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Om hållbarhetsredovisningen
Peabs håll bar hets re do vis ning för 2021 är in te gre rad i års re do vis ning en samt
kom plet te ras av denna håll bar hets bi la ga. Håll bar hets re do vis ning en föl jer det fi -
nan si el la rä ken skaps å ret och om fat tar pe ri o den 1 ja nu a ri till 31 de cem ber. Det är
Peabs elfte håll bar hets re do vis ning och den är upp rät tad i en lig het med GRI Stan -
dards, nivå Core.

Håll bar hets re do vis ning en pub li ce ras en gång per år och den se nas te rap por ten,
håll bar hets re do vis ning en för 2020, pub li ce rads den 6 april 2021. Håll bar hets re -
do vis ning en är inte grans kad av ex tern tred je part. Vi har dock inför årets rap por -
te ring låtit tred je part göra en in le dan de gransk ning av våra håll bar hets pro ces ser
och re do vis ningsru ti ner med sikte på att från och med år 2022 im ple men te ra en
över sikt lig ex tern gransk ning av Peabs håll bar hets re do vis ning.

Peab un der teck na de Glo bal Com pact år 2012 och års- och håll bar hets re do vis -
ning en utgör kon cer nens Com mu ni ca tion on Pro gress, den år li ga re do gö rel sen
till Glo bal Com pact. Peab avser att fort sät ta följa Glo bal Com pact en ligt be slut
från vd och kon cern chef.

Håll bar hets re do vis ning en om fat tar även den lagstad ga de håll bar hets rap por ten i
en lig het med ÅRL 6 kap. 11 §.

Omfattning av och förändringar i redovisningen
Re do vis ning en om fat tar kon cer nens verk sam het i Sve ri ge, Norge, Dan mark och
Fin land, samt li ga bolag där Peab har ope ra tio nell kon troll. Inga vä sent li ga för -
änd ring ar i or ga ni sa tio nen eller vär de ked jan har skett under året.

Med ut gångs punkt i vä sent lig hets a na ly sen sä ker ställs att re do vis ning en fo ku se -
rar på de frå gor som fång ar verk sam he tens mest be ty dan de på ver kan ur ett håll -
bar hets per spek tiv. Under året re vi de ra de vi våra pri o ri te ra de håll bar hets a spek ter
i sam band med att en ny af färs plan an togs för pe ri o den 2021- 2023. Peabs re do -
vis ning fo ku se rar på tre om rå den: män ni ska, miljö och affär, som efter re vi de ring -
en to talt in ne fat tar 8 (11) vä sent li ga håll bar hets a spek ter. Läs mer här. Jäm fört
med 2020 har föl jan de för änd ring ar vad gäl ler håll bar hets a spek ter skett:

Arbetsmiljö och säkerhetskultur ersätter aspekten Hälsa och arbetsmiljö
Ungas utbildning och utveckling ersätter aspekten Peab Life
Kvalitetssäkrad leverantörskedja ersätter aspekten Ansvar i
leverantörskedjan
Aspekterna Kund- och leverantörssamverkan samt Kompetensförsörjning
utgår då de idag är implementerade i vår förvaltning
Peab Life ingår i Ungas utbildning och utveckling

Ut ö ver re vi de ring en av pri o ri te ra de håll bar hets frå gor re do vi sar Peab från och
med detta år aspek ten av fall en ligt GRI 306 ver sion 2020, som jäm fört med ti di ga -
re ver sion tyd li ga re in klu de rar hela vär de ked jan. Sam man ta get in ne bär för änd -
ring ar na av pri o ri te ra de aspek ter föl jan de för re do vi sa de upp lys ning ar:

GRI 206-1, GRI 302-3, GRI 305-4, GRI 306-1, GRI 306-2 och GRI 306-3 är nya
GRI-upplysningar som Peab redovisar
GRI 404-3 utgår då vi anser att 404-1 bättre belyser Peabs arbete med
utbildning
De egna upplysningar vi lagt till för 2021 inkluderar:

Andel kvinnor rekryterade under året i förhållande till
utbildningsmarknaden
Sjukfrånvaro

I de fall av gräns ning ar och/eller re do vis nings prin ci per har för änd rats i någon av
de spe ci fi ka upp lys ning ar na för något av de rap por te ra de åren, anges detta i tex -
ten eller ta bel len i di rekt an slut ning till re do vi sad in for ma tion.

Mer in for ma tion om Peab finns på www.peab.se.

För in for ma tion om Peabs håll bar hets re do vis ning hän vi sas till:  Juha Harto maa,
IR- chef, juha.harto maa@peab.se.
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Innehållsförteckning enligt
GRI Standards
GRI 102: Allmänna standardupplysningar (2016)
Innehållsförteckning
enligt GRI

Upplysning Sida Kommentar

Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn Start – Omslag

102-2 Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster Affärsmodell – sida 10-11, Affärsområdesöversikt –
sida 16-17, Rörelsesegment – sida 92

102-3 Platsen för huvudkontoret Not 44 Uppgifter om moderbolaget – sida 132

102-4 Platser där verksamhet finns Peab i korthet – Utvik, 
Affärsområdesöversikt – sida 16-17, Geografiska
områden – sida 93

102-5 Ägarstruktur och legal företagsform Peabaktien – sida 146-147

102-6 Marknader där organisationen är verksam Peab i korthet – Utvik, 
Affärsområdesöversikt – sida 16-17, Geografiska
områden – sida 93

102-7 Organisationens storlek Peab i korthet – Utvik, 
2021 i korthet – sida 1

102-8 Information om anställda och andra arbetstagare Människa – sida 24-28, GRI sida 9-10 Informationen avser endast egen anställd
personal.

102-9 Leverantörskedja Affär – sida 36-38

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och i
leverantörskedjan

2021 i korthet – sida 1, 
Affär – sida 37, Förvaltningsberättelse -sida 61, GRI
sida 2

102-11 Försiktighetsprincipen eller annat tillvägagångssätt Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21 Försiktighetsprincipen ligger till grund för hur
miljöarbetet har utformats.

102-12 Externa initiativ Koncernchefen har ordet – sida 4, 
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 22

102-13 Medlemskap i organisationer Peabs aktiva medlemskap – GRI sida 23-24

Strategi
102-14 Uttalande från vd Koncernchefen har ordet – sida 2-4

Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer, standarder och normer för

beteende
Koncernchefen har ordet – sida 2-4, Mål och strategi –
sida 10, 
Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21

Bolagsstyrning
102-18 Struktur för bolagsstyrningen Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20-21,

Bolagsstyrningsrapport – sida 138-142

Intressentrelationer
102-40 Intressentgrupper Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18-19

102-41 Kollektivavtal Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal.

102-42 Identifiering och urval av intressenter Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18-19

102-43 Strategi för kommunikation med intressenter Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18-19

102-44 Nyckelområden och frågor som lyfts Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18-19

Rapportprofil
102-45 Enheter som omfattas av koncernredovisningen Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2, 

Not 4 Rörelsesegment – sida 91-93, 
Not 41 Koncernföretag – sida 128-131

102-46 Process för definition av redovisningens innehåll
och frågornas avgränsning

Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, GRI sida 2

102-47 Identifierade väsentliga aspekter Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, GRI sida 2

102-48 Förändringar i informationen, effekt och orsak 2021 i korthet – sida 1, 
Förvaltningsberättelse – sida 61

102-49 Förändringar i redovisningen vad gäller omfattning
och topics avgränsningar

Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2

102-50 Redovisningsperiod Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2

102-51 Publiceringsdatum för den senaste redovisningen Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2

102-52 Redovisningscykel Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2

102-53 Kontaktuppgifter för frågor angående redovisningen Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standards Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2

102-55 Innehållsförteckning enligt GRI Standards Innehållsförteckning enligt GRI Standards – GRI sida
3-6

102-56 Externt bestyrkande Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
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Väsentliga hållbarhetsområden
Innehållsförteckning
enligt GRI

Upplysning Sida Kommentar

Ekonomi
Antikorruption 2016
GRI 103: Management approach
103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 

Affär – sida 36
103-2 Styrning Affär – sida 36-38

103-3 Uppföljning och utvärdering Affär – sida 36-38

GRI 205: Antikorruption
205-2 Kommunikation kring och utbildning i

antikorruptionspolicyer och rutiner
Affär – sida 36-37, GRI sida 22 Region ej applicerbar för ledning och styrelse

då alla finns i Sverige. I och med den
nyinrättade koncernfunktionen
bolagsstyrning och regelefterlevnad kommer
arbetssättet med att säkra kommunikation
och utbildning avseende antikorruption att
uppdateras.
 
Uppgift saknas avseende region och
personalkategori för medarbetare samt
affärspartners.

