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Om vår hållbarhetsredovisning

ANDRA ÅRET ENLIGT GRI G4
Göteborgs Hamn AB har gett ut en årlig hållbar-
hetsredovisning, Hållbar hamn, sedan 2012. Detta 
är andra året som vi redovisar i enlighet med de 
internationella riktlinjerna för redovisning av 
hållbarhetsinformation, Global Reporting Initiative 
(GRI) G4, Core-nivå. 

Årets hållbarhetsredovisning, som avser verk- 
samhetsåret 2016, har inte granskats av tredje part. 
Vår egen bedömning är dock att informationen i 
denna redovisning uppfyller GRI:s informations-
krav 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. 

SÅ BIDRAR VI TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens 
stats- och regeringschefer 17 globala mål för att 
utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen och lösa miljöutmaningarna. 
Världens länder har åtagit sig att under perioden 
2016 fram till 2030 leda världen mot en hållbar  
och rättvis framtid – agenda 2030. I det arbetet  
kan och vill även Göteborgs Hamn AB bidra.

Slutsatsen efter att ha gått igenom samtliga  
mål och delmål är att:

•  14 av 17 mål bedöms vara relevanta för  
vår verksamhet ( ej mål 1,2 och 9 )

•  40 av 169 delmål bedöms vara relevanta

•  vårt bolag redan idag jobbar med de flesta 
delmålen på ett eller annat sätt

I årets hållbarhetsredovisning har vi därför  
valt att lyfta in de av FN:s hållbarhetsmål som  
vår organisation kan påverka och bidra till.  

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

  Mer information om FN:s hållbarhetsmål hittar du här: 

 www.globalamalen.se/om-globala-malen

OM VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING



Göteborgs Hamn grundades  

1620 
Hamnen är snart  

400 år!

    70%
 av Nordens industri finns inom  

en radie av 500 km

8000 personer är  

direkt sysselsatta i Göteborgs Hamn,  14000 indirekt

Antal anställda: 

129

Enda svenska hamn  
som kan ta emot världens  

största containerfartyg

       130
direktförbindelser  

ut i världen

70

       Omsättning: 

742 msek

Investeringar 2016:  

228 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 

40miljoner
ton gods per år går via  
Göteborgs Hamn

Mer än
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2016 blev ett händelserikt år för Göteborgs Hamn. Den nya logistikparken 
fortsatte att växa, vikten av ett ökat farledsdjup aktualiserades och  
utvecklingen av nya terminaler går framåt. Samtidigt är marknadsbilden 
delad; industrin och handeln har gått för högtryck, men rederier  
och logistikföretag kämpar med överkapacitet och dålig lönsamhet.

Vi växer – på ett hållbart sätt 

Som Skandinaviens största hamn har vi ett stort 
ansvar gentemot de företag som exporterar eller 
importerar över våra kajer. När hamnen växer och 
linjeutbudet utökas stärks svenskt näringsliv och 
många arbetstillfällen skapas – både i Göteborg 
och runt om i landet. Vi vill skapa långsiktiga 
förutsättningar för våra kunder och partners att 
växa med oss. Det sker och måste ske hållbart  
– ur hållbarhetsbegreppets alla tre dimensioner – 
det ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvaret. 

DET STORA LOGISTIKPUSSLET
Under 2016 har vi fokuserat på de pusselbitar  
som måste till för att godsnavet även fortsatt ska 
kunna tjäna exporten och importen på ett bra sätt. 
Den allra viktigaste frågan är farlederna in till 
Göteborgs Hamn, som behöver bli cirka fyra meter 
djupare. Detta för att kunna ta emot de allt större 
godsfartygen och kunna behålla direktlinjer till 
andra världsdelar. Redan idag utgör farlederna  

en begränsning, då de stora fartygen inte kan 
komma fullastade till Göteborg, och därmed inte 
nå svensk industri. Trafikverkets analys visar att 
investeringen har hög samhälls ekonomisk nytta, 
eftersom den säkrar svensk industris tillgång  
till den viktiga direktsjöfarten. 

