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Förord
Vi är medvetna om att vi som företag och samhällsbyggare i allra
högsta grad är med och påverkar förutsättningar för ett mer hållbart
samhälle. Möjligheten att vara med och skapa lösningarna på framtidens
utmaningar är en av våra starkaste drivkrafter. Vi vet att genom att
skapa smart, hållbar infrastruktur gör vi skillnad ur både miljömässigt
och socialt perspektiv. Vi leder genom goda exempel, påverkar och
underlättar människors möjlighet till att göra bättre, mer hållbara val.
Vår hållbarhetsrapport är en sammanställning av vår strävan att
tillsammans uppnå målen i FN:s globala hållbarhetsmål inför 2030. Vår
verksamhet i Sverige berör främst tåg, järnvägar och samhällsplanering.
Tågtraﬁkens koldioxidutsläpp är bland de lägsta i jämförelse med andra
beﬁntliga transportalternativ.

Vi banar väg för ett hållbart samhälle för att säkerställa att även
nästa generation kan leva ett gott liv. Utöver den svenska hållbarhetsrapporten har vi även vår Global Sustainability Report 2020 som
omfattar hela SNC-Lavalinkoncernen. Vi har tagit fram några korta
rader som sammanfattar hur vi som företag tänker kring hållbarhet för
att säkerställa att hållbarhet är kärnan i allt vi gör.

Tillsammans skapar vi framtiden
Vi vill inspirera nästa generation; investera i utveckling av samhället och ligga i
framkant när det gäller vårt arbete med hållbarhet.

Vi värnar framtiden för vår planet och dess invånare
Engineering Net Zero är ett globalt initiativ inom SNC-Lavalin där vi gemensamt
arbetar för att minimera koldioxidutsläpp, säkerställa resurseffektivitet, förebygga
föroreningar samt skydda och förbättra ekosystem.

Tänk globalt, agera lokalt
Vi påverkar och stödjer hållbar ekonomisk tillväxt med integritet och ansvarskänsla.
Vi förstår vikten av ökad global samverkan genom digitala kanaler, minskat resande
och nyttjande av lokala tjänster och leverantörer för att minimera klimatpåverkan. Vi
banar väg för ett hållbart samhälle för att säkerställa att även nästa generation kan
leva ett gott liv. Mer om vårt globala samarbete kan du läsa om i den i vår globala
hållbarhetsrapport.

Vi är stolta över hur långt vi kommit men vi vill ännu mer. Vi vet att det fortfarande
finns massor kvar att göra och att vi bara kan nå våra mål genom att ständigt bli
bättre tillsammans.

Med vänlig hälsning,

Johannes Erlandsson
VD för Atkins Sverige AB
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Vision
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 - Affärsetiska riktlinjer
Vår Code of Conduct vägleder oss genom att
tydliggöra våra affäretiska riktlinjer och värderingar.
Alla medarbetare genomgår årligen en webbaserad utbildning för att
uppdatera sina kunskaper om vår Code of Conduct. Lokalt såväl som
globalt.
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.
Företagets miljöutredning är en nulägesbeskrivning av den yttre miljön
ligger till grund för våra miljöledningssystem. Utifrån miljöutredningen
identiﬁeras miljöaspekter som ligger till grund för policy, mål,
miljöledningsprogram och miljörutiner.
Atkins, en del av SNC-Lavalin arbetar även med socialt
ansvarstagande och stödjer 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 koncernen
har även tagit fram och skrivit under Modern Slavery and Human
Trafﬁcking Statement.