205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder Affär – sida 37

Konkurrenshämmande beteende 2016
GRI 103: Management approach
103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 

Affär – sida 36-37
103-2 Styrning Affär – sida 36-37

103-3 Uppföljning och utvärdering Affär – sida 36-37

GRI 206-1: Konkurrenshämmande beteende
206-1 Rättsliga åtgärder avseende konkurrenshämmande

och monopolfrämjande åtgärder
Affär – sida 37

Miljö
Energi 2016
GRI 103: Management approach
103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 

Miljö – sida 29
103-2 Styrning Miljö – sida 29-33

103-3 Uppföljning och utvärdering Miljö – sida 29-33, GRI sida 13

GRI 302: Energi
302-1 Energianvändning i organisationen GRI sida 14

302-3 Energiintensitet GRI sida 15

Utsläpp 2016
GRI 103: Management approach
103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 

Miljö – sida 29
103-2 Styrning Miljö – sida 29-33, GRI sida 13, 15-16

103-3 Uppföljning och utvärdering Miljö – sida 29-33, GRI sida 13, 15-16

GRI 305: Utsläpp
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) GRI sida 15-16 Utökad omfattning och kvalitet på insamlad

data gör att det inte är relevant att redovisa
2019 års siffror.

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) GRI sida 15-16 Utökad omfattning och kvalitet på insamlad
data gör att det inte är relevant att redovisa
2019 års siffror.

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) GRI sida 15-16 Scope 3 var tidigare begränsat till flygresor,
tågresor och utsläpp från genererat avfall.
Från och med 2021 redovisar Peab även
insatsvaror i form av cement/betong,
asfalt/bitumen och stål samt köpta tjänster i
form av transport- och arbetsmaskintjänster i
Scope 3. Utökad omfattning och kvalitet på
insamlad data gör att det inte är relevant att
redovisa 2019 års siffror.

305-4 Växthusgasintensitet GRI sida 15-16

Avfall 2020
GRI 103: Management approach
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Innehållsförteckning
enligt GRI

Upplysning Sida Kommentar

103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 
Miljö – sida 29, 31

103-2 Styrning Miljö – sida 29-33, GRI sida 13

103-3 Uppföljning och utvärdering Miljö – sida 29-33, GRI sida 13, 17-18

GRI 306: Avfall
306-1 Uppkomst av avfall och väsentlig avfallsrelaterad

påverkan
Miljö – sida 31-32, GRI sida 17-19

306-2 Hantering av väsentlig avfallsrelaterad påverkan Miljö – sida 31-32, GRI sida 17-19

306-3 Uppkommet avfall Miljö – sida 31-32, GRI sida 19-20 Endast total mängd avfall redovisas för 2020
på grund av övergången till GRI 306 Waste
(2020) och på grund av utökad omfattning och
kvalitet på insamlad data gör att det inte är
relevant att redovisa 2019 års totalsiffra.

Social
Innehållsförteckning
enligt GRI

Upplysning Sida Kommentar

Hälsa och säkerhet i arbetet 2018
GRI 103: Management approach

103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 22, 
Människa – sida 24

103-2 Styrning Människa – sida 24-28, Affär – sida 38, GRI sida 8

103-3 Uppföljning och utvärdering  Människa – sida 24-28, Affär – sida 38, GRI sida 8

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet

403-1 Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21, 
Människa – sida 24-28, GRI sida 8

403-2 Identifiering, riskbedömning och utredning av
tillbud

Människa – sida 24-28, Förvaltningsberättelse – sida
63, GRI sida 8

403-3 Företagshälsovård GRI sida 8

403-4 Arbetstagarinflytande, rådgivning och
kommunikation om hälsa och säkerhet i arbetet

Människa – sida 24-28, GRI sida 8

403-5 Utbildning inom hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen

Människa – sida 24-28, GRI sida 8

403-6 Hälsofrämjande åtgärder Människa – sida 24-28, GRI sida 8

403-7 Anpassning och förebyggande arbetsmiljöåtgärder
direkt kopplade till affärsrelationer

Människa – sida 24-28,  Förvaltningsberättelse –
sida 63, GRI sida 8

403-8 Arbetstagare som omfattas av ett hälso- och
säkerhetshanteringssystem

Människa – sida 24-28, GRI sida 8 Hälso- och säkerhetshanteringssystemet
omfattar samtliga personer, såväl egna
anställda som andra individer, som vistas på
arbetsplatser som Peab ansvarar för.
Information om antal personer är dock inte
tillgänglig för kategorin som ej är anställda.

Utbildning 2016
GRI 103: Management approach

103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 
Människa – sida 25

103-2 Styrning Människa – sida 24-28

103-3 Uppföljning och utvärdering Människa – sida 24-28

GRI 404: Utbildning

404-1 Genomsnittligt antal timmar utbildning per år och
medarbetare

Människa – GRI sida 11

Mångfald och lika möjligheter 2016
GRI 103: Management approach

103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 
Människa – sida 24

103-2 Styrning Människa – sida 24-28

103-3 Uppföljning och utvärdering Människa – sida 24-28

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter

405-1 Mångfald i styrelse och ledning och bland de
anställda

Människa – sida 27-28, GRI sida 9-11

5

https://peab.inpublix.com/2021/var-syn-pa-en-hallbar-verksamhet/
https://peab.inpublix.com/2021/miljo/
https://peab.inpublix.com/2021/miljo/
https://peab.inpublix.com/2021/miljo/
https://peab.inpublix.com/2021/miljo/
https://peab.inpublix.com/2021/miljo/
https://peab.inpublix.com/2021/miljo/
https://peab.inpublix.com/2021/var-syn-pa-en-hallbar-verksamhet/
https://peab.inpublix.com/2019?page_id=1215
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/affar/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/affar/
https://peab.inpublix.com/2021/var-syn-pa-en-hallbar-verksamhet/
https://peab.inpublix.com/2019?page_id=1215
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/koncernen/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/koncernen/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/var-syn-pa-en-hallbar-verksamhet/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/var-syn-pa-en-hallbar-verksamhet/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/
https://peab.inpublix.com/2021/manniska/


Sektorspecifik aspekt
Innehållsförteckning
enligt GRI

Upplysning Sida Kommentar

Hållbarhetscertifieringar
GRI 103: Management approach

103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 
Miljö – sida 29

103-2 Styrning Miljö – sida 29-33, GRI sida 13

103-3 Uppföljning och utvärdering Miljö – sida 29-33, GRI sida 13

G4 CRE: Hållbarhetscertifieringar

CRE8 Typ och antal av certifieringar, rankningar och
märkningar för nybyggnation, förvaltning, drift och
ombyggnation.

Miljö – sida 32-33, GRI sida 13

Peabs egna upplysningar
GRI 103: Management approach

103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20

103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21

103-3 Uppföljning och utvärdering Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21

Egen upplysning;
Ungas utbildning

Antal elever som tar studenten årligen Människa – sida 28

Egen upplysning;
Peab Life

Antal Peab Life-projekt årligen Människa – sida 28

Egen upplysning;
Kund- och
leverantörssamverkan

Resultat från Nöjd Kund Index (NKI) Mål och strategi – sida 12

Egen upplysning;
Ansvar i
leverantörskedjan

Säkra köp; andel (%) köp som genomförts med
godkända leverantörer, som omfattar ett skriftligt
avtal och som är digitalt spårbart

Affär – sida 37 Omfattar Sverige och AO Anläggning och
Bygg samt dotterbolagen Swerock, Peab
Asfalt, Byggsystem, Lambertsson Sverige och
Lambertsson kran. Planering för
implementering i övriga verksamheter och
samtliga länder pågår.
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Global Compact-principer och
sidhänvisningar

Område Principer Sida

Mänskliga rättigheter 1. Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella
mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 1: Koncernchefen har ordet – sida 2-4, 
Vår syn på hållbar verksamhet – sida 20-21

2. försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot
mänskliga rättigheter.

Vår syn på hållbar verksamhet – sida 20-21 
Affär – sida 36-38

Arbetsvillkor 3. Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt
erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 3: Vår syn på hållbar verksamhet – sida 20-21 
Affär – sida 37

4. avskaffande av alla former av tvångsarbete; Princip 4: Vår syn på hållbar verksamhet – sida 20-21 
Affär – sida 37

5. faktiskt avskaffande av barnarbete; och Princip 5: Vår syn på hållbar verksamhet – sida 20-21, Affär – sida 37

6. avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Princip 6: Vår syn på hållbar verksamhet – sida 20-21, Människa – sida 27,
Affär – sida 37

Miljö 7. Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; Princip 7: Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 21

8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och  Princip 8: Miljö sida 29-33

9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.  Princip 9: Miljö sida 29-33

Antikorruption 10. Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning.

Princip 10: Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20-21, Affär sida 37,
GRI sida 22
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Styrning inom området människa

Peabs upp fö ran de kod re gle rar flera delar inom om rå det män ni ska och in klu de rar
vik ti ga om rå den som rör mänsk li ga rät tig he ter. Ex em pel på så da na är för e nings -
fri het, för bud mot tvångs-   och barn ar be te och för bud mot dis kri mi ne ring. Upp fö -
ran de ko den med till hö ran de ar bets mil jö po li cy och li ka be hand lings plan om fat tar
nor disk arbetsmiljö-  och dis kri mi ne rings lag stift ning. Ar bets mil jö ar be tet be drivs
sys te ma tiskt och pla ne rat och flera delar av verk sam he ten är cer ti fi e ra de en ligt
ISO 45 001. Styr ning en stöds av flera sam ver kan de sy stem för bland annat HR,
hälsa och sä ker het.