En annan pusselbit som saknats i Göteborgs 
Hamn är en logistikpark för importgods. Därför är 
det glädjande att se hur de nya moderna, miljö-
klassade logistikbyggnaderna nu växer fram, efter 
många år av förarbeten. Tillsammans med andra 
fastighetsägare erbjuder vi över 1 miljon kvadrat-
meter logistikmark precis intill hamnen. Här kan 
man utnyttja det stora hamnklustrets alla fördelar, 
vilket gör våra kunders affär trygg och långsiktig. 
Läget är utmärkt för logistiktjänster riktade mot 
bilindustrin och även för de kunder som importerar 
gods till den skandinaviska marknaden. Dessutom 
skapas nya arbetstillfällen – totalt över 2000! 

Vi expanderar inte bara inåt land utan även ut 

mot havet. För cirka ett år sedan fick vi miljö- 
tillstånd för att bygga en ny hamnterminal i 
Arendal på Hisingen. Det blir den största hamn- 
utbyggnaden sedan 1970-talet. Som alltid när vi 
växer, kompenserar vi för vårt intrång i naturen 
och kommer därför att återplantera minst lika 
mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken. 
En återplantering i den omfattningen har inte 
tidigare gjorts i Sverige. 

En sista pusselbit som snart är på plats är en rejäl 
kombiterminal för järnvägsgods i hamnområdet. 
Den öppnas i december 2017, då den befintliga 
kombiterminalen vid centralen i Göteborg flyttar  
ut till hamnen. Det betyder att kunderna kan sköta 
omlastning i hamnnära lägen, vilket stärker deras 
affär. I kombination med sjöfart har container på 
tåg varit en framgångssaga de senaste 15 åren och 
sparat många miljoner ton koldioxid. Nu kommer vi 
också få se allt fler trailertåg sköta transporterna 
till och från hamnen. 

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB.

VD HAR ORDET
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TEKNISKA UTMANINGAR
Här i Skandinaviens största hamn finns det 
visioner och utbyggnadsplaner – samtidigt som  
det är mycket viktigt att fokusera på underhållet  
av de existerande anläggningarna. Hamnens kajer 
är ständigt utsatta för hårda påfrestningar i form 
av vågor, vind, salt och is och vi står inför ett stort 
underhållsbehov. Just nu pågår ett arbete med  
att hantera de sulfatangrepp som drabbat flera av 
hamnens kajer och betongpålar. Vi testar nu nya 
innovativa metoder för att hitta en lösning på 
betongsjukan ettringit. 

RENARE BRÄNSLE
Under året har det varit fokus på nya fartygs-
bränslen och i september nåddes en viktig milstolpe 
i Göteborgs Hamns gröna utveckling. Fartyget 
Ternsund tankades med naturgas i hamninloppet. 
Det var första gången i Sverige som ett tankfartyg 
bunkrades med det rena fartygsbränslet. Med  
vår kraftigt rabatterade hamntaxa ger vi ett gott 
incitament för våra rederikunder att växla över 
från olja till flytande naturgas (LNG). Även fordons-
flottan växlar över till allt mer förnyelsebart och 
här gör våra kunder i Energihamnen ett viktigt jobb 
med att ta fram helt nya förnyelsebara produkter.

FRYST HAMNTAXA
Många av våra rederikunder har det tufft ekonomiskt 
på grund av överkapacitet på världsmarknaden. 
Som hamnbolag drar vi vårt strå till stacken för att 
hålla kostnaderna nere för sjöfarten. I flera år i rad 
har vi fryst hamntaxan och effektiviserat driften 
för att bidra till bättre affärer för kunderna.

STÖRNINGAR I APM TERMINALS  
GOTHENBURG
För containerterminalens kunder, det vill säga  
en stor del av Sveriges näringsliv, har det varit  
ett tufft år med förseningar och störningar. Upp-
graderingsarbeten samt fackliga konflikter mellan 
containeroperatören APM Terminals och Hamn-
arbetarförbundet ligger bakom störningarna. 
Terminalen har ett rikstäckande kollektivavtal  
men drabbas ändå av stridsåtgärder, något som 
slår opropor tionerligt hårt mot hamnens kunder.

