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HÅLLBARHETSREDOVISNING ENLIGT GRI G4
Göteborgs Hamn AB har gett ut en årlig hållbarhetsredovisning,  
Hållbar hamn, sedan 2012. Detta är dock första gången som vi redovisar  
i enlighet med de internationella riktlinjerna för redovisning av hållbarhets- 
information, Global Reporting Initiative (GRI) G4, Core-nivå. 

VÅR FÖRHOPPNING ÄR ATT ÅRETS REDOVISNING SKA:

•  fokusera på de väsentliga aspekterna utifrån respektive hållbarhetsdimension

•  vara ännu mer relevant och transparent än tidigare utgåvor

Årets hållbarhetsredovisning, som avser verksamhetsåret 2015, har inte 
granskats av tredje part. Vår egen bedömning är dock att informationen  
i denna redovisning ska uppfylla GRI:s informationskrav för Core-nivå.

I de fall inget annat anges avser informationen Göteborgs Hamn AB. I aktuellt  
GRI-index ges hänvisningar till var i redovisningen olika delar återfinns.  
Förtydligande kommentarer kring mät- och beräkningsmetod lämnas i  
aktuell nyckeltalssammanställning.

HÅLLBAR HAMN
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Göteborgs Hamn grundades  

1620 
Hamnen är snart  

400 år!

       30%
 av den totala svenska  

utrikeshandeln passerar  
Göteborgs Hamn

    70%
 av Nordens industri finns inom  

en radie av 500 km

8000 personer är  

direkt sysselsatta i Göteborgs Hamn,  14000 indirekt

Antal anställda: 

123

Enda svenska hamn  
som kan ta emot världens  

största containerfartyg

       130
direktförbindelser  

ut i världen

70

       Omsättning: 

715 msek

Investeringar 2015:  

260 MSEK

100%
egenfinansierat bolag, ägda  

av Göteborgs Stad

godståg till och från 
hamnen varje dagVårt tågpendelskoncept 

bidrar årligen till en 
reduktion av koldioxid 

på 60 000 ton 

HAMNEN I KORTHET
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2015 blev ett händelserikt år för Göteborgs Hamn. Vår roll som porten  
till världen för stora delar av industrin stärktes på flera sätt. 900 meter kaj  
färdigställdes, en ny logistikpark för importlager började byggas och vi  
fick tillstånd att utveckla en helt ny hamn i Arendal. Att tillväxten sker  
hållbart med största möjliga miljöhänsyn blir allt viktigare.

Hållbar tillväxt allt viktigare

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största och har ett 
stort ansvar gentemot alla de företag som expor-
terar eller importerar över våra kajer. När hamnen 
växer och linjeutbudet utökas stärks också svenskt 
näringsliv och många arbetstillfällen skapas – både  
i Göteborg och på andra orter runt om i landet. 

TRENDER OCH UTVECKLING
Under året som gick blev några trender ännu 
tydligare, trender som vi måste förhålla oss till när 
vi utvecklar godsnavet. För det första blir fartygen 
allt större. I december välkomnade vi världens 
största containerfartyg, MSC Maya, med en 
kapacitet på över 19 000 containrar. Fartygen  
går på trafik mellan Europa och Asien och ökar i 
storlek för att redarna skall få skalfördelar. Som 
en konsekvens har vi börjat se över om farlederna 
behöver fördjupas för att kunna ta emot de allt 
större fartygen. 

En annan trend är att fler skogsföretag vill skeppa 
sina produkter via Göteborg. Genom att samla sina 
volymer till olika marknader i Göteborg kan de sänka 
sina logistikkostnader, genom det högfrekventa 
linjeutbudet som finns här. För att möta efterfrågan 
har flera nya omlastningsterminaler för papper 
och virke startat under året. 

Vi ser också att allt fler företag vill etablera 
importlager nära hamnen. Det har länge varit brist 
på logistikmark nära Göteborgs Hamn och därför 
är det glädjande att vi, tillsammans med andra 
fastighetsägare, nu kan erbjuda över 1 miljon 
kvadratmeter mark precis i anslutning till hamnen. 
Över 2000 nya arbetstillfällen kommer att skapas  
i den nya logistikparken. 

En klar trend är ökad efterfrågan på alternativa, 
renare fartygsbränslen. 2015 infördes det så 
kallade svaveldirektivet, med krav på betydligt 
renare bränsle i Nordsjön och Östersjön. Vi har 
investerat i dedikerad utrustning för det lågsvavliga 
bränslet och efterfrågan ökar allt mer. 2015 var 
dessutom första året som fartyg kan tanka 
flytande naturgas, LNG, i Göteborgs Hamn. Detta 
tack vare ett nytt regelverk som vi tagit fram i 
samarbete med Rotterdams Hamn. I våras blev 
Stena Line uppmärksammade när de lanserade 
världens första metanoldrivna färja. Rederiet 
DFDS har utrustat tolv av sina fyrtio fartyg med 
skrubbers som renar fartygets utsläpp till luft.

I Energihamnen märks den ökande efterfrågan 
på renare bilbränslen.  Energiministern invigde i 
slutet av året Preems nya anläggning för produk-
tion av förnybara drivmedel baserat på tallolja.

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB

”Över 2000 nya arbets- 
tillfällen kommer att skapas

i den nya logistikparken.”

VD HAR ORDET
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FRYST HAMNTAXA 
Fraktpriserna är historiskt låga, vilket gör att våra 
rederikunder kämpar för att nå plusresultat. Vårt 
bidrag 2015 är att frysa hamntaxan. På så sätt  
vill vi föregå med gott exempel i hamnklustret och 
även stärka sjöfartsklustret i Göteborgs hamn.  
Vi premierar också fartyg med hög miljöprestanda 
och erbjuder rabatt på hamntaxan. Utöver detta  
får fartyg som växlar över till flytande naturgas 
ytterligare rabatt. 

900 METER KAJ STÅR KLAR
För tre år sedan påbörjades arbetet med att bygga 
900 meter ny kaj i containerterminalen som drivs 
av APM Terminals. I somras stod kajen klar att ta 
emot världshavens stora containerfartyg. Tack 
vare ett nära samarbete mellan Göteborgs Hamn, 
terminaloperatören och entreprenörerna kunde 
kajen stå färdig tre månader före tidplan. 

NY HAMNTERMINAL FÖR EUROPATRAFIK
Vi tror på tillväxt av godsvolymer i Göteborgs hamn, 
både genom att attrahera fler linjer och att fler 
godstransporter kommer att flytta från land till 
sjö. Därför var det glädjande att vi i december fick 
tillstånd av mark- och miljödomstolen att bygga  
en ny terminal i ytterhamnarna. Ett 22 hektar nytt 
terminalområde ska skapas i Arendal genom 

utfyllnad av en miljon kubikmeter muddermassor 
och sprängstensvallar. Att återanvända och bygga 
med avfall skapar nytta.

VÄXA PÅ ETT HÅLLBART SÄTT
Genom att sätta hållbarhetsfrågorna i centrum vill 
vi skapa långsiktiga förutsättningar som hjälper 
våra kunder och samarbetspartners att växa 
tillsammans med oss. Vi har tidigt utmärkt oss 
som en föregångare när det gäller att minska 
transporternas miljöpåverkan. Nu strävar vi efter 
en jämn balans mellan hållbarhetsbegreppets  
tre dimensioner – det ekonomiska, miljömässiga 
och sociala ansvaret. Hållbarhetsarbetet utgår 
från visionen – att vara det självklara godsnavet 
för sjötransporter i Skandinavien – samt våra fyra 
kärnvärden samverkan, hållbarhet, innovation  
och pålitlighet. 

VARDAGSHJÄLTAR
För några år sedan gjorde vi en studie som visar 
att 22 000 personer arbetar i och med Göteborgs 
Hamn på ett eller annat sätt. Det är dessa 
människor som får hamnen att fungera varje  
dag, året runt – hamnens vardagshjältar. 123 av 
dem arbetar på Göteborgs Hamn AB. Vår önskan 
och ambition är att erbjuda en arbetsplats som  
är utvecklande, stimulerande och förmår att ta 
tillvara på nya idéer. 

Arbetsmiljön för personalen är av största vikt. 
Där har vi en nollvision mot sjukskrivningar som 
konsekvens av vår fysiska eller psykosociala 
arbetsmiljö.

Vi vill också ta samhällsansvar genom att ha  
ett nära samarbete med högskola och universitet, 
erbjuda examensarbete, ta emot praktikanter  
och sommarjobbare samt ställa sociala krav vid 
upphandling.

Som Skandinaviens största hamn har vi alltid 
varit öppna mot världen. För de flyktingar som 
väljer att stanna här är jobb viktigast för att bli en 
del av samhället. I Göteborgs Hamn är över 300 
företag inblandade i det stora logistikpusslet. Här 
hoppas vi att det kan finnas möjligheter. Vi som 
hamnbolag försöker hitta vägar att kunna attrahera 
och nyttja den kunskap som finns hos nyanlända 
ingenjörer.

KLIMATNEUTRALT HAMNBOLAG
2015 blev Göteborgs Hamn ett klimatneutralt bolag. 
Genom att satsa på solceller, biogas och fjärr värme 
och andra miljöåtgärder har utsläppen bantats ned 
till ett minimum. Resten kompenserar vi för genom 
att köpa kinesisk vindkraft. Det känns bra att ha 
uppnått detta, både för miljöns skull och för att  
vi ska ha större trovärdighet i vårt klimatarbete. 

Vårt uppdrag är att erbjuda sjötransporter  
till hela världen varje dag för Sveriges handels-
beroende näringsliv, och den rollen kommer vi att 
fortsätta stärka under 2016.

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB

”Genom att satsa på olika 
miljöåtgärder har utsläppen  

bantats ner till ett minimum.”

VD HAR ORDET
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Göteborgs Hamn är mycket mer än bara en hamn. Vi är Sveriges största godsnav, 
som tack vare det geografiska läget och en hög kapacitet spelar en avgörande roll för  
svensk export ut i världen. Det har under senare tid gjorts stora satsningar för att  
kunna erbjuda ännu smartare och effektivare transportvägar för svenska varor.

Brett linjeutbud och unikt läge

Som Skandinaviens största hamn är vår styrka  
det breda linjeutbudet. Härifrån finns cirka 130 
direktlinjer till destinationer världen över. Asien, 
Nordafrika och Nordamerika är några exempel  
på marknader som nås enkelt från Göteborg. 
Förutom direktlinjerna finns en tät trafik till de 
stora omlastningsnaven i Europa samt en frekvent 
intraeuropeisk rorotrafik*. Tack vare ett väl  
utvecklat tågpendelskoncept kan dagligen stora 
mängder gods från olika delar av Sverige och 
Norge snabbt och effektivt nå våra terminaler.

VI STÄRKER SVERIGES KONKURRENSKRAFT 
Svensk industri har alltid behövt direkttrafik till 
andra världsdelar – det vittnar även historien om. 
Göteborgs Hamn har funnits i 400 år. Genom att 
växa och utvecklas med omtanke om människor 
och miljö ska vi fortsätta att tänka långsiktigt  
i minst 400 år till. Tillsammans med kunder och 
andra viktiga hamnaktörer finns vi här med all  
den gemensamma kompetens och konkurrens  
som bara Sveriges största godsnav kan erbjuda.

* Rorotrafik = last som rullas av och på fartygen

Från Göteborg går cirka 130 direktlinjer  
över hela världen och även en tät trafik till  

de stora omlastningsnaven i Europa. 

BRETT LINJEUTBUD

BRETT LINJEUTBUD OCH UNIKT LÄGE
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Göteborgs Hamn har ett brett uppdrag i att skapa förutsättningar för  
ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Vi är ägda av  
Göteborgs Stad och bidrar till många arbetstillfällen direkt och indirekt.

Om oss i Göteborgs Hamn

DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborgs Hamn AB är en del av Göteborgs Stad. 
Göteborgs Stadshus AB är vårt moderbolag och
utövar den formella äganderollen över Göteborgs 
Hamn AB. Ägarstyrningen sker bland annat genom 
representation vid årsstämman. Göteborg Stad 
utövar även styrning genom att kommunfullmäk-
tige väljer styrelseledamöter, lekmannarevisorer 
och revisorer för bolaget och dess dotterbolag.  
Det är också kommunfullmäktige som fastställer 
ersättning till styrelse och revisorer.

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska in- 
 hämtas innan beslut av större vikt eller principiell 
betydelse fattas i verksamheten. I bolagsordningen 
fastslås anledningen till kommunens ägande av 
bolaget och i ägardirektivet, som fastställs av 
kommunfullmäktige i Göteborg, finns bindande 
instruktioner för bolagets styrelse och verk ställande 
direktör. Sedan våren 2015 har Göteborgs Hamn 
AB en ny styrelse som leds av Ulrica Messing, 
tidigare infrastrukturminister.

ETT BRETT UPPDRAG
Göteborgs Hamn AB ska skapa förutsättningar  
för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt 
godsnav. Inom ramen för detta ska Göteborgs Hamn 
AB tillhandahålla infrastruktur och energihamn, 
ansvara för säkerhet och samordna hamnfrågor. 
Vidare ska vi skapa förutsättningar för hållbara 
och effektiva fartygsanlöp samt marknadsföra 
hamnen, både nationellt och internationellt.

