Hållbarhetsrapport
Sverige

Förord

Vår värdegrund

Atkins Sveriges hållbarhetsrapport är en sammanställning av vårt
hållbarhetsarbete. Det är vår strävan att vara en starkt bidragande kraft
som möjliggör att vi tillsammans uppnår målen i Agenda 2030.

Vision

Vi har en global strategi, Sustainable Business Strategy och en global
hållbarhetsrapport, Global Sustainability Report 2019. Denna svenska
hållbarhetsrapport är ett komplement till den globala rapporten.
Atkins strävar efter att bli Sveriges bästa rådgivare inom trafik och
samhällsutveckling. Genom kompetens och innovativa metoder vill vi att
våra medarbetare har en trygg arbetsmiljö, att vi levererar kvalitet och att
vi förebygger miljöskador samt bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ur ekologisk, social, kulturell och ekonomisk synvinkel.
Vår verksamhet i Sverige berör främst tåg,
järnvägar och
samhällsplanering. Tåg är det miljövänligaste transportmedlet, där
koldioxidutsläppet är bland de lägsta i jämförelse med andra befintliga
transportalternativ.
Vi banar väg för ett hållbart samhälle där både vi och nästa generation
kan leva ett gott liv. Till vår hjälp har vi ett gränsöverskridande samarbete
med all världens kunskap och möjligheter till vårt förfogande.
Atkins Sverige arbetar efter ett Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljösystem
som är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO
45001:2018.

Här utvecklas ledande innovatörer som skapar framtiden.

Mission

Vi är Sveriges ledande rådgivare inom samhällsutveckling och trafik. Vi drivs av
nyfikenhet och passion för att hitta smarta helhetslösningar på komplexa problem. Med
omtanke om vår värld och varandra skapar vi en framtid där alla kan leva tryggt
tillsammans.

Kundlöfte

Bättre tillsammans

Våra värderingar

Säkerhet, integritet, samarbete och innovation
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Code of Conduct
Vår Code of Conduct (uppförandekod) är en handbok för våra anställda, som vägleder
oss genom våra företagsregler och gemensamma värderingar. Våra värderingar är
kärnan i vår företagsidentitet. De avspeglar hur vi agerar, talar och beter oss
tillsammans samt hur vi interagerar med våra kunder och intressenter. Samtliga
anställda måste årligen gå igenom Code of Conduct och genomföra ett test för att
visa att man förstått.
SNC-Lavalin främjar integritet och de högsta etiska standarderna i alla aspekter av
verksamheten. I syfte att säkerställa att vi alla uppfyller de värderingar och ansvar
som beskrivs i vår Code of Conduct åtar SNC-Lavalin sig att:
• Bygga och främja en integritetskultur
• Skapa lämplig medvetenhet om vår Code of Conduct på alla nivåer
• Fastställa åtgärder för att förhindra, upptäcka och svara på oetiskt eller
regelvidrigt uppförande
• Tillhandahålla globalt tillgänglig support, information och resurser för att hjälpa
till med tillämpningen av vår Code of Conduct
• Skydda alla som påtalar problem i god tro mot repressalier samt
• Kontinuerligt förbättra våra styrningsstandarder.
Allas säkerhet är viktig för oss. Vi strävar efter att göra affärer på ett säkert, etiskt,
miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Vi säkerställer att tillämplig hälso-,
säkerhets- och miljölagstiftning för arbetsplatser behandlas som en minimistandard
inom alla områden där vi bedriver verksamhet.
Vårt program för hälsa, säkerhet och miljö, som baseras på identifiering av faror,
riskbedömning och eliminering av faror, syftar till att skapa en incidentfri
arbetsmiljö. Vi är alla ansvariga för varandras säkerhet.
Företagets miljöutredning som är en nulägesbeskrivning av den yttre miljön ligger till
grund för det miljöledningssystem vi upprättar. Utifrån miljöutredningen identifieras
våra miljöaspekter som ligger till grund för policy, mål, miljöledningsprogram och
miljörutiner.
SNC-Lavalin och Atkins arbetar också med socialt ansvarstagande genom att stödja
skyddet och bevarandet av mänskliga rättigheter. Vår Code of Conduct förbjuder
affärer med underleverantörer, affärspartner, leverantörer eller annan tredje part som
bryter mot mänskliga rättigheter. SNC-Lavalin har även tagit fram och skrivit under
Modern Slavery and Human Trafficking Statement.