Läs mer
•

Code of conduct (På svenska)

•

Modern Slavery and Human Trafficking Statement

eller på vår hemsida www.atkins.se

<
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Historia

British Railpersonal
startar Interfleet

Verksamheter i Sverige går
samman under namnet ATKINS

Interfleet blir en
del av SNC-Lavalin

SJ Teknikenhet blir
TrainTech

Statens Järnvägar bildas

Interfleet byter
namn till SNC-Lavalin
TrainTech blir en
del av Interfleet

SNC-Lavalin
bildas i Kanada

1856

1911

1938

1994

2001

2003

2005

Atkins etableras
i Sverige
WS Atkins LTD
Bildas i Storbritannien

2006

2008

2015

2016

2017

Trafimark AB blir
en del av Atkins

Nova Plan AB blir
en del av Atkins

Balfour Beattys Power
Systemgrupp blir en del av Atkins

2011

Struktons projekteringsavdelning blir en del av Atkins
WS Atkins LTD blir
en del av SNC-Lavalin group

2020
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Våra affärsområden
Järnväg

Digital Services

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.

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.

Tack vare kunskapsutbyten och samarbeten med kunniga kollegor världen
över hittar vi ständigt ny inspiration till smarta lösningar för Sveriges
järnväg och spårbundna trafik.

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.

Genom att skapa ny och utveckla befintlig infrastruktur, är vi med och
skapar förutsättningar för hållbart resande såväl idag som imorgon.

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.

Rolling Stock

Samhällsplanering & Miljö

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.

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 kan också konsten att navigera rätt genom upphandlingar och ställa
genomtänkta krav som ger bra lösningar för framtiden.

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.

Spårburen kollektivtrafik är det viktigaste transportsättet i ett framtida
hållbart samhälle. Tillsammans med våra kunder får vi fordonen att
fortsätta gå säkert ännu längre.

Vi skapar framtidens samhällen, där alla kan trivas och leva tryggt.
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I början av 2020 satte vi upp 20 hållbarhetsprojekt med
målet att bli klara med 75% före årsskiftet.
Dessa projekt beskriver i korthet hur vi arbetar mot Agenda 2030.

Uppdatering av
miljöaspekter

SBS i Sverige

Social hållbarhet

Utbildning för
anbuds- & UL

Miljöutbildning

Vårt engagemang

RACE 3

HSE week 2020

Hållbarhetsdagen
2020

Hållbarhet
hemsidan

Kemikalieinventering

Källsortering

Resfria möten

Energikartläggning

Hållbara inköp

Hållbarhet i
uppdrag

seed

Hållbar projektering

Klimatberäkningar i
uppdrag

Hållbarhet
i SDW

Vid årets slut hade vi påbörjat 19 projekt och slutfört 16 (80%) av dessa.
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Uppdatering av miljöaspekter

SBS i Sverige

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.

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 anpassas till globala förändringar av klimat,
befolkning och konsumentbeteende och leda till sociala, ekonomiska och
miljömässiga förbättringar.
SBSs sammanfattas i 10st ämnen.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

ENERGI

BIOLOGISK
MÅNGFALD

VATTEN

TRANSPORT

MATERIAL

HÄLSA

FÖRORENIN
G

JÄMLIKHET

KLIMAT

SAMHÄLLE

Social hållbarhet

Utbildning för anbuds- & uppdragsledare

På Atkins finns expertis inom social hållbarhet. Vi hjälper våra uppdragivare
med frågor gällande integrering, säkerställande av tillgänglighet, trygghet,
barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensanalyser.

Samtliga anbuds- och uppdragsledare inom Atkins Sverige har gått igenom
en skräddarsydd webbaserad hållbarhetsutbildning; Environmental Bid
and Project Management.

Som arbetsgivare jobbar vi även givetvis med jämställdhet, mångfaldsfrågor, antidiskriminering och andra arbetsmiljöfrågor för våra medarbetare.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

9

>

////

<

Atkins Sverige hållbarhetsraport 2020

Miljöutbildning

Engagemang och medvetenhet

Alla våra nyanställda genomgår en digital miljöutbildning. Utbildningen
ger grundläggande kunskaper för att förstå och hantera både sin egen
och företagets miljöpåverkan. Under 2020 genomfördes dessutom en
global obligatorisk webbutbildning inom miljö och hållbarhet för alla
medarbetare.