BIDRAR TILL SYSSELSÄTTNING
Hamnverksamhet har alltid betraktats som viktig 
för en regions möjligheter till handel med syssel-
sättning och tillväxt som följd. En undersökning 
visar att hela 8 000 personer är direkt sysselsatta  
i Göteborgs Hamn och 14 000 personer indirekt.

NY ORGANISATION
Under 2015 genomförde Göteborgs Hamn AB en 
omorganisation anpassad utifrån våra sex affärs-
områden: container, roro/bil, energi, kryssning, 
fastighet och färja. Genom att följa varje affär får 
vi en tydligare bild av hur det går för vårt bolag, 
och vilka beslut som behöver fattas för att styra 
vår verksamhet mot en hållbar tillväxt. Därmed kan 
vi stödja våra kunders affär på bästa sätt.

Ulrica Messing, ordförande  
Göteborgs Hamn AB:s styrelse

VISION

Göteborgs Hamn  
ska vara det självklara  

godsnavet för sjö transporter  
i Skandinavien.

AFFÄRSIDÉ

Göteborgs Hamn AB  
skapar förutsättningar för ett  
starkt, effektivt och hållbart 

skandinaviskt godsnav.

OM OSS I GÖTEBORGS HAMN
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 Tillstånd för  
att utveckla en  
ny godshamn  
i Arendal

Göteborg utsetts till  
Sveriges bästa logistikläge  

– för 14:e året i rad

  Ny logistikpark för  
importlager påbörjat

 Start av flera nya  
omlastnings terminaler  
för papper och virke

 Flera nya linjer till 
Göteborgs Hamn, både 
feeder och direktgående

900 meter
ny kaj i container terminalen

Möjlighet för fartyg att tanka  
flytande naturgas, LNG

 NY GPS-STYRD  
ROBOT INVIGD  
FÖR HANTERING  
AV OLJESPILL  
I ENERGI HAMNEN

Första året som  
klimatneutralt bolag!

Förnyade certifikat inom  
miljö, arbetsmiljö och kvalitet

Samarbetspartner  
i projekt för att erbjuda 
asylsökande ingenjörer 

praktikplats

Lansering av arbetsmiljö- 
program för att ytterligare stärka  

vårt arbetsmiljöarbete

Stolt Home Coming 
Partner när Volvo Ocean  

Race gick i mål

OHSAS 
18001

ISO 
14001

ISO 
9001

 VÄRLDENS 
 STÖRSTA 
  CONTAINERFARTYG I TRAFIK

Ny containertågpendel  
mellan Göteborgs Hamn  

och Katrineholm

Prisade av IAPH för årets bästa 
kommunikations insats:  

”SVENSKA EXPORTFRAMGÅNGAR”

Rekordartad 
ökning av  

bilexporten

ÅRET 2015
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Vår verksamhet påverkar och påverkas av en rad olika intressenter: allt från  
ägare och medarbetare till kunder, leverantörer och myndigheter. Genom att lyssna  
på våra intressenter blir vi bättre på att förstå vilka frågor som är viktiga,  
hur vi ska prioritera mellan dem och vad vi behöver utveckla. 

Långsiktiga relationer

Samverkan är nyckeln till långsiktig framgång och 
dialogen sker på många olika sätt: regelbundna 
möten med styrelse, kunder och myndigheter, del - 
tagande i branschorganisationer, referens grupper, 
samråd med allmänheten, årlig kund- och med-
arbetarundersökning, utvecklings samtal, arbets-
platsträffar, projektmöten, studiebesök med flera.

INTRESSENTDIALOG OM HÅLLBARHET
Utöver den regelbundna samverkan som sker, 
genomfördes under våren 2015 en omfattande 
intressentdialog på totalt 17 dialogtill fällen.  
Syftet var att lyssna av vilka hållbarhets frågor 
som våra intressenter tycker att Göteborgs Hamn 
AB ska prioritera, hur våra intressenter uppfattar 
att vi jobbar med respektive hållbarhetsfråga  
idag, vad de tycker att vi som bolag bör fokusera 
på det kommande året och på vilket sätt de vill  
ta del av vårt hållbarhetsarbete framöver. 

Genomförda dialogtillfällen har varit  
väldigt givande och uppskattade bland  
våra intressenter. Vi har fått in många  
värdefulla synpunkter till såväl hållbar- 
hetsredovisningen som i vårt löpande  
förbättringsarbete inom dessa frågor.

Inom ramen för dialogen deltog följande  
intressentgrupper: styrelse, medarbetare,  
fack, kunder, terminaler, leverantörer och  
myndigheter. För mer detaljer från intressent- 
dialogen se sidorna 52–53.

VÅRA INTRESSENTER

!
Visste du att?

54 % av våra 
kunder förknippar 

vårt varumärke med 
socialt ansvar.

Fyra till sex personer deltog vid 
varje dialogtillfälle som tog 1 – 1,5 timme.  *  Rederier, speditörer, varuägare, järnvägsoperatörer, hyresgäster.

 **  En rad olika aktörer som bidrar till vår framgång. Vissa av dessa ingår även i andra intressentgrupper.
 ***  Lokalsamhället, närboende, branschorganisationer, politiker och media.

Medarbetare

GÖTEBORGS  
HAMN AB

Ägare

Myndigheter

Port  
   community**

Samhälle
och  

    omvärld***

Terminal- 
operatörer

Kunder*

Leverantörer
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Utifrån resultatet från genomförd intressentdialog våren 2015 samt förväntningar  
och krav från vår ägare, myndigheter, vårt ledningssystem inom miljö, arbetsmiljö, 
kvalitet och trender i samhället, har de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna  
för Göteborgs Hamn AB identifierats. Dessa kan delas upp enligt följande:

Väsentliga hållbarhetsaspekter

Vårt miljöansvar:
•  Klimat

•  Biologisk mångfald

•  Utsläpp till luft

•  Resurseffektivitet

!
Visste du att?

72 % av våra 
kunder förknippar 

vårt varumärke 
med miljö.

Vårt sociala ansvar:
•  Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

•  Mångfald och jämställdhet

•  Icke-diskriminering

•  Kompetensutveckling 

•  Minskat utanförskap 

Vårt ekonomiska ansvar:
•  Nöjda kunder

•  Utveckling av godsnavet

•  Stabil ekonomi 

•  Hög affärsetik

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSASPEKTER
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Målsättningar till 2025
Hållbar tillväxt är Göteborgs Hamn AB:s  
viktigaste mål – både på kort och på lång sikt.  
Genom en hållbar tillväxt är vi 2025:

•  Ett marknadsorienterat hamnbolag som  
skapar förutsättningar för en volymtillväxt  
som överskrider genomsnittet

•  Ett starkt godsnav med störst linjeutbud  
i Skandinavien och Baltikum

•  Ett kompetensföretag med medarbetare som 
driver utvecklingen mot en hållbar hamn

•  En attraktiv arbetsplats som tar socialt  
ansvar och gör skillnad för sysselsättning  
och utanförskap i Göteborg

•  En ansedd nyskapare av hållbara transport-
koncept. Hamnens miljöpåverkan minskar  
i den omfattning som krävs för att bidra till 
stadens lokala miljömål

•  Ett bolag med god finansiell styrka  
som levererar ett stabilt och hållbart  
resultat till ägaren

 2016

 2017

 2018

 2025

Vägen till visionen om att vara 
det självklara godsnavet för 
sjötransporter i Skandinavien.

Till 2030 ska  
även sjöfartens  

koldioxidutsläpp inom  
Göteborgs geografiska  

område ha minskat med  
minst 20 procent jämfört  

med motsvarande  
utsläpp år 2010. 

VÅRA MÅL OCH UTFALL
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MÅL OCH UTFALL 2015

Område Mål Utfall Status Kommentar

Miljö Göteborgs Hamn AB ska vara ett klimat- 
neutralt bolag 2015 och koldioxidutsläppen  
ska understiga 520 ton.

480 ton Göteborgs Hamn AB:s totala koldioxidutsläpp har minskat markant 
jämfört med föregående år och målet för 2015 har uppnåtts.  
Utfallet innebär mer än en halvering av utsläppen på tre år och  
en minskning med cirka 200 ton sedan 2014.

Miljö De totala koldioxidutsläppen från verksam - 
heten och sjöfarten ska understiga 170 000 ton.

169 000 ton Målet uppnåddes 2015 till stor del på grund av minskad trafik, snarare  
än specifika åtgärder för minskad klimatpåverkan från sjöfarten.

Medarbetare Nöjd Medarbetar Index på minst 63. NMI 62 Resultatet för 2015 visade på klart förbättrade resultat för samtliga 
ingående mätområden förutom mätområdet ”Ditt bolag”. NMI höjde 
sig med tre skalenheter och hamnade på 62  istället för på minst 63 
som målet för året var.

Samhälle Sociala krav har ställts i minst 50 % av alla 
ramavtalsupphandlingar/längre entreprenader.

50 % Målet att ställa krav i minst 50 % av alla ramavtalsupphandlingar/ 
längre entreprenader har uppfyllts under 2015.

Kund 60 % av våra kunder ska ge oss helhets- 
omdömet "ganska eller mycket bra".

61 % I den kundundersökning som gjordes 2015 ökade helhetsomdömet  
för bolaget, Göteborgs Hamn AB, från 57 % till 61 % och målet på  
60 % uppnåddes. 

Ekonomi Ett verksamhetsresultat på 125 MSEK. 214 MSEK Verksamhetsresultatet förbättrades med 100 MSEK jämfört med 2014  
och översteg kraftigt budgetmålet på 125 MSEK. Resultatförbättringen 
mot budget förklaras med 39 MSEK av ökade intäkter och 50 MSEK  
lägre kostnader. 

 

I tabellen nedan presenteras status för 2015 års övergripande mål. Grön färg innebär att målet har 
uppnåtts, gul färg innebär att målet delvis har uppnåtts och röd färg innebär att vi inte har nått målet. 
För mer detaljerad information se kommentarsfältet samt nyckeltalsavsnittet på sidorna 33–44.

Här har vi nått upp till våra mål

Här har vi nästan nått upp till våra mål

Här har vi ännu en bit kvar för att nå upp till våra mål

VÅRA MÅL OCH UTFALL
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MÅL OCH UTFALL 2015

Område Mål Utfall Status Kommentar

Ekonomi En soliditet på minst 35 %. 48,3 % Soliditeten har stärkts jämfört med 2014 och överstiger kraftigt  
målet om minst 35 %. Soliditetsutvecklingen har påverkats positivt av  
att investeringstakten och upplåningsbehovet är lägre än i budget.  

Energi Energivolym på minst 18,5 miljoner ton. 21,1  
miljoner ton

Marknadsläget för våra kunder har under året varit väldigt positivt  
mot bakgrund av kraftigt fallande priser på råolja. 

Kryssning Minst 61 kryssningsanlöp. 50 kryssnings-
anlöp

Det främsta skälet till att vi missar målet är att rederiet Funchal  
tyvärr gått i konkurs och att flera anlöp därför ställts in. 

Container Containervolymer på minst 833 000 TEU. 820 000 TEU I detta segment har vi tappat trafik. En orsak är containerterminalens 
bristande kvalitet mot sina kunder under ombyggnationen av terminalen. 

Roro Roll-enheter på minst 536 000. 532 000  
enheter roll

Under 2015 påverkades SECU-volymerna negativt av Stora Ensos 
ändrade transportupplägg (indragen trafik på norra Finland och Tilbury).

Bil Bilvolymer på minst 200 000.  214 000 bilar Exporten av Volvobilar ökade kraftfullt under det fjärde kvartalet 
vilket kompenserade den försenade produktionsstarten av främst 
nya XC90. Antalet importbilar var stabilt och följde plan. 

Fastighet Detaljplanerna för Arendal 2, Halvorsäng 
och Sveas kulle har vunnit laga kraft. 

Detaljplan- 
ärendena har 
samtliga vunnit 
laga kraft  
enligt plan.

Arendal 2, laga kraft 3/7 2015
Halvorsäng, laga kraft 3/7 2015
Sveas Kulle, laga kraft 5/5 2015

 

Fastighet Inlämnad tillståndsansökan 
hamnutveckling Risholmen.

Ej inlämnad Inlämning framflyttad till 2016. Bland annat kvarstår att skriva 
avtal med Transportverket Region Väst kring masshantering 
och rådighetsfrågor.

VÅRA MÅL OCH UTFALL
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Vårt miljöansvar
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Ett proaktivt miljöarbete  
på en internationell nivå 
Göteborgs Hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera sjöfartens miljö-
påverkan och för att bidra till hållbara transporter, ofta i samverkan med våra kunder 
– terminaler, rederier och landtransportörer. Vi är också internationellt kända för 
vårt proaktiva miljöarbete och klassas som en av de ledande hamnarna i världen inom 
området. Vi var tidigt ute med satsningar som elanslutning av fartyg, tågpendlar som  
ersätter lastbils transporter och från och med 2015 är vi ett klimatneutralt företag.