FN:s globala hållbarhetsmål
”Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som
världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker
till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att
lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa.” Källa: Globalamalen.se
Vi på Atkins Sverige arbetar med dessa mål på många olika sätt och sprider
medvetenhet inom vår verksamhet.
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Våra affärsområden

JÄRNVÄG

ROLLING STOCK

SAMHÄLLSPLANERING
& MILJÖ

DIGITAL SERVICES

Järnväg

Rolling Stock

Järnvägen gör att vi kan resa och transportera gods på ett
effektivt och klimatsmart sätt. Hos oss samlas expertis för alla
områden inom järnväg och vi är med i allt från tidiga
utredningsskeden till bygghandlingar och besiktningar.

Hos oss har vi kunskap om alla spårburna fordonsflottor som är i
trafik i Sverige idag. På så sätt kan vi ge råd och hjälp om hur man
bäst förvaltar fordonen genom hela livscykeln.

Tack vare kunskapsutbyten och samarbeten med kunniga
kollegor världen över hittar vi ständigt ny inspiration till smarta
lösningar för Sveriges järnväg och spårbundna trafik.
Genom att skapa ny och utveckla befintlig infrastruktur, är vi
med och skapar förutsättningar för hållbart resande såväl idag
som imorgon.

Vi kan också konsten att navigera rätt genom upphandlingar och
ställa genomtänkta krav som ger bra lösningar för framtiden.
Spårburen kollektivtrafik är det viktigaste transportsättet i ett
framtida hållbart samhälle. Tillsammans med våra kunder får vi
fordonen att fortsätta gå säkert - ännu längre.

Samhällsplanering & Miljö

Digital Services

Vårt uppdrag är att utveckla samhället, med allt från parker och
lekplatser till gator och stationsområden. Vi skapar smidiga och
säkra färdvägar, hållbara bostadsområden och lummiga grönytor.

Vi tror på att bearbeta data med ett livscykelperspektiv för att
generera bättre underlag för våra kunders beslutsfattande. Med
bra analys och bättre underlag kan våra kunder som förvaltar
samhällskritiska tillgångar, säkerställa att de genererar värde
över tid.

Tillsammans med våra kollegor världen över och runt om i
Sverige, sätter vi ihop team med rätt kunskap och erfarenhet för
varje projekt. Bredden och djupet av vår kompetens gör att vi
kan vara med från utredning till byggande och ge råd hela vägen
till mål.
Vi skapar framtidens samhällen, där alla kan trivas och leva
tryggt.

Idag förvaltar och hanterar vi information för ca 60 % av alla
Sveriges spårfordon. Vi stöttar ägarna med rådgivning,
konfiguration och underhållstyrning samt databearbetning och
utveckling av avancerade analystjänster.
Vi tror att vår kunskap om kundens verksamhet i kombination
med digital kompetens gör att vi får fram värdet av
informationen och kan skapa rätt stöd i de processer där den
används.

Våra 20 Hållbarhetsprojekt 2020

För år 2020 satte vi på Atkins Sverige som mål att starta 20 hållbarhetsprojekt och bli klara med 75% av dessa innan årets slut.
Dessa projekt beskriver i korthet vår verksamhet och hur vi arbetar mot att uppfylla kraven som definieras i Agendan 2030
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Uppdatering av miljöaspekter
År 2020 blev Atkins Sverige en del av SNC-Lavalin, två uppsättningar av
miljöaspekter med olika metodik slogs ihop till en. Arbetet prioriterades
kring: Inköp, Avfall, Transport och Uppdrag.
Hållbarhetsmål som berörs:

