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Duurzaamheidsverslag
Dit verslag maakt deel uit van Sweco’s ‘Jaar- en duurzaam
heidsverslag 2021’ (pag. 18-65). Door dit wettelijk
verplichte duurzaamheidsverslag op te nemen in het
jaarverslag, voldoet Sweco aan de Zweedse wet inzake
jaarverslagen. Bij het opstellen van dit duurzaamheidsver
slag zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative
(GRI) aangehouden.
Coverfoto
Sweco is betrokken bij de ontwikkeling en vormgeving van
een nieuwe wijk in Ørestad, ten zuiden van Kopenhagen.
Dit project wordt uitgevoerd vanuit een uniek oogpunt van
duurzaamheid en zal een nieuwe graadmeter worden voor
duurzaam bouwen. UN17 Village is een van de eerste
bouwprojecten waarbij binnen één project alle 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN worden omgezet
in concrete acties. UN17 Village is ontwikkeld door NREP
in samenwerking met Sweco Architects, Lendager, MOE
en CG Jensen.
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Percentage vrouwen
in het Executive Team

Aantal medewerkers

18.000

54%
(2020: 50%)

(2020: 17.500)

90%

van Sweco’s managers
wordt door de medewerkers
gezien als excellente leiders
(2020: 88%)

Sweco streeft ernaar

in 2040 in alle landenorganisaties klimaatneutraal
te zijn en de CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren ten opzichte
van het niveau in 2020.

Percentage duurzame energiebronnen
toegepast in Sweco’s activiteiten

29%
(2020: 21%)

Nul

bevestigde
corruptiegevallen
in 2021 en 2020

Emissiereductie in groepsbrede doelstellingen
Scope 1, 2 en 3 van het GHG-protocol

Percentage medewerkers dat de Sweco
Gedragscode heeft gelezen en ondertekend

-10%

95,3%

(Vergeleken met het basisjaar 2020)

(2020: 89,3%)
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Trends

Vijf trends die
verandering
teweegbrengen

De gemeenschappen en steden van morgen krijgen te maken met
ingrijpende veranderingen. Als Europa’s grootste architecten- en
ingenieursadviesbureau voelt Sweco een grote verantwoordelijkheid –
en hebben we legio mogelijkheden – om de transitie naar een duurzame
wereld actief te stimuleren. We volgen de marktontwikkelingen en
combineren deze inzichten met onze uitgebreide projectervaring.
Zo identificeren we nieuwe zakelijke kansen, stellen we mogelijke risico’s
vast en waarborgen we dat we over de juiste expertise beschikken.

Van te weinig ambitie naar te weinig implementatie
Met de vooruitgang die is geboekt tijdens COP26,
de klimaatconferentie van de VN in Glasgow in november 2021,
lijkt het mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot
onder de 2 °C. Maar dan moeten de gedane toezeggingen wel
worden omgezet in klimaatacties. Belangrijke acties zijn onder
meer de voltooiing van het ‘Paris Agreement Rulebook’,
meer financiering voor ontwikkelingslanden, specifiekere
mechanismen voor de handel in emissierechten en meer
aandacht voor klimaatactiviteiten. De doelstellingen van het
Akkoord van Parijs vergen een aanzienlijke hoeveelheid
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financiering. Gelukkig zien we dat er steeds meer kapitaal
vrijkomt om deze duurzame investeringen te bekostigen.
In Glasgow hebben vertegenwoordigers van 450 banken,
verzekeringsmaatschappijen en investeerders toegezegd
130 biljoen dollar uit te willen trekken voor klimaatadaptatie.
We gaan een nieuwe fase van de klimaattransitie in, een fase
waarin landen hun beloften ook echt gaan omzetten in acties.
Alleen je ambities uitspreken is niet meer voldoende. Om de
gewenste uitstootvermindering zo snel mogelijk te bereiken,
moeten de nodige klimaatmaatregelen nú worden ingevoerd.

Trends

Versnelde transitie
De mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van
de VN (Agenda 2030) en het Akkoord van Parijs moeten een
snellere overgang naar een duurzame samenleving en
fossielvrije economieën teweegbrengen. Ze hebben de
steun van de internationale gemeenschap, maar wat nu
nodig is, is een wereldwijd besef dat deze afspraken ook
daadwerkelijk moeten worden omgezet in praktische
oplossingen op het gebied van energie, industrie,
mobiliteit, gebouwen en infrastructuur. Klimaatmitigatie
en -adaptie worden de komende decennia belangrijke
factoren in de klimaattransitie. Dit brengt niet alleen mooie
zakelijke kansen met zich mee, maar ook uitdagingen.
Zo zullen de diverse markten zich structureel moeten
aanpassen en krijgen we te maken met schommelende
energieprijzen en tegenstrijdige belangen op het gebied
van milieueffecten en vergunningsprocedures.
Hernieuwbare energie en elektrificatie
De EU-richtlijn voor hernieuwbare energie is in 2021
aangescherpt. Het streefpercentage van 32% duurzame
energie in 2030 is verhoogd naar 40%. De bindende
doelstellingen voor een lager energieverbruik zijn ook
aangescherpt. Zo is de publieke sector nu verplicht om
gebouwen te renoveren vanuit het oogpunt van een lager
energieverbruik en lagere kosten. De uitfasering van
fossiele brandstoffen en de elektrificatie van vervoer en de
industrie leiden tot hogere investeringen in de productie
van hernieuwbare energie, uitbreidingen van het
elektriciteitsnet en initiatieven voor energieopslag. Vooral
voor fossielvrije waterstof lijkt een sleutelrol te zijn weggelegd
in de duurzame energiesystemen van de toekomst.
Een circulaire economie
Door de stijgende grondstofprijzen, strengere
klimaatdoelstellingen en het proactievere beleid van de
EU en haar lidstaten krijgen de industriële, vastgoed- en
infrastructuursectoren steeds meer oog voor circulariteit.
Industriële symbiose is in opkomst, waarbij meerdere
activiteiten op één locatie efficiënt gebruikmaken van
afvalstromen en deel uitmaken van geïntegreerde
energiestromen. Nieuwe gebouwen worden ontworpen

Gevolgen voor de samenleving en onze onderneming
De ingrijpende verandertrends op het gebied van
duurzaamheid hebben zowel gevolgen voor de
maatschappij in het algemeen als voor de activiteiten
van onze klanten. Deze trends wakkeren de vraag aan
naar Sweco’s expertise: diensten die kunnen bijdragen
aan het transformeren van de maatschappij.
Voorbeelden zijn het plannen en bouwen van de
duurzame gemeenschappen en steden van de
toekomst, het inrichten van een efficiënte

vanuit het oogpunt dat het materiaal en de producten in de
toekomst zullen worden hergebruikt. Retrofitten verbetert
de prestaties en verlengt de levensduur van bestaande
gebouwen. Dit alles leidt tot nieuwe businessmodellen,
samenwerkingsverbanden en de behoefte aan grote
hoeveelheden data uit de gehele levenscyclus.
Welzijn en sociale duurzaamheid
Sociale duurzaamheid wordt een steeds belangrijker
thema. Helemaal nu politieke onrust, onthechting en
economische onzekerheid – aangejaagd door de
pandemie – de ontwikkeling van steden steeds meer onder
druk zetten. Overheidsinvesteringen voor openbaar welzijn,
zoals stimuleringspakketten en herstartbudgetten, moeten
voldoen aan expliciete vereisten op het gebied van
duurzaamheid en de klimaattransitie. In de Europese
politiek wordt ‘Building Back Better’ beschouwd als de weg
vooruit na de pandemie. Hierbij ligt de focus na een ramp
niet alleen op herstel, maar ook op het creëren van een
duurzame samenleving. Een snelle energietransitie zal ook
maatschappelijke uitdagingen met zich meebrengen.
De arbeidsmarkt beweegt weg van de op fossiele brandstoffen
gebaseerde economie en hogere energietarieven zullen
zowel bedrijven als huishoudens onder druk zetten.
Europa gaat meer sturen
De impact van de EU op het klimaat moet in 2030 met
55 procent zijn afgenomen ten opzichte van het jaar 1990.
In 2050 moet de Unie volledig klimaatneutraal zijn. In 2021
presenteerde de Europese Commissie een actieplan voor de
financiering van duurzame groei. Dit plan zal de koers
uitzetten naar klimaatneutraliteit. De maatregelen omvatten
een uitgebreidere regeling voor de handel in emissierechten,
minder subsidies voor fossiele brandstoffen en een
systeem voor koolstoftarieven. Een ander belangrijk
instrument in ontwikkeling is de EU Taxonomie voor
duurzame investeringen. Met dit hulpmiddel kunnen
duurzame economische activiteiten worden geïdentificeerd
en vergeleken. Hoewel er nog grote onzekerheid bestaat
over de wijze waarop de Taxonomie zal worden toegepast,
is men al uitgebreid bezig de verschillende activiteiten in
kaart te brengen aan de hand van de vastgelegde definities.

transportinfrastructuur en het creëren van oplossingen
op het gebied van duurzame energie. Sweco neemt
stappen om haar bedrijfsstrategie actief te blijven
ontwikkelen. We kijken naar de invloed van externe
factoren, pakken mogelijke risico’s al in een vroeg
stadium aan en stemmen onze activiteiten af op de
vereisten van onze klanten en eventuele veranderingen
in het ondernemingsklimaat van de markten waarop
we actief zijn.
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Onze blik op duurzaamheid

Sweco’s blik op
duurzaamheid
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze
onderneming. Samen met onze klanten en medewerkers
ontwikkelen we de duurzame gemeenschappen en steden
van morgen. Onze klantprojecten zijn een broedplaats voor
innovatieve oplossingen en de plek waar wij het grootste
verschil kunnen maken. Maar ook binnen onze eigen
organisatie en activiteiten willen we een frontrunner zijn.
De zoektocht naar oplossingen voor de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd is relevanter, veeleisender en inspirerender dan ooit. En het is een belangrijke
reden waarom onze medewerkers ervoor kiezen om juist
bij ons te komen werken. Sweco brengt deskundigen op
verschillende kennisgebieden samen, die deze problematiek vanuit meerdere oogpunten bekijken. Zo halen zij het
meeste uit de innovatieve en technologische ontwikkelingen en helpen ze onze klanten over de gehele linie de beste
oplossingen creëren – op ecologisch, maatschappelijk én
economisch vlak.
De mondiale doelstellingen van de VN zijn verweven
in alle activiteiten en klantprojecten van Sweco
Sweco’s blik op duurzaamheid is gebaseerd op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Deze SDG’s
(Sustainable Development Goals) moeten in 2030 volledig
zijn behaald. Zowel onze klantprojecten als de transformatie van onze eigen activiteiten kennen specifieke uitdagingen die gekoppeld zijn aan deze doelstellingen. Door
samenwerking tussen onze verschillende vakgebieden te
stimuleren, kunnen we de verschillende factoren beter evalueren en op zoek gaan naar de meest duurzame oplossing.
Oog voor duurzaamheid leidt tot groei op de lange termijn
Sweco’s stakeholders verwachten een stabiele groei op de
langere termijn, mogelijk gemaakt door de duurzame ontwikkeling van onze onderneming en activiteiten. Bij Sweco
zijn we ervan overtuigd dat de grootste groeikansen voor
het bedrijf liggen in de integratie van duurzaamheid, zowel
in onze eigen strategie en activiteiten als in onze klantprojecten. Door de expertise in huis te halen waar de markt
om vraagt, laten we onze business groeien en helpen we
tegelijkertijd onze klanten en de gehele maatschappij een
duurzamere richting in te slaan. Alleen als we over de
gehele linie oog hebben voor duurzaamheid, kunnen we
onze strategie voor de langere termijn waarmaken, onze
positie in de markt versterken en tegelijkertijd handelen
volgens onze fundamentele normen en waarden.
4

Sweco Duurzaamheidsverslag 2021

Klantprojecten zijn dé kans om impact te maken
In de toekomst zal de klimaattransitie intensiveren en
zullen de investeringen in emissiereductie toenemen.
Sweco kan een belangrijke rol spelen in deze transformatie.
Onze expertise op het gebied van architectuur, constructie,
stedenbouw, energie, industrie en transport is al zeer
uitgebreid en zal alleen nog maar toenemen door de snelle
technologische ontwikkelingen en digitalisering.
Met 18.000 deskundigen, die over de hele wereld aan zo’n
100.000 opdrachten werken, zijn onze klantprojecten
dé kans om impact te maken en bij te dragen aan een
duurzamere ontwikkeling van de samenleving.
Als ingehuurde consultants zijn wij niet de eigenaar van
de projecten waaraan we werken. Formeel zijn wij dan ook
niet verantwoordelijk voor de milieueffecten van deze activiteiten. Toch zien we het als vanzelfsprekend dat we onze
verantwoordelijkheid hierin nemen en ons actief inzetten
om duurzaamheid in deze projecten te integreren.
Het meten van onze impact op duurzaamheid in klantprojecten is een eerste vereiste voor het ontwikkelen van een
datagestuurd duurzaamheidsbeleid voor onze klanten en
voor het optimaliseren van duurzaamheidsprestaties.
Tegelijkertijd is het een van onze grootste uitdagingen,
omdat het erg ingewikkeld is om deze impact te meten.
De projecten die wij jaarlijks uitvoeren, moeten voldoen
aan wisselende klanteisen en voorwaarden, zowel op het
gebied van wat duurzaamheid precies inhoudt als hoe
wij als consultants daar optimaal aan kunnen bijdragen.
Om te onderzoeken hoe we duurzaamheid in klantprojecten
het beste kunnen kwantificeren, hebben we een aantal
samenwerkingsverbanden opgezet waarin wij, samen met
gevestigde partners, meetmethoden ontwikkelen voor de
duurzaamheidseffecten binnen projecten. Voorbeelden
hiervan zijn onze samenwerkingen met het World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) en de
Innovationsföretagen, de federatie van Zweedse
innovatiebedrijven.

Onze blik op duurzaamheid

Duurzaamheid bij Sweco
Intern werkt Sweco actief aan duurzaamheid. Daarbij concentreren we ons op drie aandachtsgebieden: een duurzame werkplek, minder impact op
het milieu en een strikte bedrijfsethiek.
Medewerkers
Sweco is een internationale werkgever met
een inclusieve cultuur die gebaseerd is op
samenwerking. Wij willen het meest bekwame
personeel binnen de sector hebben en een
aantrekkelijke werkgever zijn voor zowel onze
huidige als onze toekomstige medewerkers.
Lees meer over Sweco als werkgever en over
onze medewerkers op pag. 22-29.

Klimaat en milieu
Sweco steunt het Akkoord van Parijs. We streven naar een halvering van onze CO2-uitstoot
in 2030 (ten opzichte van het niveau in 2020).
In 2040 willen we als groep volledig klimaatneutraal zijn. Daarnaast hebben we het proces
in gang gezet om onze klimaatdoelstellingen
te laten valideren en goedkeuren door het
Science Based Targets-initiatief, in overeenstemming met de wetenschappelijke modellen
voor het bereiken van de doelstellingen van
het Akkoord van Parijs. Onze groepsbrede
doelstelling voor 2040 is het minimale dat wij
willen bereiken. Het staat alle Business Areas
vrij om nog ambitieuzere doelen te stellen en
actieplannen te ontwikkelen om CO2-uitstoot
nog intensiever tegen te gaan. De klimaatdoelstellingen van Sweco zijn gericht op de reductie van directe, indirecte en overige emissies
conform de drie Scopes van het Green House
Gas Protocol.

Ethiek
De geloofwaardigheid van Sweco binnen de
maatschappij is voor ons van onschatbare
waarde. Wij stellen hoge normen aan onze
bedrijfsethiek. Zo willen we waarborgen dat
zowel onze medewerkers als onze zakenpartners waarde leveren volgens hoogstaande
principes. Dit is uitgebreid vastgelegd in onze
Gedragscode, een document dat onze medewerkers en partners ondertekenen als bewijs
van naleving.
Lees meer over Sweco’s bedrijfsethiek en
naleving op pag. 34-36.

Lees meer over Sweco’s activiteiten om het
klimaat te bevorderen op pag. 30-32.

Duurzaamheid vanuit drie verschillende perspectieven

Wij helpen de wereld duurzamer te maken.
Bijvoorbeeld door te werken aan een gegarandeerde
toegang tot schoon water, duurzame en robuuste
gebouwen te ontwerpen, de impact van steden
en industrieën op het klimaat te helpen reduceren,
oplossingen voor hernieuwbare energie te
ontwikkelen en de biodiversiteit te bewaken.

1
Sweco voert
klantprojecten uit
die bijdragen aan
duurzame ontwikkeling

Als experts in duurzame ontwikkeling hebben we de uitgelezen kans om
ook binnen onze eigen bedrijfsvoering duurzaam te handelen. Sweco wil
in 2040 klimaatneutraal zijn en altijd kunnen beschikken over de meest
competente medewerkers binnen de sector. Daarbij hanteren we hoge
normen op het gebied van talentontwikkeling en bedrijfsethiek.

2
Sweco zet zich
actief in om onze
klantprojecten
duurzamer te maken

Wij willen altijd net wat meer doen dan de klant
van ons vraagt. Onze deskundige adviseurs zetten
zich actief in om betere bedrijfs- en duurzaam
heidsoplossingen voor klantprojecten te helpen
ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat onze adviseurs
over de juiste vaardigheden en instrumenten
beschikken om projecten zo duurzaam mogelijk
te maken.

3
Sweco handelt op een
duurzame manier
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Mondiale doelstellingen

Sweco’s bijdrage
aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Sweco is betrokken bij de ontwikkeling van het
Palazzo Verde (Nieuw Zuid, Antwerpen). Dit wordt een
van de groenste gebouwen van België. Op het dakterras
en de balkons van dit unieke woningbouwproject wordt
een microbos geplant van 86 bomen, 1000 struiken en
1200 planten die samen meer dan vijf ton CO2 per jaar
zullen absorberen.
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Mondiale doelstellingen

Tijdens de VN-top in september 2015 hebben de wereldleiders ingestemd met
17 mondiale ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelen zijn voor landen over de hele
wereld een leidraad op weg naar een duurzame transitie die tegen 2030 moet zijn
afgerond. Sweco werkt actief mee aan het behalen van de 17 Duurzame Ontwikke
lingsdoelstellingen. Zo dragen wij in onze klantprojecten met onze expertise bij aan
het overgrote deel van de 169 actiepunten op de agenda. Dit wordt gevalideerd
door de resultaten van verschillende duurzaamheidstrainingen die Sweco in 2021
uitvoerde. 3850 medewerkers gaven aan dat alle 17 Doelstellingen in meer of
mindere mate relevant zijn voor hun werkzaamheden bij Sweco en in klantprojecten.
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We hebben vijf Doelstellingen vastgesteld die wij het belangrijkst vinden voor onze
bedrijfsactiviteiten en waar wij als deskundigen de meeste invloed op kunnen
uitoefenen. Zo werken we samen met onze klanten aan een duurzamere toekomst.
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Sweco plant en ontwerpt de gebouwen en
landschappen van morgen vanuit een holistische benadering. Een essentieel element in
deze aanpak is sociale duurzaamheid. Wij willen een gelijkwaardigere samenleving creëren,
waarin de bewoners centraal staan. Daarnaast
bieden we oplossingen om de impact van
steden op het klimaat tegen te gaan, circulaire
stromen te creëren en klimaatverandering
het hoofd te bieden. We stimuleren de biodiversiteit door ruimte te creëren voor ecosysteemdiensten in onze steden. Zo werken we
met groene en blauwe infrastructuren, voeren
we milieuanalyses uit en beschermen we de
natuur tegen invasieve exoten.