Det stra te gis ka ar bets mil jö ar be tet be drivs på koncern-   och af färs om rå des ni vå,
till sam mans med re le vant kom pe tens på samt li ga ni vå er i or ga ni sa tio nen som
an sva rar för att om sät ta stra te gin till verk lig het. Våra pri o ri te ring ar inom ar bets -
mil jö är de sam ma i alla fyra län der  där vi är verk sam ma, dock med hän syn till na -
tio nel la ju ri dis ka skill na der. Ar bets mil jö ar be tet är in te gre rat med kon cer nens ar -
be te mot dis kri mi ne ring och krän kan de sär be hand ling. Det yt ters ta an sva ret för
ar bets mil jön lig ger all tid hos våra che fer, vilka i sin tur har stöd av spe ci a lis ter.
Peab har under året för tyd li gat upp gifts för del ning en för att klar gö ra che fers ar -
bets mil jö upp gif ter så att inget fal ler mel lan sto lar na. Till sin hjälp har che fer na
cirka 150 ar bets mil jö spe ci a lis ter såväl inom af färs om rå de na som på kon cern ni vå.
Vi läg ger stor vikt vid sam ver kan och våra skydds om bud har en vik tig roll i ar bets -
mil jö ar be tet. Idag har vi cirka 1 000 skydds om bud, men vi upp munt rar stän digt
fler att ta denna roll.

I hän del se av en all var lig olyc ka ak ti ve ras Peabs kris or ga ni sa tion, som ut görs av
116 (110) med ar be ta re i Sve ri ge, Norge, Fin land och Dan mark.

Samt li ga av Peabs om kring 15 000 med ar be ta re (100 pro cent) om fat tas av ett
hälso-  och sä ker hets han te rings sy stem som stöds av flera verk tyg. Det sam ma gäl -
ler alla öv ri ga (100 pro cent) som vis tas på Peabs ar bets plat ser, till ex em pel be sö -
ka re och un de rent re pre nö rer, som vi har ett sam ord nat ar bets mil jö an svar för.

I Peab är kon ti nu er lig ut veck ling av våra med ar be ta re av störs ta vikt. Varje med -
ar be ta re har rätt till minst ett for mellt mål- och ut veck lings sam tal med sin chef
varje år. Ut ö ver dessa for ma li se ra de sam tal sker den vik ti ga med ar be tar ut veck -

ling en genom var dag lig di a log mel lan chef och med ar be ta re. Alla som ar be tar i
Peab ska ta aktiv del i sin egen ut veck lings pla ne ring och det möj lig görs genom
kon cer nens kar riär kar ta och system stöd.

Peab har avtal med le ve ran tö rer av fö re tags häl so vård i de län der där vi har våra
med ar be ta re. Med kon ti nu i tet ge nom för vi mäng der av ak ti vi te ter med hu vud -
sak lig in rikt ning på fö re byg gan de in sat ser och att ti digt iden ti fi e ra ris ker för ohäl -
sa. Samt li ga med ar be ta re i Peab er bjuds också kon ti nu er ligt häl so un der sök ning -
ar. I Sve ri ge an vänds sedan 2020 en ny mo dell, Häl so Kol len, som in ne bär att
med ar be ta re först sva rar på frå gor om sin upp lev da hälsa, livs stil och ar bets mil jö,
för att få fram en häl so pro fil. Ut i från re sul ta tet får med ar be ta ren till gång till in di -
vi dan pas sa de in sat ser, såsom att göra en fy sisk un der sök ning, få hjälp med att
sluta röka eller sova bätt re. Även gruppin sat ser kan ge nom fö ras, ba se rat på det
sam la de re sul ta tet, till ex em pel ut bild ning, stress han te ring eller kon flikt han te -
ring. Genom vår fri vil li ga grupp för säk ring er bju der vi samt li ga an ställ da möj lig het
att teck na sjuk vårds för säk ring och olycks falls för säk ring.

Alla med ar be ta re om fat tas av Peabs för måns ut bud där de kan ta del av frisk -
vårds bi drag och andra ra bat ter. Peab Fri tid är en del av för måns ut bu det och syf -
tar till att våra med ar be ta re ska tri vas och må bra. Vi utgår fram för allt från in di vi -
dens öns ke mål och ak ti va med ska pan de. Peab Fri tid vill också skapa möj lig he ter
för de an ställ da att till sam mans göra ak ti vi te ter som för bätt rar hälsa, triv sel och
sam man håll ning inom fö re ta get och där med stär ker oss som fö re tag. For mer na
för ak ti vi te ter na kan se olika ut be ro en de på livs vill kor och in tres sen.

Peabs spons rings ar be te styrs av rikt lin jer för spons ring. Kon cer nens spons ring -
sen ga ge mang ska ske med lokal ut gångs punkt och med krav på att varje spons -
rad verk sam het ska ge ne re ra någon form av mot pre sta tion till ba ka till sam häl let.
Ett kon cer nö ver gri pan de spons rings råd sam man trä der en gång per månad för att
ta ställ ning till spons rings för fråg ning ar. Peab Life utgör en del av Peabs mer om -
fat tan de spons ring av det lo ka la för e nings li vet (läs mer).
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Information om anställda/andra arbetstagare
GRI 102-8

Data har in häm tats ur HR- systemen i Sve ri ge, Norge, Fin land och Dan mark och där ef ter sum me rats.

Antal medarbetare per land och kön
Di a gram met visar antal med ar be ta re per den 31 de cem ber. Vid ut gång en av 2021 hade Peab 14 895 (15 252)
med ar be ta re varav 14,0 pro cent (13,3) var kvin nor och 6 879 (7 028) är tjäns te män och 8 016 (8 224) är yr kes ar be -
ta re.
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Anställningsformer för alla medarbetare

Kvinnor Män

2021 2020 2019 2021 2020 2019

Tillsvidareanställda 2 040 1 955 1 860 12 441 12 730 11 954

Projekt-/visstidsanställda 45 81 66 369 486 378

Anställningstyp för tillsvidareanställda

Kvinnor Män

2021 2020 2019 2021 2020 2019

Heltidsanställda 1 958 1 845 1 773 12 380 12 650 11 872

Deltidsanställda 82 110 87 61 80 82

Medarbetarna uppdelade per personalkategori, kön och ålder

Tjänstemän med chefspositioner per kön

Kvinnor, 11% (10) Män, 89% (90)

Övriga tjänstemän per kön

Kvinnor, 33% (32) Män, 67% (68)

Yrkesarbetare per kön

Kvinnor, 3% (4) Män, 97% (96)

Tjänstemän med chefspositioner per ålder

< 30 år, 3% (3)
30–50, 60% (60)
> 50 år, 37% (37)

Övriga tjänstemän per ålder

< 30 år, 14% (15)
30–50, 57% (57)
> 50 år, 29% (28)

Yrkesarbetare per ålder

< 30 år, 23% (23)
30–50, 43% (43)
> 50 år, 34% (34)
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Mångfald i Peabs styrelse och koncernledning (kön och ålder)
GRI 405-1

Kön

Kvinnor, 38% (27)
Män, 62% (73)

Ålder

< 30 år, 0% (0)
30–50, 10% (23)
> 50 år, 90% (77)

Antal utbildningstimmar
GRI 404-1

Per medarbetare uppdelat på kön
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Peabs egna upplysningar
Jämställd rekrytering

Andel kvinnor rekryterade under året i förhållande till utbildningsmarknaden

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro %
2021 2020

Tjänstemän 2.7 2,1

Yrkesarbetare 7.1 5,0

Totalt 5.1 3,7

Data har inhämtats från HR-systemen i Sverige, Norge, Finland och Danmark och därefter summerats.

Rapportering olyckor

Produktionsledning och produktionsstöd (TJM), %
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Antal allvarliga olyckor

2021 2020

Egen personal 10 19

Underentreprenörer 18 20

Totalt 28 39

Allvarliga olyckor
Peab de fi ni e rar en all var lig olyc ka (ka te go ri 4) som en ar bets platso lyc ka som re -
sul te rar i all var li ga per sonska dor. Det kan vara ska dor som or sa kar en frak tur på
ett ben i krop pen, en svår blöd ning eller en svår skada på ner ver, musk ler eller
senor, skada på inre organ eller andra eller tred je gra dens bränn ska da.

LTI4 och LTIF4

LTI4 avser antalet arbetsplatsolyckor med mer än fyra dagars frånvaro för den anställda, exklusive
skadedagen och LTIF4 avser frekvensen per en miljon arbetade timmar enligt samma definition. LTI står för
Lost Time Injury.
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Styrning inom området miljö

Miljöcertifiering av byggnader
GRI G4 CRE-8

Di a gram met visar antal er håll na cer ti fi e ring ar. För Mil jö bygg nad och BRE EAM kan det vara den pre li mi nä ra cer ti fi e ring en som visas. Sta tisti ken in klu de rar både pro jekt i
egen regi, där Peab an sva rar för cer ti fi e ring en, och pro jekt som Peab byg ger åt be stäl la re. Nytt för 2021 är att även cer ti fi e ringsni vå re do vi sas (denna in for ma tion finns
inte till gäng lig för ti di ga re år).