HÖGA KRAV I HAMNENS MILJÖTILLSTÅND 
Verksamheten i Göteborgs hamn är tillståndspliktig 
enligt miljöbalken. Göteborgs Hamn AB har det 
övergripande ansvaret och samordnar miljöarbetet 
mellan de olika terminaloperatörerna. Miljö-
tillstånden ställer höga krav på att verksamheten 
inte ska ha någon negativ miljöpåverkan, och 
innefattar även långtgående förväntningar om en 
kontinuerlig förbättring inom miljöarbetet. Verk-
samhetens miljöpåverkan sammanställs varje  
år i miljö rapporter till tillsynsmyndigheterna.

NYTT AMBITIÖST MILJÖPROGRAM 
Under 2015 antogs ett nytt miljöprogram för 
Göteborgs Hamn AB. Miljöprogrammet utgår ifrån 
Göteborgs Stads miljöprogram och inkluderar  
tre övergripande mål: begränsad klimatpåverkan, 

minskad lokal miljöpåverkan och minskad resurs-
användning. Helt nytt är att vi har tagit fram mål om 
energieffektivisering och avfall. Miljöprogrammet 
innehåller en handlingsplan med aktiviteter där 
samtliga medarbetare involveras i att minska 
verksamhetens miljöpåverkan.

FÖRNYAT CERTIFIKAT ENLIGT ISO 14001 
Göteborgs Hamn AB:s miljöledningssystem är 
certifierat enligt ISO 14001. Certifikatet för nyades 
under 2015 och arbetet med ständiga förbättringar 
pågår löpande. Utöver Göteborgs Stads miljöpolicy, 
gäller miljöavsnittet i vår uppförandekod. 

Runt 60 000 ton koldioxid sparas årligen genom att gods 
transporteras till Göteborgs Hamn på tåg istället for lastbil.

 72 procent mindre utsläpp av SOx från sjöfarten  
i Göteborg sedan införandet av strängare regler 

för svavelinnehåll i fartygsbränsle. 

 Vill du veta mer kan du läsa  
 våra miljörapporter på: 

 www.goteborgshamn.se/miljo

330

91

2014

2015

VÅRT MILJÖANSVAR
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Positiva incitament  
för en bättre miljö 
Göteborgs Hamn AB har sedan länge aktivt arbetat för att hjälpa sina 
kunder att uppnå en minskad miljöpåverkan. En del i detta är att premiera
 fartyg med hög miljöprestanda, och i snart 20 år har Göteborgs Hamn 
använt en miljödifferentierad hamntaxa. En annan åtgärd är att vi bidrar 
till att flera fartyg kan elansluta sig vid kaj. 

MILJÖRABATT PÅ HAMNTAXAN 
Till grund för premien ligger två internationella 
miljöindex, Environmental Ship Index (ESI) och 
Clean Shipping Index (CSI). Fartyg som har minst 
30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna 
enligt CSI får tio procent rabatt på fartygshamn-
avgiften baserat på GT (Gross Tonnage). För fartyg 
som drivs med LNG ges ytterligare en rabatt på 
20 procent.

MILJÖINDEX 
Indexet Environmental Ship Index (ESI) har tagits 
fram inom den internationella hamnorganisationen 
IAPH och används av mer än 30 hamnar över hela 
världen. Genom att använda ett internationellt 
erkänt index kan vi bidra till att förbättra miljön 
även i andra delar av världen. Vår ambition är att 
verka för att ESI även ska användas i större ut- 
sträckning även i övriga världen, inte minst i Asien.

ELANSLUTNING AV FARTYG 
En aspekt som ger högre poäng i ESI är el-
anslutning, vilket innebär att fartygen stänger  
av motorerna när de lagt till vid kaj och kopplar  
in el från land för att driva alla funktioner ombord. 
Elan slutning ger kraftigt minskade lokala luft-
utsläpp, en tystare hamnmiljö och en bättre 
arbetsmiljö ombord på fartyget. 

POSITIVA INCITAMENT ÄVEN  
TILL VÄGTRANSPORTER 
Göteborgs Hamn AB har länge verkat för att flytta 
över mer trafik från lastbil till tåg, men det finns 
alltid ett behov av att nyttja även lastbil för en  
del av transporterna. Göteborgs Hamn AB ser 
därför över möjligheterna att skapa samma typ 
av positiva incitament för miljöförbättrande 
åtgärder även vad gäller vägtransporterna.

28% av fartygsanlöpen fick  
miljörabatt under 2015.  

32% av fartygsanlöpen har haft 
möjlighet att vara elanslutna 
vid kaj under 2015. 

46% av lastbilarna som  
trafikerar hamnområdet  
har EURO V klass eller högre.

Elanslutning ger kraftigt minskade lokala luftutsläpp, en tystare 
hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartyget.

VÅRT MILJÖANSVAR



17GÖTEBORGS HAMN AB – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

Kraftfulla klimatåtgärder i hamnen 
Göteborgs Hamn AB arbetar långsiktigt för att minska verksamhetens  
klimatpåverkan. Vi arbetar med att både sänka våra egna utsläpp  
och att hjälpa kunder och terminaloperatörer att sänka sina utsläpp.  
Klimatarbetet utgår ifrån Göteborgs stads miljö- och klimatstrategiska  
program. Under 2014-2015 har arbetet främst fokuserat på bolagets  
egna utsläpp och dessa har under denna tid halverats. 

STORA SATSNINGAR PÅ  
ALTERNATIVA ENERGIKÄLLOR 
Göteborgs Hamn AB:s miljöprogram innehåller en 
handlingsplan med aktiviteter som årligen bidrar 
till att minska bolagets klimatpåverkan. Under 
2015 installerades solceller på taket av huvud-
kontoret och ett skifte till biogas som värmekälla 
för två fastigheter genomfördes. Därtill infördes 
biovärme för Energihamnens följevärmesystem. 
Bolaget verkar för att minska klimatpåverkan från 
verksamhetens produktionsfordon. Fordonens 
dieselförbrukning har stadigt minskat under de 
senaste åren till förmån för fordon drivna av 
biogas och el. Under året har laddstolpar för 
elfordon uppförts i anslutning till huvudkontoret 
och ytterligare en elbil har lagts till i bilpoolen. 
Ambitionen är att uppföra fler laddstolpar i 
hamnområdet under 2016.

HAMNBOLAGET KLIMATKOMPENSERAR 
En viktig del av klimatarbetet är att Göteborgs 
Hamn AB blev ett klimatneutralt företag år 2015. 
Det innebär att vi ska klimatkompensera för de 
utsläpp av koldioxidekvivalenter som genererats 
av verksamheten under 2015. Klimatkompensa-
tionen kommer ske i vindkraftsprojekt Jilin Mali  
i nordöstra Kina. Projektet klassas som Gold 
Standard och är certifierat av FN enligt CDM, med 
höga krav på genomförande, socialt ansvars -
tagande och bidrag till hållbar utveckling.

Göteborgs Hamn AB deltar också i kampanjen 
Carbon Neutral Now, som leds av UNFCCC – United 
Nations Framework Convention on Climate Change. 
Kampanjen innebär att företag uppmuntras att 
mäta, minska och kompensera för sina utsläpp  
och är ett sätt för hamnbolaget att inspirera och 
uppmuntra andra aktörer. 270 kvm solceller installerades på huvudkontorets tak  

under våren 2015. Solcellerna innebär en minskning av  
bolagets energiförbrukning med cirka 55 MWh per år.

Minskat utsläpp av CO2 ekvivalenter från 
Göteborgs Hamn AB 2013 - 2015.

-46%
2015

480
2014

710

2013

890
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Ekologisk kompensation i Arendal 
Att utveckla Göteborgs hamn med nya terminaler och logistikområden innebär  
konsekvenser för befintliga natur- och kulturvärden. Göteborgs Hamn AB kompenserar 
därför för de natur- och kulturvärden som försvinner eller påverkas vid exploateringar.  
I samband med att en ny hamnterminal mellan Arendalshamnen och Älvsborgshamnen 
byggs försvinner en befintlig ålgräsäng och Göteborgs Hamn AB blir då först i landet  
med att i stor skala plantera nya ålgräsängar. 

•   Generalplan Göteborgs  
Hamn AB klar 1999

•   Fördjupad översiktsplan  
klar 2006

•   Detaljplan uppstart 2007

•   Detaljplan antas i juni 2015  
av Kommunfullmäktige, 
Göteborgs Stad och vinner 
laga kraft i juli 2015

Planer Tillstånd Projektering Byggande Drift

•   Arbete påbörjat 2008

•   Ansökan om tillstånd  
inlämnad december 2013

•   Tillstånd för utbyggnad  
ges av domstolen i  
november 2015

•   Tillståndet vinner laga- 
kraft i december 2015

•   Plan för genomförande av 
miljökompensation tas fram  
i samråd med myndigheter

•   Utredning av lämpliga  
lokaler för ålgräs  
på börjades våren 2015  
och beräknas vara klar  
under 2016

•   Första sådden av nya  
ålgräsängar planeras  
till våren 2016

•   Första transplanteringen 
planeras ske under 2017 

•   Sådd av ålgräs sker  
alltid minst två gånger

•   Utvärdering av så väl  
sådd som transplantering 
kommer årligen att ske  
fram till åtminstone 2023  
då utvärderingen ska  
presenteras för domstolen

•   Förhoppningsvis visar  
Göteborgs Hamn att det  
är möjligt att återskapa 
ålgräsängar i stor skala

1,7 hektar nya  
ålgräsängar skall  

planteras.

TIDSAXEL FÖR KOMPENSATIONSPROJEKTET
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Vårt sociala ansvar
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Arbetsmiljö och hälsa
Göteborgs Hamn ska vara en arbetsplats som kännetecknas av en god och säker  
arbetsmiljö. Anställda, kunder och samarbetspartners ska känna sig trygga med  
vårt sätt att hantera vår arbetsmiljö. En viktig framgångsfaktor, för att behålla 
kompetenta och motiverade medarbetare och attrahera nya, är att erbjuda en 
stimulerande och utvecklande arbetsplats. Vi har medarbetarnas hälsa i fokus.  

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
Hamnen har sedan ett antal år tillbaka arbetat 
systematiskt med att förbättra arbetsmiljön och 
har sedan oktober 2015 ett förnyat certifikat i 
enlighet med ledningssystemet OHSAS 18001. 
Under 2015 har en intern revision genomförts,  
där resultatet pekar på att vårt arbetsmiljöarbete 
har gått framåt. Förbättringsområden som  
identifierades var hur bolaget arbetar med föränd-
ringsarbete, kompetens och den psykosociala 
arbetsmiljön.

NYTT ARBETSMILJÖPROGRAM
2015 lanserades ett arbetsmiljöprogram för  
att ytterligare förstärka vårt arbetsmiljöarbete. 
Programmet togs fram utifrån de vanligaste 
fysiska och psykosociala riskfaktorerna inom 
bolaget som hade identifierats genom olika 
riskbedömningar, utvecklingssamtal och  

2014 års medarbetarundersökning. Programmet 
innehåller mål och aktiviteter som ska bidra till 
att minimera eller helt och hållet ta bort identi-
fierade risker. 

Vi arbetar med dessa mål och aktiviteter på olika 
nivåer i bolaget och följer upp vår utveckling i vår 
arbetsmiljökommitté. 

Exempel på konkreta åtgärder under året är bland 
annat framtagandet av en utbildning för chefer  
och skyddsombud om hur vi tidigt upptäcker och 
hanterar signaler på stress. Utbildningen ska även 
behandla de nya före skrifterna för Organisatorisk 
och Social arbets miljö. Utbildningen kommer att 
genomföras under första halvåret 2016.

HÄLSA OCH FRISKVÅRD
Att satsa på friskvård får människor att må bättre 
och orka mer, det får sjukskrivningarna att minska 
och gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare. 

Hösten 2015 erbjöds våra anställda att göra en 
hälsoprofilbedömning hos företagshälsovården, 
vilket 78 av de 123 anställda gjorde. Det gav oss  
en indikation på hälsoläget i bolaget och varje 
anställd fick en personlig återkoppling kring sitt 
eget hälsoläge. Friskvårdsbidrag är ett sätt att 
uppmuntra till att vara aktiv på olika sätt och 
därigenom ta ansvar för sin egen hälsa. 2015 
använde 57 personer detta bidrag. 

Hamnbolaget vill att alla ska känna sig trygga 
med hur vi hanterar vår arbetsmiljö.

Genom ett tydligt medarbetar-
fokus samt att växa hållbart med 

hänsyn till miljö och samhälle, utsågs 
Göteborgs Hamn AB till ett av 

Sveriges 100 Karriärföretag 2015.

VÅRT SOCIALA ANSVAR
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Vi följer upp och utvärderar vårt arbetsmiljöarbete 
genom interna och externa revisioner, uppföljning 
och utvärdering av vårt arbetsmiljöprogram, 
avvikelsehanteringssystem, årliga utvecklings-
samtal och medarbetarundersökning. Detta arbete 
hoppas vi på sikt ska leda till färre tillbud och 
olyckor, nöjdare medarbetare och noll sjukskriv-
ningar som en konsekvens av vår fysiska eller 
psykosociala arbetsmiljö. Från 2014 till 2015 
minskade antalet olyckor utan sjukfrånvaro  
från sju till en, medan vi tyvärr även under 2015 
hade en olycka med sjukfrånvaro som följd.

