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Om hållbarhetsredovisningen
Peabs håll bar hets re do vis ning för 2020 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 ti on de 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
2019, pub li ce rads den 7 april 2020. Håll bar hets re do vis ning en är inte grans kad av ex tern tred je part.

Peab un der teck na de 2012 Glo bal Com pact 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
Re do vis ning en om fat tar kon cer nens verk sam het i Sve ri ge, Norge, Dan mark och Fin land, och samt li ga bolag där
Peab har ope ra tio nell kon troll. 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. Peabs re do -
vis ning fo ku se rar på tre om rå den; Män ni ska, Miljö och A�är, som to talt in ne fat tar elva vä sent li ga håll bar hets a -
spek ter.

Förändringar i redovisningen
Under året be slöts att Peabs egna upp lys ning Men tor skap, som ingick 2019, utgår. Från och med denna re do vis -
ning är den upp lys ning en in te gre rad i Peab Life.

Under året gjor des dess utom smär re för änd ring ar i for mu le ring en av våra kon cern ge men sam ma mil jö mål, där
be grep pet ämnen er satts av pro duk ter och ma te ri a le� ek ti vi tet er satts med re sur se� ek ti vi tet.

Under 2020 ökade till gång en på håll bar hets da ta, bland annat genom för vär vet av YIT:s nor dis ka beläggnings- 
och bal last verk sam het, där verk sam he ten växte såväl i be fint li ga län der samt att verk sam hets lan det Dan mark
till kom. I årets re do vis ning ökade även om fatt ning en genom att fler le ve ran tö rer kunde in klu de ras. Dessa för -
änd ring ar har viss in ver kan på jäm för bar he ten av se en de ett antal upp lys ning ar, där vi fö re gå en de år en bart re -
do vi sa de data för Sve ri ge, Norge och Fin land och allt så i år re do vi sar si� ror för samt li ga fyra verk sam hets län der.

Den ut ö ka de om fatt ning en är re sul ta tet av för vär vet från YIT, men också av vårt på gåen de kva li tets säk rings ar be -
te, ett ar be te som fort sät ter under 2021.

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 ar be te hän vi sas till: Maria Hern roth, Håll bar hets chef, maria.hern -
roth@peab.se.
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Peabs aktiva medlemskap 2020
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.

BASTA
BASTA är ett bransch ge men samt sy stem som sy� ar 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 A� ärs 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 be står av en
rad olika ak tö rer inom sam hälls bygg nads sek torn, där Peab ingår.

BRAINS & BRICKS
Brains & Bricks – B2 – 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. Det är en ge men sam sats -
ning som ini ti e rats 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 sy� ar 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 a� ärsmo 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 i Bygg fö re ta gen samt 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.

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 i bygg- och an lägg nings bran schen. Pro ductX change ger möj lig -
het att hämta ut pro dukt da ta och för de la denna vi da re. Peab är be ta lan de 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 sy�e 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.

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.

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 och ar be tar stra te giskt med
de tio prin ci per na för håll bart fö re ta gan de inom om rå de na mänsk li ga rät tig he ter,
ar bets vill kor, miljö och an tikor rup tion.

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 typer av 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 under förs ta kvar ta let
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 re pre sen te rat i Ga lax ens sty rel se, Ga lax en rå det Öst samt 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.

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.

3



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
Bransch-  och ar bets gi var or ga ni sa tion som ti di ga re be stod av Elekt ris ka In stal la -
törs or ga ni sa tio nen EIO och VVS Fö re ta gen.

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.

LIFTUTBILDNINGSRÅDET (LUR)
Peab del tar i LUR som är ett obe ro en de organ som an sva rar för in ne håll och ut -
veck ling av Li� 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 sy�e att sti mu le ra en ener gi e� ek 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 o� ent 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 har ord fö ran de pos ten i NVF:s svens ka ut skott för be lägg ning ar.

NORSK ASFALTFORENING
Den nors ka as falt för e ning en in for me rar om  ut fö ran de me to der, reg ler och forsk -
ning inom as falt om rå det. Sy� et 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 e�er, 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 sy�e är att främ ja ut veck -
ling en inom e� er be hand ling av för ore ning ar i mark och vat ten. Peab är kor po ra -
tiv med lem.