SBS i Sverige
Vi har under året implementerat SCN-Lavalins
globala Sustainable Business Strategy (SBS),
som uppdaterades för att ta hänsyn till FN:s
globala mål. Strategin syftar till att utveckla en
framtidsinriktad verksamhet som kan anpassa
sig till globala förändringar av klimat, befolkning
och konsumentbeteende och leda till sociala,
ekonomiska och miljömässiga förbättringar.
SBSs sammanfattas i 10st ämnen.
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Hållbarhetsmål som berörs:

Social hållbarhet

Utbildning för anbuds- & uppdragsledare

Atkins Sverige arbetar med sociala hållbarhetsfrågor på ett flertal olika
sätt kopplat till olika ansvarsområden. Som arbetsgivare jobbar Atkins
med
sociala
frågor
såsom
jämställdhet,
mångfaldsfrågor,
antidiskriminering och andra arbetsmiljöfrågor. Detta ryms inom HR:s
ansvarsområde.

Samtliga anbuds- och uppdragsledare inom Atkins Sverige genomgår en
skräddarsydd webbaserad hållbarhetsutbildning; Environmental Bid and
Project Management. Utbildningen avslutas med ett test.

SNC-Lavalin och Atkins arbetar också med socialt ansvarstagande
genom att stödja skyddet och bevarandet av mänskliga rättigheter. Vår
uppförandekod förbjuder affärer med underleverantörer, affärspartner,
leverantörer eller andra tredje parter som bryter mot mänskliga
rättigheter. SNC-Lavalin har även tagit fram och skrivit under Modern
Slavery and Human Trafficking Statement.
Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

Miljöutbildning

Engagemang och medvetenhet

Alla våra nyanställda genomgår en miljöutbildning på webben. Deltagaren
får grundläggande kunskaper för att förstå och hantera den egna
miljöpåverkan, men också för att kunna ifrågasätta och påverka företagets
miljöpåverkan. Med andra ord kommer deltagaren att ha motsvarande de
kunskaper som krävs för en medarbetare i ett företag med ledningssystem
enligt ISO 14001. Under 2020 genomförs dessutom en obligatorisk
webbutbildning inom miljö och hållbarhet för alla (över 50 000) anställda.

Ta vara på medarbetarnas engagemang och öka medvetenheten
genom att visa upp hur mycket bra vi gör för miljö och hållbarhet i våra
projekt och i vår vardag. Varje kontor får en hållbarhetsvägg med fokus
på FN:s hållbarhetsmål och vad vi gör för att uppnå dem.
Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

RACE 3

HSE WEEK 2020

RACE (Raising Awareness Cutting Energy) är en intern global tävling
inom hållbarhet mellan alla våra kontor runt om i världen. Den tredje
upplagan av tävlingen siktar på att öka engagemanget inom hållbarhet
hos alla anställda, med fokus på fem områden.

Health, Safety and Environment eller på svenska Hälsa, Arbetsmiljö och
Miljö, är en årlig intern global temavecka för alla anställda som under år
2020 fokuserade på psykiskt välbefinnande. Tidigare år har fokus bland
annat varit veganmat och vardagsmotion.
Hållbarhetsmål som berörs:

På grund av Covid-19 har detta projekt skjutits på framtiden.
Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsdagen 2020

Hållbarhet på vår hemsida

För andra året i rad anordnar vi en hållbarhetsdag i samarbete med
Sustainergies Academy. 30 studenter arbetar tillsammans med våra
miljö- och hållbarhetsombud med olika ”case” för att lyfta
hållbarhetsarbetet inom Atkins Sverige. Resultatet presenteras för
företagsledningen och valda delar sänds ut i efterhand till alla
medarbetare i Sverige.

Informationen om vår hållbarhetsarbete
samlades och uppdaterades på vår
hemsida.
Vi
publicerar
löpande
pressinformation om vår hållbarhetsarbete
genom sociala medier.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

Kemikalieinventering

Källsortering

Vi har inventerat och dokumenterat alla kemikalier på alla våra kontor.