SÅ TYCKER MEDARBETARNA
Det är viktigt för oss att få veta vad medarbetarna 
tycker om sin arbetsplats och sin arbetssituation. 
Vid den medarbetarenkät som gjordes hösten  
2015 ökade vårt NMI till 62, jämfört med 59 förra 
året. Av våra medarbetare svarade 90 procent på 
enkäten. Undersökningen visade på klart förbätt-
rade resultat för samtliga ingående mätområden, 
bland annat inom ledarskap. Däremot höjdes inte 
mätområdet ”Ditt bolag” i samma utsträckning. 
Glädjande är att totalresultatet förbättrades, trots 
att mätningen gjordes strax efter att en organisa-
tionsförändring genomfördes. 
I början av 2016 kommer analys av resultatet  
och beslut om förbättringsaktiviteter att ske för  
att ytterligare höja NMI bland våra medarbetare 
och inhyrd personal.

Höjt NMI
Medarbetarundersökningen visade på klart 
förbättrade resultat för samtliga ingående  
mätområden, bland annat inom ledarskap.

KAMPEN OM KOMPETENS
Att kunna attrahera och behålla välutbildade  
och kompetenta medarbetare blir en allt viktigare 
fråga för många industrier, vilket även gäller oss. 
För att vi ska klara av vårt uppdrag och dessutom 
skapa en god och attraktiv arbetsmiljö så är rätt 
bemanning viktigt. Utmaningen ligger framför  
allt i att kunna rekrytera anläggningsingenjörer  
i samma omfattning som våra utvecklingsplaner 
kräver. Inom det området konkurrerar vi om 
personal med övriga byggbranschen. För att 
lyckas måste vi tänka nytt i hur vi attraherar 
potentiella medarbetare och hur vi rekryterar.

KOMPETENSUTVECKLING  
OCH SATSNING PÅ UNGA
Internt satsar vi löpande på att utveckla våra 
medarbetare så att de bättre ska kunna klara  
av dagens och morgondagens arbetsuppgifter.  
Till grund för medarbetarnas utveckling ligger 
utvecklingssamtalet, som genomförs med alla 
minst en gång per år. 

Det är viktigt att dela med oss av vår tid och 
kunskap och ge ungdomar en möjlighet att komma 
ut i arbetslivet. Det sker bland annat genom att vi 
är ute och håller föredrag, tar emot studiebesök 
och erbjuder praktik- och sommarjobb. Genom 
Tekniksprånget, som är ett samarbete mellan 
regeringen och Sveriges arbetsgivare i syfte att 
locka ungdomar att välja ingenjörsyrket, har vi 
under 2015 kunnat erbjuda praktikantplats.

NMI (Nöjd medarbetarindex)
Svarsfrekvens för medarbetarundersökningen, i procent

908883

2013 2014 2015

63 59 62
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THE PORT OF SCANDINAVIA

57 4̊2’ N 11̊  56’ E

Göteborgs Hamn ABFastställd 2014-05-01

Driftföreskrifter  för Energihamnen  i Göteborg

Säkerhetsarbetet i Energihamnen
Inom Göteborgs Hamn AB bedrivs ett kontinuerligt och målinriktat  
säkerhetsarbete av medarbetare och övriga verksamheter inom Energihamnen.  
Riskhantering och erfarenhetsåterföring är viktiga delar i vår samverkan  
med alla aktörer på området. I vår strävan att hela tiden förbättra  
säkerheten ingår en god och tät kontakt med berörda myndigheter. 
Här nedan kan du läsa om områden som varit aktuella under 2015.

TRAFIKSÄKERHET 
Under 2015 har vi haft ett fokus på att höja  
trafik säkerheten inom området genom: 

•  sänkt hastighet i Skarviks- och Ryahamnen

•  nybyggd trottoar och förbättrad belysning

•  farthinder på Hjärtholmsvägen

•  regelbundna hastighets- och nykterhets-
kontroller

BRANDSÄKERHET
Under året togs de nya brandvattenpumparna i 
drift i Torshamnen. Ett nytt brand- och säkerhets-
båtsavtal började gälla och container för skum  
till brandbåtarna kom på plats. Vid ett eventuellt 
nödläge finns nu utökad kameraövervakning på  
kaj och ett förbättrat larm- och varningssystem.

SÄKER UTRUSTNING
Påkörningsskydd för rörgator har förbättrats längs 
flera vägar. Ett omfattande utbyte av elutrustning 
har genomförts och jordningen har förbättrats på 
flera platser. Gasåtervinningsanläggningen har 
uppgraderats efter genomförd riskanalys. På två av 
våra kajer har vi förbättrat pollararrangemangen. 
Vi har moderniserat och utökat vårt processtyr-
system för drift och övervakning så att även hjälp-  
system för gasåtervinning respektive kvävgas-
produktion inkluderas.

ERFARENHETSÅTERFÖRING TILLBUD
För att hålla en god säkerhetsnivå så rapporteras 
och åtgärdas systematiskt tillbud. Uppföljning görs 
i veckovisa avvikelsemöten och resultat återkopplas 
till berörda intressenter. 

UTBILDNING, ÖVNING
Majoriteten av våra anställda i Energihamnen har 
deltagit i olika säkerhetsrelaterade utbildningar 
under året. Ett flertal större samt mindre övningar 
har genomförts både internt och med andra 
aktörer. Exempelvis har en total utrymningsövning 
av hela Skarvikshamnen genomförts. Företaget 
har tagit fram en ny krisplan som övats av kris-
ledningsgruppen.

ENTREPRENÖRER
Hamnbolaget samordnar hetarbetstillstånd inom 
området genom ett nytt webbaserat tillstånds- 
system. Under året har den webbaserade säker-
hetsutbildningen, Grönt kort, som entre prenörer 
och anställda genomgår, uppdaterats.

I vår strävan att hela tiden förbättra
säkerheten ingår en god och tät kontakt med alla 

aktörer i området och berörda myndigheter.

Arbeta säkert i  

Energihamnen i Göteborg

VÅRT SOCIALA ANSVAR
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Inkluderande arbetsplats 
Vår vision är att Göteborgs Hamn AB är känd som en arbetsplats  
där det råder jämställdhet och mångfald och där ingen diskrimineras  
eller kränks. Vi vill skapa en inkluderande arbetsplats, fri från  
diskriminering och använda våra medarbetares olika erfarenheter 
och kunskaper. Vi ser och uppskattar olikheter. 

MÅNGFALDEN SKA ÖKA 
Vi vet att 15 procent av våra medarbetare har annan 
etnisk bakgrund och vi har få medarbetare med 
funktionsnedsättning. Dessutom är endast ett kön 
representerat inom vissa yrkeskategorier. Det är svårt 
att rekrytera till vissa befattningar och det gör att 
mångfalden inte ökar i den takt vi vill. Vårt mål är en 
jämn könsfördelning i yrkesgrupper och avdelningar 
där utbudet av kompetens på arbetsmarknaden är 
jämnt fördelad. Vi ska erbjuda en rekryterings  process 
som ger likabehandling i bedömning av alla arbets-
sökandes kompetens och lämplighet oberoende 
av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, 
funktionshinder eller trosbekännelse.

För vårt arbete med mångfaldsfrågor har 
Göteborgs Hamn en likabehandlingsplan som 
revideras årligen och fastställs av styrelsen.  
Syftet är att presentera de åtgärder som behöver 
göras för att främja lika rättigheter och för att 
förebygga diskriminering.

OJÄMLIKT OCH JÄMLIKT
Våra medarbetare ska ha goda kunskaper om 
mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Vi har genom-
fört workshops på temat ”Ojämlikt & Jämlikt”;  
en dialog om mänskliga rättigheter, värderingar 
och bemötande. Alla medarbetare uppmuntras att 
delta vid olika externa arrangemang under året, 
såsom West Pride-festivalen. Vi erbjuder samma 
anställningsförmåner för våra medarbetare 
oavsett kön och vi är positiva till och uppmuntrar 
föräldraledighet. Där det är möjligt erbjuder vi 
flexibel arbetstid. 

VI ACCEPTERAR INGA KRÄNKNINGAR
I vår likabehandlingsplan är vi tydliga med att 
Göteborgs Hamn AB inte accepterar kränkning 
eller diskriminering vare sig mot medarbetare, 
arbetssökande, kunder eller gäster. Det gäller för 
alla som vistas inom vårt eget verksamhetsområde. 

Vi har inga anmälda fall av diskriminering, men 
vi vet genom vår medarbetarenkät att det finns ett 
fåtal medarbetare som upplever sig kränkta eller 
diskriminerade av antingen chef eller medarbetare.  
Varje fall är ett fall för mycket och vi jobbar därför 
vidare med informationsinsatser. Vi uppmanar 
våra medarbetare att söka stöd hos sin chef eller 
hos HR om man blir utsatt för kränkningar. 

INGEN LÖNEDISKRIMINERING
Vi gör lönekartläggning varje år med analys uti- 
från mäns och kvinnors löner. Vi har inga osakliga 
löneskillnader. Våra löner ska vara jämställda  
och konkurrenskraftiga, som grund för långsiktig 
kompetensförsörjning. Löneskillnader får inte vara 
diskriminerande. Lönebildning och lönesättning 
ska bidra till att vi når målen för verksamheten. 
Lönen ska stimulera till förbättringar av verksam-
hetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. 

Vårt mål är en jämn könsfördelning i yrkesgrupper där utbudet 
av kompetens på arbetsmarknaden är jämnt fördelad.

VÅRT SOCIALA ANSVAR



24GÖTEBORGS HAMN AB – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

Så bidrar vi till  
minskat utanförskap  
Vi ska göra vad vi kan för att vara en del av lösningen på de utmaningar som 
vårt samhälle står inför lokalt i Göteborg, men även globalt. För oss är det 
viktigt att bidra till ett mer socialt hållbart Göteborg med minskat utanförskap 
och minskade skillnader i livsvillkor mellan olika grupper i samhället. Vårt 
fokus är att underlätta för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Hur vi lyckas och vad vi gör påverkar många i samhället.

SOCIALA KRAV VID UPPHANDLING  
GER RINGAR PÅ VATTNET
Under tre års tid har Göteborgs Hamn utvecklat 
och ställt sociala krav vid upphandling. Genom 
kraven har vi utmanat entreprenörer och leveran-
törer att ta ett större socialt ansvar. Under 2015 
kunde vi se att ansträngningarna ger ringar på 
vattnet. Exempelvis har en av våra leverantörer 
utvecklat ett mentor- och studiebesöksprogram 
tillsammans med Angeredsgymnasiet och  
liknande program kommer att införas på andra 
orter i Sverige. En annan leverantör har instiftat 
ett stipendium till skolungdomar boende i utsatta 
områden och andra har börjat ta in praktikanter 
eller lärlingar.

Vid en av årets större upphandlingar; ny hamn-
entré för lastbilar – Port Entry, ställde hamnbola-
gets inköpsavdelning krav på att skapa syssel- 
sättning för personer som står långt från arbets-  
marknaden. Allt enligt Göteborgs Stads prioriterade 
mål inom området arbetsmarknad. Kravet har  
lett till att två personer har anställts hos anlitad 
entreprenör för att arbeta med byggnationen  
av Port Entry.

ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Göteborgs Hamn vill bidra till att möjliggöra inte-
gration av de nyanlända flyktingar som kommer 
till vår stad. Göteborgs själ är att vara öppen för 
världen. Det är en del av stadens identitet.  

Nu sätts dessa ord på prov. För de flyktingar som 
väljer att stanna här är jobb viktigast för att bli en 
del av samhället. Vi som hamnbolag behöver till 
exempel anställda ingenjörer och just nu under-
söker vi möjligheten att erbjuda sysselsättning för 
nyanlända ingenjörer. Med start 2015 stöttar vi ett 
nystartat projekt som fyller den viktiga uppgiften 
att erbjuda asylsökande ingenjörer praktikplats. 
Vi ser fram emot att välkomna praktikanter till 
vårt bolag. 

Asylsökande ingenjörer på möte  
om praktikplats i november 2015.
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Vårt ekonomiska ansvar
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Utveckling av godsnavet Göteborg
I en allt mer globaliserad värld spelar Göteborgs Hamn en central roll för 
svenskt näringsliv. Med direktförbindelser till de flesta världsdelar samt täta 
avgångar inom Europa är Göteborgs Hamn Skandinaviens största godsnav. 
För att lyckas med vår uppgift att utveckla godsnavet är en god samverkan 
och nöjda kunder av stor vikt, liksom stabil ekonomi och hög affärsetik.

FLER ANLÖP TILL  
CONTAINERTERMINALEN
Året som gått har inneburit ökad trafik till och från 
Göteborgs Hamn i form av nya fartygslinjer, både 
direktlinjer och trafik med omlastning. Vid slutet av 
2015 hade Göteborgs Hamn utöver ett heltäckande 
feedernätverk, två direktanlöp till Asien per vecka, 
ett till USA och även möjligheter till Indien/Mellan-
östern och Nordafrika. Under 2015 påbörjades en 
utredning kring behovet av en farledsfördjupning 
till hamnen, då fartygen fortsatt att öka i storlek. 