Peabs mil jö ar be te utgår från kon cer nens pri o ri te ra de håll bar hets a spek ter inom
mil jö om rå det, vilka har iden ti fi e rats ut i från mil jö a spekts ut vär de ring, risk- och
möj lig hets a na lys samt in tres sent di a lo ger och vä sent lig hets a na lys. Kon cer nens
mil jö chef sam ord nar och dri ver de ge men sam ma mil jöfrå gor na, i nära sam ver -
kan med af färs om rå de nas mil jö che fer och spe ci a lis ter. Peabs tre över gri pan de
mil jö mål är be slu ta de av kon cern led ning en och sty rel sen (läs mer) och om fat tas
av ett ram verk med de fi ni e ra de gräns snitt, mä te tal, mät me to der och stra te gis ka
för bätt rings om rå den. De ge men sam ma målen bryts ner i del mål och kon kre ti se -
ras i de olika verk sam he ter na ut i från af färs om rå de nas unika för ut sätt ning ar och
ut ma ning ar.

Hu vud de len av Peabs verk sam heter ar be tar inom ramen för ett led nings sy stem
som är cer ti fi e rat en ligt ISO 14001. Mil jö led nings sy ste met är in te gre rat i verk sam -
hets led nings sy ste met, vil ket bland annat in ne fat tar Peabs mil jö po li cy. Peabs fyra
af färs om rå den an sva rar för im ple men te ring och ef ter lev nad av led nings sy stem
och po li cyer i det dag li ga ar be tet.

Under året in led de vi ett om fat tan de ar be te med att skapa en sys te ma tisk och di -
gi ta li se rad han te ring av Pe ab kon cer nens mil jö da ta. Pro jek tet om fat tar i ett förs ta
steg system stöd och pro ces ser för in sam ling och ana lys av mil jö da ta kopp lat till
köpta pro duk ter och tjäns ter. Syf tet med pro jek tet är att öka till gäng lig he ten,
trans pa ren sen och kva li te ten för att kunna möta stän digt ökan de rap por te rings -
krav från såväl myn dig he ter som kun der och fi nans ak tö rer.
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Energianvändning
GRI 302-1, GRI 302-3

Peab har under 2021 fort satt att för fi na sin pro cess för in sam ling av ener gi da ta. Re do vi sa de data täc ker in alla de störs ta le ve ran tö rer na som till sam mans står för över
90 pro cent av in köpsvo ly men för elekt ri ci tet och fjärr vär me. Kyla och ånga re do vi sas inte, då an vänd ning en av dessa är för sum bar i för hål lan de till övrig ener gi an vänd -
ning. Av se en de bräns le har data från samt li ga le ve ran tö rer in klu de rats. I sam band med kva li tets gransk ning en av data har vissa bris ter i rap por te ring en för 2020 upp -
täckts och be ty dan de fel ak tig he ter har kor ri ge rats i årets rap por te ring. Detta avser en un der rap por te ring av gasol (en hets fel) och na tur gas (del av verk sam he ten ej in -
klu de rad) och en över rap por te ring av el (en hets fel). För änd ring en i ener gi för bruk ning mel lan 2019 och 2020 för kla ras främst av för vär vet inom beläggnings-  och bal last -
verk sam he ten.

Hu vud de len av sta tisti ken är in sam lad di rekt från le ve ran tö rer, men vissa esti mat har gjorts, t ex ba se rat på fak tu ror. I förs ta hand har le ve ran törs spe ci fi ka upp gif ter om
pro duk ter na an vänts för be räk ning av ener gi från bräns le. En över syn av an vän da scha blo ner görs år li gen. Om vand lings fak to rer för bräns le har upp da te rats samt ju ste -
rats för att re flek te ra re duk tions plik ten. Stan dard scha blo ner för om vand lings fak to rer, ba se rat på na tio nell sta tistik och in for ma tion från le ve ran tö rer, an vänds där le ve -
ran törs spe ci fi ka data sak nas.

Total energiförbrukning 1 195 000 (1 220 000) MWh
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Procent av total bränsleförbrukning som är förnybart

Icke-förnyelsebart bränsle, 80% (82) Förnyelsebart bränsle, 20% (18)
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Energiintensitet
Fr o m 2021 har Peab satt upp ett mål för ener gi in ten si tet, mätt som total ener gi an vänd ning (alla ener gislag) i
för hål lan de till verk sam he tens om fatt ning, mätt som om sätt ning. Målet är att till 2023 mins ka ener gi in ten si te ten
med 15% jäm fört med 2015. Ut fal let för 2021 lan da de på en re duk tion med 16%.
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Mål Nuläge, -16% per 2021-12-31

Utsläpp av växthusgaser
GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4

Peab har under 2021 fort satt att för fi na sin pro cess för in sam ling av data. För för änd ring ar i ener gi an vänd ning en, som utgör en grund för be räk ning av ut släpp av växt -
hus ga ser, se vi da re av snit tet ”Ener gi an vänd ning”.

I förs ta hand har le ve ran törs spe ci fi ka upp gif ter an vänts för be räk ning av emis sio ner. Stan dard scha blo ner för emis sions fak to rer har eta ble rats för an vänd ning där le ve -
ran törs spe ci fi ka data sak nas och en över syn av an vän da scha blo ner görs år li gen.

Scope 1 (bränsleanvändning):
Ut släp pen av växt hus ga ser från bräns le an vänd ning har be räk nats med hjälp av emis sions fak to rer från Peabs bräns le le ve ran tö rer, na tio nell sta tistik, upp gif ter från ener -
gi bransch or ga ni sa tio ner eller DEFRA. Den år li ga över sy nen av an vän da scha blo ner in ne bär att emis sions fak to rer för växt hus gas ut släpp (CO e) även re flek te rar re duk -
tions plik ten.

Scope 2 (annan energianvändning):
Ut släpp av CO e (location-  based me to den) har be räk nats med emis sions fak to rer från AIB – Pro duk tions mix, na tio nell sta tistik eller upp gif ter från ener gi bransch or ga ni -
sa tio ner. No te ras bör att AIB har upp da te rat sin me to dik för hur de räk nar ut sina emis sions fak to rer och att Peab för 2021 an vän der den se nas te ver sio nen.

Ut släpp av CO e (market-  based me to den) har be räk nats med emis sions fak to rer från le ve ran tör, och i de fall fak to rer från le ve ran tör inte fun nits till gäng lig har AIB – Re -
si du al mix an vänts för el och na tio nell sta tistik eller upp gif ter från ener gi bransch or ga ni sa tio ner an vänts för fjärr vär me.

Scope 3 (insatsvaror och köpta tjänster):
För 2021 har om fatt ning en på vad som mäts och re do vi sas inom Scope 3 ut ö kats. Den nya av gräns ning en av rap por te ring en inom Scope 3 ba se ras på en be döm ning av
såväl mil jöpå ver kans om fatt ning som för ut sätt ning ar na för att mäta den. Av GHG- protokollets 15 ut släppska te go ri er re do vi sas nu föl jan de (med vissa av gräns ning ar
som när ma re spe ci fi ce ras i kom men ta rer na i GRI- index), där punkt 1 och 4 till kom mit 2021:

1. Köpta pro duk ter och tjäns ter 
4. Upp ströms trans port och dis tri bu tion 
5. Av falls han te rings tjäns ter 
6. Tjäns te re sor

Ut släpp av CO e or sa kat av de in satsva ror och tjäns ter vi köpt har be räk nats ba se rat på es ti me ra de mäng der och med scha blo ner för emis sions fak to rer. Upp gif ter na om
mäng der byg ger på esti mat ba se rat på spend och in klu de rar köpta pro duk ter och tjäns ter lik som ma te ri al le ve re rat via un de rent re pre nö rer. Upp gif ter na om ut släpp ba -
se ras på en be döm ning av hur stor andel av de köpta pro duk ter na och tjäns ter na som ut görs av mil jö bätt re al ter na tiv.

Ut släpp från tjäns te re sor in klu de rar de tåg- och flyg re sor som bo kats via Peabs re se le ve ran tö rer och CO e upp gif ter är in sam lad di rekt från le ve ran tö rer na. Ut släp pen
från flyg har mins kat, medan ut släp pen från tåg har ökat något. Co ro na pan de min samt Peabs upp da te ra de rikt lin jer för resor och möten, som nu tyd li ga re styr mot di gi -
ta la möten och resor med tåg, har bi dra git till re du ce ra de ut släpp.

Ut släpp av CO e från ge ne re rat av fall har be räk nats med ett bransch ut veck lat verk tyg. Med an led ning av att klas si fi ce ring en av av fall har änd rats över tid (över gång mot
an vänd ning av ÅVI/BEAst från ti di ga re Krets lopps rå dets gamla in del ning) har en om klas si fi ce ring gjorts för av fal let av se en de 2020, lik som en om räk ning av CO e- 
utsläppen för detta av fall.
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Ton CO e 2021 2020

Scope 1 215 000 243 000

Utsläpp 215 000 243 000

Scope 2 (marknadsbaserad beräkningsmetod) 17 000 19 000

Platsbaserad beräkningsmetod 8 000 10 000

Marknadsbaserad beräkningsmetod 17 000 19 000

Scope 3 1 100 000 83 000

Tjänsteresor flyg 525 556

Tjänsteresor, tåg 0,58 0,15

Avfallshantering inkl. avfallstransport (exkl. schaktmassor) 86 000 82 000

Insatsvaror och köpta tjänster 1 000 000 –

Total mängd utsläpp av växthusgaser (marknadsbaserad beräkningsmetod) 1 332 000 345 000

Fr o m 2021 har Peab satt upp ett mål för kol di ox idin ten si tet, mätt som ut släpp av växt hus ga ser (CO ) i för hål lan de till verk sam he tens om fatt ning, mätt som om sätt -
ning, upp de lat på Scope 1+2 (bränsle-  och ener gi an vänd ning i egen pro duk tion) samt Scope 3 (in satsva ror och köpta tjäns ter).