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORNS ETISKA RÅD
Rådet har till upp gi� att sätta fokus på etis ka frå gor i sam hälls bygg nads sek torn
med fokus på mång fald, an tikor rup tion och sund kon kur rens. Peab är re pre sen -
te rat i sty rel sen, som Bygg fö re ta gens re pre sen tant.

SFS BA
Peabs nors ka verk sam het är med lem i sti� el sen SfS BA (Sam ar beid for sik ker het i
bygg og an legg). Sti� el sens sy�e 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 ner 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 i sty rel sen och 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.

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.
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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, så som
mänsk li ga rät tig he ter, 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
om fat tar nor disk ar bets mil jö lag sti� 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 inom om rå det Män ni ska stöds av flera sam ver kan de sy stem
för bland annat HR och hälsa och sä ker het.

Det stra te gis ka ar bets mil jö ar be tet be drivs på koncern-   och a� ärs 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 helt in te gre rat med kon cer -
nens ar be te mot dis kri mi ne ring och för li ka 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. I
Pe ab  ar be tar, ut ö ver våra che fer, 145 (129) med ar be ta re spe ci fikt med ar bets mil -
jöfrå gor. Där till finns 906 (730) skydds om bud vilka alla är ut sed da av och fö re trä -
der med ar be tar na. I Peab finns också 85 (84) hand läg ga re i ar bets mil jöfrå gor som
ar be tar på fack ligt upp drag. Till sam mans utgör de som ar be tar med ar bets mil -
jöfrå gor 7,8 pro cent (6,6) av med ar be tar na i Peab.

Lin je che fer med stöd av spe ci a list funk tio ner har det ope ra ti va an sva ret för att
såväl sä ker het, kom pe tens ut veck ling, mång fald och ar bets vill kor upp rätt hålls i
verk sam he ten, som att Upp fö ran de ko den e� er levs.

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
110 med ar be ta re i Sve ri ge, Norge, Fin land och Dan mark.

Samt li ga av Peabs drygt 15 000 med ar be ta re (100 pro cent) om fat tas av ett in ternt
grans kat hälso-  och sä ker hets han te rings sy stem. 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.

System stöd för att följa upp mål- och ut veck lings sam tal för kon cer nens tjäns te -
män finns sedan 2019. För kon cer nens yr kes ar be ta re har detta ännu inte fullt ut
im ple men te rats och ar be tet fort sät ter för att samt li ga med ar be ta re ska ingå.
Under året har 5 322 (5 458) mål- och ut veck lings sam tal re gi stre rats i kom pe tens -
sy ste met Kom pass, vil ket mot sva rar 76 (83) pro cent av kon cer nens tjäns te män.
Då re do vi sa de si� ror en bart in klu de rar sam tal som är re gi stre ra de och kvit te ra de
i kom pe tens sy ste met kan ut fal len i verk lig he ten vara något högre. Yr kes ar be ta re
er bjuds också ut veck lings sam tal men e� ersom till för lit ligt upp följ nings sy stem
ännu sak nas re do vi sas inget ut fall för året.

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. Genom nära sam ver kan sä ker stäl ler vi att in di vi dens och or ga ni sa tio nens
behov av stöd upp fylls. Vi ge nom för år li gen minst två med ar be taren kä ter varav
en med sär skild in rikt ning på arbetsmiljö-  och häl so frå gor. Dessa un der sök ning ar
re sul te rar sedan i hand lings pla ner med häl so främ jan de ak ti vi te ter.

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 Peabs för måns ut bud och
ar be tar för att våra med ar be ta re ska tri vas och må bra. Vi utgår fram förallt 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 alla an ställ da att till sam mans göra ak ti vi te ter som ska par bätt re 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 e� ersom våra livs vill kor och in tres sen
va ri e rar.

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 e� er 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 2020 hade Peab 15 252 (14 258)
med ar be ta re varav 13,3 pro cent (13,4) var kvin nor.
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Anställningsformer för alla medarbetare

Kvinnor Män

2020 2019 2018 2020 2019 2018

Tillsvidareanställda 1 955 1 860 1 845 12 730 11 954 12 252

Projekt-/visstidsanställda 81 66 95 486 378 422

Anställningstyp för tillsvidareanställda

Kvinnor Män

2020 2019 2018 2020 2019 2018

Heltidsanställda 1 845 1 773 1 752 12 650 11 872 12 146

Deltidsanställda 110 87 93 80 82 106

Medarbetarna uppdelade per personalkategori, kön och ålder*

*Av Peabs 15 252 (14 258) med ar be ta re vid ut gång en av 2020 är 7 028 (6 566) tjäns te män och 8 224 (7 692) yr kes ar be ta re.