Nybyggnationen av 900 meter kaj i container-
terminalen stod klar i maj. Göteborgs Hamn AB  
har satsat 440 miljoner kronor i den nya kajen  
som bland annat är utrustad för landel.

Fokus 2016:
•  Marknadsbearbetning och ökad samverkan  

i hamnklustret

•  Konceptutveckling för nya kundsegment

•  Fortsatt utredning kring en farledsfördjupning

RORO , FÄRJA OCH BIL  
– LJUST ÅR FÖR BILEXPORT
2015 var året då ytterligare export av Volvos 
personbilar började gå via Göteborgs hamn.  
Exporten av bilar ökade rekordartat under andra 
halvan av året, mycket beroende på Volvos nya 
modellprogram. Rorotrafiken mellan Belgien och 
Sverige utvecklades ytterligare genom att ett nytt 
rederi började trafikera sträckan. Englandstrafiken 
visade fortsatt god utveckling. Färjetrafiken var 
stabil under 2015 för både Danmark och Tyskland.

Fokus 2016:
•  Marknadsbearbetning och konceptutveckling  

för att ytterligare öka kundvärde och volymer  
via Göteborgs hamn 

av den totala svenska 
utrikeshandeln passerar 
Göteborgs Hamn30%

Exporten av bilar ökade rekordartat  
under andra halvan av året.

!
Visste du att?
Göteborg är utsett 

till Sveriges 
bästa logistikläge 

14 år i rad.

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
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NY LOGISTIKPARK 
Det har länge varit brist på hamnnära logistikmark. 
Men nu växer en 1 miljon kvadratmeter stor park 
fram – Port of Gothenburg Logistics Park. Under 
sommaren fick Göteborgs Hamn AB som har en 
del av området – drygt 400 000 kvadratmeter, 
klartecken att börja utveckla och bebygga området 
som är beläget en knapp kilometer från hamnen. 
Marknadsföring och markarbeten är uppstartade 
och första inflyttning beräknas under 2017. 
Över 2000 nya arbetstillfällen förväntas skapas 
i den nya logistikparken.

Fokus 2016:
•  Fortsatt arbete med att hitta strategiska  

hyresgäster

•  Utveckla skräddarsydda och kundanpassade 
logistikanläggningar

ENERGI – NYA MARKNADSFÖRUT- 
SÄTTNINGAR SKAPAR MÖJLIGHETER
Hälften av all råolja som tas in till Sverige kommer 
via Göteborgs Hamn. Här finns också Sveriges 
största depåverksamhet som försörjer hela 
Västsverige med bland annat diesel och bensin.

Från att ha varit relativt stabilt började råolje-
priset plötsligt att falla kraftigt hösten 2014. 
Priserna var vid årsskiftet 2015/2016 cirka  
70 procent lägre än 18 månader tidigare. Det nya 
marknadsläget har gynnat både stadens raffina- 
derier och lagringsbolag. Volymerna ökade med  
10 procent under året.

Stora ansträngningar har gjorts för att öka kost-
nadseffektiviteten och hitta smarta lösningar 
tillsammans med våra kunder. Kapaciteten ökade i 
hamnen då en ny rörledning till kaj 551 togs i drift. 
Preem genomförde investeringar som möjliggör en 
fördubblad produktion av förnyelsebara bränslen. 
St1 invigde sin nya produktionsanläggning för 
bio-etanol och InterTerminals Sweden AB tog  
över terminalen som drivits av Vopak.

Fokus 2016:
•  Fortsatt arbete med att öka kostnads- 

effektiviteten inom affärsområdet

•   Delta i olika projekt med våra kunder  
i syfte att stärka Göteborg som energihub  
och möjliggöra nya volymer i framtiden

KRYSSNING – UTMANINGAR VÄNTAR  
FÖR SEGMENT SOM VUXIT FORT
Marknaden för kryssningsresor i vår region  
har stagnerat på senare tid. Hamnen tog emot  
50 kryssningsfartyg under året. Flera hamnar i  
vårt närområde satsar på kryssningssegmentet, 
vilket skärper konkurrensen. 

Fokus 2016:
•   Arbetet med att hitta en ersättningskaj för 

dagens kryssningsterminal i Frihamnen  
har påbörjats och fortsätter under 2016

•   En strategiutredning kring kryssnings- 
trafiken ska genomföras ihop med staden,  
för att identifiera hur segmentet kan  
utvecklas i framtiden

Visionsbild över en fullt utbyggd  
Port of Gothenburg Logistics Park.

!
Visste du att?

Över 2000 nya arbets- 
tillfällen förväntas 
skapas i den nya  
logistikparken.

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
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Stabil ekonomi 
En stabil ekonomi och god lönsamhet ger Göteborgs Hamn AB möjligheter 
att underhålla och utveckla hamnens anläggningar till nytta för kunder, 
ägare och svensk industri. Göteborgs Hamn verkar på en internationell 
konkurrensutsatt marknad. Att leverera prisvärda och konkurrenskraftiga 
tjänster är avgörande för fortsatt utveckling av godsnavet Göteborg. 

EGENFINANSIERAT BOLAG
Göteborgs Hamn AB är ett egenfinansierat bolag 
och erhåller inget ekonomiskt stöd från ägaren 
Göteborgs Stad. Bolaget lämnar koncernbidrag 
till ägaren om det inte medför någon väsentlig 
begränsning av vår förmåga att göra nödvändiga 
investeringar eller utföra vårt uppdrag. 

VÅRA INVESTERINGAR
Hamnens verksamhet är kapitalintensiv och en 
långsiktig ekonomisk styrning är av stor betydelse. 
Årligen upprättas en tioårig investeringsplan 
som rapporteras till ägaren. För den kommande 
tioårsperioden uppgår planerade investeringar 
till 4,2 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 
investeringar som är på utredningsstadiet. 

De största investeringarna 2015:

•   Nybyggnation av kajer i containerterminalen 

•    Reinvesteringar i befintliga anläggningar 

•  Ytuppgradering i containerterminalen 

•  Ny hamnentré för lastbilstrafik Port Entry 

De största investeringarna 2016:

•  Port of Gothenburg Logistics Park 
 – nytt logistikområde

•  Mudderdeponi och framtida hamn- 
utbyggnad i Arendal

•  Ny hamnentré för lastbilstrafik Port Entry

•  Ytuppgradering i containerterminalen

•  Reinvesteringar i befintliga anläggningar

Omsättning per affärsområde 2015  
(totalt 715 MSEK) 

Energi  30%
Container  26%
Roro/Bil  21%
Färja  11%
Fastighet  7%
Övrigt  4%
Kryssning  2%

”För den kommande tioårsperioden 
uppgår planerade investeringar 

till 4,2 miljarder kronor.”

Investeringar per affärsområde 2015 
(totalt 260 MSEK)   

Energi  21%
Container  53%
Roro/Bil  7%
Färja  3%
Fastighet  11%
Övrigt  5%

Investeringar per affärsområde 2016–2026 
(totalt 4 243 MSEK)  

Energi  26%
Container  12%
Roro/Bil  8%
Färja  1%
Fastighet *  36%
Övrigt **  17%

 *   Avser framförallt investeringar i logistikfastigheter  
 ** Avser framförallt investeringar i mudderdeponi och ny terminal i Arendal

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
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VÅRT KVALITETSARBETE
Göteborgs Hamn AB:s kvalitetsarbete ska skapa 
förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart 
skandinaviskt godsnav, med fokus på att skapa 
kundvärde och kundnöjdhet. Vi har tre utgångs-
punkter i vårt arbete; god kunskap om våra 
kunders behov, arbeta för effektiva och värde-
skapande processer samt ständiga förbättringar.  
I vårt arbete med verksamhetsutveckling har vi 
LEAN som förhållningssätt. Göteborgs Hamn AB:s 
verksamhet är certifierat enligt ISO 9001 och 
certifikatet förnyades under 2015.

FÖREGÅNGARE I SVENSKA  
HAMNBRANSCHEN
Vi har en god medvetenhet om statusen på våra 
anläggningar tack vare systematiska och regel-
bundna inspektioner.  Här är vi föregångare i  
den svenska hamnbranschen. Det finns idag en 
dokumenterad historik på hur anläggningarnas 
status utvecklats över åren. Med den kunskapen 
har vi goda möjligheter att planera vårt långsiktiga 
underhåll så att åtgärder sätts in vid rätt tidpunkt.
För godsnavets fortsatta utveckling ser vi anlägg-
ningsunderhåll mer som en investering för fram-
tiden än en utgift. För detta krävs att vi ökar vår 
medvetenhet och förståelse kring anläggningarnas 
status och utvecklar vår kompetens att hantera 
den kunskapen. För närvarande har Göteborgs 
Hamn brist på anläggningsingenjörer, vilket 
inneburit att det planerade underhållet och 
reinvesteringar inte kunnat genomföras fullt ut. 

!
Visste du att?

Vi är ett egenfinansierat 
bolag utan ekonomiskt 

stöd från ägaren 
Göteborgs Stad.

För godsnavets fortsatta utveckling ser vi 
anläggningsunderhåll mer som en investering 
för framtiden än en utgift.

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
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KOSTNADSEFFEKTIVITET
Under 2015 har vi åstadkommit följande:

•  Ny leverantör för IT-tjänster som ger högre 
kvalitet till lägre kostnad 

•   Anpassat IT-infrastrukturen till bolagets  
nuvarande uppdrag vilket inneburit en  
minskning av hårdvara med 40 procent 

•   Nytt anlöpssystem integrerat med Sjöfarts-
verkets system, skapar förutsättningar för  
ökad kundnytta och lägre kostnader

•   Nytt avtal för beredskap av brand- och  
nöd bogsering till betydligt lägre kostnad 

•  Hamntaxan 2016 hålls oförändrad och vi har 
tagit fram ett långsiktigt mål för kostnads-
effektivitet i bolaget

ÅRETS RESULTAT
Resultat för koncernen för Göteborgs Hamn AB 
uppgår till 206 MSEK att jämföra med 150 MSEK  
för 2014. Resultatet förbättrades både genom 
ökade intäkter (+ 7 procent) och att kostnaderna  
hållits nere. Bemanningssituationen på vår  
infrastrukturavdelning är och har varit svår och  
då framförallt inom kaj och mark (anläggning). 
Konsekvensen är att planerat underhåll och 
reinvesteringar har skjutits på framtiden.  
Det innebär att bolagets resultat förbättrades 
kortsiktigt genom lägre infrastrukturkostnader, 
lägre avskrivningar för reinvesteringar och 
minskat behov av upplåning.

Intäkter och vad pengarna används till

Göteborgs Hamn AB

Intäkter från  
hyror och arrenden

Avgifter från 
energivaror

Underhåll och  
nyinvesteringar av 
kajer/terminalytor

Rörledningar och 
lastarmar

Avgifter från 
anlöpande fartyg

Koncessionsavgifter från kunder  
och samarbetspartners

Muddring av 
hamnbassängerna

Väg och järnvägs-
infrastruktur  

i hamnens närhet

Miljö- och säkerhets-
arbete, klimatsmarta 

transportkoncept

Marknadsföra godsnavet
Göteborgs Hamn

Utveckling 
av logistikmark / 

logistikcenter

Ansvara för 
anlöpsprocess, 

trafikinformation  
och övervakning
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I årets kundundersökning ökade helhetsomdömet för hamnbolaget,  
Göteborgs Hamn AB, från 57 till 61 procent. Hamnen som helhet får  
däremot ett lägre betyg. Endast 43 procent ger hamnen helhetsomdömet  
"ganska eller mycket bra" jämfört med 51 procent 2013.

Ett av Göteborgs Hamn AB:s  
övergripande mål är: NÖJDARE KUNDER 

Genom en årlig web-baserad nöjd kundundersökning, som 
skickas ut till drygt 200 kunder, tar vi reda på våra kunders 
uppfattning om Göteborgs Hamn AB, såväl som hamnen  
som helhet. Svarsfrekvensen var 2015 cirka 50 procent. Målet 
för 2015 var att 60 procent av våra kunder skulle ge oss hel-
hetsbedömningen "ganska eller mycket bra", vilket uppnåddes.

Nöjda kunder – stora utmaningar under året

BÄTTRE BETYG FÖR FOKUSFRÅGORNA
Sedan undersökningen gjordes sist, 2013, har vi 
främst arbetat med sju förbättringsområden. Sex  
av dessa fokusområden har fått bättre betyg och  
ett har fått sämre omdöme. Genomförda aktiviteter 
har bland annat lett till att 24 procent anser att  
vi arbetar aktivt för att sänka anlöpskostnaderna, 
jämfört med endast åtta procent 2013. Nästan 
hälften, 48 procent, tycker att vi är lyhörda för lång  - 
siktiga och strategiska krav jämfört med 35 procent 
i förra kundundersökningen. Kunderna upplever 
dock hamnen som mindre prisvärd än tidigare, 
framför allt när det gäller bogserbåtservice.