De ambitie om veranderingen in gang te zetten
en een duurzaam ontwikkelingsbeleid te voeren, leidt tot een grotere vraag naar moderne
technische oplossingen. Door de vakkennis
van haar verschillende afdelingen te combineren, helpt Sweco leefomgevingen te creëren
die niet schadelijk zijn voor mens of natuur.
De experts van Sweco werken mee aan projecten als de transitie naar meer hernieuwbare
en efficiëntere energiesystemen, slimme elektriciteitsnetwerken, de transformatie van de
industriële sector (zowel om aan toekomstige
behoeften te voldoen als om de uitstoot
van gevaarlijke stoffen terug te dringen),
het recyclen van afval en het waarborgen
van toegang tot schoon water.

Binnen deze sector ontwikkelt Sweco oplossingen voor de toekomstige mobiliteitsbehoeften van steden en regio’s. De experts van
Sweco werken onder meer aan projecten voor
de planning en aanleg van nieuwe spoor- en
tramlijnen en de inrichting van busbanen en
voet- en fietspaden. Daarnaast werkt Sweco
met digitale mobiliteitsdiensten als MaaS
(Mobility as a Service) en LaaS (Logistics as
a Serivce) en helpen we de EU bij de coördinatie en planning van nieuwe infrastructuur.
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Materialiteit

Materialiteitsanalyse en de
dialoog met stakeholders
Sweco werkt proactief aan de duurzaamheidsthema’s die het belangrijkst zijn voor
onze bedrijfsvoering en onze stakeholders. Deze thema’s worden voortdurend vanuit
een economisch, ecologisch en maatschappelijk oogpunt geëvalueerd en bijgesteld.
In 2021 heeft Sweco een nieuwe materialiteitsanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de thema’s die de voorkeur
moeten krijgen en de langetermijndoelstellingen die moeten worden geïmplementeerd. De analyse is gebaseerd op
onze continue dialoog met stakeholders, online enquêtes,
waarnemingen uit strategische analyses en de strategische
en ondernemingsplannen van Sweco. De duurzaamheidsthema’s die onderdeel uitmaakten van de analyse zijn
ontleend aan de Sweco Gedragscode, interne strategieën
en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
Uit de resultaten blijkt dat Sweco’s strategische aandachtsgebieden met betrekking tot duurzaamheid nog
steeds overeenstemmen met de verwachtingen van onze
stakeholders en nog steeds de gebieden zijn waarop wij de

grootste positieve impact kunnen hebben. De duurzaamheidsthema’s die de hoogste prioriteit kregen, waren
klimaatmitigatie en -adaptatie, afval en circulariteit,
en stedenbouw. Met name klimaatmitigatie en -adaptatie
werden genoemd als duurzaamheidsthema’s die de hoogste prioriteit moeten krijgen. Ze zijn van invloed op de
externe omgeving en zullen naar verwachting de vraag
naar Sweco’s diensten en expertise stimuleren.
In vergelijking met de analyse van het voorgaande jaar
kregen de thema’s afval en circulariteit, digitalisering,
en vervoer en mobiliteit een iets hogere prioriteit. In het
kader van sociale duurzaamheid werd prioriteit gegeven
aan werving en talentontwikkeling, gezondheid en veiligheid, en diversiteit en gendergelijkheid.

De meest relevante duurzaamheidsthema’s
KLIMAAT EN MILIEU
1 Klimaatmitigatie- en adaptatie
2 Biodiversiteit

Zeer belangrijk

4 Waterverbruik

1

5 Afval en circulaire economie
6 Luchtkwaliteit

MEDEWERKERS
7 Gezondheid en veiligheid

3

8 Diversiteit en gelijkheid
9 Menselijk kapitaal en competentie

17
4

15

16

5
ETHIEK
10 Bedrijfsethiek

2

11 Maatschappelijke impact en betrokkenheid

10
9
6

Belangrijk

BELANG M.B.T. DE DUURZAAMHEIDSIMPACT VAN SWECO

3 Energie-efficiëntie, -bronnen en -systemen

8

12 Mensenrechten
13 Beheer van de toeleveringsketen

14 11 7

DE TRANSITIE EN DE SAMENLEVING

12

14 Wetenschap, technologie en innovatie

13

15 Transport en mobiliteit
16 Stedenbouw en ruimtelijke ordening
17 Digitalisering

Belangrijk

Zeer belangrijk
BELANG VOOR SWECO’S STAKEHOLDERS
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Materialiteit

De dialoog met stakeholders
Sweco vindt het belangrijk dat haar stakeholders betrokken
zijn. Dit stimuleren wij door een open dialoog aan te gaan
voor de langere termijn. Zo bouwen we samen met onze
klanten, medewerkers en zakenpartners aan de duurzame
gemeenschappen van morgen. Wij zijn een gedecentrali
seerde organisatie. Dit betekent dat onze dialoog met
stakeholders op veel niveaus wordt gevoerd –
van groepsniveau tot projectniveau.

Wij gaan de dialoog op verschillende manieren en momenten aan. Tijdens onze jaarlijkse algemene vergadering
en analistenbijeenkomsten praten we met eigenaren en
investeerders, tijdens functioneringsgesprekken met onze
medewerkers, en we blijven continu in gesprek met onze
klanten, leveranciers en brancheorganisaties.

Belangrijke duurzaamheidsthema’s voor stakeholders

Dialoogvormen en -momenten

Investeerders en eigenaren

• Vermogen om oplossingen te implementeren die onze
samenleving verduurzamen
• Duurzame investeringen identificeren en analyseren
(EU Green Deal / EU Taxonomie)
• Ethiek en anticorruptie

• Jaarlijkse algemene vergadering
• Kwartaalverslagen en jaarverslag
• Investeerders- en analistenbijeenkomsten
• Stakeholdersenquêtes
• Persberichten
• Sweco’s website

Klanten

• Integratie van duurzaamheid in het businessmodel
van het bedrijf
• Klimaatmitigatie- en adaptatie
• Energieproductie, verbruik en uitstoot
• Kansen voor een circulaire economie optimaal benutten
• Digitalisering en technologische vooruitgang zijn essentieel voor het ontwikkelen van duurzame oplossingen
• Sociale duurzaamheid in klantprojecten

• Continue dialoog in klantprojecten
• Seminars, klantevenementen
• Klanten- en stakeholdersenquêtes

Medewerkers

• Voortrekkersrol Sweco m.b.t. duurzaamheid in eigen
activiteiten en klantprojecten
• Sweco’s oog voor duurzaamheid als belangrijk element
voor het werven en vasthouden van talent
• Diversiteit en gendergelijkheid
• Gezondheid en veiligheid

• Nauwe dialoog met managers
• Functioneringsgesprekken
• Interne trainingen
• Ontwikkeling van vaardigheden via
klantprojecten
• Medewerkersenquêtes
• Communicatie via het intranet
• Bijeenkomsten op kantoor, seminars
en congressen

Brancheorganisaties

• Duurzaamheid wordt steeds meer gezien als een cruciale
factor in sectoren als transport, energie, de bouw,
vastgoed en de maakindustrie
• Sectoroverschrijdende duurzaamheidsinitiatieven
en kennisoverdracht om duurzaamheid te stimuleren
• Meer bewustwording omtrent klimaatadaptatie en hoe
dit is verweven met klimaatmitigatie
• Aangescherpte EU-voorschriften en -richtlijnen
versnellen de duurzaamheidstransitie

• Lidmaatschap van en betrokkenheid bij
verschillende brancheorganisaties
• Deelname aan netwerken
en werkgroepen
• Stakeholdersenquêtes

Leveranciers

• Inkoopprocessen aanpassen aan milieu-, economische
en ethische vereisten
• Klimaatmitigatie- en adaptatie
• Duurzaamheidsvereisten en naleving

• Continue dialoog
• Sweco Gedragscode
• Leveranciersbeoordelingen
• Stakeholdersenquêtes

Overheidsinstanties

• Wetgeving, doelstellingen en aanbestedingscriteria en
-vereisten zijn belangrijke drijfveren voor het leveren van
resultaten vanuit een duurzaamheidsperspectief
• In veel sectoren zijn vergunningsprocedures essentieel
voor een duurzame transformatie

• Bijeenkomsten met autoriteiten,
onderzoekers en politici
• Deelname aan werkgroepen, seminars
en lezingen

Sweco Duurzaamheidsverslag 2021
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Governance

Duurzaamheidsbeheer
Bij Sweco komt ons streven naar
duurzaamheid tot uiting in al onze
bedrijfsactiviteiten. Alle medewerkers dienen hier actief en in
belangrijke mate aan bij te dragen,
zowel intern als in klantprojecten.
Het beheer en de bewaking van
onze duurzaamheidsactiviteiten
zijn afgestemd op onze gedecentraliseerde organisatie. Hierbij hanteren we dezelfde structuur als
voor de andere activiteiten van
Sweco Group.
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Gedecentraliseerde duurzaamheidsactiviteiten
De President en CEO van Sweco draagt de algehele verantwoordelijkheid voor Sweco’s duurzaamheidsactiviteiten.
Het management van deze inspanningen is gedelegeerd
aan de directeuren van de verschillende Business Areas.
Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale inrichting en bewaking van onze duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen
en ons duurzaamheidsbeheer. Onderdeel van dit beleid is
ons streven om in 2040 in alle landenorganisaties klimaatneutraal te zijn. In overeenstemming met ons gedecentraliseerde model hebben alle afzonderlijke Business Areas van
Sweco hun eigen doelen gesteld, met als voorwaarde dat
ze een voortrekkersrol spelen in het betreffende land en de
nationale doelstellingen worden behaald of overtroffen.
Op groepsniveau worden onze duurzaamheidsactiviteiten
beheerd door de Chief Sustainability Officer (strategieontwikkeling), de General Counsel (bedrijfsethiek en naleving)
en de Chief HR Officer (medewerkers, gezondheid en veiligheid). Sweco heeft een Sustainability Council opgericht.
Deze raad wordt geleid door de Chief Sustainability Officer
en coördineert het beheer van duurzaamheidsgerelateerde
kwesties in de Groep. De groepsorganisatie is in 2021 versterkt met een Head of Sustainability Communications.

Governance

Audits en toezicht
Onze duurzaamheidsactiviteiten worden in overeenstemming met de interne toezichts- en beoordelingsprocedures
van Sweco onderworpen aan audits en evaluaties. Deze
vinden plaats op het niveau van de verschillende Business
Areas, in combinatie met de bewaking van onze overige
bedrijfsdoelstellingen. De resultaten worden verzameld en
op groepsniveau verwerkt. De Raad van Bestuur wordt elk
kwartaal op de hoogte gebracht van de actuele duurzaamheidsvraagstukken en heeft duurzaamheid hoog op de
agenda staan tijdens de jaarlijkse strategiedagen.
Duurzaamheidstraining
Sweco’s visie is dat ons gedecentraliseerde businessmodel
onze medewerkers en klanten helpt ambitieuze duurzaamheidsactiviteiten te ontwikkelen, in lijn met het Akkoord
van Parijs en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de VN. Tijdens hun dagelijkse werkzaamheden staan
onze medewerkers in direct contact met onze klanten.
Dit betekent dat ze optimaal inzicht hebben in de betreffende
projecten en over de bevoegdheid beschikken om verantwoordelijkheid te nemen en verandering te stimuleren.
Ons doel is om altijd over de meest bekwame en betrokken
medewerkers binnen de sector te beschikken. De vaardigheden van onze medewerkers worden continu aangescherpt,
zowel tijdens projecten als via interne trainingen, seminars
en congressen. Als onderdeel van het introductieprogramma
voor nieuwe medewerkers en het algemene trainingsprogramma van Sweco bieden de meeste Business Areas e-learnings aan over duurzaamheid, diversiteit en bedrijfsethiek.

Regelgeving en beleid
De Sweco Gedragscode staat centraal in ons duurzaamheidsbeleid. Dit document vertolkt de algemene visie van
Sweco inzake onze verantwoordelijkheden binnen de
maatschappij en moet waarborgen dat de medewerkers
en zakelijke partners van Sweco verantwoord handelen.
De Gedragscode heeft betrekking op klimaat en milieu,
bedrijfsethiek, privacy, ontwikkeling van medewerkers,
communicatie en informatiebeveiliging, en arbeids- en
mensenrechten. De Code moet elk jaar worden goedgekeurd
door de Raad van Bestuur. De verschillende Business Areas
zijn zelf verantwoordelijk voor implementatie en toezicht
op naleving.
Alle medewerkers van Sweco zijn verplicht de Gedragscode na te leven en worden aangemoedigd om afwijkend
gedrag of schendingen te melden. Naleving van de Gedragscode wordt maandelijks gecontroleerd in overleg met alle
Business Areas en jaarlijks via functioneringsgesprekken,
medewerkersenquêtes en interne en externe audits.
Sweco rapporteert over haar duurzaamheidsactiviteiten
in overeenstemming met de Zweedse wet inzake jaarverslagen, gebaseerd op de EU-richtlijn voor niet-financiële
verslaglegging. Daarnaast beschikt Sweco als onderdeel
van haar beleid over interne richtlijnen en managementsystemen die moeten waarborgen dat de duurzaamheidsactiviteiten van het bedrijf niet ad hoc maar systematisch van
aard zijn.
In 2021 zijn de Business Areas overgegaan op
ISO 45001, het bedrijfsmanagementsysteem voor
gezondheid en veiligheid dat OHSAS 18001 vervangt.

Duurzaamheidsbeheer en toezicht
Raad van Bestuur
Externe regelgeving en initiatieven

Intern beleid en audits

• Zweedse wet inzake jaarverslagen

• Sweco Gedragscode

President en CEO

• EU-richtlijn voor niet-financiële
verslaglegging

Executive Team

• Global Compact-principes van de VN
• Science Based Target-initiatief
• Greenhouse Gas Protocol
• Duurzaamheidsverslaglegging
volgens het CDP, het GRI en de TCFD

Sustainable Operations en Business Areas
Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Nederland,
België, VK, Duitsland en Centraal-Europa
Gebouwen en
stedelijke gebieden

Water, energie
en industrie

Mobiliteit en
infrastructuur

• Ethische code van de FIDIC
• ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Sustainability Council

•G
 roepsbreed beleid inzake
geschenken, gastvrijheid en
entertainment, privacy,
crisismanagement, autorisatie,
financiën, belastingen, sponsoring,
informatiebeveiliging en het
tegengaan van omkoping en
corruptie.
• Auditcomité
•M
 anagement op bedrijfsniveau
inzake financiën, HR, juridische
zaken, interne audits, strategie,
fusies en overnames, duurzaamheid
en communicatie

Functieoverschrijdende duurzaamheidsnetwerken

Sweco Duurzaamheidsverslag 2021
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Risicomanagement

Risicomanagement

Klimaatverandering en de
overgang naar een koolstofarme
economie houden zowel risico’s
als kansen in voor Sweco.
Wij werken continu op een
gestructureerde wijze aan het
vaststellen, beoordelen en
beheersen van klimaatgerela
teerde risico’s. Dit proces
vormt een integraal onderdeel
van Sweco’s algemene
risicomanagementbeleid.

Sweco’s risicorapport voor 2021 is opgenomen
in ons jaarverslag (pag. 130-131) en omvat
onder meer risicobeoordelingen met betrekking tot duurzaamheid. Sweco rapporteert
ook klimaatrisico’s overeenkomstig de aanbevelingen van de TCFD (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures). In het kader
van deze doorlopende activiteiten zal in 2022
onder meer de veerkracht van onze strategie
worden getoetst. Hiervoor zullen we diverse
klimaatgerelateerde scenario’s toepassen,
gebaseerd op wetenschappelijke rapporten
van het IPCC en in overeenstemming met de
aanbevelingen van de TCFD.
Onze ambitie voor de langere termijn is dat
we de wereldwijde klimaatdoelstellingen willen
helpen behalen en in 2040 klimaatneutraal

willen zijn. Daarnaast heeft Sweco als architecten- en ingenieursadviesbureau de kans
en verantwoordelijkheid om klimaatrisico’s te
verminderen en klimaatmitigatie en -adaptatie
in onze klantprojecten actief te ondersteunen.
Voor deze klantprojecten zoeken onze adviseurs naar oplossingen die de klimaattransitie
bevorderen. Dit betekent dat wat als een risico
wordt gezien, ook een kans kan inhouden.
In navolging van de TCFD-aanbevelingen
splitsen wij onze klimaatgerelateerde risico’s
op in twee categorieën: risico’s gerelateerd aan
de overgang naar een fossielvrije economie
(transitierisico’s) en risico’s gerelateerd aan
de fysieke gevolgen van klimaatverandering
(fysieke risico’s).

Transitierisico’s

Risico’s

Kansen

Gerelateerd aan regelgeving
Wereldwijde klimaatuitdagingen leiden tot veranderingen
in beleid en wetgeving. De daaruit voortvloeiende nieuwe
wetten en voorschriften kunnen gevolgen hebben voor
Sweco’s activiteiten. In het algemeen krijgt Sweco steeds
meer te maken met wettelijke vereisten op het gebied van
duurzaamheid.

Mochten door de snelle en ingrijpende veranderingen
in beleid en wetgeving onze prestaties achterblijven,
dan zou Sweco aanbestedingen en contracten kunnen
verliezen, te maken kunnen krijgen met hogere kosten of
reputatieschade kunnen oplopen. En als we over onvoldoende vakkennis beschikken of onze kennis onvoldoende delen, dan zou dit ons concurrentievermogen
en de prestaties die wij onze klanten leveren negatief
kunnen beïnvloeden.

Meer vraag naar adviesdiensten met betrekking
tot milieuvoorschriften, vergunningsprocedures,
emissierapportage, analyse van klimaatrisico’s,
taxonomie, de effecten van klimaatverandering, etc.

Gerelateerd aan technologie
Veel klimaatrisico’s houden verband met de transitie van
koolstofintensieve technologieën, zoals in de steenkool-,
olie- en gaswinning, de traditionele staalproductie, alle
vormen van verkeer en vervoer, de automobielindustrie,
de bouw en de vastgoedsector.

De technologische klimaatrisico’s voor Sweco worden
ingeschat als laag. Digitalisering speelt echter wel een
sleutelrol in onze bedrijfsontwikkeling. Mochten we er
niet in slagen onze interne processen en klantprojecten
voldoende te digitaliseren, dan kan dit leiden tot operationele en financiële risico’s.

De transitie naar een duurzamere wereld stimuleert de
behoefte aan technologische ontwikkeling en daarmee
de vraag naar adviesdiensten op het gebied van windenergie, waterstof en andere hernieuwbare energiebronnen, slimme netwerken, energieopslag, mobiliteit,
vervoer en infrastructuur, fossielvrije staalproductie en
circulariteit.

Gerelateerd aan de markt
Plotselinge en onverwachte veranderingen in de markt
en de economie hebben gevolgen voor zowel onze eigen
activiteiten als die van onze klanten.

Macro-economische factoren als stijgende en volatielere
energieprijzen, hogere emissiekosten en veranderingen
in de waardering van bedrijfsmiddelen kunnen gevolgen
hebben voor het tempo en de omvang van de duurzame
transformaties van onze klanten.

Marktgerelateerde risico’s gaan in het algemeen
ook gepaard met kansen. Zo wakkeren de vereisten
voor de duurzaamheidstransitie de vraag aan naar
Sweco’s expertise op het gebied van klimaatmitigatie
en -adaptatie.