SOCIALT ANSVAR PÅ MÅNGA PLAN
För några år sedan gjorde vi en studie som visar 
att 8 000 personer är direkt sysselsatta runt om  
i Göteborgs Hamn. Det är alla dessa människor 
som får hamnen att fungera – året runt. Vi arbetar 
aktivt med vår arbetsmiljö och säkerhet så våra 
anställda, kunder och samarbetspartners ska 
känna sig trygga. 

Utöver detta vill vi erbjuda våra medarbetare  
en inkluderande arbetsplats som stimulerar till  
en god hälsa och ger möjligheter att utvecklas.  
För tredje året i rad har vi blivit utsedda till en av 
de topp 100 mest spännande arbetsgivarna.

I snart 400 år har Göteborg haft ansiktet vänt 
utåt – mot havet och världen. Tillsammans med 
våra samarbetspartners vill vi bidra till ett minskat 
utanförskap i samhället. Detta gör vi genom att 
erbjuda praktikplatser, mentorskap och anställning 
till personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Under 2016 erbjöd vi praktikplatser för nyanlända 
från Syrien och Iran, vilket också har lett till 
anställning. Vi har även fått kompetensförstärkning 
direkt från Panama av en ingenjör kopplad till 
utvidgningen av Panamakanalen. 

Att vara en attraktiv och ansvarsfull arbetsplats 
med nöjda medarbetare är en förutsättning för att 
lyckas med våra ambitioner att växa och stärka 
Sveriges port mot världen. 

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB

”Vi vill skapa långsiktiga  
förutsättningar för våra kunder  
och partners att växa med oss. 
Det sker och måste ske hållbart  

– ur hållbarhetsbegreppets  
alla tre dimensioner –  

det ekonomiska, miljömässiga  
och sociala ansvaret.”

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 unika geografiska läget och en hög kapacitet spelar  
en avgörande roll för svensk import och export ut i världen. Det har under  
senare tid gjorts stora satsningar för att kunna erbjuda ännu smartare  
och effektivare transportvägar för svenska varor.

Porten till världen Vår främsta styrka är det breda linjeutbudet.  
Det inkluderar till exempel 130 direktlinjer till 
destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika 
och Nordamerika. Förutom direktlinjerna finns en 
tät trafik till de stora omlastningsnaven i Europa 
samt en frekvent intraeuropeisk fartygstrafik.  
Tack vare ett väl utvecklat tågpendelskoncept kan 
dagligen stora mängder gods från företag runt om 
i Skandinavien använda sig av Göteborgs Hamns 
linjeutbud för att nå sina marknader. 

VI STÄRKER SVERIGES KONKURRENSKRAFT 
Svensk industri har varit beroende av bra trans-
porter till sjöss – det vittnar även historien om. 
Göteborgs Hamn har funnits i snart 400 år.  
Genom att växa och utvecklas med omtanke om 
människor och miljö ska vi fortsätta att tänka 
långsiktigt i minst 400 år till. 

Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges 
bästa logistikläge 15 år i rad och det är en position 
som vi tänker behålla. Vi bygger ut för att rusta 
oss för framtida godsvolymer, större fartyg och 
näringslivets krav på snabb omlastning av gods  
i hamnens närhet. Tillsammans med kunder och 
andra viktiga hamnaktörer finns vi här med all den 
gemensamma kompetens och konkurrenskraft 
som bara Sveriges största godsnav kan erbjuda.

Direktanlöp
Omlastning

”Göteborg utsedd till  
Sveriges bästa logistikläge 

– för 15:e året i rad.”

Från Göteborg går cirka 130 
direktlinjer över hela världen  
och även en tät trafik till de stora  
omlastningsnaven i Europa.

OM OSS I GÖTEBORGS HAMN



8GÖTEBORGS HAMN AB – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016

Göteborgs Hamn AB har ett brett uppdrag i att skapa förutsättningar  
för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Vi ägs av  
Göteborgs Stad och bidrar till många arbetstillfällen direkt och indirekt.

