Kvalitets- och hållbarhetspolicy
MTR Nordic Group bedriver spårbunden trafik och relaterade tjänster. Vår vision är att länka
samman och utveckla hållbara samhällen, vår viktigaste hållbarhetsfråga är i och med det att fler
väljer att resa med oss och därmed väljer bort fossildrivna alternativ. För att lyckas med det
behöver vi erbjuda de mest attraktiva resorna.
MTR:s kvalitets- och hållbarhetsarbete bygger på engagemang och samverkan internt och externt
för att utveckla arbetssätt och göra relevanta prioriteringar. Vi står bakom FN Global Compacts tio
principer och arbetar aktivt för att bidra till FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Vi har även
förbundit oss att minska vårt klimatavtryck i linje med det som krävs för att begränsa den globala
uppvärmningen till maximalt 1,5 ℃.
Vi arbetar för att:












Möjliggöra effektivt resande som är punktligt, tillgängligt, attraktivt, tryggt och säkert
Upprätthålla en hög servicenivå och en god tillgänglighet för våra kunder
Uppfylla tillämpliga lagar och andra krav
Minska miljö- och klimatpåverkan genom att reducera energianvändning,
kemikalieanvändning, avfall och utsläpp
När vi ställs inför olika val, till exempel vid resor och inköp, strävar vi efter att välja det
mest hållbara alternativet
Vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sunda anställningsvillkor
Ständigt förbättra vår verksamhet genom att uppmuntra alla medarbetare till delaktighet
Främja mångfald och jämställdhet
Skapa förutsättningar för hållbarhet och vara en aktiv aktör där vi samverkar och för dialog
med intressenter i samhället
Uppnå ekonomisk hållbarhet genom att ha god bolagsstyrning, lönsamhet, sund
affärskultur och riskhantering samt bedriva ett effektivt anti-korruptionsarbete och hushålla
med resurser
Säkerställa hållbara leverantörskedjor genom kravställning och uppföljning vid
upphandling och inköp

Vi ska ha ett verksamhetsledningssystem som innefattar dokumenterade arbetssätt och processer
för målsättning och uppföljning av utfall. För att kontinuerligt utveckla vårt kvalitets- och
hållbarhetsarbete arbetar vi med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetare.
Vi ska leva upp till ägares och övriga intressenters behov och förväntningar och vi ska vara
transparenta i vår hållbarhetskommunikation.
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