Gerelateerd aan reputatie
Naast ons belangrijkste doel – onze impact op het klimaat
verlagen – willen we met onze klimaatbevorderende activiteiten Sweco’s rol als frontrunner in de transformatie
van de samenleving versterken. Dit schept hoge verwachtingen voor onze duurzaamheidsactiviteiten en -ambities.

Mochten we de klimaatdoelstellingen voor onze activiteiten
niet behalen, dan lopen we het risico onze reputatie te
beschadigen en zullen we minder goed klanten, medewerkers en kapitaal kunnen aantrekken. En als de klimaatverandering sneller gaat dan verwacht, of als we
onvoldoende oog hebben voor duurzaamheid in bepaalde
markten of onze activiteiten niet vlot genoeg afstemmen
op de wensen van de markt, dan zou de rol van Sweco als
frontrunner in de duurzaamheidstransitie weleens onder
druk kunnen komen te staan.

Met een toekomstgerichte aanpak kan Sweco een
voortrekkersrol spelen in de duurzaamheidstransitie.
Dit doen we door verantwoordelijkheid te nemen voor
de manier waarop we ons bedrijf runnen, te waarborgen
dat we de nodige expertise in huis hebben en onze
adviezen in klantprojecten beter te koppelen aan
klimaatgerelateerde voordelen.

Fysieke risico’s

Risico’s

Kansen

Acute risico’s
Onvoorziene en extreme weersomstandigheden

De directe fysieke klimaatrisico’s voor Sweco worden
ingeschat als laag. Indirecte effecten kunnen de
activiteiten en materiële vaste activa van klanten onder
druk zetten, wat gevolgen kan hebben voor lopende en
toekomstige klantprojecten.

Sweco helpt inzicht te genereren in de manier waarop
klimaatverandering de bedrijfsactiviteiten van klanten
kan beïnvloeden, en in de belangrijkste concrete
maatregelen om projecten veerkrachtiger te maken.

Chronische risico’s
Veranderingen in neerslagpatronen
Stijgende gemiddelde temperaturen
Stijgend water en stijging van de zeespiegel
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EU Taxonomie

Sweco en de EU Taxonomie
voor duurzame investeringen
Sweco valt onder de Taxonomieverordening van de EU. Dit decreet maakt deel
uit van het actieplan voor de financiering
van duurzame groei en de Green Deal
van de EU. De Taxonomie is een classificatiesysteem voor ecologisch duurzame
activiteiten, financiële producten en
diensten binnen de EU. Het moet waarborgen dat de financiële sector gemeenschappelijke richtsnoeren gaat hanteren
voor het identificeren en vergelijken van
duurzame activiteiten en investeringen.
Voor 2021 moeten bedrijven rapporteren welke
delen van de netto-omzet, de investeringsuitgaven (CAPEX) en de operationele uitgaven
(OPEX) onder de milieudoelstellingen voor
klimaatmitigatie en -adaptatie van de EU Taxonomie vallen. Vanaf 2022 moeten bedrijven,
als ze voldoen aan de technische screeningscriteria voor duurzame activiteiten, gaan
beoordelen of hun economische activiteiten
in overeenstemming zijn met de Taxonomie.
Resultaten 2021
Sweco heeft activiteiten geïdentificeerd die
volgens de Gedelegeerde handeling Klimaat
onder de EU Taxonomie vallen. Deze activiteiten hebben voornamelijk betrekking op transportinfrastructuur, gebouwinstallaties en
energieprestaties van gebouwen, en diensten
inzake dataoplossingen en -programmering.
In 2021 viel ongeveer 35 procent van
Sweco’s totale netto-omzet onder de economische activiteiten van de EU Taxonomie, waarvan
zo’n twintig procent binnen infrastructuur voor
openbaar, weg- en watervoer en zo’n negen
procent binnen infrastructuur voor spoorvervoer. In 2021 viel ongeveer 42 procent van de
totale CAPEX onder de activiteiten van de EU
Taxonomie. Circa 31 procent daarvan heeft

De EU Taxonomie
Willen activiteiten als ‘duurzaam’ worden
aangemerkt, dan moeten ze duidelijk bijdragen
aan een of meer van de zes door de EU vastgestelde milieudoelstellingen, geen schade
toebrengen aan de overige doelstellingen en
voldoen aan de minimale sociale waarborgen.
Van de zes milieudoelstellingen in de Taxonomie zijn momenteel alleen technische screeningscriteria beschikbaar voor de eerste twee
doelstellingen inzake klimaatverandering.
Vanaf 2022 zal de Europese Commissie
gedelegeerde handelingen vaststellen voor
de overige milieudoelstellingen.

betrekking op de aankoop van nieuwe kantoren
en circa tien procent op investeringen in een
fossielvrij wagenpark. Ongeveer 34 procent
van de OPEX viel onder de activiteiten van de
EU Taxonomie. Hierbij ging het vooral om activiteiten die betrekking hebben op interne
projecten die verband houden met onderzoek,
technische ontwikkeling, innovatie en duurzame activiteiten bij Sweco Zweden.
De EU Taxonomie en Sweco’s klantprojecten
Sweco helpt onze klanten op een groot aantal
gebieden met projecten die verband houden
met klimaatmitigatie- of adaptatie in sectoren
als water, energie en de industrie. Niet alle
diensten van Sweco vallen hier echter onder
en deze diensten worden dan ook niet
beschouwd als activiteiten die onder de EU
Taxonomieverordening vallen. Alleen de klantactiviteiten zelf vallen onder de activiteiten
zoals vastgelegd in de Taxonomie. Zo valt de
productie van fossielvrij staal wel onder de
Taxonomie, maar de ontwerp- en technische
adviesdiensten die Sweco voor de betreffende
staalfabriek levert, niet.
In 2021 viel zo’n 65 procent van onze totale
netto-omzet niet onder de activiteiten van de
EU Taxonomie. Hierbij gaat het onder meer om

Activiteiten die al dan niet onder de EU Taxonomie vallen (netto-omzet)
Niet vallend onder
de Taxonomie, 65%
Energie en (maak)industrie
Water- en afvalbeheer
Ontwerp- en ingenieursdiensten voor
gebouwen en stedelijke gebieden

De EU Taxonomie omvat de volgende milieudoelstellingen:
1. Mitigatie van klimaatverandering
2. Adaptatie aan klimaatverandering
3. Duurzaam gebruik en bescherming van
water en mariene hulpbronnen
4. Transitie naar een circulaire economie
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en
ecosystemen

de netto-omzet binnen de energiesector en de
(maak)industrie, de activiteiten voor water- en
afvalbeheer en de ontwerp- en ingenieursdiensten voor gebouwen en stedelijke gebieden.
Ook zijn er economische activiteiten waar
Sweco diensten voor verleent, maar die (nog)
niet onder de EU Taxonomie vallen, zoals de
landbouw, de productie van pulp en papier en
de productie van voedingsmiddelen en dranken.
Ongeveer 58 procent van de totale CAPEX viel
niet onder de activiteiten van de EU Taxonomie.
Hierbij gaat het om alle overige investeringen,
vooral op het gebied van IT-apparatuur en andere
kantooruitrusting, plus uit overnames verkregen toevoegingen aan de bedrijfsmiddelen.
Zie pag. 42-43 voor een gedetailleerd
overzicht.
Toegenomen vraag naar adviesdiensten
De adviseurs van Sweco krijgen steeds vaker
het verzoek om de (economische) activiteiten
van klanten in kaart te brengen en de klimaatrisico’s te analyseren in relatie tot de EU Taxonomie. Populaire diensten zijn onder meer
de implementatie van rapportageformats
en -processen en advies over hoe activiteiten
kunnen worden aangepast om beter te voldoen
aan de criteria van de EU Taxonomie.
Vallend onder de Taxonomie
34%

OPEX
Infrastructuur voor openbaar,
weg- en watervervoer, 20%

Vallend onder
de Taxonomie, 35%

Infrastructuur voor
spoorvervoer, 9%
Overig, 6%

42%

CAPEX
35%

Netto-omzet
0%

10%
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40%

50%

Transforming
society together.
Met onze klanten.

Door vanuit de verschillende oogpunten van
onze deskundigen naar een project kijken,
bouwen we samen met onze klanten aan een
duurzamere toekomst. Wij zijn toegewijd,
gefocust en hebben de kennis in huis om op
de langere termijn duurzaam te kunnen groeien.

Gebouwen en stedelijke gebieden

Gebouwen en
stedelijke gebieden
Innovatieve en duurzame stedelijke ontwikkeling is
essentieel in de strijd tegen klimaatverandering en extreme
weersomstandigheden. Tegelijkertijd moeten we ons blijven
richten op betere vervoersvoorzieningen, meer sociale
inclusie en economische groei in onze steden.
Klimaatverandering verhoogt het risico van extreme weersomstandigheden. In 2021 werden verschillende Europese
landen geplaagd door hittegolven, bosbranden en zware
regenval. Desondanks heeft volgens het Urban Insightrapport ‘Planning for Climate Adaptation’ van Sweco driekwart van de Europese steden geen actieplan voor het
omgaan met klimaatverandering. Er is dan ook grote
behoefte aan Sweco’s expertise op het gebied van stedenbouw, bouwtechniek, digitalisering en circulariteit.

Carbon Cost Management – klimaatimpact en -kosten in één analyse
De Carbon Cost Management-tool van Sweco heeft tot doel de impact van
bouw- en infrastructuurprojecten op het klimaat tegen minimale kosten
te verminderen. Het programma omvat een geïntegreerde klimaat- en
kostenanalyse, studies, projectplanning en aanbevelingen. Deze dienst is
bedoeld voor projectmanagers en besluitvormers in alle private en publieke
sectoren waar over projecten wordt beslist. Carbon Cost Management zet
klimaatgerelateerde zaken weer wat hoger op de agenda en laat zien dat
er geen conflict hoeft te bestaan tussen klimaat en kosten.

Datagestuurde aanpak
De adviseurs van Sweco maken gebruik van handige
digitale hulpmiddelen voor hun complexe berekeningen
en visualisaties van de risico’s en kosten die gepaard
gaan met klimaatverandering. Of het nu gaat om nieuwe
bouwprojecten of om renovaties van bestaande gebouwen.
Met onze intern ontwikkelde Carbon Cost Management-tool
behandelen wij klimaat en kosten als gelijkwaardige
parameters in bouw- en infrastructuurprojecten.
Een weg een meter smaller maken, of meer gebruikmaken
van milieuvriendelijk beton of hout, zijn bijvoorbeeld
manieren om de impact van een project op het klimaat
te verminderen. In het algemeen leidt onze werkwijze vaak
tot een lager verbruik van materiaal en energie, wat direct
resulteert in klimaatvoordelen en lagere kosten.

Duurzaam ontwerpen
Sweco’s architecten en ingenieurs ontwerpen gebouwen
en stadswijken die er niet alleen mooi uitzien, maar ook
in alle facetten duurzaam zijn. Met onze nauwkeurige
levenscyclusanalyses en duurzame ontwerpen doorbreken
we de lineaire denkprocessen en creëren we circulaire
materiaalstromen voor de manier waarop bouwmaterialen
worden geproduceerd, gerecycled en hergebruikt, zowel
in constructie- als renovatie- en sloopwerkzaamheden.
Onze klanten bevinden zich over de hele wereld.
Dit helpt ons unieke inzichten te verwerven die we binnen
het hele bedrijf delen om onze opdrachtgevers te helpen
groeien. Wij beschikken over een wereldwijde kennisbank
en zijn door onze lokale aanwezigheid altijd dicht bij de klant.
Deze combinatie is een van de sleutels tot ons succes.

Architectuur
Sweco’s architecten
ontwerpen gebouwen
en omgevingen waarin
mensen leven, werken
en gedijen.
Voorbeelden van onze
diensten:
• Algemene architectuur
• Landschapsarchitectuur
• Interieurarchitectuur
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Gebouwinstallaties
Sweco’s gebouwinstallatieadviseurs scheppen een
comfortabel binnenklimaat
in gebouwen en faciliteiten.
Voorbeelden van onze
diensten:
• Energieanalyse en milieucertificering
• Ontwerpen van
elektrische, telecom- en
beveiligingsinstallaties
• Brandveiligheidsoplossingen en -risicoanalyse
• HVAC en sanitaire voorzieningen

Bouwkunde
Sweco’s bouwkundig ingenieurs creëren veilige en
functionele gebouwen
waarvan de dragende
elementen mooi harmoniëren met de uitstraling,
het binnenklimaat en de
bestemming van het pand.
Voorbeelden van onze
diensten:
• Ontwerpen van staal-,
hout- en glasconstructies
• Ontwerpen van gebouwen
• Ontwerpen van industriële
constructies
• Economische aspecten
van constructie

Sweco Duurzaamheidsverslag 2021

Stedenbouw
Sweco’s stedenbouwdeskundigen brengen nu al de
mogelijkheden van morgen
in kaart met diensten uiteenlopend van analyses
en prognoses tot kant-enklare strategische plannen
voor nieuwe, duurzame
stadswijken.
Voorbeelden van onze
diensten:
• Statistieken en prognoses
• Analyses en strategieën
• Onderzoeken
• Planning en vormgeving

Projectmanagement
Sweco’s projectmanagers
zetten de visie van de klant
om in de concrete uitvoering van complexe stedenbouwkundige projecten.
Voorbeelden van onze
diensten:
•P
 roject- en ontwerpbeheer
•O
 ntwikkeling en beheer
van onroerend goed
• Toezicht ter plaatse

IT
Sweco’s IT-experts beheren
en verwerken aangeleverde
gegevens. Zo helpen ze
allerlei projecten –
van transport tot waterstromen – optimaal te
stroomlijnen.
Voorbeelden van onze
diensten:
• Systeemontwikkeling
en big data
•D
 atacoördinatie en BIM
•3
 D-visualisatie en
geografische analyses
•S
 trategische en operationele ondersteuning

Gebouwen en stedelijke gebieden

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

KLIMAATACTIE

VREDE, JUSTITIE EN
STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

Innovatieve tool voor het berekenen van duurzaamheidsrisico’s
Klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden
hebben een enorme impact op gebouwen. Dit bleek maar weer eens
toen Nederland in 2021 werd getroffen door een grote overstroming.
Voor vastgoedeigenaren betekent dit dat zij de risico’s van klimaatverandering moeten leren begrijpen en berekenen als ze onroerend goed
willen ontwikkelen, verhuren of erin investeren.
In samenwerking met vastgoedbelegger Vesteda ontwikkelde Sweco
de softwaretool KIM. Dit instrument stelt het risico van overstromingen
en hittegolven voor de hele vastgoedportefeuille van het bedrijf vast en
stelt meteen mogelijke maatregelen voor.
Deze oplossing biedt Vesteda meer inzicht in de duurzaamheidsrisico’s
van al haar vastgoed en de kans om direct in te springen op mogelijke
bedreigingen.
Klant: Vesteda
Land: Nederland
BETAALBARE EN
DUURZAME ENERGIE

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

KLIMAATACTIE

BETAALBARE EN
DUURZAME ENERGIE

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

KLIMAATACTIE

Digitalisering van de gebouwen van Vasakronan
Met behulp van Sweco’s platform Twinfinity® heeft Vasakronan een
digitale kopie van al haar 170 gebouwen gecreëerd. Het platform
koppelt vastgoeddata aan een 3D-model dat deze gegevens visualiseert
en analyseert. Zo krijgt men inzicht in hoe een gebouw in elkaar zit,
functioneert en aanvoelt.
Met dit totaaloverzicht en de volledige controle over alle gegevens kan
de klant de werking en het beheer van haar gebouwen optimaliseren,
de klimaatimpact ervan verminderen en slimmere en flexibelere diensten en werkwijzen aanbieden en implementeren.
Door al het recyclebare materiaal in kaart te brengen en de locatie
ervan te specificeren, maakt het platform bijvoorbeeld circulair beheer
mogelijk. Ook is het mogelijk om de koolstofvoetafdruk, het binnenklimaat
en ondersteunende gegevens voor duurzaamheidscertificering te visualiseren.
Klant: Vasakronan
Land: Zweden
De eerste houten winkel van Lidl in Finland
Lidl werkt continu aan het verminderen van
haar impact op het klimaat. Voor haar pilotwinkel in Riihimäki wordt gekeken naar houttoepassingen om duurzamere winkelgebouwen
te creëren.
Sweco was verantwoordelijk voor de algehele
vormgeving van deze pilotwinkel. Vanwege de
ongekend grote hoeveelheid hout die moest
worden gebruikt, moesten er geheel nieuwe
constructieoplossingen worden gevonden.
Het resultaat is een winkel die gebouwd is
op een unieke houten constructie, volledig
draaiend op groene energie. De winkel
beschikt over een circulair verwarmingssysteem en wekt via 270 zonnepanelen op het
dak zijn eigen, hernieuwbare energie op.
Door de houten constructie is de klimaatimpact van het gebouw 25 procent lager
dan bij stalen en betonnen constructies.
De zonnepanelen leveren ongeveer tien procent
van de benodigde elektriciteit en helpen de
klimaatimpact van de winkel jaarlijks met nog
eens bijna tien ton CO2 te verminderen.
Klant: Lidl Finland
Land: Finland
Sweco Duurzaamheidsverslag 2021
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Water, energie en industrie

Water, energie
en industrie
In nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkelt
Sweco moderne, technische oplossingen die moeten
zorgen voor toegang tot schoon water, een betrouwbare
energievoorziening en industriële faciliteiten die zuinig
omgaan met hulpbronnen.
Nu er steeds meer regen valt en rivieren steeds vaker overstromen, worden watervoorziening en waterinfrastructuur
steeds belangrijkere thema’s voor onze steden. In het Urban
Insight-rapport ‘Healthy Water Cities: From Sewer to Health
Booster’ uit oktober 2021 draagt Sweco drie waterstrategieën aan die een gezonde toekomst moeten waarborgen
en waarmee systeemstoringen moeten worden voorkomen.
De eerste strategie heeft betrekking op het beheersen van
de gezondheidsproblemen van steden, de tweede op meer
ruimte geven aan de natuur en de derde op het reduceren
van waterverbruik en de toename van hergebruik en
zuivering van afvalwater. Alle drie de strategieën zijn zeer
relevant en weerspiegelen de inspanningen van Sweco in
waterprojecten over de hele wereld.
Van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie
Onze energiedeskundigen werken, vaak in teams, aan de
transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare
energie, betrouwbare en efficiënte elektriciteitsdistributie
en de uitbreiding van infrastructuur voor nieuwe brandstoffen als elektriciteit en waterstof. Zo werken we aan projecten

Water
De deskundigen van Sweco zetten
zich op verschillende manieren in
voor een duurzaam waterbeheer,
van het creëren van toegang tot
schoon water tot het beschermen
van samenlevingen tegen overstromingen.
Voorbeelden van onze diensten:
• Ingenieursdiensten voor wateren afvalwaterbeheer
• Planning van watervoorraden
• Stedelijk waterbeheer
• Ontwerpen van beschermingsconstructies tegen
overstromingen
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Milieu
Via maatregelen als het terugdringen van giftige stoffen en een
efficiënt afvalbeheer creëren
Sweco’s milieuspecialisten leefbare omgevingen die niet schadelijk zijn voor mens of natuur.
Voorbeelden van onze diensten:
• Afvalbeheerplanning en saneringsadvies voor verontreinigde
gebieden
• Milieustudies en impactbeoordelingen
• Diensten op het gebied van chemische stoffen en aanverwante
wetgeving
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voor zowel het winnen als opslaan van zonne- en windenergie en aan projecten die het energieverbruik moeten
terugdringen door slimmer met energie om te gaan.
Daarnaast helpen onze adviseurs in meerdere markten
actief mee aan het vergroten van het aandeel waterstof
in de algehele energievoorziening.
Transitie van de industrie
De ingenieurs en industriedeskundigen van Sweco helpen
de industrie duurzamer te maken. Dit doen ze door fabrieken
te ontwerpen die zuinig omgaan met grondstoffen, door de
elektriciteits- en automatiseringssystemen van de toekomst
te ontwikkelen en door de logistieke stromen van magazijnen, ziekenhuizen en distributiecentra te stroomlijnen.
Onze expertise wordt toegepast in verschillende sectoren,
zoals voor de transformatie van de staalindustrie. Sweco is
als adviseur betrokken bij de initiatieven van H2 Green
Steel en Hybrit in het Zweedse Norrbotten. Inzet is het
bereiken van volledig fossielvrije processen voor staalproductie in respectievelijk 2030 en 2035.