Tjänstemän med chefspositioner per kön

Kvinnor, 10% (11) Män, 90% (89)

Övriga tjänstemän per kön

Kvinnor, 32% (33) Män, 68% (67)

Yrkesarbetare per kön

Kvinnor, 4% (3) Män, 96% (97)

Tjänstemän med chefspositioner per ålder

< 30 år, 3% (4)
30–50, 60% (59)
> 50 år, 37% (37)

Övriga tjänstemän per ålder

< 30 år, 15% (16)
30–50, 57% (57)
> 50 år, 28% (27)

Yrkesarbetare per ålder

< 30 år, 23% (28)
30–50, 43% (40)
> 50 år, 34% (32)
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Mångfald i Peabs styrelse och koncernledning (kön och ålder)
GRI 405-1

Kön

Kvinnor, 27% (29)
Män, 73% (71)

Ålder

< 30 år, 0% (0)
30–50, 23% (24)
> 50 år, 77% (76)

Antal utbildningstimmar
GRI 404-1

Per medarbetare uppdelat på kön

Timmar

2018 2019 2020
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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 a� ärs 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 och ingår i fo kus om rå det ”Säkra a� ä rer”.
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 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 2020 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 2020.
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Styrning inom området Miljö

Miljöcertifiering av byggnader
GRI G4 CRE8

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.

Peabs mil jö ar be te är kon kret och verk sam hetsnä ra, med myc ket stark kopp ling
till a� ä ren. Ut gångs punk ten är kon cer nens pri o ri te ra de håll bar hets a spek ter
inom mil jö om rå det, vilka 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 vä sent lig hets a na lys. De ge men sam ma mil jöfrå gor na sam -
ord nas och drivs av kon cer nens mil jö chef, i nära sam ver kan med a� ärs 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). Ar be tet med de om fat tan de, lång sik ti -
ga målen sker genom kon cern ge men sam sam ver kan ut i från ett ram verk med de -
fi ni e ra de gräns snitt, nyc kel tal, mät me to der och stra te gis ka för bätt rings om rå den

av se en de Peabs fort sat ta mil jö ar be te. 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 a� ärs 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
a� ärs om rå den an sva rar för att upp rät ta pro ces ser och hand lings pla ner som gör
att led nings sy stem och po li cyer im ple men te ras och e� er levs i det dag li ga ar be -
tet.

Miljöcertifiering av byggnader

2018 2019 2020
0
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20

30

40

Miljöbyggnad BREEAM LEED Svanen
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Avfall
GRI 306-2

Peab har under 2020 fort satt att för fi na sin pro cess för in sam ling av av falls da ta. Fler le ve ran tö rer och nya verk sam he ter är in klu de ra de i sta tisti ken. En tä ta re 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 stan dar di se ring av be näm ning på av fall ska te go ri er och be hand lings me to der. Mål sätt -
ning en har varit att täcka 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.

Skill na den i ut fall jäm fört med fö re gå en de år för kla ras främst av att mäng den och typen upp kom met av fall va ri e rar be ro en de på vil ken typ av pro jekt som be dri vits
inom kon cer nen under året. Detta är sär skilt märk bart av se en de schakt mas sor. Den ut ö ka de om fatt ning en och kva li te ten gör att det inte är re le vant att re do vi sa
2018 års si� ror.

Av fall år 2020, to talt för kon cer nen 758 000 (894 000) ton.