Vi har förbättrat källsorteringen på alla våra kontor runt om i
landet, genom att källsortera i de fraktioner som är lämpliga i
respektive kommun, säkerställa att hela hanteringskedjan fungerar,
skylta enligt den nordiska standard som tagits fram av Avfall
Sverige samt informera våra medarbetare om vad som händer med
avfallet från våra kontor.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

Resfria möten

Energikartläggning

Vi har som målsättning att minska företagets klimatutsläpp med 2% per
år och anställd och vi har under flera år arbetat med att minska
resandet genom att använda videokonferenser och andra digitala
hjälpmedel. På grund av Corona-pandemin under 2020 har resandet
minskat mycket kraftigt och många erfarenheter och åtgärder kan
behållas även när pandemin är över. En arbetsgrupp för ”Det nya
normala” har startats.
Hållbarhetsmål som berörs:

Vi genomför en kartläggning av energianvändningen för vår verksamhet
under 2020. Här redovisas energikällor, hur vi använder energin och vad
som kan göras för att minska miljöbelastningen inom energiområdet.

Hållbara inköp

Hållbarhet i uppdrag

En viktig del för att påverka samhället i en mer hållbar riktning är att
ställa krav på hållbarhet vid inköp och upphandling. Vi har därför tagit
fram riktlinjer och förslag till policy, som ska leda till mer miljövänliga
och hållbara inköp i vår verksamhet. Vi har även samlat tips på hållbara
varor och tjänster både för företaget och medarbetarna.
Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

Vi har hållit workshops på träffar i två av våra tekniknätverk,
Miljötekniknätverket och Uppdragsledarnätverket, där följande frågor
diskuterades
•
•
•

Hur kan vi utveckla vårt hållbarhetsarbete i uppdrag?
Vad bör supportfunktionen inom hållbarhet göra för detta?
Bör vi sälja mera inom hållbarhet? Vad? Hur?

Resultaten gav input till många åtgärder och projekt som genomförts
eller planeras att genomföras.
Hållbarhetsmål som berörs:

Digitalt hållbarhetsverktyg

Hållbar projektering

För att stödja vårt strategiska fokus på hållbarhet som en affärsdrivande
faktor, har vi utvecklat ett digitalt hållbarhetsverktyg, "seed" för att
utveckla och övervaka framstegen med anpassade hållbarhetsmål,
inklusive projektspecifika resultatmål och de åtgärder som krävs för
att driva hållbarhet genom hela projektet.

Globalt pågår flera interna projekt och det finns flera interna tekniska
nätverk inom Sustainable Design. I Sverige har vi börjat sprida
information om detta arbete.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

Klimatberäkningar i uppdrag

SDW

För att öka kunskapen om lämpliga metoder och verktyg för beräkning
av klimatpåverkan i uppdrag genomfördes ett examensarbete i
samarbete med KTH. Vi utvärderar kontinuerligt olika metoder och
digitala verktyg för att minimera vår klimatpåverkan. Några av dem är
SUNRA-SE, Bidcon, Klimatkalkyl, Geokalkyl mm.

Sweden Deliver Work (SDW) är ett nätbaserat hjälpmedel för
medarbetare som arbetar med Uppdragsledning, Tekniksamordning,
Datasamordning, Kvalitet, Risk och Arbetsmiljö samt Projektekonomi i
våra uppdrag. I detta projekt säkerställs att medarbetarna har tillgång
till rätt hjälpmedel för att säkerställa att uppdragen utförs på ett
hållbart sätt.
Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

2019 i siffror
96% - frisknärvaro
0,52 ton - CO2 utsläpp per anställd (mål:-2% per år och anställd)
415 st - jobbar på Atkins Sverige
9 st - kontor runt om i Sverige
34% - av våra anställda är kvinnor
75% - av vår styrelse består av kvinnor
41 år - är medelålder i Atkins Sverige
334 - dagar utan incidenter
81% - av nyanställda har genomgått miljöutbildning
3,92 (av 5) - var medelbetyget på miljöfrågan i vår kundenkät
50 000 - anställda världen över
över 70 st - olika språk talas inom vår koncern

Bättre tillsammans

Mer om Atkins Sveriges hållbarhetsarbete
www.atkins.se/hallbarhet/
E-post: hallbarhet@atkinsglobal.com
Läs om vårt globala hållbarhetsarbete
www.snclavalin.com/en/sustainability