IT
Sweco’s IT-experts beheren en
verwerken door steden geproduceerde gegevens. Zo helpen ze
uiteenlopende projecten –
van transport tot waterstromen –
optimaal te stroomlijnen.
Voorbeelden van onze diensten:
• Systeemontwikkeling en big
data
• Datacoördinatie en BIM
• 3D-visualisatie en geografische
analyses
• Strategische en operationele
ondersteuning

Energie
Sweco’s energiedeskundigen
weten hoe energie wordt geproduceerd, naar de juiste plekken
wordt gedistribueerd en zo zuinig
mogelijk wordt verbruikt.
Voorbeelden van onze diensten:
•S
 tudies inzake energieproductie
•P
 lanning van transmissie en
distributie
•A
 nalyse van energiemarkten
• Advies over energieoptimalisatie

Industrie
Sweco’s industriedeskundigen
helpen de productie van alle
industriële activiteiten zo effectief
en zuinig mogelijk te maken.
Voorbeelden van onze diensten:
•D
 iensten inzake
procestechnieken
•O
 ntwerpen van fabrieken en
installaties (elektriciteit,
automatisering, mechanica,
leidingen)
• L ogistieke planning en
projectbeheer

Water, energie en industrie

BETAALBARE EN
DUURZAME ENERGIE

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

KLIMAATACTIE

PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

Eerste energie-eiland ter wereld
Sweco is betrokken bij een historisch project: de bouw van een kunstmatig energie-eiland circa honderd kilometer uit de kust van WestDenemarken. Dit energie-eiland wordt aangelegd voor de grootschalige
productie van offshore windenergie en zal voldoende hernieuwbare
energie produceren om zo’n drie miljoen huishoudens draaiende te
houden. Het Deense Energieagentschap heeft Sweco aangesteld als
technisch adviseur van het project. Onderdeel van de werkzaamheden
zijn het opstellen van aanbestedingsdocumenten en de beoordeling
van de inschrijvers. Bij het project, dat de functionele en technische
vormgeving van het eiland omvat, is een brede groep van Sweco-experts
betrokken.
Het eiland markeert de Deense overgang van fossiele op hernieuwbare
energie en toont het grote potentieel van offshore windenergie. Met de
bijdrage van dit energie-eiland zal Denemarken meer hernieuwbare
energie produceren dan het land verbruikt. Het overschot kan worden
ingezet om de energietransitie van andere landen te ondersteunen.
Klant: Deense Energieagentschap (Energietyrelsen)
Land: Denemarken
BETAALBARE EN
DUURZAME ENERGIE

EERLIJK WERK EN
ECONOMISCHE GROEI

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

KLIMAATACTIE

Visualisatie klimaateffecten waterproject
In samenwerking met Anglian Water, Welsh Water en
Skanska heeft Sweco een baanbrekend model ontwikkeld
voor de visualisatie van de CO2- en financiële kosten van
projecten. Dit model biedt ingenieurs de mogelijkheid om
aan de hand van realtime gevisualiseerde gegevens optimale ontwerpoplossingen te ontwikkelen. Sweco heeft haar
expertise op het gebied van klimaatberekeningen voor dit
project ingebracht.
Het model wordt eerst geïntegreerd in de werkprocedures
van Anglian Water en vervolgens ter beschikking gesteld
aan de gehele Britse watersector en de bijbehorende waardeketen. Het helpt de Britse waterindustrie de koolstof- en
kosteneffecten van de hele levenscyclus van een project te
visualiseren en daadwerkelijk duurzame oplossingen te
ontwikkelen voor bewoners, de samenleving en het milieu.
Klant: Anglian Water
Land: VK

KLIMAATACTIE

Eerste grootschalige groene waterstoffabriek in de Benelux
Waterstof wordt naar verwachting een belangrijke bouwsteen in de energiemix van morgen en de voortdurende
energietransitie. Een groot deel van het huidige aanbod
waterstof wordt op dit moment echter nog geproduceerd
met behulp van aardgas. In opdracht van VoltH2 hebben
deskundige Sweco-teams in België en Nederland het ontwerp, de planning en de vergunningsprocedure van twee
grootschalige waterstofinstallaties op zich genomen. Deze
installaties zullen windenergie gaan gebruiken om groene
waterstof te produceren.
In eerste instantie zal een installatie 3500 ton waterstof
per jaar kunnen leveren. In de loop der tijd wordt dit opge-

schaald naar 14.000 ton. Ter informatie: één kilo waterstof
is voldoende om een auto honderd kilometer te laten rijden.
De productiefaciliteit kan worden aangesloten op de ‘European Hydrogen Backbone’, een nieuw Europees netwerk
voor het transport van waterstof. Sweco is betrokken bij
meerdere Europese projecten en heeft verschillende
experts in de internationale waterstofgroep, die zich bezighoudt met alle facetten van de waardeketen van waterstof.
Klant: VoltH2
Landen: België, Nederland

Sweco Duurzaamheidsverslag 2021

19

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit en
infrastructuur
In een toegankelijke samenleving verplaatsen mensen en goederen
zich veilig en efficiënt. Met onze moderne technologieën creëren we
een toekomst waarin alles en iedereen bereikbaar is. De experts van
Sweco ontwerpen vervoers- en transportsystemen voor de steden
van morgen – klaar voor een groeiende bevolking en in lijn met de
toenemende eisen voor duurzame transportoplossingen.
Onze vervoersinfrastructuur wordt dagelijks intensief
gebruikt. Dit systeem heeft dan ook een cruciale functie
binnen onze maatschappij. Tegelijkertijd zorgt vervoer voor
luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Het is schadelijk
voor het milieu en heeft gevolgen voor het klimaat. In het
nieuwe EU-klimaatpakket van juli 2021 zijn de doelstellingen voor het terugdringen van uitstoot door wegvervoer
aangescherpt. De spoorwegsystemen moeten robuuster
worden en er moeten betere verbindingen komen tussen de
verschillende nationale systemen.
Leidende positie in Europa
Met ruim 1200 deskundigen heeft Sweco een leidende positie
in Europa op het gebied van spoorontwerp. Onze klantprojecten variëren van nationale hoofdlijnen tot de ov-netwerken
van groeiende steden. Vaak gaat het om projecten die zijn
gekoppeld aan lokale of nationale klimaatdoelstellingen.
Onze experts combineren Sweco’s expertise op het
gebied van technologie, architectuur en milieu om voet- en
fietspaden, wegen, bruggen, tunnels, havens en spoorinfrastructuur te ontwikkelen. Alles met een kritische blik op de
veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en kostenefficiëntie. Digitalisering in de vorm van informatiecoördinatie,
sensortechnologie en interactieve visualisaties levert grote
hoeveelheden multidimensionale data op. Informatie die
we gebruiken om de verkeersstromen van onze projecten
te verbeteren, uitstoot tegen te gaan en onderhoud te optimaliseren.
Civiele techniek
Sweco’s civieltechnische specialisten ontwerpen alles op het
gebied van weg- en waterbouwkunde: van wegen en tunnels tot
bruggen en havens. Zo maken
ze de samenleving nog toegankelijker.
Voorbeelden van onze diensten:
• Wegontwerp en landinrichting
• Geotechniek en planning van
steenafgravingen
• Brugontwerp
• Ontwikkelen van havenbestemmingsplannen
• Landmeetkunde
20

Spoorwegen
Sweco’s deskundigen beschikken
zowel over de technische expertise voor het inrichten van nieuwe
spoorbanen als voor de exploitatie
en het onderhoud van bestaande
lijnen.
Voorbeelden van onze diensten:
• Sporen
• Elektriciteit
• Seininrichting
• Telecommunicatie
• Exploitatie en onderhoud
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Transitie en elektrificatie
Sweco helpt de complexe overgang naar moderne infrastructuur voor mobiliteit, geëlektrificeerd vervoer, EV-laden
en verkeersplanning mogelijk te maken. Een van de sectoren
die een steeds belangrijkere rol speelt in de transitie van
onze infrastructuur is de scheepvaart. Zo’n tachtig procent
van de wereldhandel verloopt via het water en elk jaar passeren ruim 400 miljoen scheepspassagiers de Europese
havens, met alle gevolgen van dien voor het milieu. Om vervuiling tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen
terug te dringen, moet er binnen afzienbare tijd worden
overgeschakeld op alternatieve brandstoffen, energieopslag
en walstroomvoorziening. Daarnaast moeten de havens
toekomstbestendig worden gemaakt, nu de zeespiegel
stijgt door opwarming van de aarde.
Sociale duurzaamheid
De ontwikkeling in de richting van een duurzamere infrastructuur is gekoppeld aan de vraag naar stedelijke omgevingen waarin een betere kwaliteit van leven en sociale en
culturele duurzaamheid centraal staan. In samenwerking
met gemeenten, bedrijven, onderzoekers en andere belanghebbenden ontwerpen wij samenlevingen waarin grootschalige technische infrastructuur gepaard gaat met de
meer kwetsbare en gevoelige aspecten van de menselijke
cultuur: gelijkheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.

Verkeersplanning
Sweco’s verkeersplanologen zijn
al in een vroeg stadium betrokken
bij de planning en strategie van
projecten die uiteenlopen van ov
tot vrachtverkeer. Zo helpen ze
alle weg- en spoorgebruikers vlot
en veilig te reizen.
Voorbeelden van onze diensten:
• Capaciteitsplanning
• Toegankelijkheidsplanning
• Strategische planning
• Intelligente transportsystemen
(ITS)

Projectmanagement
Sweco’s projectmanagers zijn de
schakel tussen de visie van de
klant en de concrete uitvoering
van complexe bouwprojecten.
Voorbeelden van onze diensten:
•P
 roject- en ontwerpbeheer
•V
 astgoedbeheer en
designmanagement
• T oezicht ter plaatse

IT
Sweco’s IT-experts beheren en
verwerken door steden geproduceerde gegevens. Zo helpen ze
uiteenlopende projecten –
van transport tot waterstromen –
optimaal te stroomlijnen.
Voorbeelden van onze diensten:
•S
 ysteemontwikkeling en big
data
•D
 atacoördinatie en BIM
•3
 D-visualisatie en geografische
analyses
•S
 trategische en operationele
ondersteuning

Mobiliteit en infrastructuur

Sweco plant delen van de Norrbotniabanan
Voor de Norrbotniabanan, een toekomstige spoorlijn tussen
Umeå and Luleå, wordt langs de noordkust van Zweden
270 kilometer nieuw spoor aangelegd. De Zweedse rijksdienst voor vervoer, Trafikverket, heeft Sweco gevraagd de
nieuwe spoorlijn tussen Norra Tuvan en het centrum van
Skellefteå te ontwerpen, een project dat naar verwachting
tot en met 2031 zal doorlopen.
Sweco gaat het hoofdplan en bouwbestek ontwikkelen
en treedt gedurende het gehele bouwproces op als adviseur.
Omdat de spoorweg in een stedelijke omgeving komt te
liggen, moet er innovatief over de planning worden nagedacht. Het gaat om een complex project, waarbij duurzaamheid centraal staat. De sociale en economische aspecten
moeten goed in acht worden genomen en de spoorlijn
moet worden gebouwd met zo min mogelijk gevolgen voor
het klimaat.

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

Klant: Trafikverket (Zweedse rijksdienst voor vervoer)
Land: Zweden
Elektrificatie van Noorse havens
In Noorwegen wordt een deel van het goederenverkeer verlegd van de weg naar de zee. Men wil de druk
op de wegen verminderen en beter gebruikmaken
van de lange kustlijn en de vele havens van het land.
Een van de problemen is dat schepen bij het laden en
lossen veel brandstof verbruiken. Daarbij stoten ze
veel kooldioxide en andere schadelijke deeltjes uit.
De elektrificatie van havens speelt dan ook een
sleutelrol in de transitie van de scheepvaart. Om alle
havens – en vooral de kleinere – te elektrificeren,
zijn grote investeringen nodig. Voor Nordfjord, Vågan
en Harstad heeft Sweco gekeken naar mogelijke
plug-inoplossingen op basis van de capaciteit van
het bestaande elektriciteitsnet en de investeringssubsidies van het Noorse Milieuagentschap. In het
kader van dit project is een oplossing ontwikkeld die
elektrificatie van de drie havens tegen 2023 mogelijk
moet maken. Naar schatting vermindert dit de jaarlijkse uitstoot van CO2 met ruim 1500 ton.

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

Klant: De havens van Nordfjord,
Vågan en Harstad Noorwegen
Nieuw vervoersnetwerk in Zuid-Duitsland
Als we aan ieders reisbehoeften tegemoet willen komen en
de klimaatvoetafdruk van de vervoerssector willen verkleinen, is er een belangrijke rol weggelegd voor spoorgebonden vervoer. In Zuid-Duitsland werkte Sweco mee aan een
project voor de aanleg van een lokaal tramnetwerk op basis
van bestaande spoorbanen. Het station van Memmingen is
een regionaal spoorwegknooppunt met spoorlijnen die
langs verschillende nabijgelegen steden lopen waar geen
treinen stopten. Sweco kreeg de opdracht om onderzoek te
doen naar de mogelijkheden voor de aanleg van een aantrekkelijk lokaal vervoersnetwerk, gebruikmakend van de
rails die er al lag.
Voor dit project was Sweco verantwoordelijk voor de volledige vormgeving en planning van zes nieuwe stations in
de omgeving van Memmingen die naar verwachting in
december 2025 operationeel worden. Deze belangrijke stap
op weg naar duurzame mobiliteit zal het reizen voor de
bewoners uit de regio een stuk gemakkelijker maken.

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

LEVEN OP
HET LAND

Klant: SWU Verkehr GmbH
Land: Duitsland
Sweco Duurzaamheidsverslag 2021
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Transforming
Sweco together.
Met onze
medewerkers.
Sweco is het product van onze mensen.
Wij stimuleren een cultuur van samenwerking,
persoonlijke ontwikkeling en gelijke kansen.
Een cultuur van levenslang leren, waarin
mensen inspiratie halen uit elkaar en de
impact die zij hebben op de samenleving.
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Medewerkers

Onze mensen zijn
onze waardevolste
resource
Om de uitdagingen van onze klanten optimaal het hoofd te kunnen
bieden, hebben we de meest competente medewerkers in de
sector nodig. Bij Sweco zijn onze mensen onze waardevolste
resource. Wij willen dan ook een aantrekkelijke werkgever zijn
voor zowel onze huidige als toekomstige talenten en leiders.
Gedeelde waarden in een
gedecentraliseerde organisatie
Doel
Elke individuele medewerker inspireren en motiveren
om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en
nauw samen te werken met klanten en collega’s.
Wil je de talenten van morgen aan je binden, dan zul je ze
een aantrekkelijke en uitdagende werkplek moeten bieden.
Door de duurzame gemeenschappen en steden van morgen
te ontwikkelen, helpen we de maatschappij mooier en groener te maken. Als stadsontwikkelaars maken wij een blijvende indruk op de samenleving en dragen we bij aan een
betere toekomst.
In 2021 bestond Sweco uit 1600 kleine, onafhankelijke
teams geleid door teammanagers. Wij brengen deskundigen uit diverse vakgebieden en met uiteenlopende ervaring
en kennis samen en geven ze de bevoegdheid hun eigen
beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te pakken en
samen met onze klanten veranderingen teweeg te brengen.
Zo creëren we succesvolle projecten en betrokken medewerkers die trots zijn op ons bedrijf. Onze medewerkersenquêtes van afgelopen jaar bevestigen het succes van dit
model. Op de stelling “Ik ben er trots op bij Sweco te werken”
scoorden we een 4,2 op een schaal van 5 en op de stelling
“Ik heb de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op mijn
eigen werkzaamheden” een 4,3.

80%
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Benaderbare en betrokken
medewerkers
Doel
De meest toegankelijke en betrokken partner zijn,
met erkende expertise.

Bij Sweco staat de klant centraal. Dat is de basis van ons
succesvolle model. Dit komt terug in de belofte die wij doen
aan onze klanten: de meest toegankelijke en betrokken
partner zijn, met erkende expertise. Elke dag opnieuw
werken wij nauw samen met onze klanten aan boeiende
en uitdagende projecten. Dit maakt ons zowel lokaal als
wereldwijd een aantrekkelijke werkgever.
In onze medewerkersenquête van afgelopen jaar scoorden we een 4,3 op de stelling “In ons team bouwen we aan
langdurige relaties met onze klanten”. In 2021 hebben we
het trainingsprogramma over onze klantbelofte vernieuwd.
Door goed naar de klantreis te kijken, krijgen we onze klanten nu nog scherper in beeld.

Sweco Kerngedragingen
van onze medewerkers is er trots op
bij Sweco te werken (2020: 81%)

Sweco Duurzaamheidsverslag 2021

Proactief, samenwerken met mensen, benaderbaar
en collaboratief, attent en betrokken, goed aanpassingsvermogen en kunnen omgaan met verandering

Medewerkers

“In 2021 heeft Sweco met AI
en automatisering ruim
100.000 werkuren uitgespaard.
En we staan pas aan het begin
van deze ontwikkelingen.”
David Hunter
Head of AI & Automation

Kunstmatige intelligentie
(AI) als middelpunt van
de digitale transformatie
Hoe maakt Sweco gebruik
van AI en automatisering?

Wat zijn de voordelen voor
de klanten van Sweco?

Wij gebruiken deze ontwikkelingen
om onze eigen werkzaamheden
te stroomlijnen en extra voordeel
te genereren in onze klantprojecten.
Door eenvoudige stappen te automatiseren, hebben we afgelopen jaar
100.000 werkuren uitgespaard.
Het dagelijks leven van onze medewerkers wordt zo een stuk prettiger
en onze klanten profiteren van nog
hoogwaardigere diensten. Bovendien
maakt het ons als kennisbedrijf concurrerender.

Met AI houden onze adviseurs meer
tijd over voor gespecialiseerde werkzaamheden en kunnen ze nog
geavanceerdere berekeningen en
simulaties uitvoeren. Neem bijvoorbeeld de verkeerstromen in een stad.
AI biedt ons de mogelijkheid om een
groot aantal parameters te introduceren. Zo kunnen we meerdere toekomstscenario’s simuleren en nog
accuratere oplossingen creëren.

Welke rol speelt dit soort
technologieën in het
thema duurzaamheid?
Data en AI zullen een sleutelrol
gaan spelen in het versnellen van de
transitie. Met deze technologie leren
we patronen identificeren en de
inzichten te verwerven die nodig zijn
om de juiste beslissingen te nemen en
nuttige oplossingen te ontwikkelen.
De technologische mogelijkheden zijn
oneindig, en dan staan we nog maar
aan het begin.