Icke-farligt avfall

Farligt avfall

Ton
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Energiförbrukning
GRI 302-1

Peab har under 2020 fort satt att för fi na sin pro cess för in sam ling av ener gi da ta. Fler le ve ran tö rer och nya verk sam he ter är in klu de ra de i sta tisti ken och en tä ta re di a log
har förts med le ve ran tö rer na för att sä ker stäl la en god in sam ling av sta tistik och om vand lings fak to rer. Mål sätt ning en har varit att täcka 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. För bätt ring ar na har re sul te rat i att 2020 års data skil jer sig sig ni fi kant från
2019 års data och är inte fullt jäm för bar samt att den ut ö ka de om fatt ning en och kva li te ten gör att det är inte re le vant att re do vi sa 2018 års si� ror. Sig ni fi kan ta för änd -
ring ar är:

att en utökad beläggningsverksamhet med betydande energianvändning ingår fr o m andra kvartalet 2020, vilket förklarar den huvudsakliga ökningen av bränsle-
och elanvändningen
för 2020 omfattas även uppgi�er om gas för produktionsändamål (tidigare har endast gas för fordon ingått)

I förs ta hand har le ve ran törs spe ci fi ka upp gi� er om pro duk ter na an vänts för be räk ning av ener gi från bräns le. 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, har eta ble rats
för an vänd ning där le ve ran törs spe ci fi ka data sak nas.

All sta tistik är in sam lad di rekt från le ve ran tö rer.

Total energiförbrukning 1 197 000 (636 000) MWh
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Icke-förnyelsebart bränsle, 81% (59) Förnyelsebart bränsle, 19% (41)
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Utsläpp av växthusgaser
GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3

Peab har under 2020 fort satt att för fi na sin pro cess för in sam ling av data. Fler le ve ran tö rer och nya verk sam he ter är in klu de ra de i ener gista tisti ken, se vi da re av snit tet
”Ener gi för bruk ning”.

En tä ta re di a log har ge nom förts med le ve ran tö rer för att sä ker stäl la en god in sam ling av sta tistik och emis sions fak to rer. För bätt ring ar na har re sul te rat i att 2020 års
data skil jer sig sig ni fi kant från 2019 års data och är inte fullt jäm för bar samt att den ut ö ka de om fatt ning en och kva li te ten gör att det inte är re le vant att re do vi sa
2018 års si� ror.

I förs ta hand har le ve ran törs spe ci fi ka upp gi� er an vänts för be räk ning av emis sio ner. Stan dard scha blo ner för emis sions fak to rer, ba se rat på na tio nell sta tistik och in for -
ma tion från le ve ran tö rer, har eta ble rats för an vänd ning där le ve ran törs spe ci fi ka data sak nas.

Scope 1:
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 eller DEFRA. Upp da -
te ring ar na in ne bär att emis sions fak to rer för växt hus gas ut släpp (CO2e) även re flek te rar re duk tions plik ten.

Till kom man de verk sam het an vän der be ty dan de mäng der fos si la bräns len, vil ket av speg lar sig i si� ror na för ut släpp av växt hus ga ser. Nytt är att även gas för pro duk -
tions än da mål nu ingår, vil ket ger en sig ni fi kant på ver kan på ut släpps si� ror na, då hu vud de len av gasen ut görs av na tur gas och gasol.

Scope 2:
Ut släpp av CO2e (location- based me to den) har be räk nats med emis sions fak to rer från AIB (2019) – Pro duk tions mix; Ener gi fö re ta gen (2019), na tio nell sta tistik samt le ve -
ran tö rens egna fak to rer.

Ut släpp av CO2e (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
(2019) – Re si du al mix an vänts för el och upp gi� er från Ener gi fö re ta gen (2019) och na tio nell sta tistik an vänts för fjärr vär me.

En om räk ning av ut släp pen för 2019 (market- based me to den) har gjorts, ba se rat på ovanstå en de prin ci per, för att få ökad jäm för bar het mel lan åren.

Hu vud de len av de ökade ut släp pen för kla ras av att till kom man de verk sam het an vän der be ty dan de mäng der icke mil jö märkt el. An de len för ny bar el har där för sjun kit
från upp skatt nings vis 75% till cirka 40%.

Scope 3:
Ut släpp från tjäns te re sor in klu de rar de flyg re sor som bo kats via Peabs re se le ve ran tör och CO2e upp gi� er för flyg re sor na är fram tag na en ligt STS Stan dard. Sta tistik över
Peabs tåg re sor in klu de rar i år även Fin land. All sta tistik är in sam lad di rekt från le ve ran tö rer al ter na tivt es ti me rad ba se rat på kost nad. Ut släpp av CO2e från resor med
tåg är be räk na de av le ve ran tö ren. Ut släp pen från tjäns te re sor har gått ner mar kant under 2020 jäm fört med 2019. Det för kla ras främst av att re san det har varit be grän -
sat på grund av re strik tio ner till följd av co ro na pan de min.