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. Alla kontor har en speciell hållbarhetsvägg med fokus
på FN:s hållbarhetsmål och vad vi gör för att uppnå dem.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

ENERGI

BIOLOGISK
MÅNGFALD

VATTEN

TRANSPORT

MATERIAL

HÄLSA

FÖRORENING

JÄMLIKHET

KLIMAT

SAMHÄLLE

RACE 3

HSE WEEK 2020

RACE (Raising Awareness Cutting Energy) är en intern global tävling
mellan alla våra kontor Tävlingen syftar till att ytterligare minska
vår energianvändning och öka engagemanget inom hållbarhet (pga
pandemin genomfördes dock inte 2020 års RACE3)

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.

På grund av Covid-19 har detta projekt skjutits på framtiden.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:
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Hållbarhetsdagen 2020

Hållbarhet på vår hemsida

För andra året i rad anordnade vi en hållbarhetsdag i
samarbete med Sustainergies Academy. 30 studenter
arbetade tillsammans med Atkins medarbetare
med olika caseuppgifter för att ytterligare stärka
vårt hållbarhetsarbete Resultatet presenterades för
ledningsgruppen och valda delar sändes ut i efterhand
till alla medarbetare i Sverige.

Informationen om vårt hållbarhetsarbete
samlades och uppdaterades på vår hemsida.

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:

Vi publicerar löpande pressinformation
om vårt hållbarhetsarbete genom sociala
medier.
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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 påbörjades en
informationsinsamling för att uppdatera oss om det pågående arbetet
globalt.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

Metodik för 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 digitalt verktyg för medarbetare inom
t.ex uppdragsledning, tekniksamordning och datasamordning. Genom
SDW säkerställer vi att medarbetarna har tillgång till rätt verktyg för
att genomföra uppdrag på ett hållbart sätt.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:
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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.

Vi påbörjade en kartläggning av energianvändningen för vår verksamhet
under 2020. Där redovisas våra energikällor, hur vi använder energin och
vad som kan göras för att minska miljöbelastningen inom energiområdet.
Kartläggningen färdigställs under 2021.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:

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 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.

Vi genomför årligen minst 2 workshops internt där vi diskuterar hur vårt
hållbarhetsarbete kan optimeras och ytterligare utvecklas.

Hållbarhetsmål som berörs:

Hållbarhetsmål som berörs:
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2020 i siffror
97% - frisknärvaro
0,34 ton - CO2 utsläpp per anställd
381 st - jobbar på Atkins Sverige
7 st - kontor runt om i Sverige
34% - av våra anställda är kvinnor
41 år - är medelålder i Atkins Sverige
365 - dagar utan incidenter
78% - av nyanställda har genomgått miljöutbildning
4,61 (av 5) - var medelbetyget på miljöfrågan i vår kundenkät
50 000 - anställda världen över
över 70 st - olika språk talas inom vår koncern

<
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Hållbarhetsmål
Vi har utarbetat hållbarhetsmål som vi strävar efter att uppnå.

Atkins Sverige 2021
•

Erbjuda marknadens mest hållbara lösningar

•

Minska vårt klimatavtryck

•

Inkludera hållbarhet i alla uppdrag

•

Starta 100% av våra 20 hållbarhetsprojekt

•

Vara klara med 80% hållbarhetsprojekt vid årsskiftet

Atkins Europa 2021
•

Ytterligare stärka vår medvetenhet och kunskap kring hållbarhet

•

Identiﬁera projekt med noll utsläpp.

•

På ett tydligare sätt kommunicera vårt hållbarhetsarbete

•

Upprätta utgångsvärde, mål, färdplan och kompensationsprogram
fram till 2021 för att bli koldioxidneutrala (PAS 2060) till 2023

Atkins Europa 2030
•

Leverera marknadsledande klimatneutrala tjänster före 2030

•

En tydlig röst med avseende på hållbarhet 2030 (En mätbar positiv
inverkan på samhället, marknadsvärdet och anställdas varumärke)

•

Klimatneutral till 2030

•

Neutral med avseende på biologisk påverkan och markanvändning
till 2030

•

Socialt hållbart 2030
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Hållbarhetsprojekt 2021
1.