Sweco Duurzaamheidsverslag 2021
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Medewerkers

Talentenwerving, ontwikkelingskansen en leiderschap
Doel
De beste expertise bieden voor de behoeften van onze
klanten.
Sweco biedt haar medewerkers een boeiende werkcultuur
en goede ontwikkelingsmogelijkheden, gericht op het
vergroten van vakkennis, kennisdeling en leiderschap.
We besteden speciale aandacht aan de individuele ontwikkeling van onze medewerkers, zowel in klantprojecten als
via interne vaardigheidstrainingen en ontwikkelingsinitiatieven. De meeste trainingen worden door de Business
Areas zelf ontwikkeld met het oog op de lokale markt.
Op groepsniveau worden onze gezamenlijke trainingen
verzorgd door de Sweco Academy. Deze sessies lopen
uiteen van de onboarding van nieuwe medewerkers tot
managementopleidingen. Verschillende Business Areas
bieden trainingen in duurzaamheid aan.
In 2021 heeft Sweco 3252 nieuwe medewerkers in dienst
genomen, 34 procent meer dan in het voorgaande jaar.
Gedurende het jaar hebben we de Sweco Kerngedragingen
(Sweco Core Behaviours) in ons wervingsproces geïntegreerd om een gestructureerde en meetbare aanpak te
waarborgen. Interviewguides en psychometrische tests

maken eveneens deel uit van deze aanpak. Daarnaast lanceerden we een geactualiseerde procedure voor de functioneringsgesprekken van onze medewerkers, gericht op het
verdiepen van de persoonlijke ontwikkeling en een betere
dialoog tussen medewerker en manager. Op de stelling “Ik ben
tevreden met het prestatiebeoordelingsproces” kregen we
van onze medewerkers een 4,2 op een schaal van 5.
Sweco heeft een algemeen leiderschapskader ontwikkeld
om de leiders van morgen op te leiden. Dit kader omvat de
drie aspecten waarmee de managers van Sweco zich
onderscheiden: relaties opbouwen, prestaties bevorderen
en ontwikkeling stimuleren. Op groepsniveau is er het
LEAD-programma, voor managers die de potentie hebben
om hogere functies te bekleden.
Volgens onze medewerkersenquête van 2021 wordt
90% van onze leiders beschouwd als een uitstekende
manager. Op de carrièrebarometer van Universum van 2021
voor de meest aantrekkelijke werkgever onder jonge civiele
ingenieurs in Zweden, prijkt Sweco bovenaan – vóór bedrijven als IKEA, Volvo en Spotify.

90%

van onze leiders wordt volgens
onze medewerkersenquête
beschouwd als een uitstekende
manager (2020: 88%)

Gelijkheid, diversiteit en inclusie
Doelen
• Een werkomgeving vrij van discriminatie, intimidatie
en vergelding.
• Geen ongerechtvaardigde salarisverschillen op basis
van geslacht, leeftijd of achtergrond.
• Gelijke kansen voor loopbaanontwikkeling.
Gendergelijkheid is een van de hoofdprioriteiten in de Sweco
Gedragscode en Sweco’s duurzaamheidsactiviteiten.
De vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN
staat hierbij centraal. Binnen Sweco Group is het aantal
mannelijke en vrouwelijke medewerkers in evenwicht.
De genderbalans in de Raad van Bestuur en onder onze topmanagers is verbeterd of gelijk gebleven. In 2021 is Sweco
gestegen naar de 11e plek op de groene lijst van gendergelijkwaardige ondernemingen van de Zweedse stichting
Allbright. In de mondiale gelijkwaardigheidsenquête 2021
van Equileap staat Sweco wereldwijd in de top honderd,
en in de top tien van Zweedse bedrijven. Daarnaast is
Sweco 6e van de 668 bedrijven in de Gender Diversity
Index 2021 van European Women on Boards.
Sweco is een internationale werkgever met een ondersteunende cultuur, gebaseerd op samenwerking. Diversiteit
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en inclusiviteit zijn voor ons van essentieel belang om een
innovatieve en inspirerende werkomgeving te creëren.
Daarom voeren wij een actief beleid voor gelijke rechten
en kansen op de werkplek, ongeacht geslacht, etnische
afkomst, nationaliteit, religie of geloofsovertuiging,
verschillen in functie, seksuele geaardheid of leeftijd.
Alle medewerkers krijgen gelijke kansen om zich
beroepsmatig te ontplooien, in hun eigen vakgebied of op
nieuwe terreinen. Sweco hanteert een beleid dat gericht is
op het uitbannen van salarisverschillen voor identieke of
gelijkwaardige werkzaamheden. Er is een start gemaakt
met een plan voor gelijke behandeling op verschillende
gebieden, waaronder het wervingsproces. Daarnaast hebben meerdere Business Areas doelstellingen opgenomen
in hun bedrijfsplannen die verband houden met diversiteit
en inclusie op de werkplek. Zo meet Sweco VK het aandeel
vrouwen, BAME-medewerkers (Black, Asian, Minority,
Ethnic) en functionele afwijkingen en langdurige aandoeningen zoals beschreven in de Equality Act van 2010.
De medewerkersenquête van 2021 bevestigt het succes
van Sweco’s duurzaamheidsactiviteiten op het gebied van
gelijkheid, diversiteit en inclusie. Op de stelling “Iedereen
binnen ons team krijgt gelijke kansen” scoorden we een
4,5 op een schaal van 5.

Percentage
vrouwen
in de Raad
van Bestuur

Percentage
vrouwen in het
Executive Team

Percentage
vrouwen binnen
de Groep

57% (57%)

54% (50%)

34% (33%)
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Medewerkers

“We moeten nú actie ondernemen
om klimaatverandering tegen
te gaan. Daarom wil Sweco
Duitsland in 2030 de helft
minder CO2 uitstoten dan in 2020.
Om dit te bereiken, hebben we een
Sustainability Task Force opgericht:
een netwerk van twintig
duurzaamheidsambassadeurs
verspreid over heel Duitsland.”

“De duurzaamheidsvisie van
Sweco inspireert mij. We zijn
toekomstgericht en hebben oog
voor de laatste ontwikkelingen.
Hetzelfde geldt voor onze
werkzaamheden. Het ene
belangrijke project is nog niet
afgesloten of we zijn alweer
bezig met de volgende
belangrijke opdracht.”

Martina Thiessies
Head of Sustainability
Sinds 2018 in dienst bij Sweco Duitsland

Arend van Woerden
Expert Water and Air Quality Consultant
Sinds 2014 in dienst bij Sweco Nederland

Sweco Duurzaamheidsverslag 2021
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Medewerkers

“We werken in kernteams,
met de exacte mix van
competenties die nodig is
om de job gedaan te krijgen.
We steken er veel tijd en
moeite in om elkaar en
de klant te leren kennen.
Onze bereidheid om
te investeren in onze
onderlinge relaties en van
elkaar te leren, is typerend
voor Sweco.”

“Onderdeel zijn van een
team dat actief actie
onderneemt tegen
klimaatverandering,
motiveert mij enorm.
Ons IT-team en onze
IT-oplossingen dragen in
belangrijke mate bij aan
de implementatie van
efficiëntere en duurzamere
processen.”

“Bij Sweco heb ik gewerkt
aan de ontwikkeling en
implementatie van een
luchtzuiveringsproject voor
de stad Liverpool. Het betrof
verbeteringen aan de weginfrastructuur en onderzoek
naar actieve verplaatsingen
om luchtvervuiling tegen te
gaan. De stad wil klimaatneutraal worden en dit plan
is voor hen een belangrijke
stap op weg naar Net Zero.”

Joakim Severinsson
Power Distribution Management, Energy and
Industry
Sinds 2017 en van 2013-2015 in dienst bij
Sweco Zweden

Per Ingemann
Head of Technology Solutions & Services
Sinds 2020 in dienst bij Sweco Denemarken

Aayesha Akram
Senior Air Quality Consultant
Sinds 2019 in dienst bij Sweco VK

28

Sweco Duurzaamheidsverslag 2021

Medewerkers

Gezondheid en veiligheid
Doelen
• Geen ongevallen op de werkplek (nulongevallenvisie)
• Zorgen voor systematische informatievoorziening,
richtlijnen en training op het gebied van gezondheid
en veiligheid.
Sweco heeft een nulongevallenvisie. Zowel Sweco als werkgever als Sweco’s managers en medewerkers dienen hier
hun verantwoordelijkheid in te nemen. Sweco is ISO
45001-gecertificeerd, een norm die is ontwikkeld om de
werkomgeving gezond en veilig te houden. Op Business
Area-niveau houdt Sweco zich systematisch bezig met het
onderzoeken, uitvoeren en monitoren van activiteiten die

ziekte, incidenten en ongevallen moeten voorkomen,
en met het voortdurend verbeteren van de werkomgeving.
Wij moedigen onze medewerkers aan om incidenten altijd
te melden. De jaarlijkse functioneringsgesprekken en
medewerkersenquêtes zijn belangrijke instrumenten
om een vinger aan de pols te houden.
Het ziekteverzuim is in 2021 ondanks de impact van de
coronapandemie stabiel gebleven. Terugdringen van het
ziekteverzuim is iets waar we continu aan werken door
steeds de nodige maatregelen te nemen.

3,1%

Het ziekteverzuimpercentage
is in 2021 stabiel gebleven.
(2020: 3,1%)

Covid-19 en de geleidelijke terugkeer naar kantoor
De coronapandemie heeft geleid tot nieuwe werkomstandigheden voor Sweco’s bedrijfsactiviteiten. Samen met
onze klanten en medewerkers zijn we vaardiger geworden
in het gebruik van digitale hulpmiddelen. Ook zijn we beter
geworden in het vinden van nieuwe, innovatieve manieren
om de voordelen van digitalisering in onze projecten optimaal te benutten. Uit onze februari-enquête van 2021 bleek
dat de motivatie van onze medewerkers enigszins was
gedaald, waarschijnlijk door de afname van fysieke interactie
tussen collega’s. In sommige landen waren onze kantoren
bepaalde periodes zelfs helemaal gesloten. Gemiddeld
werkte zestig procent van onze medewerkers in 2021
vanuit huis. Een nieuwe medewerkersenquête uit november
2021 laat zien dat de motivatie onder onze medewerkers
weer stijgende is.
Onze medewerkers zijn tijdens de pandemie nog tevredener geworden over het management. Dit zien wij als een
erkenning van de uitstekende kwaliteit die onze managers
leveren en als een bevestiging dat digitaal leiderschap ook
goed werkt, ook al gaat het gebrek aan fysieke bijeenkom-

Vooruitblik 2022
Dat de coronapandemie nog niet voorbij is, bleek maar
weer eens uit de nieuwe virusvarianten die zich eind 2021
voordeden, met nieuwe beperkingen en lockdowns tot
gevolg. 2022 zal waarschijnlijk opnieuw periodes kennen
waarin meer op afstand wordt gewerkt, maar ook een
jaar worden waarin het herstel zich doorzet, dankzij de
vaccins en nieuwe vormen van medicatie. Bij Sweco
staat 2022 in het teken van onze voortdurende wens om
te blijven groeien, zowel organisch als door overnames.
Een van de belangrijkste aandachtspunten is de integra-

sten ten koste van de motivatie. In de eerste helft van het
jaar hadden we een personeelsverloop van tien procent.
In de tweede helft van het jaar was dit dertien procent.
In de tweede helft van het jaar zijn onze medewerkers
geleidelijk aan weer meer op kantoor gaan werken. Sweco
werkt volgens een hybride model. Elke manager kijkt
samen met de betreffende medewerkers in hoeverre er,
op basis van de individuele projecten en wensen van de
klant, behoefte is aan fysieke bijeenkomsten en interacties.
Wij proberen het klimaat zo veel mogelijk te ontzien door zo
min mogelijk te reizen. Tegelijkertijd staan we altijd klaar
om onze klanten ook fysiek bij te staan met innovatief
advies of oplossingen voor problemen. Een hybride
managementmodel stelt nieuwe eisen aan leiderschap.
Sweco zorgt dat onze managers op de hoogte blijven van
alle ontwikkelingen, om te waarborgen dat we optimaal
gebruikmaken van deze nieuwe operationele omstandigheden zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit of
motivatie.

tie van nieuw verworven bedrijven in Sweco’s activiteiten
en bedrijfscultuur. Ook gaan we meer en effectiever
werven en richten we ons op een soepele onboarding
van nieuwe medewerkers. We zien grote zakelijke kansen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering.
Dit betekent dat er aangepaste en nieuwe duurzaamheidstrainingen voor medewerkers moeten worden
ontwikkeld, afgestemd op hun verantwoordelijkheden
en functievereisten.
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Klimaatneutraal in 2040

Klimaatneutraal
in 2040
Sweco streeft ernaar in 2040 in alle landenorganisaties
klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken, hebben we
voor alle Business Areas doelstellingen ontwikkeld die
ons in staat stellen krachtig op te treden in de markten
waarop wij actief zijn.

Halvering van de CO2-uitstoot in 2030
Sweco’s duurzaamheidsdoelstelling is in 2040
in alle landenorganisaties klimaatneutraal te
zijn. Voor onze klimaatrapportages houden wij
2020 aan als basisjaar. Dit betekent dat alle
uitstoot wordt gemeten ten opzichte van het
niveau in 2020. Voor de eerste periode van tien
jaar zal Sweco handelen in overeenstemming
met de Carbon Law, de koolstofwet van het
Stockholm Resilience Centre. Dit betekent dat
we onze uitstoot in 2030 gehalveerd willen
hebben. Daarna zullen we onze inspanningen
gaan versnellen.
Klimaatdoelstellingen in overeenstemming
met het SBTi
In 2020 heeft Sweco zich ertoe verbonden klimaatdoelstellingen te ontwikkelen die worden
gevalideerd en goedgekeurd door het Science
Based Targets initiative (SBTi). Via deze methode
kunnen we onze klimaatdoelstellingen wetenschappelijk laten analyseren en valideren,

Streefjaren voor klimaatneutraliteit en belangrijke acties in 2021
ZWEDEN
Als onderdeel van haar ambities om in 2030 klimaatpositief te
zijn, heeft Sweco Zweden zich ten doel gesteld in 2023 over
een volledig (volgens de definitie van Fossilfritt Sverige)
fossielvrij wagenpark te beschikken en in 2030 geen fossiele
hulpbronnen meer in te zetten voor haar kantooractiviteiten.
In 2021 is het aandeel fossielvrije voertuigen in het wagenpark gestegen van 62 naar 73 procent. De kantoren hebben
maatregelen doorgevoerd in overeenstemming met Sweco’s
Sustainability Sun. Dit instrument laat zien in hoeverre een
project de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
ondersteunt.

2020

VK
Tegen 2023 moeten alle energiecontracten
voor kantooractiviteiten op basis zijn van
groene stroom. Vanaf 2022 zullen onze Britse
adviseurs niet langer gebruikmaken van
binnenlandse vluchten. Het wagenpark zal
in 2025 volledig elektrisch zijn.
Een van de initiatieven waar in 2021 mee
is begonnen, is doorrekenen in hoeverre het
werken op afstand het klimaat beïnvloedt.

2030

BELGIË
Verwarmingssystemen op basis van fossiele brandstoffen moeten
in 2030 zijn uitgefaseerd en vanaf 2022 moeten alle kantoren gaan
draaien op hernieuwbare energie.
Sweco België heeft in 2021 haar doelstelling bijgesteld en streeft
er nu naar om al in 2026 over een volledig elektrisch wagenpark te
beschikken, in plaats van in 2028. Met behulp van baanbrekende
nieuwe technologieën is het kantoor in Zelzate in de loop van het
jaar omgetoverd tot een toonaangevend emissievrij kantoor.
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NEDERLAND
Sweco Nederland wil in 2035 volledig klimaatneutraal
en circulair zijn. In 2025 moeten de hoeveelheden
afval en CO2-uitstoot van onze kantoren met vijftig
procent zijn teruggebracht en de helft van onze
auto’s elektrisch zijn.
In 2021 kreeg het nieuwe kantoor van Sweco in
Rotterdam het energielabel A toegekend en op dit
moment is veertig procent van het wagenpark
elektrisch.

2035

FINLAND
Sweco Finland heeft in 2021 besloten haar doelstelling
voor de lange termijn aan te passen en al in 2030 klimaatneutraal te worden, in plaats van in 2035. Vanaf 2025 zijn
alle energiecontracten voor deze Business Area op basis
van groene stroom.
Om het gebruik van elektrische fietsen en auto’s door
medewerkers te stimuleren, zijn in 2021 de secundaire
arbeidsvoorwaarden aangepast.

Klimaatneutraal in 2040

in overeenstemming met het Akkoord van
Parijs en de ambitie om de opwarming van de
aarde te beperken tot 1,5 °C. Voor Sweco is
de belangrijkste factor om klimaatneutraal te
worden de uitstoot van onze eigen activiteiten
te verminderen, waarbij maximaal vijftien
procent van het resultaat mag worden
gehaald uit koolstofputten, CO2-compensatie
of klimaatcompensatie via gevestigde en
door derden geverifieerde mechanismen.
Openbaarmaking van uitstoot volgens het
GHG-protocol
De doelstelling van Sweco om in 2040 klimaatneutraal te worden omvat uitstoot in alle Scopes (1, 2 en 3) van het Greenhouse Gas (GHG)
Protocol. Sweco’s activiteiten bestaan grotendeels uit adviesdiensten. Via deze diensten
kunnen wij in onze klantprojecten belangrijk
bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot.
De uitstoot in onze klantprojecten maakt geen
deel uit van Sweco’s klimaatdoelstellingen,

NOORWEGEN
Onze Noorse activiteiten zullen in 2036
volledig klimaatneutraal zijn. In 2030 moet
al minimaal 55 procent minder CO2 worden
uitgestoten.
Om verbeteringen op alle niveaus
te ondersteunen, heeft men in 2021 een
instrument ontwikkeld dat de totale uitstoot
van Sweco Noorwegen laat zien, tot op het
niveau van de kleinste businessunit.

noch van de GHG-uitstoot die we openbaar
maken. Deze emissies maken deel uit van de
klimaatdoelen van onze klanten. Samen met
de World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) hebben wij het initiatief
genomen om een methodologie te ontwikkelen
om ook in klantprojecten onze klimaatimpact
te kunnen meten.
Frontrunner in onze markten
Naast onze groepsbrede doelstelling is het
onze ambitie om een voortrekkersrol te spelen
in alle markten waarin wij opereren. Dit houdt
in dat wij voor elke markt een stappenplan
opstellen om sneller klimaatneutraal te worden
dan het betreffende land als officiële doelstelling aanhoudt. Op deze manier houden we
rekening met de individuele omstandigheden
van elk land, zodat we waar mogelijk onze
ambities naar boven kunnen bijstellen. In een
aantal landen zijn we al geruime tijd geleden
begonnen aan onze reis op weg naar klimaat-

LITOUWEN
Sweco Litouwen gaat het aandeel hernieuwbare energie geleidelijk verhogen. De focus
komt nadrukkelijk te liggen op lokaal geproduceerde zonne-energie. In 2030 bestaat
tachtig procent van de verbruikte elektriciteit
uit hernieuwbare energie en dertig procent
van het wagenpark uit elektrische auto’s.
In 2021 ging het kantoor in Vilnius over op
hernieuwbare energie en zijn er oplaadpunten
voor elektrische auto’s geïnstalleerd.

neutraliteit. Sweco’s activiteiten in Tsjechië
houden bijvoorbeeld al sinds 2007 hun impact
op het klimaat bij en hebben hun uitstoot al
tussen 2008 en 2019 weten te halveren.
Hogere ambities in 2021
Sweco’s Business Areas Zweden, VK en België
hebben zich allemaal ten doel gesteld om in
2030 klimaatneutraal te zijn. In de loop van het
jaar heeft ook Sweco Finland haar doelstelling
vijf jaar naar voren getrokken, van 2035 naar
2030. Sweco België heeft de doelstelling om in
2026 al over een volledig elektrisch wagenpark
te beschikken, in plaats van in 2028. In 2021 is
op meerdere gebieden grote vooruitgang
geboekt. Zo heeft Sweco Zweden het fossielvrije wagenpark uitgebreid, Sweco België een
emissievrij kantoorpand ontwikkeld en Sweco
Noorwegen de CO2-uitstoot op de geringste
niveaus in kaart gebracht om dagelijkse
verbeteringen te stimuleren.