Ut släpp av CO2e från ge ne re rat av fall har be räk nats med ett bransch ut veck lat verk tyg. För jäm för bar het mel lan åren har en om räk ning av ut släp pen för 2019 gjorts, ut i -
från att det under 2020 för tyd li gats vad som skall ingå i re spek ti ve av falls slag. Nu ingår fyll nads mas sor (mi ne ra lis ka mas sor, så som tegel och be ton gres ter) i be räk ning -
en, men inte schakt mas sor.

Ton CO e 2020 2019

Scope 1 220 000 102 000

Utsläpp 220 000 102 000

Scope 2 (market based) 50 000 8 700

Location based 10 000 4 300

Market based 50 000 8 700

Scope 3 219 000 281 000

Tjänsteresor flyg 560 1 700

Tjänsteresor, tåg 0,150 0,006

Avfallshantering inkl. avfallstransport (exkl schaktmassor) 218 000 279 000

Total mängd utsläpp av växthusgaser (market based) 489 000 391 000

Klimatuppföljning 2021 och framåt
Ut släp pen av växt hus ga ser från bränsle-  och övrig ener gi an vänd ning (Scope 1 och 2) ökade i ab so lu ta tal 2020 jäm fört med 2019. Det för kla ras främst av att verk sam he -
ten ut ö ka des genom ett upp köp av en om fat tan de beläggnings-  och bal last verk sam het från YIT. De re do vi sa de ut släpps si� ror na för 2019 är ex klu si ve denna verk sam -
het, medan 2020 är in klu si ve (Q2-Q4).

Peab har be slu tat om nya kli mat mål från och med 2021. De nya målen är in ten si tets mål, som tar hän syn till verk sam he tens om fatt ning. På så sätt ges en re le vant bild av
verk sam he tens ut veck ling inom kli mat om rå det, obe ro en de av verk sam he tens stor lek. Målen är for mu le ra de som en re duk tion jäm fört med bas å ret, som satts till år
2015 för att lin je ra med bygg- och an lägg nings bran schens färd plan för fos sil fri kon kur rens kra�. Ut släp pen för bas å ret 2015 har räk nats om för att be ak ta den för änd ring
av verk sam hets mix en som till koms ten av den nya beläggnings-  och bal last verk sam he ten in ne bär.

Med ut gångs punkt från ovanstå en de har kli matin ten si te ten för verk sam he ten re du ce rats över tid.

2
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Styrning inom området A�är

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
en ligt ovan. Etis ka rådet, som be står av chefsju rist, sä ker hets chef samt HR- che fer
från samt li ga a� ärs om rå den, sam man trä der tio 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 för att sä ker stäl la att samt li ga
med ar be ta re har för ut sätt ning ar att agera kor rekt i varje given si tu a tion.

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 krav som anges i Peabs skri� li ga avtal, såsom un der teck -
nan de och e� er lev nad av Upp fö ran de ko den. Kon cer nens in köps funk tion an sva -
rar bland annat 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 och miljö och a� är se tik.

Informerade om antikorruptionspolicyn*

Informerade 2020, 100% (100) Ej informerade 2020, 0% (0)

Utbildade i antikorruption

Utbildade per 2020, 100% (38) Ej utbildade per 2020, 0% (62)

Informerade om antikorruptionspolicyn*

Informerade 2020, 100% (100) Ej informerade 2020, 0% (0)

Utbildade i antikorruption under året

Utbildade under 2020,  29% (8) Ej utbildade under 2020, 71% (92)
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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 Peab i korthet – Utvik, 

A�ärsområdesöversikt – sida 14-15
102-3 Platsen för huvudkontoret Not 45 Uppgi�er om moderbolaget – sida 130
102-4 Platser där verksamhet finns Peab i korthet – Utvik, 

A�ärsområdesöversikt – sida 14-15
102-5 Ägarstruktur och legal företagsform Peabaktien – sida 146-147
102-6 Marknader där organisationen är verksam Peab i korthet – Utvik, 

A�ärsområdesöversikt – sida 14-15
102-7 Organisationens storlek Peab i korthet – Utvik, 