Vårt arbete med miljö, säkerhet, marknadsföring 
och kommunikation får generellt höga betyg. Även 
de marina delarna (navigering i farleden, djup gående 
vid kaj, hantering av avfall och sludge med mera) 
får höga omdömen. Och kunder i Energi hamnen är, 
liksom tidigare år, något mer nöjda än kunder till 
de andra terminalerna. 

PRODUKTIONSSTÖRNINGAR SÄTTER SPÅR
Under ett drygt halvår har det varit stora produk-
tionsstörningar i bolaget som driver container-
terminalen. Detta har orsakat långa väntetider för 
lastbilar och störningar i fartygstrafiken. Dessa 
störningar i kombination med synpunkter på 
prishöjningar och servicegrad har gett mycket  
låga värden för terminalen och avspeglar sig även 
på helheten. 

Under året har ett antal möten hållits för att 
hitta förbättringar. Vår förhoppning är att tydliga 
resultat kommer att synas under 2016.

Baserat på resultatet från kundundersökningen 
har ett stort antal frågor arbetats in i 2016 års 
affärsområdes- och verksamhetsplaner.

EXEMPEL PÅ FOKUSOMRÅDEN 2016
•  Öka lyhördheten för operativa/vardagliga  

krav och behov

•   Öka lyhördheten för strategiska/långsiktiga  
krav och behov

•  Förbättra återkopplingen på kundfrågor 

•   Höja Göteborgs Hamn AB:s kompetens för  
teknisk förvaltning 

•  Förbättra kundsamarbetet i samband med 
underhåll av anläggningar

•  Bidra till att helhetsomdömet för container-
terminalen förbättras väsentligt

Helhetsomdöme
Andel kunder som svarat "ganska eller mycket bra". 

Ingen undersökning genomfördes under 2014. 65% 58% 57% 51% 61% 43%

2012 2013 2015

  Göteborgs Hamn AB        Alla aktörer i Göteborgs Hamn

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
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Att behandla kunder och samarbetspartners likvärdigt, utan att favorisera 
någon, hålla ingångna avtal och affärsuppgörelser är av stor vikt. Likaså har 
vi nolltolerans mot mutor och korruption. Det handlar om vår trovärdighet.

Hög affärsetik är viktigt för oss

UPPFÖRANDEKOD SEDAN 2012
Vår verksamhet berör många människor. För att 
lyckas med vårt uppdrag är det viktigt att vara 
ansvarstagande och pålitliga i kontakten med våra 
olika intressenter. Därför togs en uppförandekod 
fram 2012. Den ger riktlinjer för hur styrelse, 
företagsledning, anställda och inhyrd personal  
ska agera i det dagliga arbetet. Aktuell lagstiftning 
och Göteborgs Stads ambitioner utgör minimi - 
nivån och skulle något i uppförandekoden stå i 
konflikt med dessa regelverk går de före koden. 

Vår uppförandekod innehåller bland annat  
riktlinjer inom följande områden:

• Förhållande till kunder  
 och samarbetspartners 

   Vi ska vara en ansvarstagande, oberoende, 
neutral och pålitlig samarbetspartner. Vi ser 
marknads föring och representation som en 
naturlig del i att utveckla relationer och sam-
verkan. Utgångspunkten i all representation  
är att den ska kännetecknas av måttfullhet.

•  Förhållande till leverantörer

   Vi ska vara en ansvarsfull, pålitlig och  
kompetent beställare, med hög affärsetik.  
Som offentlig aktör styrs vår verksamhet av 
Lagen om offentlig upphandling. Osunda  
affärsrelationer får inte före komma. 

•  Mutor och korruption 

   Göteborgs Hamn AB:s chefer, medarbetare  
och andra som agerar på uppdrag av Göteborgs 
Hamn AB får inte erbjuda, betala ut eller ta  
emot mutor.

UPPFÖLJNING
Varje chef ansvarar för att innehållet i vår upp-
förandekod är känd och tillämpas av medarbetare 
och inhyrd personal. Efterlevnaden av innehållet  
i uppförandekoden följs fortlöpande upp som en 
naturlig del i den löpande verksamheten.

PLANERAT UNDER 2016
•  Översyn av funktioner, områden och 

situationer i bolaget där risken för att begå 
oegentligheter är förhöjd

•  Ta fram en handlingsplan för att minimera 
väsentliga risker

•  Arrangera utbildning inom området mutor  
och korruption

 Vill du veta mer kan du läsa hela  
 vår uppförandekod här: 

 www.goteborgshamn.se/uppforandekod

Uppförandekoden ger 
riktlinjer för hur alla i
hamnbolaget ska agera.

Göteborgs Hamn ska vara en pålitlig samarbetspartner.

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
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Nyckeltal, GRI-index  
och sammanställningar  

över intressentdialog
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EKONOMI

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Ekonomiska nyckeltal

G4-EC1 Nettoomsättning, MSEK 645 627 660 706

G4-EC1 Resultat efter finansiella poster, MSEK 204 404 274 206

Rörelseresultat, MSEK 214 140 194 245

G4-9 Balansomslutning, MSEK 2 331 2 742 2 848 2 931 Bolagets tillgångar.

G4-9 Eget kapital, MSEK 857 1 202 1 113 1 146

G4-9 Skulder, MSEK 1 474 1 540 1 735 1 785

G4-9 Avkastning på totalt kapital, % 9,4 5,6 7,0 8,5 Beräknat på resultat exkl jämförelse - 
 störande poster.

Soliditet, % 42,2 39 45,5 46,3

Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 243 286 230 290

G4-EC4 Ekonomiskt stöd från offentliga organ, TSEK 4 019 32 586 - 609 Under åren 2012–2014 har EU-bidrag erhållits 
för följande projekt: Motorways of the Sea, 
Dryport, Food Port och ett Metanolprojekt. 
Under 2015 skedde en återbetalning kopplat 
till Motorways of the Sea. 

Nyckeltal
I nedanstående sammanställning redovisas de indikatorer som vi bedömt som relevanta i enlighet med aktuellt 
GRI Index (se sidorna 45-51). Aktuell GRI-indikator anges i vänsterkolumnen. Mät- och beräkningsmetodik 
samt kommentar återfinns i högerkolumnen. Åren som redovisas är 2012-2015. Utöver relevanta GRI-indikatorer 
redovisas även ytterligare ett antal nyckeltal som vi har bedömt som intressanta att följa upp och redovisa.

NYCKELTAL
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EKONOMI

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Ekonomiska nyckeltal

G4-EC1 Skapat ekonomiskt värde, MSEK:
Kunder

Distribuerat ekonomiskt värde, MSEK:
Leverantörer
Anställda
Långivare
Staten (kostnadsförd skatt och sociala avgifter)
Aktieägare

Behållet ekonomiskt värde, MSEK:

652

-236
-58

-3 
-25
-75

254

 
634

-252
-60
-37
-36
-49   

200

 
667

-234    
-65
-45    
-22
-49

251

 
715   

-243
-64
-39
-45

-102

223

Ekonomiskt värde i tabellen visar effekten av 
"betalningsströmmar" i bolaget. Inkluderar därför 
inte bokföringsmässiga avskrivningar och dylikt. 
Tabellen innehåller ej heller ev. momseffekter.

Indirekt ekonomisk påverkan

G4-EC7 Investeringar, MSEK 127 554 392 260

G4-EC8 Antal direkt sysselsatta 8 000 8 000 8 000 8 000 Enligt akademisk studie, Lunds universitet.  
Gäller hela godsnavet Göteborgs hamn.

G4-EC8 Antal indirekt sysselsatta 14 000 14 000 14 000 14 000 Se ovan.

Antal exjobbare/praktikanter/ 
arbetsmarknadsprogram

4 11 16 20

Produktion

Planerat underhåll, MSEK 101 140 104 97

NYCKELTAL
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EKONOMI

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Linjeutbud

G4-EC7 Antal direktförbindelser via Göteborgs Hamn 136 138 118 123 Information kring trafikslingor från rederierna 
som anlöper Göteborgs Hamn (hemsidor).

G4-EC7 Antal direktanlöp till andra världsdelar,  
bil och container

8 7 6 6 Se ovan.

G4-EC7 Antal rederier som anlöper hamnen (exkl. tankers) 23 19 24 24 Information över anlöp från terminalerna som 
redovisas varje månad. 

G4-EC7 Antal järnvägsoperatörer i Railport Scandinavia 10 10 8 7 Information från terminalerna kring järnvägs- 
operatörer som redovisas varje månad.

G4-EC7 Antal kryssningsanlöp 69 39 73 50 Information hämtas från anlöpssystemet.

Volymer

G4-EC7 Container, TEU * 900 000 858 000 837 000 820 000 Officiella siffror för Göteborgs Hamn som baseras 
på inlämnade uppgifter från terminalerna. 

G4-EC7 Miljoner ton gods totalt 41,7 38,9 37,1 38,2 Se ovan.

G4-EC7 Roro (rullande gods), enheter 538 000 557 000 549 000 532 000 Se ovan.

G4-EC7 Nya bilar, antal 163 000 163 000 166 000 214 000 Se ovan.

G4-EC7 Energi, miljoner ton 22,2 20,4 19,2 21,1 Se ovan.

G4-EC7 Passagerare, miljoner 1,67 1,69 1,8 1,7 Se ovan.

G4-EC7 Container på järnväg, TEU 411 000 393 000 406 000 398 000 Se ovan.

G4-EN27 Andel containers på järnväg i containerterminalen, % 46 51 53 51

* TEU = omräknat till 20-fotsenheter

NYCKELTAL
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EKONOMI

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Volymer

Andel import/export totalt, fulla containers, % 46/54 46/54 47/53 46/54 Officiella siffror för Göteborgs Hamn som baseras 
på inlämnade uppgifter från terminalerna. 

Svensk marknadsandel container, % 60 59 57 56 Baseras på uppgifter januari –september. 
Göteborgs Hamn baseras på officiella siffror från 
Hamnbolaget. Information kring resterande hamnar 
baseras på uppgifter från Sveriges Hamnar.

Svensk marknadsandel roro, % 20 21 20 18 Se ovan.

Svensk marknadsandel bil, % 18 20 23 27 Se ovan.

Nöjda kunder

G4-PR5 Våra kunders helhetsomdöme om  
Göteborgs Hamn AB, %

65 57 i.u. 61 Avser de kunder som svarat "ganska eller  
mycket bra" i genomförd kundundersökning.  
Ingen undersökning genomfördes 2014.

Hög affärsetik

G4-SO3 Risk relaterad till korruption i.u. i.u. i.u. i.u. Arbete för att ta fram detta nyckeltal kommer  
att ske under 2016.

G4-SO4 Kommunikation och utbildning i policys och  
rutiner avseende antikorruption, antal anställda

118 0 0 0 Utbildning gjordes i samband med lansering  
av vår uppförandekod 2012.

G4-SO5 Bekräftade fall av korruption 0 0 0 0

NYCKELTAL
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MILJÖ

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Energi

G4-EN3 El, MWh 7 000 7 300 6 600 6 100 Omfattar indirekt energianvändning per primär 
energikälla. Elen är Bra Miljöval för samtliga  
år och levereras av Göteborg Energi. 

G4-EN3 Fjärrvärme, MWh 1 100 1 000 900 1 000 Omfattar indirekt energianvändning per primär 
energikälla. Fjärrvärmen är Bra Miljöval sedan  
1 juli 2014 för byggnader 036 och 035 samt 
levereras av Göteborg Energi.

G4-EN3 Följevärme, MWh 2 000 2 000 2 000 2 000 Omfattar indirekt energianvändning per primär 
energikälla. Följevärmen har inblandning av 
biogas i värmeproduktionen sedan 1 juli 2015 
samt levereras av Göteborg Energi.

G4-EN3 Gasuppvärmning byggnader, MWh 1 600 1 400 1 000 1 100 Omfattar direkt energianvändning per primär 
energikälla. Biogas används sedan 1 januari 2015 
och levereras av Göteborg Energi. 

G4-EN5 Energieffektivitet i byggnader, kWh/m2 i.u. i.u. 140 142 Beräknas genom en sammanställning av el-, 
fjärrvärme- samt gasuppvärmning utslaget på yta 
i följande byggnader: 036, 053, 055, 148, 501, 505, 
510, 551, 601, 616, 642, 646 och 660. Byggnader 
där hyresgäster har egna energiavtal omfattas 
inte. Beräkningen görs för 2014 och framåt.   

G4-EN3 Drivmedel, liter 57 300 61 700 52 000 52 900 Omfattar diesel och bensin till produktions -
fordon, arbetsfartyg samt brandpumpar. 
Sammanställning sker utifrån leveransunderlag 
från: Gothenburg RORO, Gatubolaget, Preem, 
OKQ8, Statoil, Shell och ST1.   

G4-EN3 Drivmedel, nm3 5 400 9 300 9 900 8 800 Omfattar fordonsgas till produktionsfordon och 
utgörs sedan 2014 av biogas. Sammanställning 
sker utifrån leveransunderlag från: Gatubolaget 
och Fordonsgas.    