TSJECHIË
Sweco Tsjechië wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken, moet het
wagenpark in 2030 voor vijftig procent
elektrisch zijn en werkt men vanaf 2025
alleen nog met energiecontracten op
basis van groene stroom.
In 2021 verhuisden twee kantoren in
Brno naar energiezuinigere gebouwen
en zijn er onderhandelingen gestart om
het kantoor in Praag te gaan voorzien
van groene energie.

2036

POLEN
In 2022 schakelen alle Poolse kantoren
waar mogelijk over op energiecontracten
op basis van groene stroom. In 2025 zal
het papierverbruik in Polen met minimaal
vijftig procent zijn teruggebracht.
In 2021 hebben de Poolse kantoren
plastic wegwerpartikelen in de ban
gedaan. Er zijn aanstalten gemaakt om
het kantoor in Warschau te verhuizen van
een ouder kantoorpand naar een nieuw
gebouw met BREEAM-certificering.

2040

DUITSLAND
Door onder meer een modern mobiliteitsconcept
te ontwikkelen, wil Sweco Duitsland de CO2-uitstoot
van zakenreizen vóór 2030 met vijftig procent terugdringen. In 2022 zullen alle Duitse kantoren over zijn
op energiecontracten op basis van groene stroom.
In het nieuwe reisbeleid van 2021 wordt geadviseerd
het gebruik van auto’s te vervangen door railgebonden
vervoer en voor afstanden onder de tweehonderd
kilometer elektrische auto’s te gebruiken.

BULGARIJE
Sweco Bulgarije heeft zich ten doel
gesteld in 2030 alleen nog gebruik te
maken van elektrische voertuigen en
het aantal reizen naar het hoofdkantoor
te verminderen door meer digitaal te
vergaderen.
In 2021 is Sweco Bulgarije gestopt
met vliegen voor zakenreizen.

DENEMARKEN
Sweco’s Deense activiteiten hebben een reeks maatregelen
ingevoerd om de CO2-uitstoot vóór 2030 met zestig procent
terug te dringen. Het wagenpark van Sweco Denemarken
moet in 2028 volledig fossielvrij zijn en men streeft naar
zestig procent minder CO2-uitstoot door woon-werkverkeer
in 2030.
In 2021 voerde Sweco een nieuw beleid in dat het gebruik
van emissievrije voertuigen vanaf 2025 verplicht stelt.
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Klimaatneutraal in 2040

Klimaatvoetafdruk 2021
Aanpassing feitelijke resultaten voor het basisjaar 2020
In verband met de verslaglegging van dit jaar zijn de klimaatgegevens voor het basisjaar 2020 aangepast aan de
werkelijke resultaten. Reden hiervoor is dat de scope van
de klimaatgegevens voor 2020 zodanig is bijgesteld dat er
nu meer rekening wordt gehouden met de CO2-uitstoot van
werken op afstand. Zo krijgen we een vollediger overzicht van
de indirecte CO2-uitstoot van onze activiteiten. Daarnaast
zijn er emissiegerelateerde gegevens toegevoegd die op
het moment van de totstandkoming van het Duurzaamheidsverslag 2020 nog niet beschikbaar waren. De variatie
in de beschikbaarheid van gegevens is te wijten aan het
feit dat de verschillende landen waarin Sweco actief
is verschillende normen voor verslagperiodes hanteren.
Lagere uitstoot van broeikasgassen in Sweco’s activiteiten
De klimaatvoetafdruk van Sweco wordt voor 2021 geschat
op 29.927 ton CO2e. Wanneer we dit vergelijken met het
basisjaar 2020 betekent dit in absolute cijfers een afname
van tien procent. In 2021 hebben we veel vooruitgang
geboekt op de gebieden die van invloed zijn op de

CO2-uitstoot volgens Scope 1 en 2. De lagere uitstoot
van broeikasgassen is vooral het resultaat van het grotere
aandeel van hernieuwbare energie in Sweco’s kantoren
en van maatregelen om de aan mobiliteit gerelateerde
CO2-uitstoot terug te dringen.
Sweco ziet een uitgebreide en transparante administratie
en verslaglegging van onze CO2-uitstoot als een absolute
voorwaarde om onze impactbeperkende inspanningen
voort te zetten en in 2040 klimaatneutraal te worden.
De verschillende Business Areas van Sweco brengen,
naast hun verplichte rapportages over Scope 3-uitstoot,
ook verslag uit over hun doelstellingen om frontrunner
te worden in hun eigen markt. In 2021 hebben nog meer
Business Areas extra Scope 3-categorieën aan hun doelstellingen toegevoegd, wat resulteerde in een lichte toename
van gerapporteerde CO2-uitstoot. De Scope 3-uitstoot
die in 2021 het meest is gestegen, heeft te maken met het
woon-werkverkeer van onze medewerkers. In 2021 hebben
twee nieuwe Business Areas deze categorie in hun rapportages opgenomen.

Uitstoot van broeikasgassen van de Groep, in tonnen CO2e
Scope
Scope 1
Scope 2
Scope 3 (verplicht)
Scope 3 (extra)
Totaal

2021
5.472
9.149
4.325
10.981
29.927

Basisjaar 2020
8.016
10.340
4.776
10.316
33.448

Aandeel totale uitstoot
2021, %
18
31
14
37
100

Voortgang
2021 vs. 2020, %
-32
-12
-9
6
-10

Het GHG Protocol omvat een wereldwijd gestandaardiseerd kader voor het meten en beheren van de uitstoot van broeigaskassen binnen drie verschillende Scopes. De uitstoot volgens Scope 1 en 2
moet verplicht worden gerapporteerd. Bij deze Scopes gaat het om de directe uitstoot van bronnen die eigendom zijn van Sweco of door Sweco worden beheerd (zoals bedrijfswagens) en de indirecte
uitstoot die ontstaat door de opwekking van ingekochte en door Sweco verbruikte elektriciteit, warmte en koeling. Rapportage van de uitstoot volgens Scope 3 is deels verplicht en deels vrijwillig.
Hierbij gaat het om indirecte uitstoot in de waardeketen van Sweco die niet onder Scope 2 valt (zoals woon-werkverkeer van medewerkers, ingekochte goederen en diensten, upstream transport
en distributie) en door de activiteiten gegenereerd afval.

Versnelde transitie naar hernieuwbare energie
Vergeleken met het basisjaar 2020 zien we in 2021 (met een
stijging van 21 naar 29 procent) duidelijk vooruitgang in de
toepassing van hernieuwbare energiebronnen in Sweco’s
activiteiten. Dit leidde direct tot een lagere CO2-uitstoot op
het gebied van elektriciteit, warmte en koeling. Voorlopig
lijkt het totale energieverbruik echter wel te zijn gestegen,
voornamelijk als gevolg van de verbeterde infrastructuur
voor EV-laden en de geleidelijke terugkeer naar kantoor
tijdens de pandemie.
Voor een verdere toelichting op onze uitstoot van broeikasgassen, zie pag. 40-41

Vooruitblik 2022
De resultaten voor 2021 laten zien dat we uitstekend
op koers liggen om in 2030 vijftig procent minder
CO2-uitstoot te produceren. Toch beseffen we heel
goed dat we, om klimaatneutraal te worden, nog een
lange weg hebben af te leggen en dat er nog veel moet
gebeuren. In 2022 zullen Sweco’s Business Areas hun
klimaatdoelstellingen en stappenplannen waar moge-
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Energiebronnen 2021
Werken op afstand, 5%
(2020: 6%)
Hernieuwbare energie, 29%
(2020: 21%)
Niet-hernieuwbare energie, 66%
(2020: 73%)

lijk blijven bijstellen om de CO2-uitstoot van onze activiteiten nog verder terug te dringen. Ook zullen we onze
interne processen en systemen voor de administratie
en verslaglegging van klimaatgegevens evalueren,
met als doel de transparantie, efficiëntie en nauwkeurigheid van onze prestatierapportages te verbeteren.

Duurzaamheidsverslag

Baanbrekende innovaties
in duurzaamheid
De uitdaging van de klant
Voor de herontwikkeling van Victoria
Street 105 in Londen stelde de opdrachtgever Sweco voor de uitdaging om te
werk te gaan vanuit een holistische
benadering van duurzaamheid. Aandachtspunten waren onder meer bedrijfsenergie, embodied carbon (opgenomen
koolstof), drinkwaterverbruik, circulaire
economie, biofilisch design en welzijn.
De oplossing van Sweco
Onder leiding van Sweco voerde BGO een
rigoureuze duurzaamheidsbeoordeling
uit. Hieruit bleek dat de duurzaamheidsvoordelen van nieuwbouw op de locatie
voor de gehele levensduur van het pand
veel groter waren dan die van renovatie
van het energieslurpende gebouw uit
de jaren zeventig. Het nieuwe, toekomstgerichte pand is vervolgens zo ontworpen
dat het aan het einde van zijn levensduur
kan worden gemoderniseerd, herbestemd
en gerecycled. Een mooi voorbeeld van
wat we de Whole Life Carbon-aanpak
noemen, hier toegepast in de vastgoedsector.
Duurzaamheidsimpact
Een creatieve vormgeving en innovatief
gebruik van materialen helpt de warmtewinsten te optimaliseren. Tegelijkertijd
wordt maximaal gebruikgemaakt van
natuurlijke ventilatie. Dit leidt tot een
energieverbruik dat dertig procent
lager ligt dan bij een traditioneel kantoorgebouw en betekent dat het pand
182,5 dagen per jaar zelfvoorzienend
is op het gebied van koeling.

De voorspelde besparingen voor opgenomen koolstof (gerelateerd aan operationele en bouwactiviteiten) ten opzichte
van de uitgangswaarden staan gelijk
aan de hoeveelheid koolstof die
339.200 bomen in zestig jaar moeten
opslaan, vóór compensatie of de aankoop
van groene stroom, om netto koolstofvrij
te worden.
Levende groene muren en een groot
groen dak helpen luchtvervuiling tegen
te gaan en stimuleren de biodiversiteit
in de wijk. Door de stadslandbouw op
locatie zal er vers voedsel worden
geproduceerd en kan biologisch
afbreekbaar afval uit het gebouw
lokaal worden gecomposteerd.
In het pand komen heilzame ruimten
die het welzijn bevorderen, waaronder
een ‘walk-and-talk’-parcours van tweehonderd meter met indrukwekkende
vergezichten over Londen, ontworpen
om de kantoormedewerkers meer
te laten bewegen en samenwerken.
Het pand zal zowel tijdens de bouw
als de exploitatie draaien op hernieuwbare energie en niet alleen (ruim)
voldoen aan de certificeringseisen
‘Outstanding’ van BREEAM, EPC A en
‘Platinum’ van WELL, maar ook de RIBA
2030-duurzaamheidsdoelstellingen
overtreffen.

“Ik vond ons duurzaamheidsoverleg een
uitstekend uitgangspunt op weg naar
het behalen van onze specifieke doelstellingen voor Victoria Street 105.
Met de wereldwijde specialistische
kennis van dit team hebben we als
onderneming de kans om dit project te
gebruiken als een casestudy voor de
impact van de gebouwde omgeving
op koolstof en energie en hoe we daar
rekening mee moeten houden.”
Alexander Morris
Director BentallGreenOak
Klant:
BentallGreenOak (BGO), Welput
Locatie: Victoria Street 105, Londen
Type:	Detailhandel, kantoor,
gemeenschapsgebruik
Grootte: 43.660 m2
Sweco Buildings-diensten
MEP-techniek
(werktuigbouw, elektrotechniek en sanitair)
Verticaal transport
Gebouwautomatisering
Brandveiligheidsoplossingen
Sweco-verduurzamingsdiensten
Prestatieontwerp/NADERS-rating
Natuurlijke ventilatie
Biofilisch design en ecologie
Thermische modellering en geveloptimalisatie
Numerieke stromingsleer
BREEAM-certificering
WELL-certificering
Embodied carbon-analyse
Circulair ontwerp
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Bedrijfsethiek

Verantwoordelijkheid
op alle niveaus
Bij Sweco betekent bedrijfsethiek dat we ons verantwoordelijk
voelen voor onze projecten en de manier waarop we zakendoen.
Dat is de basis voor ons succes op de lange termijn.

Sweco heeft een gedecentraliseerde manier van werken,
waarbij alle medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun
eigen zakelijke relaties. Dit betekent dat iedereen zich altijd
en overal persoonlijk bewust moet zijn van onze bedrijfsethiek. Elke Sweco-medewerker is er zelf voor verantwoordelijk dat de wettelijke voorschriften en Sweco’s eigen
richtlijnen op het gebied van bedrijfsethiek worden
nageleefd. Hetzelfde geldt voor onze zakelijke partners.
Doelen
• Nul gevallen van omkoping, corruptie, fraude of
andere schendingen van onze Gedragscode
• Nul gevallen van mensenrechtenschendingen in
onze eigen activiteiten en onze klantprojecten.
• Alle medewerkers ondertekenen onze Gedragscode
en volgen onze verplichte trainingen over bedrijfsethiek.

Percentage medewerkers dat in 2021 de
Sweco Gedragscode heeft gelezen en ondertekend

100% (2020: 100%)
Group Management

95,3% (2020: 89,3%)
Medewerkers
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Gedragscode en ander beleid
Met 18.000 medewerkers die op een groot aantal locaties
over de hele wereld projecten uitvoeren, moeten we kunnen
waarborgen dat ons personeel en onze zakenpartners altijd
handelen vanuit dezelfde principes. De Sweco Gedragscode
vormt de basis voor Sweco’s inspanningen inzake duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Dit document beschrijft
nauwkeurig onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
op het gebied van bedrijfsethiek, medewerkersontwikkeling,
mensenrechten, arbeidsrecht, gegevensbescherming
en het beheer van persoonsgegevens. In 2021 heeft
95,3 procent (2020: 89,3) van Sweco’s medewerkers
onze Gedragscode gelezen en ondertekend.
Al onze medewerkers en managers volgen regelmatig
trainingen over bedrijfsethiek om een goed inzicht te krijgen
en een interne dialoog op gang te brengen. Bij Sweco hebben
we een zeer goed werkend systeem voor het volgen van
digitale trainingen. In 2021 is een nieuw trainingsprogramma
over bedrijfsethiek van start gegaan, gericht op de verdere
ontwikkeling van de ethische kennis en vaardigheden van
onze hogere leidinggevenden en belangrijkste medewerkers.
Zorgvuldige selectie van zakelijke partners en projecten
Wij verwachten dat al onze zakenpartners zich houden aan
de Sweco Gedragscode en we hebben een speciaal Business
Partner Programme om onze partners te evalueren. Dit programma omvat trainingen en beleid voor het tegengaan van
corruptie, omgaan met geschenken, etc. Onze medewerkers
en partners nemen gezamenlijk deel aan deze trainingssessies, waarin verschillende scenario’s en dilemma’s
worden behandeld die zich bij onze activiteiten zouden
kunnen voordoen.
Voor projecten buiten onze thuismarkten hebben we een
proces voor de risicobeoordeling van projecten en zakenpartners. Een van de maatstaven die we voor deze beoordeling hanteren, is de Corruption Perceptions Index (CPI) van
Transparency International. We kijken ook naar andere
zaken, zoals het gedrag van onze partners in het verleden.
Hoe hoger het ingeschatte risico van een project,
hoe strenger de beoordeling.

Bedrijfsethiek

Sweco’s kader voor bedrijfsethiek
Gedragscode

Beleid

In de Sweco Gedragscode
worden de algemene
vereisten uiteengezet
waaraan de medewerkers
en zakelijke partners van
Sweco dienen te voldoen.

We voeren ook een
centraal beleid inzake
geschenken, gastvrijheid
en entertainment, privacy,
crisismanagement,
autorisatie, financiën,
belastingen, sponsoring,
informatiebeveiliging en
het tegengaan van
omkoping en corruptie.
Onder het lokale beleid van
de verschillende Business
Areas vallen onder meer de
thema’s inkoop en reizen.

Business Partner
Programme
Ons Business Partner
Programme waarborgt dat
onze huidige en toekomstige partners handelen
in overeenstemming met
onze vereisten inzake
bedrijfsethiek.

Ethics Line

Risicomanagement

De Sweco Ethics Line is een
klokkenluidersregeling die
het mogelijk maakt om een
vermoede schending van
de bedrijfsethiek anoniem
te melden.