2020 i korthet – sida 1
102-8 Information om anställda och andra arbetstagare Människa – sida 21 – 24, GRI sida 6-7 Informationen avser endast egen anställd

personal.
102-9 Leverantörskedja A�är – sida 30-31
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och i

leverantörskedjan
2020 i korthet – sida 1, 
Koncernchefen har ordet – sida 3, GRI sida 2

102-11 Försiktighetsprincipen eller annat tillvägagångssätt Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20 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 20

102-13 Medlemskap i organisationer Peabs aktiva medlemskap – GRI sida 3-4

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 20

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

Bolagsstyrningsrapport – sida 138-142

Intressentrelationer
102-40 Intressentgrupper Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 16-17
102-41 Kollektivavtal Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal.
102-42 Identifiering och urval av intressenter Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 16-17
102-43 Strategi för kommunikation med intressenter Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 16-17
102-44 Nyckelområden och frågor som ly�s Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 16-17

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

Not 5 Rörelsesegment – sida 89-91, 
Not 41 Koncernföretag – sida 126-129

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

Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, GRI sida 2

102-47 Identifierade väsentliga aspekter Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, GRI sida 2
102-48 Förändringar i informationen, e�ekt och orsak 2020 i korthet – sida 1, 

Koncernchefen har ordet – sida 3, 
Förvaltningsberättelse – sida 55

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 Kontaktuppgi�er för frågor angående redovisningen Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standards Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2
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Innehållsförteckning
enligt GRI

Upplysning Sida Kommentar

102-55 Innehållsförteckning enligt GRI Standards Innehållsförteckning enligt GRI Standards – GRI sida
15-18

102-56 Externt bestyrkande Om hållbarhetsredovisningen – GRI sida 2

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 18, 

A�är – sida 29
103-2 Styrning A�är – sida 29-31
103-3 Uppföljning och utvärdering A�är – sida 29-31

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

antikorruptionspolicyer och rutiner
A�är – sida 29-30, GRI sida 14 Region ej applicerbar för ledning och styrelse.

Uppgi� saknas avseende region och
personalkategori för medarbetare.
Utvecklingsarbete för att säkerställa data
pågår fortlöpande. Uppgi� saknas avseende
a�ärspartners.

205-3 Bekrä�ade fall av korruption och vidtagna åtgärder A�är – sida 30

Miljö

Energi 2016

GRI 103: Management approach
103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 

Miljö – sida 25
103-2 Styrning Miljö – sida 25-28, GRI sida 10
103-3 Uppföljning och utvärdering Miljö – sida 25-28, GRI sida 10

GRI 302: Energi
302-1 Energianvändning i organisationen GRI sida 12 Utökad omfattning och kvalitet på insamlad

data gör att det inte är relevant att redovisa
2018 års si�ror.

Utsläpp 2016

GRI 103: Management approach
103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 

Miljö – sida 25
103-2 Styrning Miljö – sida 25-28, GRI sida 10, 13
103-3 Uppföljning och utvärdering Miljö – sida 25-28, GRI sida 10, 13

GRI 305: Utsläpp
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) GRI sida 13 Utökad omfattning och kvalitet på insamlad

data gör att det inte är relevant att redovisa
2018 års si�ror.

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) GRI sida 13 Utökad omfattning och kvalitet på insamlad
data gör att det inte är relevant att redovisa
2018 års si�ror.

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) GRI sida 13 Scope 3 är begränsat till flygresor, tågresor
och utsläpp från genererat avfall. Under 2021-
2023 avser Peab att utöka omfattningen för
vad som redovisas inom Scope 3 samt
fortsätta vidareutveckla
datainsamlingsprocessen. Utökad omfattning
och kvalitet på insamlad data gör att det inte
är relevant att redovisa 2018 års si�ror.

Avloppsvatten och avfall 2016
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Innehållsförteckning
enligt GRI

Upplysning Sida Kommentar

GRI 103: Management approach
103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 

Miljö – sida 25
103-2 Styrning Miljö – sida 25-28, GRI sida 10
103-3 Uppföljning och utvärdering Miljö – sida 25-28, GRI sida 10

GRI 306: Avloppsvatten och avfall
306-2 Avfall per typ och hanteringsmetod Miljö – sida 27, GRI sida 11 Utökad omfattning och kvalitet på insamlad

data gör att det inte är relevant att redovisa
2018 års si�ror.