Målet för Scope 1+2 är att till 2030 mins ka kol di ox idin ten si te ten med 60%, jäm fört med 2015. Ut fal let för 2021 lan da de på en re duk tion med 40%.

Målet för Scope 3 är att till 2030 mins ka kol di ox idin ten si te ten med 50%, jäm fört med 2015. Ut fal let för 2021 lan da de på en re duk tion med 3 %.
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Växthusgasintensitet

Koldioxidintensitet, egen produktion (Scope 1 + 2)
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Koldioxidintensitet, insatsvaror och köpa tjänster (Scope 3)
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Avfall
GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3

Fr o m 2021 re do vi sar Peab av fall en ligt den upp da te ra de stan dar den GRI 306 Waste (2020).

Material- och avfallsflöden samt avfallsförebyggande åtgärder
Mil jöpå ver kan re la te rad till av fall är främst kopp lad till ut arm ning en av na tur re sur ser när ma te ri al inte åter an vänds, ut släpp av växt hus ga ser och andra luft för ore ning ar
vid trans port och för brän ning av av fall samt ian språk ta gan de av mark för lag ring och de po ne ring av av fall och risk för sprid ning av far li ga ämnen till mark och vat ten. Vi
ar be tar för att re du ce ra mil jöpå ver kan or sa kad av av fall ut i från av falls hi e rar kin. Det be ty der att vi i förs ta hand strä var efter att mi ni me ra upp koms ten av av fall och att i
andra hand styra det av fall som trots allt upp kom mer mot åter bruk eller ma te ri alå ter vin ning. Vi ar be tar också för att mins ka av fal lets far lig het och att öka an vänd ning -
en av åter vun net ma te ri al i pro duk ter vi pro du ce rar och an vän der, lik som möj lig he ten att åter vin na pro duk ter na efter an vänd ning.

Vi ser nöd vän dig he ten i att ha ett nära sam ar be te med andra ak tö rer i vär de ked jan för att lyc kas uppnå cir ku lä ra flö den. Mil jöpå ver kan kopp lad till av fall upp kom mer
inte bara inom Peabs egen verk sam het, utan även hos andra ak tö rer, så som le ve ran tö rer, kun der, av fallsent re pre nö rer och andra till ver kan de fö re tag. Peab har störst
möj lig het att styra mil jöpå ver kans om fatt ning i den egna pro duk tio nen, men kan också på ver ka andra ak tö rers mil jöpå ver kan genom di a log, krav ställ ning och vårt er -
bju dan de av pro duk ter och tjäns ter. Peabs material-  och av falls flö den kan över sikt ligt be skri vas en ligt fi gu ren nedan.

Upp ströms flö den be skri ver ma te ri al ström mar in till Peab, t ex ma te ri al le ve ran ser från le ve ran tö rer och över skotts ma te ri al från andra ak tö rer som tas emot för åter vin -
ning, medan ned ströms flö den be skri ver ma te ri al ström mar ut från Peab, t ex fär di ga pro duk ter till kund, kom po nen ter till åter bruk hos annan aktör och av fall till ex tern
av fallsent re pre nör.
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Fler ex em pel på hur vi ar be tar med re sur sef fek ti vi tet, att fö re byg ga upp komst av av fall samt att öka an de len av -
fall som går till åter vin ning åter finns i textav snit tet om miljö i Års- och håll bar hets re do vis ning en.

1. Jungfruliga material
Peab har en be ty dan de verk sam het inom rå va ru för sörj ning, där vi för ser sam häl -
let med nöd vän di ga kon struk tions ma te ri al, så som bal last och grus som t ex an -
vänds för järn vägs bygg na tion och be tong till verk ning. Vi ar be tar för en ökad an -
vänd ning av cir ku lä ra ma te ri al, men an vän der också grus- och berg ma te ri al från
egna täk ter.

I våra pro jekt ar be tar vi för att mins ka be ho vet av kon struk tions ma te ri al och
mas sor för ut fyll nad t ex genom op ti me rad de sign och in- situ be hand ling av för o -
re na de mas sor som oskad lig gör för ore ning ar na på plats.

2. Insatsvaror
I vår pro duk tion an vän der vi in satsva ror, i form av ke mis ka pro duk ter, ma te ri al
och varor, från ett stort antal le ve ran tö rer. Många av in satsva ror na kom mer i för -
pack ning ar som ger upp hov till be ty dan de mäng der av fall.

För att mins ka mil jö be last ning en från in satsva ror ar be tar vi bl a för op ti me ra de
kon struk tio ner som re du ce rar ma te ri al be ho vet och ef fek ti va ar bets sätt som mi -
ni me rar spill och upp koms ten av överskotts-  eller ska dat ma te ri al. Vi ef ter frå gar
också en ökad in bland ning av åter vun na ma te ri al samt ökad åter vin nings bar het i
såväl pro duk ter som för pack nings ma te ri al. Ex em pel på pro duk ter som idag kan
in ne hål la åter vun net ma te ri al är gips ski vor, glasull och stenull. Vi ar be tar också
för en ökad an vänd ning av re tu rem bal lage, så som bygg pall.

3. Biprodukter
Vi an vän der bi pro duk ter från andra ak tö rers verk sam het, som rå va ra i vår egen
pro duk tion.

Vi ar be tar kon ti nu er ligt för att öka an de len bi pro duk ter som rå va ra och bi drar på
så sätt till att mins ka mäng den ma te ri al som går till av fall. Ett ex em pel på det är
att vi nytt jar slagg från stål till verk ning i vår pro duk tion. Vi an vän der det för fram -
ställ ning av Merit, ett bin de me del som kan er sät ta ce ment i be tong. Vi an vän der
det också till ECO- Ballast, som be står till minst 50 % av åter vun net ma te ri al, vil -
ket re du ce rar an vänd ning en av jung fru ligt ma te ri al.

4. Överskottsmaterial
Peab be dri ver en egen recycling- verksamhet, där vi ar be tar för ökad åter an vänd -
ning och åter vin ning av av fall och rest ma te ri al från bygg- och an lägg nings pro jekt
samt in du stri pro ces ser, från såväl in ter na som ex ter na kun der.

Genom en ef fek tiv åter vin ning av över skotts mas sor, bl a med hjälp av så kal la de
våt sik tar, kan mäng den över skotts mas sor från schak ter och in fra struk tur pro jekt
som läggs på de po ni mins kas med upp till 80 pro cent och vi kan istäl let an vän da
ma te ri a let som rå va ra till nya pro duk ter, så som ECO- Ballast. Ett annat ex em pel
är att vi åter an vän der upp ri ven as falt, så kal lad re tu ras falt, som rå va ra in till vår
as falt till verk ning, vil ket re du ce rar be ho vet av såväl bi tu men som bal last ma te ri al.

5. Material och produkter
Peab till ver kar en mängd olika ma te ri al och pro duk ter till våra kun der, allt från
bal last, as falt och be tong till fär di ga broar, sko lor och sjuk hus. För pack nings an -
vänd ning en är liten för denna typ av pro duk ter.

Vi ar be tar för att våra pro duk ter skall in ne hål la en ökad andel åter vun na ma te ri -
al. Ex em pel på det är vår ECO- Ballast, som till minst 50 % ut görs av åter vun na rå -
va ror och att vi an vän der åter vun na ma te ri al i till verk ning en av be tong och as falt,
t ex slagg ba se rat bin de me del och åter vun nen bal last. Vi ar be tar också för att an -
vän da pro duk ter och ma te ri al med lång livs längd och för att möj lig gö ra ökat åter -
bruk och åter vin ning av in gå en de ma te ri al och pro duk ter efter slu tan vänd ning. T
ex job bar vi med att fasa ut miljö-  och häl so far li ga pro duk ter som in ne hål ler
ämnen som vi inte vill ha in i det cir ku lä ra krets lop pet. Vi be hö ver också ar be ta vi -
da re för ökad de mon ter bar het, som möj lig gör ett fram ti da åter bruk av in gå en de
kom po nen ter.

6. Återtag och returspill
I pro duk tio nen upp står, trots fö re byg gan de åt gär der, en del ma te ri al spill och
ibland blir det ma te ri al över.

Vi strä var i förs ta hand efter att re tur ne ra så dant ma te ri al till le ve ran tö ren, genom
åter tag av över bliv na, oskad da pro duk ter som kan säl jas igen, re spek ti ve re tur -
ne ring av ma te ri al spill som kan gå in som rå va ra i le ve ran tö rens ma te ri al till verk -
ning. Ex em pel på ma te ri al spill som idag kan re tur ne ras till le ve ran tö ren för åter -
vin ning är glasull, stenull och gips.