Sweco heeft ook risicomanagementprocedures ingevoerd om operationele en
aan duurzaamheid gerelateerde risico’s en kansen te
identificeren en beheren.
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Bedrijfsethiek

Leveranciers en inkoop
Sweco’s toeleveringsketen is beperkt.
De belangrijkste impact ligt in klantprojecten
en samenwerkingen met andere partijen.
Wij verwachten van al onze leveranciers dat
zij zich houden aan de groepsbrede principes
van de Sweco Gedragscode met betrekking tot
milieubeheer en duurzaamheid, bedrijfsethiek,
naleving, gezondheid en veiligheid, mensenrechten en arbeidsrechten. Zo dienen ook onze
subconsultants onze Gedragscode te tekenen.
Het management en de evaluatie van onze
leveranciersbetrekkingen en ons inkoopproces
vindt plaats op Business Area-niveau, waarbij
wordt uitgegaan van het lokale beleid en de
plaatselijke praktijken. Ons doel is ons toeleveringsketenbeheer voortdurend te verbeteren
en processen en hulpmiddelen te implementeren waarmee we onze duurzaamheidsprestaties verder kunnen ontwikkelen.
Mensenrechten
Sweco ondersteunt en respecteert de mensenrechten zoals gedefinieerd door de VN in de
Universele verklaring van de rechten van
de mens en het Global Compact. Wij tolereren
geen enkele schending van de mensenrechten
en geen enkele vorm van kinderarbeid en
mensonwaardige arbeidsomstandigheden.
Sweco staat geen discriminatie toe, of ontkenning van het werknemersrecht op collectieve
onderhandelingen. Binnen Sweco, en in onze
contacten met klanten en andere stakeholders,
voeren wij een actief beleid voor gelijke rechten
en kansen voor alle medewerkers op de werkplek, ongeacht geslacht, genderidentiteit
en -uitdrukking, etnische afkomst, religie of
geloofsovertuiging, verschillen in functie,
seksuele geaardheid of leeftijd.
Het risico van mensenrechtenschendingen
in Sweco’s eigen activiteiten wordt ingeschat
als relatief laag. Schending van de mensenrechten is vooral een punt van zorg in onze
exportprojecten buiten Europa. Daarbij hangt
het risico van schendingen onder meer af van
het soort project, de geografische locatie en
de zakenpartners waarmee Sweco samenwerkt. Criteria voor mensenrechten maken
deel uit van het tenderbeoordelingsproces
bij de screening van grote Sweco-projecten,
van de evaluatie van mogelijke zakenpartners
en van het fusie- en overnameproces.
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Medewerkers van Sweco die vermoeden
dat de mensenrechten worden geschonden,
zijn verplicht dit te melden. In 2021 is via de
klokkenluidersregeling een melding ingediend
over vermoede schendingen van de mensenrechten. Uit het ingestelde onderzoek kwam
naar voren dat er geen schendingen hebben
plaatsgevonden.
Melding en naleving
Om naleving van onze Gedragscode en ons
overige duurzaamheidsbeleid te waarborgen,
wordt het thema bedrijfsethiek standaard
behandeld tijdens de maandelijkse evaluaties
van Sweco’s Business Areas. Duurzaamheidsrisico’s worden elk kwartaal gerapporteerd
aan Sweco’s Raad van Bestuur. Alle medewerkers van Sweco zijn verplicht om tijdens hun
werkzaamheden opgemerkte schendingen van
de bedrijfsethiek te melden, zelfs als Sweco
hier niet direct bij is betrokken of hier geen
partij in is.
Sweco hanteert een nultolerantiebeleid
voor niet-naleving van de bedrijfsethiek en de
schending van mensenrechten. Wij handhaven dit beleid door proactief trainingen te
geven en informatie te verstrekken, en door
reactief signalen van incidenten op te pikken
en deze incidenten zo zorgvuldig mogelijk af
te handelen. Onze klokkenluidersregeling
(de Sweco Ethics Line) wordt beheerd door een
externe dienstverlener. Dit beleid maakt het
mogelijk om vermoede schendingen en incidenten anoniem te melden. De Sweco Ethics
Line staat ter beschikking van zowel onze
medewerkers als externe partijen.
In november 2021 hebben wij de Compliance Week ingevoerd. Tijdens deze ‘Week van
de naleving’ werd er extra aandacht besteed
aan bedrijfsethiek. Medewerkers in alle Swecolanden werden over dit thema geïnformeerd.
In de loop van het jaar is er een grondige risicoboordeling op het gebied van bedrijfsethiek
en mensenrechten uitgevoerd. Om tot een
gestructureerde evaluatie en implementatie
van Sweco’s duurzaamheidsbeleid te komen,
worden de werkzaamheden die wij op het
gebied van bedrijfsethiek verrichten regelmatig tegen het licht gehouden op basis van de
vastgestelde risico’s.
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94,1%

van de medewerkers van Sweco heeft
een interne training op het gebied van
bedrijfsethiek gevolgd (2020: 87%)
Incidenten 2021
In 2021 zijn er via de klokkenluidersregeling
van Sweco zes incidenten gemeld (2020: 7).
In de loop van 2021 is er onderzoek verricht
naar incidenten die verband houden met de
bedrijfsethiek en medewerkers. Naar aanleiding van deze incidenten zijn de nodige maatregelen genomen. Het incidentenbeheer van
bevestigde schendingen houdt onder meer
een evaluatie van de maatregelen in die nodig
zijn om soortgelijke incidenten in de toekomst
te voorkomen.

Vooruitblik 2022
Sweco heeft ethiek hoog in het vaandel.
Dat is altijd al zo geweest en zal altijd
zo blijven. Nu ons bedrijf blijft groeien
en de markten waarop we opereren
niet allemaal politiek stabiel zijn, is het
essentieel dat we waakzaam blijven
voor schendingen van onze bedrijfsethiek. In overeenstemming met onze
Gedragscode blijven we streven naar
nul gevallen van omkoping, corruptie,
fraude en andere vormen van nietnaleving, zoals de schending van
mensenrechten. Door de pandemie en
de toename van werken op afstand
zullen onderdelen van onze trainingen
(naast de e-training die al onze medewerkers al volgen) digitaal blijven
worden gegeven.

Urban Insight

Themarapporten
Urban Insight
Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en steden van de toekomst. Data, feiten en
inzichten zijn cruciaal om hierbij tot de meest innovatieve oplossingen te komen. Urban Insight is een
kennisplatform waar Sweco experts uitnodigt om
gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen.
Deze activiteiten staan elk jaar in het kader van een
ander thema. Sinds de oprichting van het platform
in 2018 publiceerde Sweco al 24 rapporten,
over duurzaam vervoer, de energietransitie,
klimaatverandering, en gezondheid en welzijn.
In 2021 was het overkoepelende thema ‘Gezondheid en welzijn in stedelijke gebieden’. Dit leverde
onder meer inzichten op over de manier waarop
steden zich kunnen voorbereiden op klimaatverandering en de maatregelen die genomen kunnen
worden om de kwaliteit van leven van de bewoners

te verbeteren door gezondere stedelijke gebieden,
omgevingen, mobiliteit en gebouwen te ontwikkelen.
Een voorbeeld van Sweco’s werk op het gebied
van gebouwen is te zien op bovenstaande foto.
Olivia Garden is een groene ruimte van 8720 m3 in het
hart van een kantorencomplex in het Poolse Gdansk.
In de binnentuin staan 150 verschillende soorten
planten. Naast de bijna drieduizend planten zijn
er werkplekken en recreatiezones voor bezoekers
ingericht.
Het thema voor 2022 is ‘Op weg naar circulariteit’.
In de rapporten van dit jaar zal worden belicht hoe
een circulaire economie ons kan helpen de impact
op het klimaat te verminderen, het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en toch te blijven voldoen aan
alle economische en maatschappelijke behoeften.
Lees meer op www.swecourbaninsight.com.
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Collaboration

Collaboration for
sustainable development
Collaboration is crucial for achieving positive impact in
transforming society. Sweco’s decentralised organisation
is committed to delivering what is best for our clients in
their local context. Consequently, most of our collaborations with various sustainability partners take place at
the business area or national level.

Sweco Finland is part of the alliance group that will construct
the three new Crown Bridges and a 10 km tramline in Helsinki.
Sweco is responsible for building plans and assessments for
almost all engineering elements within the project. When completed in 2026, the combined length of 1,200 m will make
Crown Bridges the longest in Finland.
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At Group level, Sweco chooses to participate in initiatives that reflect our commitment to sustainability leadership, where we can share and develop best practices with other leading businesses,
develop synergies between various sustainability dimensions, and ensure our representation in
international forums for negotiations on sustainability.

World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD)
Sweco has been a member of WBCSD since
2013. The organisation is a global business
forum that works for sustainable business
and to accelerate the system transformations
needed for a sustainable future. For Sweco,
WBCSD represents a platform to collaborate
and discuss current sustainability issues with
business peers. By participating in the conversation, we understand where the business
community is heading, and which sustainability issues will be prioritised. This external monitoring gives us the opportunity to secure the
future of our own competencies and provide
our clients with better services. With our experience of sustainable transformation, we can
contribute to the WBCSD’s agenda and various
projects, while membership gives us access to
UN platforms and the opportunity to participate
as a representative of the business community
in the negotiations of, for example, the annual
climate summits.

United Nations Global Compact (UNGC)
Launched in 2000, the UNGC is a principle-
based framework for companies. It includes
ten universal principles based on established
international conventions within four core
areas: human rights, labour, environment
and anti-corruption. Sweco became a Global
Compact signatory company in early 2021
and is part of a global network of over 9,500
companies that have committed to complying
with the ten principles.
For us, this signifies that we work proactively to integrate the principles into our company culture and daily operations. We take
measures to ensure openness and transparency and, as a member company, we have
undertaken to prepare and submit our progress report – “Communication on Progress"
(CoP) – on an annual basis. This report serves
as Sweco’s CoP for 2021. Sweco has also
signed the Business Ambition for 1.5°C – an
open letter from the UN’s Global Compact and
its “Business Ambition for 1.5°C – Our Only
Future” initiative.

Global Reporting Initiative (GRI)
GRI is an independent international standardisation body that has developed a common
global taxonomy for accounting for and reporting sustainability information. Sweco’s sustainability report has been prepared in accordance
with GRI Standards, Core level.

Greenhouse Gas Protocol (GHGP)
GHGP is the most recognized global standard
for calculating and reporting greenhouse gas
emissions. The GHGP is a partnership between
the World Resources Institute (WRI) and the
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Sweco reports its greenhouse gas emissions in accordance with the
GHG protocol.

Science Based Targets initiative (SBTi)
SBTi is a collaboration between the Carbon
Disclosure Project (CDP), the World Resources
Institute (WRI), the World Wildlife Fund (WWF)
and the UN’s Global Compact (UNGC). The initiative invites companies to demonstrate climate
leadership through publicly committing to science-based greenhouse gas reduction targets
which the initiative independently assesses
and validates. Sweco adheres to the Science
Based Targets initiative and has set targets
aligned with the Paris Agreement and the goal
to limit temperature increases to below 1.5°C.

Equal by 2030 Initiative
The Equal by 2030 Initiative promotes equal
pay, equal leadership and equal opportunities
in the energy industry by 2030. The initiative,
launched by the Clean Energy Ministerial,
urges companies to endorse its principles and
take concrete action to accelerate gender
equality in the energy sector.

Carbon Disclosure Project (CDP)
Sweco reports its greenhouse gas emissions
through CDP, an independent, non-profit
global organisation that coordinates collection
of companies’ self-reported climate data. CDP
aspires to have companies use disclosed data
to analyse their climate impact and proactively
reduce direct and indirect emissions.

International principles
Sweco adheres to international principles
related to sustainability topics. The following
principles have been mentioned in the Annual
Report:
• The FIDIC Code of Ethics, International
Federation of Consulting Engineers
• The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour
Organisation
• The Universal Declaration on Human Rights,
United Nations
• The Paris Agreement under the United
Nations Framework Convention on Climate
Change
• Sustainable Development Goals, United
Nations

Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD)
TCFD was initiated by the Financial Stability
Board, a G20 entity, to improve and expand
climate-related financial reporting with regard
to the risks and opportunities of climate adaptation. The TCFD has developed recommendations for reporting structured around governance, strategy, risk management, metrics and
targets. Sweco’s climate-related risks are
assessed in accordance with the TCFD recommendations.
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Sustainability Notes
About the Sustainability Report
Sweco’s sustainability report follows the
financial year and is published annually.
The previous sustainability report covering
financial year 2020 was published in March
2021. Sweco’s sustainability report for 2021
meets the requirements of the Swedish Annual
Accounts Act as well as the expectations of
Sweco’s stakeholders, mainly owners, investors, analysts, employees and clients. Sweco
has carried out a materiality analysis to determine the most relevant sustainability topics
in our value chain.
The sustainability report has been prepared
in accordance with the GRI Standards: Core
option. The GRI index is presented on pages
45–47. Climate-related risks are assessed in
accordance with TCFD recommendations.
Sweco’s ambition is to integrate sustainability
into all operations and its sustainability reporting is therefore included in the structure of
the annual report. This report also serves as
our United Nations Global Compact, UNGC,
Communication on Progress for 2021.
The statistics pertaining to climate and the
environment were collected by experts in each
business area and have been compiled by a data
coordinator at Sweco Group. Collected data
pertains in general to 2021. Data was estimated
in cases where data was not available at the
time of the report’s publication.
The statistics pertaining to employees were
compiled by the HR function and refer to figures
as of 31 December 2021 for all companies in
the Group, unless otherwise stated.
The statistics pertaining to business ethics
were compiled by Group Legal Affairs and pertain
to figures as of year-end 2021 for all companies
in the Group, unless otherwise stated.
For information about sustainability
at Sweco, contact Chief Sustainability
Officer Andreas Gyllenhammar at
andreas.gyllenhammar@sweco.se.
For information regarding our sustainability
report, contact Group Head of Sustainability
Communications Monica Welander at
monica.welander@sweco.se.

Climate and environment
Group greenhouse gas (GHG) emissions and Energy

Scope 1 (direct emissions) – tonnes CO2e
Electricity

2021

Base year
2020
updated

Base year
2020
reported

5,472

8,016

7,346

Comments

9

5

5

Own facilities

637

613

601

Own facilities

Mobility

4,826

7,398

6,740

Own vehicles

Scope 2 (indirect emissions) – tonnes CO2e

9,149

10,340

7,515

Heating and cooling

Electricity

6,330

7,510

4,976

Purchased electricity

Heating and cooling

2,250

2,216

2,196

Purchased heating and cooling

569

614

343

Electric vehicle charging at Sweco’s premises

Scope 3 (other indirect emissions)
– tonnes CO2e

Mobility

4,325

4,776

3,393

Mandatory reporting for
all Sweco’s Business Areas (BA)

Mobility

3,422

3,816

3,388

Vehicles (rented, leasing)

898

955

N/A

Electricity remote work

5

5

5

Server halls etc.
Non-mandatory reporting for
Sweco’s Business Areas (BA)

Remote work electricity
Outsourced IT
Scope 3 (additional indirect emissions)
– tonnes CO2e
Employee commuting
Business travel (limited to hotel stays)
Purchased goods and services
of which, food and beverages
Upstream transportation and distribution
Waste generated in operations
Fuel- and energy-related activities
not included in Scope 1 or 2 (limited to
well-to-tank)
Investments
Other

10,981

10,316

12,782

6,220

4,685

5,639

8 of 12 BA year 2021 (6 of 12)

182

214

193

5 of 12 BA year 2021 (5 of 12)

2,776

2,374

2,320

7 of 12 BA year 2021 (7 of 12)

454

607

605

4 of 12 BA year 2021 (3 of 12)

98

86

75

3 of 12 BA year 2021 (3 of 12)

273

308

221

6 of 12 BA year 2021 (5 of 12)

1,152

1,426

3,121

4 of 12 BA year 2021 (2 of 12)

76

69

60

1 of 12 BA year 2021 (1 of 12)
2 of 12 BA year 2021 (2 of 12)

204

1,154

1,154

Mobility – tonnes CO2e

8,818

11,828

10,471

Aviation Scope 3

1,168

1,601

1,601

53

71

71

6

6

6

7,409

9,900

8,543

7

8

8

Train Scope 3
Public transport Scope 3
Cars and vehicles Scope 1, 2 and 3
Maritime Scope 3

175

242

242

Office – tonnes CO2e

Short-term vehicles services Scope 3

9,227

10,344

7,778

Electricity

6,340

7,515

4,981

Heating and cooling

2,887

2,829

2,797

Cars, lorries and other vehicles

Including Scope 1 and 2

Energy – MWh

50,160

45,810

51,462

Electricity

27,452

30,777

28,801

9,497

8,490

13,128

Non-renewable sources

15,336

19,495

15,673

Remote work electricity

2,619

2,792

0

22,708

15,033

22,661

4,861

1,091

1,240

17,847

13,942

21,421

All unknown energy sources accounted as fossil

29

21

28

Electricity, heating and cooling

1,014

1,280

1,053

828

1,559

875

kWh/ FTE

2,818

2,644

2,970

kWh/ SEK M

2,302

2,196

2,467

Renewable sources

Heating and cooling
Renewable sources
Non-renewable sources
Share of renewable energy, %

Including Scope 1 and 2
All unknown energy sources accounted as fossil
Including Scope 1 and 2

Emission and energy intensity – FTE, SEK M
Emission intensity
kg CO2e/ FTE
kg CO2e/ SEK M
Energy intensity

Remote work is defined as work that takes place outside of the office, with the exception of our clients’ offices.
Scope 2 has been calculated with the “market-based method” in accordance with the GHG protocol.
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Cont. Climate and environment

Greenhouse gas (GHG) emissions per Business Area

Health and safety

Emissions tonnes CO2e
excl. remote work1

Result, %
Sickness absence

2018

3.1

3.1

2018

2021

Sweden

5,090

7,297

4,718

Norway

1,951

2,479

2,479

2036

Result, %

2021

2020

2019

Finland

1,456

1,876

1,876

2030

Females on Board of Directors, %

57

57

63

63

501

818

833

2040

Females on Executive Team, %

54

50

43

42

Netherlands

2,161

2,257

2,721

2035

Female employees, group-wide, %

34

33

33

32

Belgium

1,054

938

938

2030

Average age, group-wide, years

41

41

41

41

2030

2019

2018

246
321
295
employees employees employees
(1.8% of
(2.2% of
(2.2% of
respondents) respondents) respondents)

N/A

United Kingdom

2030

2019

3.1

Sweco Business Area

Germany and Central Europe

End year for
climate neutrality

2020

3.1

Base year
2020
updated

Denmark

Base year
2020
reported

2021

426

812

812

3,281

3,264

3,301

1,763

1,924

1,913

Germany

2040

Czech Republic

299

259

307

2040

Poland

925

690

690

2040

Lithuania

210

293

293

2040

Bulgaria

84

98

98

2040
2040

Group
Total

92

572

572

16,012

20,313

18,249

1) Includes emissions from mobility and office. Emissions from remote work are not included here due to the fact that
Sweco does not control these emissions.

Employees

Diversity of governance bodies and employees

Incidents of discrimination and corrective actions taken
Result employee survey

2021

Number of employees responding Yes to
the employee survey question, “Have you
been harassed or bullied by a colleague/
manager at work during the last 12
months?”

2020

In Sweco’s 2021 employee survey, 246 employees or 1.8 per cent of respondents reported that they had experienced
harassment or discrimination, a decrease of 30 per cent compared with 2020. Systematic assessments are conducted
to ensure that necessary actions are taken continuously to strive for our zero vision, while encouraging our employees
to report incidents.

Performance evaluation and career development

Sweco Group employees

Result, %

2021

2020

2019

2018

Result

Percentage of employees receiving
regular performance and career development reviews (Sweco Talk)

84.9

85.4

88.2

88.1

2021

2020

2019

2018

Total number of employees

19,129

18,552

18,148

16,422

Total full-time equivalents

17,802

17,328

16,412

15,306

3,252

2,420

3,053

3,179

339

498

1,234

391

Organic growth, %

1.4

-0.5

3.3

3.2

Result, scale 1 to 5

Acquisition growth, %

1.7

2.7

6.5

2.2

In our working group, employees have
equal opportunities regardless of differences (gender, age, etc.)

All employees are offered regular career development talks as part of Sweco Talk. Reported result refers to the percentage of employees who indicated in the employee survey that they had completed the 2021 performance review.

Employee turnover
Number of new employees (organic)
Number of new employees (acquisition)

Total growth, %
Number of terminations on request
Voluntary employee turnover, %

3.1

2.2

10.5

5.4

-2,445

-1,854

-1,952

-1,973

13

10.1

11.3

12.3

Employees by Business Area
Result

Total number

Women, % Average age

Equal opportunities
2021

2020

2019

2018

4.5

4.5

4.5

4.5

Colleagues in my working group show
mutual respect for one another regardless
of their differences

4.6

4.6

4.6

4.5

I can influence my own development

4.2

4.2

4.2

4.2

My manager supports my personal
development by providing opportunities,
challenges and coaching

4.2

4.1

4.2

4.1

Sweco Sweden

6,204

37

41

Sweco Norway

1,865

34

41

Sweco Finland

2,873

29

41

Sweco Denmark

1,376

31

44

Sweco Netherlands

1,529

23

42

Sweco Belgium

1,530

31

38

Result, %

2021

2020

2019

2018

Sweco UK

1,214

30

40

Sweco Germany and Central Europe

2,487

44

42

51

57

46

19,129

34

41

Code of Conduct
per cent of Sweco employees confirming
they have read and understood Sweco’s
Code of Conduct

95.3

89.3

90.0

94.1

Internal Business Ethics training
per cent of Sweco employees required to
complete internal business ethics training
who have done so

94.1

87.0

86.0

92.6

6

7

5

2

Group
Total Group

Employment length of employees
2021

2020

2019

<1 year

Result, %

14

11

14

16

1–3 years

29

33

32

30

2018

4–9 years

29

28

26

24

>10 years

27

28

28

30

2018

Result based on Sweco’s employee survey for 2021 on a scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree).