Energikartläggning

2.

Förbättra hållbarhet i uppdrag

3.

Utveckla hållbarhet i Sweden Deliver Work

4.

Hållbarhet naturlig del av tekniknätverk

5.

Utveckla Hållbarhetsstrategiska grupp

6.

HSE-vecka

7.

Producera hållbarhetsrapport 2020

8.

Utveckla kundenkät

9.

Hållbarhetsdag 2021

10. Engineering Net Zero
11. Ny metod för klimatberäkningar
12. Ta fram åtgärdsplan
13. Rapportering av farligt avfall
14. Kontorshandböckerna
15. Utveckling av samarbete inom akademi
16. Webinarier inom hållbarhet
17. Utbildning anbuds- och uppdragsgivare
18. Revision av underkonsulter
19. Utveckla social hållbarhet
20. Digitalt innovationsprojekt inom hållbarhet

<
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Vi har fastställt fyra miljömål.
Minskad klimatpåverkan
Minska utsläppen av CO2 -ekvivalenter per anställd med 2% per år

Kundenkät antal
Miljöfråga ska besvaras i minst 25 enkäter

Kundenkät betyg
Minst 4 av 5 i snittbetyg

Miljöutbildning nyanställda
100 % av nyanställda ska genomgå grundläggande miljöutbildning.

<
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Sustainable Business Strategy
Vår globala Sustainable Business Strategy har anpassats och brutits ned till
nationell nivå. Affärsstrategi har vi följande mål:

Huvudmål
Förstärka Atkins position inom hållbar utveckling

Projektmål
•

Uppfylla kraven i koncernens globala Sustainable Business Strategy

•

Skapa nya affärer genom ett större förtroende från marknaden

•

Ökad resurseffektivitet och minskade kostnader

•

Ta vara på personalens engagemang inom miljö och hållbarhet

•

Förbättrad rekrytering

18
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Sustainable Business Strategy
Tio temaområden enligt Sustainable Business Strategy
ENERGY

Förbättra våra projekt genom att minska energikonsumtion och utsläpp av koldioxid.

VATTEN

Minska vår energiförbrukning genom implementering
av passiv design och energieffektivitet

BIOLOGISK
MÅNGFALD

Utveckla innovativa lösningar som ökar biologisk
mångfald och använda bioﬁl design.

TRANSPORT

Vara med och utforma projekt enligt cirkulär ekonomi
och resurseffektivitetsprinciper.

FÖRORENINGAR

Använda digital teknik som kräver mindre resurser och
utveckla en hållbar upphandlingsstrategi.

HÄLSA

SAMHÄLLE

Arbeta hälsofrämjande för medarbetares mentala
och fysiska välbeﬁnnande med hjälp av innovativa
lösningar

Värna om hållbar ekonomisk utveckling i våra projekt
lokalt och globalt.

Främja hållbart resande och transportsystem med låga
koldioxidutsläpp.
Minska vår energiförbrukning för tjänsteresor genom att
använda digital teknik och prioritera transportsätt med låga
utsläpp.

Genomföra initiativ inom biologisk mångfald och bioﬁl
design.

MATERIAL

Minska vattenförbrukningen och spara tillgängliga vattenresurser genom att implementera vatteneffektivitet och
hållbara urbana dräneringsåtgärder.

Innovativa lösningar som förhindrar och minskar utsläpp. Mäta
föroreningar och utveckla innovativa lösningar som förhindrar
och minskar föroreningar.

JÄMLIKHET

Innovativa lösningar och initiativ som ökar jämlikhet och
mångfald.

KLIMAT

Utveckla innovativa lösningar som anpassas till och mildrar
effekterna av klimatförändringar.
Mäta hur vi säkerställer att vår verksamhet är förberedd för
anpassning och hantering av klimatförändringar.
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www.atkins.se/hallbarhet/
E-post: hallbart@atkinsglobal.com

Läs om vårt globala hållbarhetsarbete
www.snclavalin.com/en/sustainability

