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Hållbar utveckling och konstruktion
Vi utvecklar och bygger enligt högsta hållbarhets-
standarder och bidrar till dess vidareutveckling. 

Hållbara leverantörskedjor 
Vi arbetar med hållbara partners och tillsammans 
förbättrar vi kontinuerligt vårt arbete. 

Hållbara byggprocesser 
Vi erbjuder projektspecifika hållbarhetskoncept 
och implementerar hållbara lösningar.

Hållbar ekonomi 
Vi integrerar ESG-kriterier i våra affärs- och  
investeringsbeslut för kunder, investerare och  
intressenter. 

Digitala och integrerade processer
Vi stärker vårt rykte gällande operativ excellens 
och hög kvalitetsstandard.

Implenia utan gränser
Vi deltar i sociala partnerskap och samarbetar 
med intressenter bortom byggarbetsplatsen. 

Etiska och sociala aspekter
Vi respekterar varandra och vi har en nolltolerans-
policy mot kränkning och särbehandling. Vi gör 
alltid affärer på ett ansvarsfullt och etiskt sätt och 
kräver samma beteende från våra partners, i hela 
leverantörskedjan.

Hållbarhet i vårt DNA  
Vi lever upp till hållbarhet i vårat dagliga arbete
och kommunicerar öppet våra erfarenheter och 
våra resultat.

Engagerade medarbetare 
Vårt mål är noll arbetsolyckor, en god säkerhet 
som  första prioritet på arbetsplatsen, moderna 
arbetsvillkor, hög medarbetarnöjdhet och låg 
personalomsättning.

Koldioxidminskning 
Vi strävar efter noll utsläpp år 2045 och en minsk-
ning av våra koncerngemensamma koldioxidut-
släpp med 15% till 2025. 

Miljöskydd
Vi har minimal miljöpåverkan vid våra projekt och 
ett fåtal miljöincidenter. 

Cirkulär Ekonomi
Vi utvecklar nya cirkulära affärsmodeller och 
främjar avslutandet av materialcykler.
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HÅLLBARA PROJEKT
Vårt mål är att skapa hållbara projekt för 
våra beställare och intressenter. Vi ge-
nomför klimatberäkningar inom flertalet 
av våra projekt för ett aktivt arbete med 
en minskad klimatbeslastning. Vi har  
avvancerad rening av vårt processvatten 
inklusive återanvändning av vatten och 
under 2020 har vi tillsammans med  
våra beställare påbörjat certifiering av  
2 CEEQUAL-projekt.   

HÅLLBAR LEVERANTÖRS KEDJA
Vi arbetar med hållbarhet genom hela 
livscykeln och värdekedjan. Vi utvärderar 
våra leverantörer och underentreprenö-
rer utifrån deras sociala, miljömässiga och 
ekonomiska prestanda via våran själv-
skattningsenkät och genomför revisioner 
för att följa upp deras arbete. Social risk-
bedömning sker.

SOCIALT ENGAGEMANG 
Vi är socialt engagerade utöver vår egen affärs-

verksamhet. För att vara med och bidra till ett 
hållbart samhälle stödjer vi stadsmissioner-

na i Göteborg och Stockholm. Vi stödjer även 
föreningen “Smiling Gecko” med vår kunskap 

på plats för att förbättra levnadsvillkoren för 
landsbygdens befolkning i Kambodja. 

HÅLLABARHETS GRADERING 
Det är viktigt för oss att positionera oss som 

ett hållbart företag på marknaden. Därför
lägger vi stor vikt vid öppen kommunikation 

och dialog – särskilt av våra mål och viktiga 
nyckelindikatorer. Vårat engagemang visas 

via goda ESG-betyg.
SÄKERHETSKULTUR
Vi arbetar alltid säkert - inget arbete är så viktigt att det 
får utföras på ett osäkert sätt. För att förebygga tillbud 
och olyckor arbetar vi aktivt med våra möjligheter 
och risker och vidtar förebyggande åtgärder. Vi har bli-
vit bättre på att rapportera och vi utreder alltid våra 
tillbud och olyckor. Vi har en kultur som uppmuntrar 
till säkert beteende där vi alla bryr oss om varandra. 
De bästa säkerhetsåtgärderna hedras årligen med kon-
cernens Health & Safety Award. 