7. Återbruk
Om över bli vet ma te ri al och pro duk ter inte kan re tur ne ras till le ve ran tö ren ef ter -
strä var vi annat åter bruk. Det kan t ex hand la om ma te ri al och pro duk ter som bli -
vit över, till fäl ligt ma te ri al som bara be hövs under pro duk tions fa sen eller pro duk -
ter som de mon te rats i sam band med re no ve ring eller riv ning.

En del kan vi åter bru ka själ va inom vår egen verk sam het. Ett ex em pel på sys te -
ma tiskt åter bruk utgör vår verk sam het i Varvs sta den, som är ett ti di ga re varvs -
om rå de som nu om vand las till en ny stads del med centralt läge i Malmö. Här har
”Ma te ri al ban ken” ut veck lats, en da ta bas som in ne hål ler in for ma tion om alla
plat sens ma te ri al och sam ti digt visar mil jö vins ter na med att ar be ta med åter bruk
och åter vin ning. Över bli vet ma te ri al och pro duk ter som vi inte kan åter bru ka
inom den egna verk sam he ten, vill vi göra till gäng ligt för andra ak tö rer. Vi har där -
för skri vit sam ar bets av tal med flera ex ter na åter bruks ak tö rer.

8. Avfall
Det av fall som, trots ovanstå en de fö re byg gan de åt gär der, upp står till följd av vår
verk sam het källsor te ras och läm nas till pro fes sio nel la av fallsent re pre nö rer. De i
sin tur kan ha möj lig het att skic ka ma te ri a let till åter bruk eller ma te ri alå ter vin -
ning. Om inte, går av fal let till för brän ning, van li gen med ener gi ut vin ning, eller i
sista hand till de po ne ring. Det fö re kom mer också ma te ri al och pro duk ter som
inte läm par sig för åter bruk eller åter vin ning, t ex far ligt av fall som upp kom mer i
sam band med riv ning eller mark sa ne ring. Även detta läm nas till pro fes sio nel la
av fallsent re pre nö rer för be hand ling och/eller bort skaff ning.

Peab sä ker stäl ler en trygg och säker av falls han te ring genom att kon trol le ra att
av fallsent re pre nö rer na har er for der li ga myn dig hets till stånd för verk sam he ten,
innan avtal skrivs. En upp följ ning av han te ra de av falls mäng der sker minst år li gen
på kon cern ni vå, genom en sam man ställ ning in ne hål lan de av falls slag, om av fal let
utgör far ligt av fall eller inte samt vil ken återvinnings-  eller bort skaff nings me tod
som tilläm pats av av fallsent re pre nö ren.
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Uppkommet avfall
Peab har under 2021 fort satt att för fi na sin pro cess för in sam ling av av falls da ta. En di a log med le ve ran tö rer har ge nom förts för att sä ker stäl la en god in sam ling av sta -
tistik, inkl. ökad stan dar di se ring av be näm ning på av falls slag och be hand lings me to der. Re do vi sa de data täc ker in alla de störs ta le ve ran tö rer na som till sam mans står
för över 90 pro cent av in köpsvo ly men för av fall s tjäns ter.

Med an led ning av att re do vis ning nu sker en ligt upp da te rad GRI- standard, finns hi sto ris ka data inte till gäng li ga, med un dan tag för to ta la av falls mäng der. Denna siff ra
har upp da te rats med an led ning av en iden ti fi e rad fel ak tig het i rap por te ring en för 2020, pri märt rö ran de schakt mas sor.

Av fall år 2021, to talt för kon cer nen 736 000 (935 000) ton.

Av fal let har ka te go ri se rats en ligt bran schens stan dard (ÅVI/BEAst ver 2021- 09), med tillägg för av falls s la gen re tu rem bal lage, slam, de po ni och öv rigt av fall.

Av falls s la get ”Far ligt av fall” in klu de rar så dant far ligt av fall som inte in ryms under öv ri ga av falls slag, t ex små kem. Det be ty der att t ex schakt mas sor som utgör far ligt av -
fall in ryms i av falls s la get schakt mas sor etc.
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Uppkommet avfall, icke farligt och farligt

Icke-farligt avfall, 95% Farligt avfall, 5%

Behandlingsmetod för uppkommet avfall

Återvinning, 70% Bortskaffning, 30%
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Styrning
Peabs sty rel se och led ning be hand lar re gel bun det frå gor
som rör kli mat re la te ra de ris ker och möj lig he ter. Kon cer nens
mil jö mål är be slu ta de av led ning en och för ank ra de i sty rel -
sen. Sty rel sen har ålagt kon cern led ning en det över gri pan de
an sva ret för styr ning och upp följ ning av kli mat ar be tet. Kon -
cer nens mil jö chef är an sva rig för att stra te giskt driva och
sam ord na det kon cern ge men sam ma kli ma tar be tet till sam -
mans med af färs om rå de nas che fer och spe ci a lis ter. Kli mat -
re la te ra de ris ker och möj lig he ter utgör en del av den stra te -
gis ka di a lo gen. Målupp fyl lel sen för kli mat mål följs upp som
del av öv ri ga re sul tat.

Strategi
Peab har iden ti fi e rat kli mat re la te ra de ris ker och möj lig he ter.
En enkel sce na ri o a na lys lig ger till grund för iden ti fi e ring en
av dessa. Ex em pel på om ställ nings ris ker är skärp ta lag krav
och ökade kost na der för ut släpp. Ex em pel på fy sis ka ris ker
är ex trem vä der och över sväm ning ar som på ver kar Peabs
pro duk tion och val av lös ning ar.

Riskhantering
Peab ar be tar kon ti nu er ligt med att iden ti fi e ra, be dö ma och
han te ra kli mat re la te ra de ris ker och möj lig he ter; både fy sis -
ka och om ställ nings re la te ra de så da na. Vi har på bör jat ar be -
tet med att be dö ma den fi nan si el la på ver kan dessa ris ker
kan ha och att be dö ma fö re ta gets re si li ens i för hål lan de till
dem. Re sul ta tet från den kon cer nö ver gri pan de ris ka na ly sen
be hand las i såväl led ning som sty rel se. Mer om risk han te -
ring i Peab finns att läsa här samt i CDP- rapporten.

Mål och mätetal
Peab har tre lång sik ti ga mil jö mål, varav ett in ne bär kli mat -
ne ut ra li tet 2045 (läs mer). Peab an vän der en rad mä te tal för
att följa upp målupp fyl lel se och kli mat på ver kan, in klu de -
ran de Scope 1-2 samt delar av Scope 3. Dessa re do vi sas i
Års- och håll bar hets re do vis ning en samt i CDP- rapporten.

Klimatrisker och -möjligheter enligt TCFD

På Peab ar be tar vi lång sik tigt och sys te ma tiskt för att mins ka vår kli mat på ver kan och för att skyn da på kli -
matom ställ ning en till ett fos sil fritt sam häl le. För våra in tres sen ter är frå gan om kli mat ne ut ra li tet hög pri o ri te rad
och ett av Peabs mil jö mål är att vara kli mat ne utra la 2045.

Vi har bör jat im ple men te ra TCFD:s re kom men da tio ner. Vi ser dem som ett bra verk tyg för att struk tu re rat re do vi -
sa hur vi ar be tar med våra kli mat re la te ra de ris ker och möj lig he ter, men också för att iden ti fi e ra för bätt rings om -
rå den. Många av dessa re do vi sas mer ut för ligt i vår år li ga CDP Climate- rapport, till sam mans med ett antal här i
Års- och håll bar hets re do vis ning en.
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Styrning inom området affär

Kommunikation och utbildning avseende antikorruption
GRI 205-2

Styrelse och ledning

Samtliga medarbetare

*Peabs an tikor rup tions po li cy är in te gre rad i vår upp fö ran de kod

Peabs kon cern led ning an sva rar för in köps styr ning och styr ning av ar be tet med
etik och an tikor rup tion. Det cen tra la styr do ku men tet är upp fö ran de ko den. För
den ope ra ti va styr ning en är kon cer nens etis ka råd vik tigt för att han te ra och följa
upp ar be tet med etik och an tikor rup tion, kom plet te rat av ett vis sel blå sar sy stem.

Etis ka rådet, som be står av kon cer nens chefsju rist, sä ker hets chef samt HR- che fer
från samt li ga af färs om rå den, sam man trä der en gång i må na den, to talt elva gång -
er per år. Genom de ris ka na ly ser som Etis ka rådet lö pan de ge nom för ut veck las
det åt gärds pro gram mot kor rup tion som Peab ar be tar med, där ibland en om fat -
tan de, mål grupp san pas sad kom pe tens höj ning inom etik och an tikor rup tion. Syf -
tet är att un der lät ta för varje med ar be ta re att kunna agera kor rekt i varje given si -
tu a tion. I slu tet av året in rät ta de Peab den nya kon cern funk tio nen bo lags styr ning
och re gel ef ter lev nad under led ning av chefsju ris ten. Funk tio nen kom mer att ar -
be ta med dels de frå gor som redan idag lig ger på chefsju ris tens bord, det vill säga
ären de han te ring vid olika fall av över trä del ser, ut bild ning inom etik och an tikor -
rup tion, ris ka na ly ser och hand lings pro gram för att mot ver ka kor rup tion, dels en
ny del som hand lar om styr ning och ef ter lev nad. Denna ef ter lev nad avser inte

bara lagar och för fatt ning ar, utan även Peabs upp fö ran de kod, be slu ta de ar bets -
sätt och öv ri ga sty ran de do ku ment inom kon cer nen. Peabs ak tieä ga re, kun der,
an ställ da och öv ri ga in tres sen ter ska kunna lita på att hela kon cer nens verk sam -
het vilar på in ter na re gel verk och na tio nel la lagar samt att Peab inte kom pro mis -
sar med dessa.