Social

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 18, 20, 

Människa – sida 21
103-2 Styrning Människa – sida 21-24, 

Förvaltningsberättelse – sida 65, GRI sida 5
103-3 Uppföljning och utvärdering Människa – sida 21-24, GRI sida 5

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet
403-1 Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20, 

Människa – sida 21-24, GRI sida 5
403-2 Identifiering, riskbedömning och utredning av

tillbud
Människa – sida 21-22, 
Förvaltningsberättelse – sida 58, GRI sida 5

403-3 Företagshälsovård GRI sida 5
403-4 Arbetstagarinflytande, rådgivning och

kommunikation om hälsa och säkerhet i arbetet
Människa – sida 21-24, GRI sida 5

403-5 Utbildning inom hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen

Människa – sida 21-24, GRI sida 5

403-6 Hälsofrämjande åtgärder Människa – sida 21-24, GRI sida 5
403-7 Anpassning och förebyggande arbetsmiljöåtgärder

direkt kopplade till a�ärsrelationer
Människa – sida 21-24, Förvaltningsberättelse –
sida 58, GRI sida 5

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

Människa – sida 21-24, GRI sida 5 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 18, 

Människa – sida 21
103-2 Styrning Människa – sida 21-24
103-3 Uppföljning och utvärdering Människa – sida 21-24

GRI 404: Utbildning
404-1 Genomsnittligt antal timmar utbildning per år och

medarbetare
Människa – GRI sida 8

404-3 Procentandel av medarbetarna som regelbundet
genomgår resultat- och karriärutvecklingssamtal

GRI sida 5 Mål- och utvecklingssamtal finns digitalt
registrerat för koncernens tjänstemän. För
koncernens yrkesarbetare har systemstöd
ännu inte fullt ut implementerats och
redovisad uppgi� för jämförelseåret 2019 har
därför omräknats till att enbart inkludera
koncernens tjänstemän.

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 18, 

Människa – sida 21
103-2 Styrning Människa – sida 21-24
103-3 Uppföljning och utvärdering Människa – sida 21-24
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Innehållsförteckning
enligt GRI

Upplysning Sida Kommentar

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter
405-1 Mångfald i styrelse och ledning och bland de

anställda
Människa – sida 22, GRI sida 6, 8

Sektorspecifik aspekt

Hållbarhetscertifieringar

GRI 103: Management approach
103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 

Människa – sida 25
103-2 Styrning Miljö – sida 25-28, GRI sida 10
103-3 Uppföljning och utvärdering Miljö – sida 25-28, GRI sida 10

G4 CRE: Hållbarhetscertifieringar
CRE8 Typ och antal av certifieringar, rankningar och

märkningar för nybyggnation, 
förvaltning, dri� och ombyggnation.

Miljö – sida 27,28, GRI sida 10

Peabs egna upplysningar

GRI 103: Management approach
103-1 Varför området är väsentligt och dess avgränsningar Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18
103-2 Styrning Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20
103-3 Uppföljning och utvärdering Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20
Egen upplysning;
Ungas utbildning

Antal elever som tar studenten årligen Människa – sida 24

Egen upplysning;
Peab Life

Antal Peab Life-projekt årligen Människa – sida 24

Egen upplysning;
Kund- och
leverantörssamverkan

Resultat från Nöjd Kund Index (NKI) Mål och strategi – sida 11

Egen upplysning;
Ansvar i
leverantörskedjan

Andel (%) köp som genomförts med signerad
Uppförandekod

A�är – sida 31 Enbart Sverige och Finland som redovisas
samt begränsad data från ILP avseende AO
Anläggning och Industri. Implementering
pågår och förväntas ge resultat, i första hand
inom AO Anläggning och Industri i Sverige.
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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

Koncernchefen har ordet – sida 2-4, 
Vår syn på hållbar verksamhet – sida 18, 20

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

Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 20, 
A�är – sida 29-31

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

Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 20, 
A�är – sida 30

4. avska�ande av alla former av tvångsarbete; Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 20, 
A�är – sida 30

5. faktiskt avska�ande av barnarbete; och Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 20, 
A�är – sida 30

6. avska�andet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 20, 
Människa – sida 23, 
A�är – sida 30

Miljö 7. Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 20

8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och Miljö sida 25-28

9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Miljö sida 25-28

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

Vår syn på en hållbar verksamhet – sida 18, 20 
A�är sida 30, GRI sida 14
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