MÅNGFALD OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING
För oss alla inom Implenia Sverige är det viktigt att vi 
aktivt arbetar med jämställdhet och mångfald. Detta är 
centrala begrepp inom vår verksamhet. Vi ser även stort 
värde i att erfarna medarbetare sprider sin kunskap till 
våra yngre medarbetare. Utbildning och erfarenhetsåter-
föring är viktiga inslag i vårt dagliga arbete.  

MILJÖSKYDD 
Samtliga våra projekt styrs av en projektanpassad  
miljöplan som även gäller våra underentreprenörer.  
I denna beskrivs hur vi ska arbeta för att minska våran 
negativa påverkan på miljön. Miljöplanen innehåller 
krav på t.ex. avfallshantering, masshantering,  
vattenhantering, bullerreducering, klimatutsläpp 
samt energieffektivisering och social krav inom 
hela leverantörskejdan. 

ENERGI OCH KLIMAT
Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra utsläpp 
av växthusgaser. Vi har en ny fordonspark med låga 
emissioner, använder förnybara drivmedel som ECOPar 
och HVO100, väljer material med låga emissionsfakto-
rer samt köper Bra Miljöval el. I flertalet av våra projekt 
tar vi fram en klimatkalkyl och vi beräknar vårt kol-
dioxidavtryck för hela Implenia Sverige samt för hela 
koncernen. Vi har under 2020 anslutit oss till Fossilfritt 
Sverige och vårt klimatmål är att vara klimatneutrala 
till år 2045.
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HÅLLBARA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 
Hållbarhetsarbetet är en del av vårt dagliga 
arbete. Från hur vi uppträder mot våra kolle-
gor, beställare och leverantörer till hur vi er-
bjuder hållbara lösningar i våra projekt och 
arbetar för att minimera negativ påverkan 
på individen, miljön och samhället. Vi arbe-
tar med hållbarhet genom hela livscykeln 
och värdekedjan.

RESPEKT FÖR MILJÖN
Inom Implenia har vi satt upp ambitiösa 
miljömål och strävar kontinuerligt efter att 
minska miljöpåverkan från våra projekt med 
hjälp av konkreta åtgärder. Stor fokus ligger 
på minskad resurs- och energianvändning 
och växthusgasutsläpp. Ett annat fokus-
område är att förbättra vattenreningen. 

SOCIALT ÅTAGANDE OCH COMPLIANCE
Vi på Implenia känner ett stort socialt an-
svar. Vi har fastställt våra värderingar i en 
uppförandekod och säkerställer att våra  
anställda och anlitade leverantörer och un-
derentreprenörer följer dessa. Vi engagerar 
oss även i sociala projekt långt utöver vår 
egen affärsverksamhet. Vi har nolltolerans 
mot alla former av diskriminering, trakasse-
rier mutor och jäv.

FINANSIELL OCH OPERATIV EXCELLENCE
Vi på Implenia anpassar kontinuerligt våra 
strategier och processer till följd av för-
ändringar på marknaden för att vara kon-
kurrenskraftiga och utnyttja marknadens 
möjligheter. Vi säkerställer långsiktig och 
hållbar framgång för oss själva och för våra 
intressenter genom att noga väga möjlighe-
ter och risker.  
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ATTRAKTIV OCH SÄKER ARBETSPLATS
Vi ska vara en hälsosam, attraktiv och inspi-
rerande arbetsplats som följer etiska och so-
ciala riktlinjer.  Vi arbetar kontinuerligt med 
möjligheter och risker för att skapa en sä-
ker och trygg arbetsplats. Alla medarbetare 
deltar aktivt i förbättringsarbetet genom att 
rapportera olyckor, tillbud och risker.

LTI 
per 1000 heltidsarbetan-
de Implenia medarbetare

TON CO2EKV/MSEK  
(SCOPES 1 + 2)

ÅTERANVÄNDNING AV

PROCESSVATTEN  
UNDER 2020

MÅL: KLIMATNEUTRAL 
TILL ÅR

2045

AV RAMAVTALS
LEVERANTÖRER HAR 
BESVARAT SJÄLVS
KATTNINGSENKÄT 
FÖR SOCIALA KRAV

44 %
2020

miljoner liter
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