Kon cer nens in köps chef är högst an sva rig för inköp i Peab. Kon cer nens re gel verk
och pro ces ser för inköp är tyd ligt kom mu ni ce ra de i verk sam he ten. En vik tig del
är de grund läg gan de kra ven som anges i Peabs skrift li ga avtal, såsom un der teck -
nan de och ef ter lev nad av upp fö ran de ko den. Kon cer nens in köps funk tion an sva -
rar för upp följ ning, kon troll och ut veck ling av Peabs le ve ran törs sam ver kan. Till
ex em pel görs dag li ga kon trol ler av le ve ran törs ba sen främst ba se rat på eko no mis -
ka pa ra met rar och kon ti nu er li ga upp följ ning ar re la te ra de till vår upp fö ran de kod.
Peab har iden ti fi e rat ett antal risk ka te go ri er som på ver kar mänsk li ga rät tig he ter,
ar bets för hål lan den, miljö och af fär se tik. Läs mer här om vårt risk före byg gan de
ar be te i le ve ran tör sked jan.

Informerade om antikorruptionspolicyn*

Informerade 2021, 100% (100) Ej informerade 2021, 0% (0)

Utbildade i antikorruption

Utbildade per 2021, 100% (100) Ej utbildade per 2021, 0% (0)

Informerade om antikorruptionspolicyn*

Informerade 2021, 100% (100) Ej informerade 2021, 0% (0)

Utbildade i antikorruption under året

Utbildade under 2021,  14% (29) Ej utbildade under 2021, 86% (71)
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Peabs aktiva medlemskap 2021
ACHILLES
Peab är med lem i or ga ni sa tio nen Ac hil les som sam lar in och va li de rar le ve ran -
törs da ta och re du ce rar glo bal risk.

ALMEGA
Ar bets gi var or ga ni sa tion inom tjäns te sek torn. Pe absko lan är med lem.

ASFALTINDUSTRIEN (AI)
As falt in du stri en är en bransch-  och ar bets gi var för e ning.

AVFALL SVERIGE
Bransch or ga ni sa tion i hu vud sak för kom mu na la Av falls bo lag. Be dri ver forsk ning
och ut veck ling samt re pre sen te rar bran schen i ge men sam ma in tres sen.

BASTA
BASTA är ett bransch ge men samt sy stem som syf tar till att fasa ut sär skilt far li ga
ämnen. 
Peab del tar i BASTAs ve ten skap li ga råd och mark nads råd.

BEAST
Bygg- och fas tig hets bran schens Elektro nis ka Af färs stan dard (BEAst) är en mö tes -
plats för e- han del B2B, webb lös ning ar och e- kom mu ni ka tion i bran schen. En re -
pre sen tant från Peab är sty rel se ord fö ran de i BEAst.

BILTRAFIKENS ARBETSGIVARFÖRBUND
Ingår i Trans port fö re ta gen, som är trans port nä ring ens bransch-  och ar bets gi var -
or ga ni sa tion.

BIM ALLIANCE
BIM Al li an ce är en ide ell för e ning som ar be tar för bätt re sam hälls byg gan de med
hjälp av di gi tal struk tu re rad in for ma tions han te ring. Med lem mar na är, lik som
Peab, ak tö rer inom sam hälls bygg nads sek torn.

BRAINS & BRICKS
Brains & Bricks är en cent rum bild ning som fo ku se rar på material-   och in for ma -
tions flö den samt besluts-   och pla ne rings stöd. Sats ning en ini ti e rades av Peab,
Lin kö pings uni ver si tet och Katri ne holms kom mun.

BUILDING SMART FINLAND
Buil ding Smart Fin land är ett forum som syf tar till att spri da in for ma tion om BIM
och att stöt ta med lems fö re ta gens ar be te med att im ple men te ra BIM- ba se ra de
pro ces ser. Peab är med lem.

BUSINESS@BIODIVERSITY
Peab är via dot ter bo la get Swerock med lem i Bu si ness@Bio di ver si ty Swe den,
som är ett mil jö nät verk för att driva ut veck ling och ar be ta med bi o lo gisk mång -
fald som en del av sin af färsmo dell.

BYGGFÖRETAGEN
Bygg fö re ta gen är byg gin du strins bransch-   och ar bets gi var or ga ni sa tion. Peab är
re pre sen te rat i sty rel sen och i flera av Bygg fö re ta gen:s råd/kom mit té er. I fins ka
byg gin du strins mot sva rig het RT (Ra ken nus te ol li su us) är Peab med lem och re pre -
sen te rat i olika lo ka la sty rel ser, kom mit té er och ut veck lings grup per.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN (BVB)
Bygg va ru be döm ning en be dö mer och till han da hål ler in for ma tion och do ku ment
om håll bar hets be döm da bygg pro duk ter. Peab är med lems re pre sen tant i sty rel -
sen och de lä ga re samt del tar i kriterie-  och system grupp.

CENTRE FOR MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT
(CMB)
CMB bil da des som ett sam ar be te mel lan Chal mers tek nis ka hög sko la och den
svens ka sam hälls bygg nads sek torn. Peab är med lem i flera av CMB:s ut skott.

COBUILDER, PRODUCTXCHANGE
Co buil der er bju der di gi ta la lös ning ar för dis tri bu tion av produkt-   och pro jekt da ta
mel lan ak tö rer na bran schen. Pro ductX change ger möj lig het att hämta ut och för -
med la pro dukt da ta. Peab är med lem.

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF NEARLY ZERO-
ENERGY MUNICIPAL SERVICE BUILDINGS (COMBI)
I Fin land del tar Peab i forsk nings pro jek tet COMBI i syfte att bidra till ut veck ling en
av nära- nol le ner gi hus för kom mu na la ser vice bygg na der. Pro jek tet leds av Tam -
pe re Uni ver si ty of Te ch no lo gy.

CONFEDERATION OF FINNISH CONSTRUCTION
INDUSTRIES RT
The Con fe de ra tion of Fin nish Con struc tion In du stri es RT (CFCI) är en in tres se or -
ga ni sa tion för byg gent re pre nö rer, spe ci a lent re pre nö rer och bygg va ru in du strin.
Peab är med lem.

DANSK INDUSTRI (DI)
Dansk In du stri är Dan marks störs ta fö re ta gar or ga ni sa tion och ar bets gi var för e -
ning.

ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVARFÖRENING (EFA)
Ar bets gi va re för e ning en EFA fö re trä der ener gi fö re ta gen i Sve ri ge.

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG (EBA)
EBA är en bransch or ga ni sa tion för byg gan de, med en egen pro fes sio nell kom mit -
té för as falt. Peab är med lem och sit ter med re pre sen tan ter i As falt kom mit tén
och HSE- kommittén.

EUROPEAN AGGREGATES ASSOCIATION (UEPG)
Via SBMI är Peabs dot ter bo lag Swerock med i UEPG, Eu ro pe an Ag gre ga tes As so ci -
a tion, som fö re trä der den eu ro pe is ka berg ma te ri al in du strins ge men sam ma in -
tres sen, främst gente mot EU. Swerock är re pre sen te rat genom en le da mot i sty -
rel sen, samt i kom mit té er och en ar bets grupp.

FAIR TRANSPORT
Trans port nä ring ens håll bar hetscer ti fi e ring av gods trans por ter på väg. Alla cer ti fi -
e ra de fö re tag upp fyl ler upp sat ta krav och kri te ri er och följs lö pan de upp via en
obe ro en de tred je parts gransk ning

FINNSAFE ASSOCIATON OF FINNISH SAFETY
MANAGERS
För e ning en för fins ka ar bets mil jö che fer är en pro fes sio nell or ga ni sa tion med bi -
dra gan de med lem mar från nyc kel fö re tag inom ar bets sä ker hets sek torn. Peab är
med lem.

FN GLOBAL COMPACT
Peab un der teck na de FN Glo bal Com pact under 2012.

FOSSILFRITT SVERIGE
Fos sil fritt Sve ri ge är en platt form för di a log och sam ver kan mel lan fö re tag, kom -
mu ner och andra ak tö rer, med målet att Sve ri ge ska bli ett av värl dens förs ta fos -
sil fria väl färds län der. Peab an slöt sig till ini ti a ti vet 2018.

GALAXEN BYGG
Ga lax en Bygg är byggsek torns eget fö re tag för fö re byg gan de ar bets mil jö ar be te
och re ha bi li te ring. Ga lax en dri ver även, på upp drag av Ar bets för med ling en, ett
pro jekt för att ny an län da snabbt ska få jobb inom bygg- och an lägg nings sek torn.
Peab är bland annat re pre sen te rat i Ga lax ens skol grupp.

