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Archus hållbarhetspolicy 

Genom ett nära samarbete med våra uppdragsgivare ska vi utveckla, projektera, 
bygga och förvalta hållbara miljöer, stadsdelar och fastigheter i enlighet med 
Agenda 2030. 

HÅLLBARHET INOM ARCHUS 
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är utgångpunkten i Archus 
hållbarhetspolicy som täcker de affärsområden som Archus Arkitektur, Archus 
Development samt Archus Partner är verksamma i. 

Archus hållbarhetsarbete ska bestå av tre delar 

• Archus hållbarhetspolicy 
• Archus hållbarhetsmål 
• Hållbara arbetsprocessen 
 

Archus hållbarhetspolicy definierar riktningen på arbetet som tillsammans med 
Archus hål/barhetsmål samt Hållbara arbetsprocessen definierar vad vi ska göra 
och hur vi ska göra det. 

Vi ska arbeta tillsammans med våra uppdragsgivare för att följa Agenda 2030. Det 
betyder att vi både internt på kontoren men också externt i våra uppdrag ska 
eftersträva lösningar som går i linje med en hållbar utveckling. Vi ska sträva efter 
ständig förbättring och att hela tiden flytta fram våra mål och positioner när det 
kommer till hållbarhet. 

Vi ska agera på ett föredömligt sätt och tillsammans med våra uppdragsgivare ta 
ansvar för att hållbarhet ska vara en självklarhet i uppdragen. Archus ska vara en 
aktör som aktivt stöttar och uppmuntrar hållbar stadsbyggnad genom kunskap och 
vägledning och när inte uppdragsgivaren efterfrågar det - ska vi föreslå det. 

Vi ska ha rätt kompetens för att driva projekt och uppdrag i en hållbar riktning och 
för kundens bästa genom att resurser och möjligheter till professionell utveckling 
ges. 

Lagar och riktlinjer ska ses som minimikrav och vi ska stäva efter en högre 
ambitionsnivå. 
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