NYCKELTAL



39GÖTEBORGS HAMN AB – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

MILJÖ

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Utsläpp

G4-EN15 Göteborgs Hamn AB:s totala utsläpp av växthusgaser  
– direkta ton koldioxidekvivalenter

480 460 380 160 Avser rapportering av Scope 1 enligt GHG-
protokollet. Omfattar arbetsfartyg, produktions-
fordon, uppvärmning av byggnader och brand-
pumpar i Torshamnen. Förbrukningsunderlag och 
emissionsfaktorer för drivmedel och gasupp-
värmning hämtas hos leverantörerna 
(se ovan avsnitt om energi).

G4-EN16 Göteborgs Hamn AB:s totala utsläpp av växthusgaser  
– indirekt energi, ton koldioxidekvivalenter

330 300 200 170 Avser rapportering av Scope 2 enligt GHG-
protokollet. Omfattar el- och fjärrvärmeanvänd-
ning i byggnader samt gatubelysningen och 
följevärmen i Energihamnen. Förbruknings-
underlag och emissionsfaktorer tillhandahålls 
av Göteborg Energi. 

G4-EN17
G4-EN19

Totala utsläpp av växthusgaser – andra indirekta, 
ton koldioxidekvivalenter

i.u. i.u. 168 500 168 700 Omfattar sjöfarten i Göteborgs kommun, 
terminalbolag: APM Terminals Gothenburg AB, 
Gothenburg RORO AB och Logent Ports & 
Terminals AB samt lastning av bensin till fartyg i 
Energihamnen och Göteborgs Hamn AB:s tjänste-
resor. Avser rapportering av Scope 3 enligt 
GHG-protokollet (Scope 1+ 2 för terminalbolagen). 
Utsläppen från sjöfarten beräknas av IVL utifrån 
anlöpsstatistik. Ny beräkningsmetodik används 
sedan 2014. Underlag för tjänsteresor tillhanda- 
hålls av leverantörerna.     

G4-EN19 Göteborgs Hamn AB:s totala utsläpp  
av växthusgaser

970 890 710 480 Avser rapportering av Scope 1, 2 och delar av 
Scope 3 enligt GHG-protokollet. 

G4-EN21 Svaveldioxid, ton i.u. i.u. 330 91 Omfattar utsläpp från sjöfarten och beräknas av 
IVL utifrån anlöpsstatistik. Ny beräkningsmetodik 
används sedan 2014. Siffrorna är därför inte 
jämförbara med uppgifter i tidigare hållbarhets-
redovisning.

G4-EN21 Kvävedioxid, ton i.u i.u 2 200 2 000 Se ovan.

G4-EN21 Partiklar, ton i.u. i.u. 22 11 Se ovan.

NYCKELTAL
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MILJÖ

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Utsläpp

G4-EN17 Koldioxid, ton i.u. i.u. 150 000 150 000 Omfattar utsläpp från sjöfarten och beräknas av 
IVL utifrån anlöpsstatistik. Ny beräkningsmetodik 
används sedan 2014. Siffrorna är därför inte 
jämförbara med uppgifter i tidigare hållbarhets-
redovisning.

G4-EN21 Kolväten, ton i.u. i.u. 78 80 Se ovan.

G4-EN21 VOC-utsläpp i Energihamnen, ton 2 000 1 900 1 600 1 800 Mätningar genomförs av FluxSense AB och 
innefattar läcksökning samt bestämning av 
emissionerna utifrån identifierade läckor.   

G4-EN19 
G4-EN21

Andel fartygsanlöp som får miljörabatt  
på hamntaxan, %

i.u. i.u. i.u. 28 Andelen är framtagen genom anlöpsstatistik  
för fartyg som är anmälda för miljörabatt. 
Miljörabattens utformning är ny för 2015 och 
därmed saknas underlag för tidigare år. 

G4-EN19 
G4-EN21

Andel fartygsanlöp som har möjlighet att  
elansluta vid kaj, %

34 30 37 32 Andelen är framtagen genom anlöpsstatistik för 
fartyg som är utrustade för att elansluta vid kaj. 

G4-EN19 
G4-EN21

Andel lastbilar som trafikerar hamnområdet  
med EURO V klass eller högre, %

i.u. i.u. i.u. 46 Andelen är framtagen genom en intervju-
 studie med lastbilschaufförer vid inkörning till 
Göteborgs Hamn under 2015. Studien har inte 
genomförts tidigare år. 

Avfall

G4-EN23 Göteborgs Hamn AB,  brännbart  
verksamhetsavfall, ton

34 34 420 390 Avfallsmängder och dess sorteringsfrak tioner 
tillhandahålls av Renova och Kretslopp & Vatten.  
Övriga mängder och fraktioner redovisas i  
detalj i verksamhetens miljörapporter,  
se goteborgshamn.se 

G4-EN23 Sjöfarten, brännbart verksamhetsavfall, ton 400 300 350 370 Avfallsmängder och dess sorteringsfrak tioner 
tillhandahålls av Renova. Övriga mängder och 
fraktioner redovisas i detalj i avfallsrapport till 
Transportstyrelsen.

NYCKELTAL
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MILJÖ

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Avfall

G4-EN23 Sludge, ton 9 700 8 400 7 600 7 400 Omfattar sludge från fartygen. Underlag till-
handahålls av Stena recycling. 

G4-EN24 Antal spill till mark utanför säkerhetssystemen 3 2 1 1 Med säkerhetssystem avses hårdgjord yta  
som är ansluten till vattenrening. Omfattar 
Göteborgs Hamn AB:s verksamhet och baseras  
på inrapportering i avvikelse hanteringssystemet.

G4-EN24 Uppskattad mängd, oljeprodukter, liter 200 1 100 100 i.u. Se ovan.

G4-EN24 Antal spill till omgivande vatten 2 7 4 6 Omfattar hamnområdet och baseras på 
inrapportering i avvikelsehanteringssystemet.

G4-EN24 Uppskattad mängd, oljeprodukter, liter 1 000 80 1 000 135 Se ovan.

Biologisk mångfald

G4-EN11 Hamnområde, total areal i hektar i.u. i.u. i.u. 584 Omfattar hela hamnområdet i Göteborgs Hamn. 

G4-EN11 Områden med hamnverksamhet, areal i hektar i.u. i.u. i.u. 217 Omfattar alla verksamhetsområden inom 
Göteborgs Hamn.

G4-EN13 Gröna ytor inom hamnområdet, areal i hektar i.u. i.u. i.u. 367 Omfattar Torsviken, Svarte mosse och Ryaskog.

NYCKELTAL
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SOCIALT

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Anställning 

G4-10 Totalt antal anställda

därav män

därav kvinnor

därav visstidsanställda

121

85

36

3

130

91

39

6

130

89

41

6

123

81

42

7

G4-10 Inhyrda anställda 20 21 25 29 Från bemanningsföretag, tjänstemän enbart.  
I denna siffra ingår ej tekniska konsulter eller 
entreprenörer.

G4-10 Antal tillsvidareanställda

därav män

därav kvinnor

118

84

34

124

85

39

124

83

41

115

74

41

G4-10 Åldersstruktur tillsvidareanställda, %:

under 30 år

30 – 50 år

över 50 år

8

49

43

10

55

35

10

54

36

8

60

32

G4-10 Medelålder 47 45 44 44

G4-LA1 Totalt antal som slutat 

därav män

därav kvinnor

under 30 år

30 – 50 år

över 50 år

13

9

4

i.u.

i.u.

i.u.

12

9

3

3

7

2

12

10

2

1

7

4

15

13

2

3

5

7

2012: Inga uppgifter om åldersfördelningen 
(byte av lönesystem).

Se ovan.

Se ovan.

G4-LA1 Personalrörelse, % 11,4 6,0 6,3 7,9 Av våra tillsvidareanställda är 46 % anställda före 
2010-02-01 och 64 % anställda från februari 2010.

G4-LA2 Medarbetarförmåner, försäkringar Genom kollektivavtal har våra medarbetare: 
Tjänstegrupplivförsäkring, sjukförsäkring, 
arbetsskadeförsäkring, löneutfyllnad vid 
föräldraledighet, omställningsförsäkring, 
tjänstepension. Vi erbjuder även en frivillig 
gruppförsäkring.

NYCKELTAL
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SOCIALT

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Anställning

G4-LA2 Medarbetarförmåner, friskvård och hälsa:

Hälsoprofilbedömning

Friskvårdsbidrag

Sponsring startavgifter

Cykelbidrag

Subventionerat Västtrafikkort

59

41

6

0

0

0

69

8

6

45

53

41

7

1

47

78

57

10

2

33

Via företagshälsovården erbjuds våra anställda 
att kolla kondition och hälsa. De anställda har 
möjlighet att använda 2 000 kronor per år för 
friskvårdsrelaterade aktiviteter. Två startavgifter 
per år betalas av arbetsgivaren. Cykelbidrag och 
subventionerat Västtrafikkort är del av 
klimatkompensationen. Infördes år 2013.

G4-LA2 Övriga förmåner Cykelservice, personalcykel (leasing), 
subventionerad lunch, bidrag glasögon/linser, 
ekologisk frukt på arbetsplatserna.

Anställdas hälsa och säkerhet

G4-LA6 Total sjukfrånvaro, % 3,2 3,8 4,1 4,3 Sjukfrånvaro mäts i timmar.

G4-LA6 Arbetsrelaterad sjukfrånvaro, % i.u. i.u. i.u. 0,9 Sjukfrånvaro, arbetsrelaterad sjukfrånvaro 
beräknas från första dagen. Mätningarna infördes 
2015. Räknas i % av total kontrakterad tid för 
bolaget. Ingår i den totala sjukfrånvaron ovan. 

G4-LA6 Arbetsskador 3 4 9 7 Arbetsskador pga fysisk eller psykosocial 
arbetsmiljö.

G4-LA6 Arbetssjukdomar 0 0 0 0 Sjukdom utredd av läkare och klassad som 
arbetssjukdom.

G4-LA6 Dödsolyckor 0 0 0 0

G4-LA7 Antal anställda med hög risk för sjukdomar i.u. i.u. i.u. 19 Enligt de senaste årens forskning löper 
skiftarbetande individer högre risk för stress  
och stressrelaterade sjukdomar. Vi har 19 
medarbetare som går på skiftschema. 
Mätningarna infördes 2015.

NYCKELTAL



44GÖTEBORGS HAMN AB – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

SOCIALT

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Kompetensutveckling för anställda

G4-LA9 Utbildningstimmar per anställd i.u. i.u. i.u. i.u. Detta nyckeltal behöver utvecklas och inga 
uppgifter finns för närvarande.

G4-LA10 Program för kompentens och livslångt lärande, 
för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå 
anställda vid anställningens slut.

i.u. i.u. i.u. i.u. Se ovan.

G4-LA11 Andel medarbetare med regelbundna  
utvecklingssamtal, %

i.u. i.u. 100 100 Minst en gång per år ska varje medarbetare haft 
utvecklingssamtal med sin närmaste chef.

Mångfald och jämställdhet

G4-LA12 Mångfaldsindikatorer styrelse, ledning  
och medarbetare:

Andel kvinnor / män totalt, antal

Andel kvinnor / män chefer, antal

Andel kvinnor / män ledningsgrupp, antal

Andel kvinnor / män styrelsen, antal

35 / 83

7 / 15

3 / 5

5 / 10

39 / 84

9 / 13

4 / 5

6 / 9

41 / 83

10 / 15

4 / 5

6 / 10

42 / 81

11 / 14

4 / 4

7 / 8

15 % av våra medarbetare har utländsk 
bakgrund. Vi har ett fåtal medarbetare 
med funktionsnedsättning. 34,7 % av våra 
medarbetare är kvinnor.

Lika lön för kvinnor och män

G4-LA13 Förhållandet för grundlöner och ersättningar  
mellan kvinnor och män

* ) * ) * ) * ) * )  Grundlöner för våra arbetare är kollektiv-
avtalade och lika oavsett kön. Vi tillämpar  
individuella löner för övriga personalkategorier. 
Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen 
visar att vi inte har några löneskillnader på 
grund av kön. 

Icke-diskriminering

GA-HR3 Antal fall av diskriminering samt  
vidtagna åtgärder

0 0 0 0 Vi har inga anmälda fall av diskriminering under  
åren 2012–2015.

NYCKELTAL
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Indikator Beskrivning Sida Kommentar

Strategi och analys

G4-1 Uttalande av VD om organisationens strategi för hållbarhetsarbetet 4 –5 VD-ord

Organisationsprofil

G4-3 Organisationens namn * ) Göteborgs Hamn AB

G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster 7, 26–27

G4-5 Placering av företagets huvudkontor * ) Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2b, Göteborg.
www.goteborgshamn.se

G4-6 Verksamhetsländer * ) Sverige

G4-7 Ägarstruktur och bolagsform 7

G4-8 Marknader som organisationen är verksam på * ) Bolaget är lokalt baserat i Göteborg, men aktiv på den 
nationella och internationella marknaden för att utveckla 
Skandinaviens största godsnav.

G4-9 Organisationens storlek 34, 42

G4-10 Antal anställda 42 123

G4-11 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal * ) Alla utom VD.

G4-12 Organisationens leverantörskedja * ) Våra viktigaste leverantörer finns inom anläggnings- och 
processindustrin (tekniska konsulter och företag inom betong, 
bygg, rör, svets och dyk), då större delen av bolagets inköps- 
kostnader rör byggnation och underhåll av vår infrastruktur.

