt sätt att arbeta®.