GRØNN BYGGALLIANSE OG BREEAM-NOR
Grønn Byg gal li an se är en non- pro fit med lems för e ning för verk sam he ter från hela
bygg- och fas tig hets sek torn. BREEAM-  NOR är en norsk an pass ning av BRE EAM.
Peab är be ta lan de med lem.

GRØNT PUNKT
Som med lem i Grønt Punkt Norge tar Peab an svar för alla em bal la ge ty per genom
re tur sy stem som god känts av Miljødi rek to ra tet.

GREENCHAIN
Gre en Chain är ett nät verk för fö re tag som job bar ak tivt med att för bätt ra miljö
och ar bets för hål lan den i sina le ve ran tör sked jor. Peab är med lem.
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HÅLL NOLLAN
För e ning en bakom Håll Nol lan heter Sam ver kan för noll olyc kor i bygg bran schen.
Peab är sty rel se med lem och en av de 13 ak tö rer som var med och star ta de Håll
Nol lan.

INDUSTRIARBETSGIVARNA
Ar bets gi var or ga ni sa tion för stål-, metall- , gruv-, massa- , pappers- , sågverks- ,
byggnadsämnes-  och bu telj glas in du stri samt svets me ka nisk in du stri.

INSTALLATÖRSFÖRETAGEN
En bransch-  och ar bets gi var or ga ni sa tion.

IQ SAMHÄLLSBYGGNAD
IQ Sam hälls bygg nad är en nod och ka ta ly sa tor för forsk ning, in no va tion och kva -
li tets ut veck ling inom sam hälls byg gan de. Peab är med lem.

LFM30
Lokal färd plan för en kli mat ne u tral bygg- och an lägg nings sek tor i Malmö
2030 (LFM30) är ett bran schi ni ti a tiv som syf tar till att ut veck la kun skap, mål och
ar bets sätt till sam mans för att nå kli mat ne ut ra li tet för byggsek torn i Malmö redan
vid 2030. Peab är en av de 41 bygg her rar som är an slut na till ini ti a ti vet.

LIFTUTBILDNINGSRÅDET (LUR)
Peab del tar i LUR; ett obe ro en de organ som an sva rar för in ne håll och ut veck ling
av Lift lä ro pla nen (LLP).

LÅGAN
LÅGAN är ett sam ar be te mel lan Bygg fö re ta gen, Ener gi myn dig he ten, Bo ver ket,
Väst ra Gö ta lands re gi o nen, For mas, byg gent re pre nö rer, bygg her rar och kon sul ter,
i syfte att sti mu le ra en ener gi ef fek tiv ny- och om bygg nad, syn lig gö ra en na tio nell
mark nad för bygg na der med låg ener gi an vänd ning samt bidra till ett brett na tio -
nellt utbud av le ve ran tö rer av pro duk ter och tjäns ter. Peab är re pre sen te ra de i
styr grup pen.

MILJØFYRTÅRN
Miljøfyr tårn är en norsk, na tio nell cer ti fi e ring som syn lig gör bevis på mil jö en ga -
ge mang. Peab har Miljøfyr tårn cer ti fi kat.

NORDISKT VÄGFORUM (NVF)
NVF är ett bransch sam ar be te med med lem mar från både pri vat och of fent lig sek -
tor i Nor den och ska främ ja ut veck ling en inom väg-, vägtrafik-   och väg trans port -
om rå det. Peab är re pre sen te rat i sty rel sen.

NORSK ASFALTFORENING
Den nors ka as falt för e ning en in for me rar om me to der, reg ler och forsk ning inom
as falt om rå det. Syf tet är att bidra till mer kor rekt och ökad an vänd ning av bi tu -
men ba se ra de väg be lägg ning ar. Peab är med lem.

NORSK BERGINDUSTRI
Norsk Ber gin du stri är en bransch or ga ni sa tion för fö re tag som letar efter, ut vin -
ner, för val tar eller för äd lar mi ne ral re sur ser i Norge, eller på annat sätt har kopp -
ling till ber gin du strin. Peab är med lem.

NÄRINGSLIVETS SÄKERHETSDELEGATION
Nä rings li vets sä ker hets de le ga tion är ett nät verk för lön sam risk han te ring. Peab
är med lem.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBART NÄRINGSLIV (NMC)
NMC är en ide ell bran schö ver skri dan de för e ning som vill för bätt ra och sti mu le ra
ar be tet för en håll bar ut veck ling. Peab är med lem.

NÄTVERKET RENARE MARK
Nät ver ket Re na re Mark är en ide ell or ga ni sa tion vars syfte är att främ ja ut veck -
ling en inom ef ter be hand ling av för ore ning ar i mark och vat ten. Peab är kor po ra -
tiv med lem.

SFS BA
Peabs nors ka verk sam het är med lem i stif tel sen SfS BA (Sam ar beid for sik ker het i
bygg og an legg). Stif tel sens syfte är att ar be ta för en säker och ska de fri bygg- och
an lägg nings bransch. Ar be tet ska ske genom sam ar be te och tillit mel lan bran -
schens ak tö rer.

SIS
SIS är en ide ell för e ning som dri ver och sam ord nar stan dar di se ring en i Sve ri ge.
Peab är med lem i flera tek nis ka kom mit té er.

SMART BUILT ENVIRONMENT
Smart Built En vi ron ment är ett stra te giskt in no va tions pro gram för att ut veck la ett
bil li ga re, snab ba re och håll ba ra re sam hälls byg gan de, ba se rat på de möj lig he ter
som di gi ta li se ring en ger. Peab är part i pro gram met.

STARTBANK
Start bank är ett ge men samt re gis ter som an vänds av in kö pa re inom bygg- och
an lägg ning, för valt ning, för säk ring och fast egen dom i Norge. Peab är be ta lan de
med lem och del av styr grup pen.

SVEBY
Stan dar di se ra och ve ri fi e ra ener gi pre stan da i bygg na der (Sveby) är ett bran schö -
ver skri dan de pro gram som tar fram hjälp me del för över ens kom mel ser om ener -
gi an vänd ning. Peab är fi nan siär och sit ter i styr grup pen.

SVENSK BETONG
Svensk Be tong är bransch or ga ni sa tion för de som till ver kar och byg ger med be -
tong. Peab är re pre sen te rat genom ord fö ran de pos ten i sty rel sen och i ut skot ten
genom dot ter bo la get Swerock.

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI (SBMI)
SBMI är bransch or ga ni sa tion för pro du cen ter och le ve ran tö rer av berg ma te ri al.
Peab är re pre sen te rat i sty rel se och ut skott genom dot ter bo la get Swerock.

SVERIGES BRANSCHFÖRENING FÖR SÄKRARE
VÄGARBETSPLATSER (SBSV)
SBSV är en bransch för e ning med cirka 60 med lem mar från pri va ta fö re tag och or -
ga ni sa tio ner som ver kar för säk ra re väg ar bets plat ser för både ar be ta re och tra fi -
kan ter. Peab är re pre sen te rat i sty rel sen och i kom mit té er.

SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND
(SBUF)
SBUF är bygg bran schens or ga ni sa tion för forsk ning och ut veck ling med nära
5 000 an slut na fö re tag i Sve ri ge. Peab re pre sen te ras i sty rel sen genom ord fö ran -
de pos ten, samt i ett par av ut skot ten.

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
Sve ri ges Åke ri fö re tag be va kar åke ri nä ring ens in tres sen, om världs ana ly se rar och
stöd jer våra med lems fö re tags behov av fö re tags ut veck ling, opi ni ons bild ning och
lob by ing. Vårt mål är att lyfta hela den svens ka åke ri nä ring en, göra nä ring en mer
syn lig och höja bran schens an se en de.

SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL (SGBC)
SGBC är en ide ell för e ning som ägs av med lem mar na och är öppen för alla fö re -
tag och or ga ni sa tio ner inom den svens ka bygg- och fas tig hets sek torn. Peab är
med lem samt del tar i SGBC:s råd. Peab är även med lem i det nors ka (NGBC) och
det fins ka (FIGBC) Green Buil ding Council.

TEKNIKFÖRETAGEN
Bransch-  och ar bets gi var or ga ni sa tion vil ken om fat tar två ar bets gi var för e ning ar,
Tek nik ar bets gi var na och Tek nik tjänst ar bets gi var na.

VEITEKNISK INSTITUTT
Vei tek nisk In sti tutt är ett kom pe tenscen ter för FoU, kva li tets kon troll och do ku -
men ta tion av as falt. Peab är med lem och sit ter i sty rel sen.

VISION ZERO FORUM
Fin lands na tio nel la nät verk för ar bets plat ser som delar en verk lig öns kan om
kon ti nu er lig för bätt ring av ar bets mil jön. Peab är med lem.

ÅTERVINNINGSINDUSTRIERNA (ÅI)
Bransch or ga ni sa tion för pri vat äg da fö re tag inom in sam ling och han te ring av av -
fall. Har bl.a. ut ar be tat en Po li cy som med lems fö re ta gen åtar sig att följa som
skall verka för en se ri ös han te ring av av fall.
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