Ethics

Ethics Line
number of compliance incidents reported
through Sweco’s Ethics Line

In 2021, six incidents were reported through Sweco’s whistleblowing function. Incidents related to business ethics
and employees were investigated during 2021 and necessary actions have been taken as a result of the incidents.
Incident management of confirmed violations also includes evaluation of measures required to prevent similar
incidents in the future.

Employee breakdown by age
Result, %

2021

2020

2019

<30 years

21

22

24

23

31–40 years

33

33

31

30

41–50 years

23

22

22

23

>50 years

23

23

23

24
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The EU taxonomy
Reporting requirements for 2021
For the financial year 2021, EU taxonomy1 reporting requirements are limited. As follows
from the EU taxonomy regulation and the Disclosures Delegated Act,2 companies, that fall
under the Non-Financial Reporting Directive3 and in relation to the Climate Delegated Act,4
should disclose the following:
• share of turnover that is associated with taxonomy-eligible activities
• share of capital expenditures (CapEx)5 that is associated with taxonomy-eligible activities
and
• share of operational expenditures (OpEx)6 that is associated with taxonomy-eligible
activities.
For 2021, it is not yet required to do an assessment whether economic activities comply
with the technical screening criteria and are, therefore, environmentally sustainable or taxonomy aligned. For this first limited reporting, the approach has been to develop instructions
and reporting templates to be able to conduct the reporting of taxonomy-eligible activities
at the business area level.
Approach
Sweco has carefully reviewed the recommendations and reports from the Platform for
Sustainable Finance, EU taxonomy regulation and the Climate Delegated Act in order to
identify eligible economic activities for Sweco. The review has encompassed an analysis
of the descriptions of the economic activities included in the Climate Delegated Act as
well as an analysis of the accompanying NACE codes, M717 and J62-63.8 However, there
are also economic activities in the Climate Delegated Acts that are not directly covered by
NACE codes. The review concluded that four main groups of eligible activities are relevant
for Sweco Group, these being:
• Transport and infrastructure
• Construction and real estate, only economic activities related to building service systems,
maintenance and repair activities and acquisition and ownership of buildings
• Information and communication
• Professional, scientific and technical activities
Method and data collection
Since only eligible activities are to be reported for this first reporting period, no distinction
was made between the two Delegated Acts of Climate Change Mitigation and Adaptation.
Furthermore, it is mandatory in 2021 to report the share of net sales that is taxonomy-eligible,
but it is not mandatory to report the breakdown of the share of taxonomy-eligible net sales
per economic activity. However, Sweco has chosen to voluntarily disclose its net sales per

economic activity as far as currently possible. Some of the economic activities were combined
into one group of activities, since it would have involved considerable difficulties in disaggregating some of the turnover figures within the existing timeframe as some revenue data
would have to be analysed on project-by-project level.
Sweco delivers engineering and architecture services through projects within three areas:
buildings and urban areas; water, energy and industry; and transportation infrastructure.
In order to map its project revenues to the economic activities detailed in the EU taxonomy
regulation, Sweco has analysed its revenue by different types of parameters such as project
object and project competence delivered, client type and business units.
For Sweco, one of the major parts of CapEx related to eligible activities is acquisition and
ownership of new offices and facilities. In addition, Sweco can disclose CapEx9 or OpEx10
related to Sweco Group’s 2040 climate neutrality targets, which include low carbon targets,
such as fossil-free office operations and electrified car fleet.
Analysis and results
About 35 per cent of Sweco’s total 2021 net sales are eligible economic activities according
to the EU taxonomy, where 20 per cent is within infrastructure for road, public and water
transport and 9 per cent within infrastructure for rail. See table 1 for share of net sales per
economic activity. This is reasonable and in line with Sweco’s expectations, since 32 per cent
of Sweco’s net sales are within the transportation infrastructure service.
A small share of net sales within the building and urban areas sector is taxonomy-eligible.
The reason for that is that only activities covering building service systems, maintenance
and repair of energy efficiency equipment, instruments and devices for measuring, regulation and controlling energy performance of buildings are eligible for reporting. Sales related
to activities such as design and structural engineering, project management, etc. are not
eligible for Sweco.
It is worth noting that net sales that relate to economic activities such as market research,
development and innovation, research and development for direct air capture of CO2 and
engineering activities dedicated to adaptation to climate change, have been difficult to extract.
These types of net sales are often integrated into the other services that Sweco provides to
its clients and therefore difficult to extract separately.
Around 65 per cent of total net sales during 2021 are non-eligible activities. This includes
net sales within energy, industry and manufacturing; water and waste management activities;
and design and engineering services within buildings and urban areas, etc. There are also
economic activities that Sweco provides services within but that are not (yet) covered by
the EU taxonomy, such as agriculture, manufacture of pulp and paper, manufacture of food
and beverages.

Table 1. Proportion of net sales per eligible activity during 2021 (SEK M)
A. Net sales (taxonomy-eligible activities)
Infrastructure for rail transport

Code(s)

Absolute net sales,
SEK M

Share of net sales,
%

6.14

1,899

8.7

6.15, 6.16

4,319

19.8

Installation, maintenance and repair of energy efficiency equipment, instruments and devices for measuring,
regulation and controlling energy performance of buildings

7.3, 7.4

273

1.3

Installation, maintenance and repair of renewable energy technologies such as solar panels, charging stations
for electric vehicles in buildings, etc.

7.5, 7.6

181

0.8

9.3

158

0.7

Data processing, hosting and data-driven solutions for GHG emissions reductions

8.1, 8.2

418

1.9

Market research, development and innovation

9.1, 9.2

19

0.1

Research and development for direct air capture of CO2

9.2

4

0.0

Engineering activities and related technical consultancy dedicated to adaptation to climate change

9.1

266

1.2

7,535

34.6

Net sales

14,257

65.4

TOTAL (A + B)

21,792

100

Infrastructure enabling road transport, public transport and water transport

Energy performance of buildings

Total
B. Net sales (taxonomy non-eligible activities)
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Sweco also reports on eligible activities that relate to capital expenditures (CapEx) and
operational expenditures (OpEx) that in different ways relate to investments Sweco has
made in measurements towards climate neutrality at the company. This includes activities
related to improvements and measurements in Sweco offices and assets as well as in acquisition and ownership of new offices and facilities.
During 2021, around 42 per cent of the total CapEx are eligible activities according to the

EU taxonomy and of that, about 31 per cent relates to acquisition of new offices and 10 per
cent11 relates to investments in fossil-free car fleet.
Around 58 per cent of the total CapEx are non-eligible activities. This includes all other
investments, mainly IT equipment and other office equipment, and additions to assets
through acquisitions.

Table 2. CapEx of EU taxonomy-eligible activities during 2021 (SEK M)
A. CapEx (taxonomy-eligible activities)
Installation, maintenance and repair of energy efficiency equipment, instruments and devices for measuring,
regulation and controlling energy performance of buildings
Installation, maintenance and repair of renewable energy technologies such as solar panels, electric vehicles
in buildings, etc.

Code(s)

Absolute CapEx,
SEK M

Share of CapEx,
%

7.3, 7.4

2

0.1
0.0

7.5, 7.6

0

Investments in fossil-free car fleet

Voluntary

116

9.9

Other activities of relevance

Voluntary

6

0.5

Acquisition and ownership of buildings

7.7

Total (taxonomy-eligible activities)

366

31.3

489

41.9

679

58.1

1,168

100

B. CapEx (taxonomy non-eligible activities)
CapEx
TOTAL CAPEX (A + B)

For 2021, Sweco has reported SEK 48 million of OpEx that fall within the definition of OpEx
according to the Disclosure Delegated Act. This amount includes short-term leases, maintenance and repair costs and R&D costs. Around 34 per cent of the OpEx are eligible activities

according to the EU taxonomy; see table 3. This includes primary activities related to internal projects in research, technical development, innovation and sustainability activities in
Sweco Sweden.

Table 3. OpEx of EU taxonomy-eligible activities during 2021 (SEK M)
A. OpEx (taxonomy-eligible activities)
Installation, maintenance and repair of energy efficiency equipment, instruments and devices for measuring,
regulation and controlling energy performance of buildings
Installation, maintenance and repair of renewable energy technologies such as solar panels, electric vehicles
in buildings, etc.

Code(s)

Absolute OpEx,
SEK M

Share of OpEx,
%

7.3, 7.4

0

0.2

7.5, 7.6

0

0.4

Voluntary

16

33.3

16

33.9

OpEx

31

66.1

TOTAL OPEX (A + B)

48

100

Other activities of relevance
Total (taxonomy-eligible activities)
B. OpEx (taxonomy non-eligible activities)

1) European Commission, EU Taxonomy Regulation 2020/852. 2020.
2) European Commission, Commission Delegated Regulation 2021/2178. 2021.
3) European Commission, Non-financial Reporting Directive (NFRD) 2014/95/EU. 2014. This directive amends the Accounting Directive 2013/34/EU.
4) European Commission, Commission Delegated Regulation 2021/2139. 2021.
5) CapEx are costs included in capital expenditures related to environmental objectives as well as target activities to become low carbon or to lead to greenhouse gas reductions.
6) OpEx are operating costs related to purchase of output from individual measures enabling the target activities to become low carbon or to lead to greenhouse gas reductions as well as individual building renovation measures.
7) M71 covering economic activities such as architectural and engineering activities and related technical consultancy, including the provision of architectural services, engineering services, drafting services, building inspection
services and surveying and mapping services and the like.
8) J62-63 describing consulting services relating to data programming, processing and management.
9) The CapEx amount, according to the Disclosure Delegated Annex 1, should be calculated as follows. Total CapEx (in the denominator of the CapEx KPI) shall cover additions to tangible and intangible assets during the financial year
considered before depreciation, amortisation and any re-measurements, including those resulting from revaluations and impairments, for the relevant financial year and excluding fair value changes. The denominator shall also cover
additions to tangible and intangible assets resulting from business combinations. For companies applying international financial reporting standards (IFRS) as adopted by Regulation (EC) 1126/2008, CapEx shall cover costs that are
accounted based on: IFRS 16 Leases, paragraph 53, point (h), which refers to the additions to right-of-use assets. Leases that do not lead to the recognition of a right-of-use over the asset shall not be counted as CapEx.
10) The OpEx amount (to be used in the denominator of the OpEx KPI) shall cover direct non-capitalised costs that relate to research and development, building renovation measures, short-term lease, maintenance and repair, and any
other direct expenditures relating to the day-to-day servicing of assets of property, plant and equipment by the undertaking or third party to whom activities are outsourced that are necessary to ensure the continued and effective
functioning of such assets. Companies that apply national GAAP and are not capitalising right-of-use assets shall include lease costs in the Opex in addition to the costs listed in the first subparagraph of point 1.1.3.1. of this Annex.
This means that the Opex amount does not cover all the operating expenses of Sweco Group; only a very small portion will fall into the above-mentioned categories.
11) Including all CapEx activities related to cars during 2021.
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Notes

Task Force on Climate-related Financial Disclosures
The Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, is a market-driven initiative aimed at developing recommendations for reporting
climate-related risks and opportunities. Reporting according to TCFD
is voluntary. For the second year, Sweco has prepared the company’s
reporting in accordance with the recommendations in the TCFD framework to describe how we work strategically with climate-related risks

TCFD’s Recommended and Supporting Recommended Disclosures
GOVERNANCE
Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities.
Describe management’s role in assessing and managing climate-related risks and
opportunities.
STRATEGY
Describe the climate-related risks and opportunities the organisation has identified over the short, medium, and long term.
Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the organisation’s businesses, strategy, and financial planning.
Describe the resilience of the organisation’s strategy, taking into consideration
different climate-related scenarios, including a 2°C or lower scenario.

RISK MANAGEMENT
Describe the organisation’s processes for identifying and assessing climate-
related risks.
Describe the organisation’s processes for managing climate-related risks.
Describe how processes for identifying, assessing, and managing climate-related
risks are integrated into the organisation’s overall risk management.
METRICS AND TARGETS
Disclose the metrics used by the organisation to assess climate-related risks and
opportunities in line with its strategy and risk management process.
Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG)
emissions, and the related risks.
Describe the targets used by the organisation to manage climate-related risks and
opportunities and performance against targets.
1) Page reference to the 2021 Annual and Sustainability Report
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and opportunities. The table below describes the scope of the reporting
with regard to governance, strategy, risk management, metrics and
targets based on TCFD’s guidelines. Page references are made to each
area in the sustainability report. In 2021, Sweco continued to assess
climate-related risk and opportunities, which are presented on page 12.

Page

Comment

10–11
10–11

12
12
Sweco has not yet tested the resilience of our strategy in
relation to different climate-related scenarios based on
science-based reports from IPCC and others.

10–12
10–12
10–12
(130–131 in ASR1)

30–31
32, 40–41
32, 40–41

Notes

Global Reporting Initiative Content Index
Focus areas and material topics

Supplier

Sweco

Sweco Group’s value creation chain
Business partners
Clients

Society

CLIMATE AND EXTERNAL ENVIRONMENT
Climate mitigation and adaption
Biodiversity
Energy efficiency, sources and systems
Water
Waste and circularity
Air quality
EMPLOYEES
Diversity and equality
Health and safety
BUSINESS ETHICS
Human rights
Business ethics
Supply chain management
GRI Standard

Disclosure

Page

Comment

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016
ORGANISATIONAL PROFILE
102-1
Name of the organisation
102-2
Activities, brands, products, and services

102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8

Location of headquarters
Location of operations
Ownership and legal form
Markets served
Scale of the organisation, including total number
of employees, operations, net sales, and capitalisation
Information on employees and other workers

102-9

Supply chain

102-10

Significant changes to the organisation and its supply
chain

102-11

Precautionary Principle or approach

102-12
102-13

External initiatives
Membership of associations

STRATEGY AND ANALYSIS
102-14
Statement from senior decision-maker
102-15
Key impacts, risks, and opportunities

ETHICS AND INTEGRITY
102-16
Values, principles, standards, and norms of behaviour
102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

(66 in ASR1)
16–21
(14–17, 105–107
in ASR1)
(66 in ASR1)
(66 in ASR1)
(72, 125 in ASR1)
(2, 14–17 in ASR1)
(66–67 in ASR1)
22–29, 41
(95 in ASR1)
36
36
(9, 105–106
in ASR1)
39

Most of Sweco’s employees are employed permanently and fulltime. Part-time employment is usually associated with parental
leave. Regional differences may occur due to national legislation.
Sweco has a limited supply chain. Our main impact is made in
client projects and collaborations with other parties.
No significant changes to the organisation’s size, structure,
ownership, or supply chain have occurred during the year.
Sweco is a signatory to the UN Global Compact whose
environmental risks include the precautionary principle.

39
39

(4–5, 12 in ASR1)
4–5, 12
(75–76, 130–131
in ASR1)

10–11, 34–36
(10–11 in ASR1)
34–36

1) Page reference to the 2021 Annual and Sustainability Report
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Notes

GRI Standard

Disclosure

GOVERNANCE
102-18

Governance structure

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40
List of stakeholder groups
102-41
Collective bargaining agreements
102-42
Identifying and selecting stakeholders
102-43
Approach to stakeholder engagement
102-44
Key topics and concerns raised
REPORTING METHODOLOGY
102-45
Entities included in the consolidated financial statement
102-46
Defining report content and topic boundaries

Page

Comment

(72–77 in ASR1)

9
36
9
9
8–9

(66–67 in ASR1)
40

102-47
102-48

List of material topics
Restatements of information

8
32, 40–41

102-49

Changes in reporting

8, 40–43

102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content index
External assurance

40
40
40
40
40
45–47
47

Sweco has collective bargaining agreements.

Report is based on Sweco operations and the boundaries of the
report have been established with the help of the GRI principles
for reporting and quality.
Climate emissions for base year 2020 have been updated in this
year’s report.
No significant changes from previous reporting periods in the list
of material topics and topic boundaries. Our reporting is also
more comprehensive than previous years; for example, in relation
to our GHG reporting, employees and EU taxonomy.

This report has not been audited by an external party. In accordance with requirements of the Swedish Annual Accounts Act our
auditors confirm that we have prepared a statutory sustainability
report.

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach

8
10–11
10–11

SPECIFIC DISCLOSURE GRI 200: ECONOMIC TOPICS
GRI 205: ANTI-CORRUPTION 2016
205-1
Operations assessed for risks related to corruption
205-2
Communication and training about anti-corruption
policies and procedures
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken
GRI 206: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOUR 2016
206-1
Legal actions for anti-competitive behaviour, anti-trust,
and monopoly practices
1) Page reference to the 2021 Annual and Sustainability Report
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34–36
34–36
34–36, 41

34–36

We have no confirmed cases of corruption in 2021.

We have no known cases in 2021.

Notes

GRI Standard

Disclosure

Page

Comment

SPECIFIC DISCLOSURE GRI 300: ENVIRONMENTAL TOPICS
GRI 302: ENERGY 2016
302-1
Energy consumption within the organisation
302-3
Energy intensity

40
40

GRI 305: EMISSIONS 2016
305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2
Indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3
Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-4
GHG emission intensity

40
40
40
40

SPECIFIC DISCLOSURE GRI 400: SOCIAL TOPICS
GRI 401: EMPLOYMENT 2016
401-1
New employee hires and employee turnover

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2018
403-9
Work-related injuries

41
(95 in ASR1)

41

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION 2016
404-1
Average hours of training per year per employee

22–29

404-2

22–29

404-3

Programmes for upgrading employee skills and transition
assistance programs
Percentage of employees receiving regular performance
and career development reviews

GRI 405: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY 2016
405-1
Diversity of governance bodies and employees

41

For Sweco the most important topic is sickness, which is
measured in sickness absence.

Sweco is not reporting on average number of training hours,
but reports that training is offered to all our people from day one.

As part of Sweco Talk all employees are offered continuous
employee performance reviews.

22–29, 41

GRI 406: INCIDENTS AND DISCRIMINATION AND CORRECTIVE ACTIONS TAKEN 2016
406-1
Incidents of discrimination and corrective actions taken
22–29, 41
GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT 2016
412-1
Operations that have been subject to human rights
reviews or impact assessments
412-2
Employee training on human rights policies or procedures

22–29
22–29, 41

Training in human rights is included as part of Sweco’s training
in business ethics issues.

1) Page reference to the 2021 Annual and Sustainability Report

Auditor’s report on
the statutory sustainability report
To the general meeting of the shareholders in Sweco AB (publ), corporate identity number 556542-9841
Engagement and responsibility
It is the board of directors who is responsible for the statutory sustainability report for the
year 2021 on pages 18–65 in the Annual and Sustainability Report and that it has been
prepared in accordance with the Annual Accounts Act.
The scope of the audit
Our examination has been conducted in accordance with FAR’s auditing standard RevR 12
The auditor’s opinion regarding the statutory sustainability report. This means that our
examination of the statutory sustainability report is substantially different and less in
scope than an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing
and generally accepted auditing standards in Sweden. We believe that the examination
has provided us with sufficient basis for our opinion.

Opinion
A statutory sustainability report has been prepared.

Stockholm, 18 March 2022
PricewaterhouseCoopers AB
Aleksander Lyckow
Authorised Public Accountant
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