GRI-index
Standardupplysningar

* ) 
Se kommentarskolumn

GRI-INDEX
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Indikator Beskrivning Sida Kommentar

forts. Organisationsprofil

G4-13 Betydande organisatoriska förändringar under redovisningsperioden 
beträffande organisationens storlek, struktur, ägande och leverantörskedja

7 Ny organisation under 2015.

G4-14 Om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen * ) Göteborgs Hamn AB arbetar förebyggande och  
riskminimerande med miljöfrågor.

G4-15 Anslutning till externa deklarationer, principer eller andra initiativ * ) – IAPH – World Ports Climate Declaration 
– Upprop kring ett fossiloberoende Västra Götaland 2030
–  CSR Västsveriges initiativ inom Reko arbetsplats,  

Miljöansvar och Socialt ansvar
– Climate Neutral Now

G4-16 Medlemskap i exempelvis branschorganisationer och nationella eller 
internationella lobbyorganisationer

1 )  Aktiva medlemskap.

Väsentliga områden och avgränsningar

G4-17 Enheter som omfattas av hållbarhetsredovisningen * ) Göteborgs Hamn AB

G4-18 Redovisningens innehåll och omfattning 2, 9–10, 
52–53

Se avsnitten: Långsiktiga relationer, Väsentliga hållbarhets- 
aspekter, Sammanställning över intressentdialog.

G4-19 Väsentliga aspekter 9–10, 52–53 Se ovan.

G4-20 Påverkan internt 48–51 Se GRI-index, kolumnen: Var påverkan sker /Kommentar.

G4-21 Påverkan externt 48–51 Se GRI-index, kolumnen: Var påverkan sker /Kommentar.

G4-22 Förklaring till förändringar av tidigare lämnad information * ) Inga tidigare hållbarhetsredovisningar i enlighet med GRI G4 finns.

G4-23 Betydande förändringar i omfattning, avgränsningar eller mätmetoder 34–44 Se kolumnen för mät-och beräkningsmetod i nyckeltals-
sammanställningen.

1 )   Aleforsstiftelsen  •  Bohuskustens vattenvårdsförbund  •  BPO, Baltic Ports Organization  •  Cruise Baltic  •  Cruise Europe  •  CSR Västsverige  •  ESPO, European Seaports Organisation     
 Göta älvs vattenvårdsförbund  •  Hafen Hamburg Marketing e.V.  •  IAPH, International Association of Ports and Harbors  •  International Harbour Masters' Association      
 LTS, Logistik & Transport  •  NTM Nätverket för Transporter och Miljö  •  PIANC, The World Association for Waterborne Transport Infrastructure  •  SMGF, Society of Marine Gas fuel       
 Sjöfartsforum  •  Sweden China Trade Council  •  Sweden-India Business Council  •  Swedish Chamber of Commerce in Hong Kong  •  Svenskt Näringsliv  •  Sveriges Hamnar      
 Tysk-Svenska Handelskammaren  •  Västsvenska Handelskammaren  •  Västsvenska Miljörättsföreningen 

* ) 
Se kommentarskolumn

GRI-INDEX
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Indikator Beskrivning Sida Kommentar

Intressentrelationer 

G4-24 Intressentgrupper organisationen har kontakt med 9, 52–53 Se avsnitten: Långsiktiga relationer, Sammanställning  
över intressentdialog.

G4-25 Identifiering och urval av intressenter som organisationen kommunicerar med 9, 52–53 Se ovan.

G4-26 Organisationens tillvägagångssätt för kommunikation med intressenter 9, 52–53 Se ovan.

G4-27 Viktiga frågor som identifierats 10, 52–53 Se avsnitten: Väsentlilga hållbarhetsaspekter,  
Sammanställning över intressentdialog.

Information om redovisningen

G4-28 Redovisningsperiod * ) Kalenderåret 2015.

G4-29 Tidpunkt för senaste redovisning * ) Detta är första redovisningen enligt GRI G4.

G4-30 Redovisningsfrekvens * ) 1 gång per år.

G4-31 Kontaktperson * ) Susann Dutt, kvalitetschef- och hållbarhetsspecialist.

G4-32 GRI-index 45–51 Redovisas i enlighet med ”core”-nivå.

G4-33 Policy och praxis avseende externt bestyrkande * ) Inga delar i årets hållbarhetsredovisning är externt granskade.

Styrning, åtagande och engagemang

G4-34 Struktur för bolagsstyrning 7 Se avsnittet: Om oss i Göteborgs Hamn.

Etik och integritet

G4-56 Värderingar, koder och policy 32 Göteborgs Hamn AB har en uppförandekod sedan 2012.
Se avsnittet: Hög affäretik.

* ) 
Se kommentarskolumn

GRI-INDEX
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GRI-index
Specifika standardupplysningar

Väsentliga  
hållbarhetsfrågor*) Indikator Beskrivning Sida Var påverkan sker / Kommentar

Ekonomisk påverkan

Ekonomiskt resultat G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 12–13, 
28–30

Se avsnitten: Mål och utfall, Stabil ekonomi.

G4-EC1 Skapat och distribuerat direkt ekonomiskt värde 34–35 Internt i bolaget.

G4-EC4 Ekonomiskt stöd från offentliga organ 34 Internt i bolaget.

Indirekt ekonomisk 
påverkan

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 26–30 Se avsnittet: Vårt ekonomiska ansvar.

G4-EC7 Investeringar i infrastruktur och tjänster 35–36 Samhället

G4-EC8 Betydande indirekta ekonomiska effekter 35 Samhället

Miljöpåverkan

Energi G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 12, 15–17 Se avsnitten: Mål och utfall, Vårt miljöansvar.

G4-EN3 Energianvändning inom organisationen 38 Internt i bolaget.

G4-EN5 Energiintensitet 38 Internt i bolaget.

G4-EN6 Minskad energiförbrukning 17 Internt i bolaget.

Biologisk mångfald G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 18 Se avsnittet: Ekologisk kompensation.

G4-EN11 Verksamheter i eller intill skyddade områden 
och områden med hög biodiversitet utanför 
skyddade områden

41 I hamnområdet.

G4-EN13 Skyddade eller restaurerade miljöer 41 I hamnområdet.

* ) 
GRI-aspekter

GRI-INDEX
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Väsentliga  
hållbarhetsfrågor*) Indikator Beskrivning Sida Var påverkan sker / Kommentar

Miljöpåverkan, forts.

Utsläpp G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 12, 15 –17 Se avsnitten: Mål och utfall, Vårt miljöansvar.

G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser. (Scope 1) 39 Internt i bolaget.

G4-EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser. (Scope 2) 39–40 Internt i bolaget.

G4-EN17 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser. (Scope 3) 39–40 Terminalbolagen, internt i bolaget, sjöfarten inom 
kommungränsen.

G4-EN19 Reduktion av växthusgaser 39–40 Terminalbolagen, internt i bolaget, sjöfarten inom 
kommungränsen.

G4-EN21 NOX, SOX och andra väsentliga luftföroreningar 39–40 Sjöfarten inom kommungränsen.

Avfall G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 15 –17 Se avsnittet: Vårt miljöansvar.

G4-EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 40–41 Internt i hamnbolaget och från sjöfarten.

G4-EN24 Antal betydande spill 41 I hamnområdet.

Arbetsvillkor

Anställning G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 12, 20–21 Se avsnitten: Mål och utfall, Arbetsmiljö och hälsa.

G4-LA1 Personalrörelse 42 Internt i bolaget.

G4-LA2 Medarbetarförmåner 42–43 Internt i bolaget.

* ) 
GRI-aspekter

GRI-INDEX
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Väsentliga  
hållbarhetsfrågor*) Indikator Beskrivning Sida Var påverkan sker / Kommentar

forts. Arbetsvillkor

Anställdas hälsa  
och säkerhet

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 12, 20–22 Aktuellt arbetsmiljöprogram.
Se avsnitten: Mål och utfall, Arbetsmiljö och hälsa,  
Säkerhetsarbetet i Energihamnen.

G4-LA6 Arbetsrelaterade sjukdomar, dödsolyckor  
och sjukfrånvaro

43 Internt i bolaget.

G4-LA7 Anställda med hög frekvens eller hög risk för  
sjukdomar som är relaterade till deras yrke

43 Internt i bolaget.

Kompetensutveckling  
för anställda

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 12, 20 Aktuellt arbetsmiljöprogram.
Se avsnitten: Mål och utfall, Arbetsmiljö och hälsa.

G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd 44 Internt i bolaget.

G4-LA10 Program för kompetens och livslångt lärande för  
att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå 
anställda vid anställningens slut

44 Internt i bolaget.

G4-LA11 Andel medarbetare med regelbundna utvecklingssam-
tal

44 Internt i bolaget.

Mångfald och  
jämställdhet

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 23 Aktuell likabehandlingsplan.
Se avsnittet: Inkluderande arbetsplats.

G4-LA12 Mångfaldsindikatorer för styrelse, ledning  
och medarbetare

44 Internt i bolaget och styrelse.

Lika lön för kvinnor  
och män

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 23 Aktuell likabehandlingsplan.
Se avsnittet: Inkluderande arbetsplats.

G4-LA13 Förhållandet för grundlöner och ersättningar  
mellan kvinnor och män

44 Internt i bolaget.

* ) 
GRI-aspekter

GRI-INDEX
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Väsentliga  
hållbarhetsfrågor*) Indikator Beskrivning Sida Var påverkan sker / Kommentar

Mänskliga rättigheter

Icke-diskriminering G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 23 Aktuell likabehandlingsplan.
Se avsnittet: Inkluderande arbetsplats.

G4-HR3 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 44 Internt i bolaget.

Samhälle 

Anti-korruption G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 32 Vår uppförandekod. 
Se avsnittet: Hög affärsetik.

G4-SO3 Risk relaterad till korruption 37 Internt och externt.

G4-SO4 Kommunikation och utbildning i policys och rutiner 
avseende anti-korruption

37 Internt och externt.

G4-SO5 Bekräftade fall av korruption 37 Internt och externt.

Produktansvar

Märkning av produkter 
och tjänster (NKI)

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 12, 31 Se avsnitten: Mål och utfall, Nöjda kunder.

G4-PR5 Resultat av undersökningar gällande kundnöjdhet 37 Kunder

* ) 
GRI-aspekter

GRI-INDEX



52GÖTEBORGS HAMN AB – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

De områden som våra intressenter under intressent- 
dialogen fick prioritera var följande hållbarhetsaspekter:
Minska utsläpp till luft, hållbarhetskrav på leverantörer,  
god samarbetspartner med hög affärsetik, samverkan med 
kunder, klagomålshantering för lokalsamhället, skapa lokal 
och regional sysselsättning och tillväxt, minskad resurs-

användning, minska lokal miljöpåverkan, skydd av det lokala 
växt- och djurlivet, säkerhet (för göteborgaren, anställda, 
entreprenörer), stabila finanser, utveckla godsnavet,  
mänskliga rättigheter, medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, 
anställningsvillkor och kompetensutveckling, mångfald och 
icke-diskriminering, marknadsföra godsnavet.

Sammanställning över intressentdialog – våren 2015:

Intressentgrupp Topp 4 hållbarhetsaspekter Fokus kommande år

Styrelse

Presidiet Alla områden är viktiga Kompetensutveckling
Miljöområdet

Medarbetare

Representanter från sex avdelningar 1. Utveckla godsnavet
2. Samverkan med kunder
3. Stabila finanser
4. Medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa

LNG
Elanslutning
Nöjda kunder
Utanförskap

Fack

Fyra fackliga företrädare De flesta områden är viktiga.
Säkerhets- och medarbetarfrågor är extra viktiga.

Nöjdare medarbetare (NMI)
Kompetensutveckling

INTRESSENTDIALOG
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Intressentgrupp Topp 4 hållbarhetsaspekter Fokus kommande år

Kunder

Fyra olika kundkonstellationer  
(energi, rederi, terminalbolag, mäklare)

1. Samverkan med kunder
2.  Säkerhet (för göteborgaren, den anställda,  

entreprenörer)
3. Utveckla godsnavet
4. Minska lokal miljöpåverkan

Trafik- och infrastruktursituationen i och  
omkring hamnområdet.
Logistikflödet för lastbilar.

Leverantörer

Fyra leverantörer De flesta områden är viktiga Utveckla hamnområdet.
Öppna upp vattenområdena för invånarna.

Myndigheter

Tre myndigheter 1. Minska utsläpp till luft
2. Minskad resursanvändning
3. Minska lokal miljöpåverkan
4. God samarbetspartner med hög affärsetik

Fortsätt med arbetet att påverka miljöfrågorna 
(regionalt och globalt perspektiv)

Hållbarhetsproffs

Representanter från fyra företag som dagligen  
jobbar med hållbarhet

De flesta områden är viktiga.
Områdena “Skapa lokal och regional sysselsättning 
och tillväxt”, “Utveckla godsnavet” och 
“Marknadsföra godsnavet” är ickefrågor – det är 
kärnverksamheten.

INTRESSENTDIALOG



Certifierade inom kvalitet (ISO 14001) 
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