För staden och  
svensk industris skull

UPPDRAG PÅ BRED FRONT
Göteborgs Hamn AB:s främsta uppdrag är att 
stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, samt 
skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. En 
stor uppgift för oss är att underhålla mark, kajer 
och annan infrastruktur i hamnen, samt bygga nytt 
i takt med att hamnen utvecklas. Vi ansvarar också 
för att fartygsanlöpen ska vara så säkra, effektiva 
och miljösmarta som möjligt. Att berätta om 
möjligheterna i Göteborgs Hamn – och därigenom 
få fler import- och exportföretag att använda vårt 
världsomspännande linjeutbud – är ytterligare  
en uppgift för oss på hamnbolaget. Själva gods-
hanteringen, det vill säga lastning och lossning av 
fartygen, sköts av specialiserade terminaloperatörer.

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 kommunfullmäktige 

väljer styrelseledamöter, lekmannarevisorer  
och revisorer för bolaget och dess dotterbolag.  
Det är också kommunfullmäktige som fastställer 
ersättning till styrelse och revisorer. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska 
hämtas in innan beslut av större vikt eller principiell 
betydelse fattas i verksamheten. I bolagsordningen 
fastslås motivet till kommunens ägande av bolaget 
och i ägardirektivet, som fastställs av kommun-
fullmäktige i Göteborg, finns bindande instruktioner 
för bolagets styrelse och verkställande direktör. 
Styrelsen leds av Ulrica Messing, tidigare  
infrastrukturminister. 

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.  
Att få vara med och utveckla Skandinaviens största 
hamn skapar stolthet hos våra medarbetare. Vi är 
idag 129 personer som arbetar på hamnbolaget.

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.

VERKSAMHETENS GRUNDSTENAR 

Samverkan
Logistik är inget solospel – vi samverkar för att skapa  

kundvärde. Det innebär att bygga nätverk och utveckla  
partnerskap. Genom att kroka arm med kunder och samarbets-

partners skapar vi energi både hos varandra och hos andra.

Hållbarhet
Hamnen har funnits i 400 år och kommer att finnas  

i 400 år till. Det skapar hållbara perspektiv – och medför  
ett stort ansvar. Vi tar ansvar för kommande generationer.

 Innovation
Vi är öppna för nya idéer och vågar utmana traditioner.  

För att skapa nytt och bättre måste vi vrida och vända på invanda 
mönster. Hitta nya vägar. Våga prova det okända. Våga lyckas.

 Pålitlighet
Mångårig historia och gedigen branschkunskap är  

språngbrädan i vårt arbete. Det gör våra tjänster smidiga  
och säkra – och gör oss till en pålitlig partner. 

OM OSS I GÖTEBORGS HAMN



9GÖTEBORGS HAMN AB – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016

 Den största  
hamnutbyggnaden  
sedan 70-talet 
– planerna växer fram i Arendal

GÖTEBORG 
– Sveriges bästa logistikläge –  

för 15:e året i rad

  STOR- 
SATSNING
på att attrahera  
ingenjörer till  
vår spännande 
arbetsplats

 Ny hamnentré  
– säkrare och effektivare  

för lastbilar

 Dubbla järnvägsspår  
nu i drift över älven

BYGGBOOM 
i Port of Gothenburg Logistics Park

Totala gods-
mängden ökade 
– rekord i Energihamnen

 Miljörabatt 
till vart tredje 
anlöpande fartyg

Social hänsyn  
allt viktigare i våra  
upphandlingar

Första tankfartyget  
i Sverige bunkrade  

flytande naturgas LNG,  
i Göteborgs Hamn

Utsedd till en av  
 Sveriges mest spännande  

arbetsplatser – igen!

Ostindiefararen  
Götheborg räddas  
kvar i Göteborg

Fryst Hamntaxa 
även 2016

Allvarliga störningar  
i Nordens största  

containerterminal

Rekordår för bilar 
som skeppas via 

Göteborgs Hamn

ÅRET 2016
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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, 
deltagande i branschorganisationer, referensgrupper, 
samråd med allmänheten, årlig kund- och med-
arbetarundersökning (för mer information se 
sidorna 22, 34–35), utvecklingssamtal, 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 dialogtillfällen där 
styrelse, medarbetare, fack, kunder, terminaler, 
leverantörer och myndigheter deltog.

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. Genom- 
förda dialogtillfällen har gett många  
värdefulla synpunkter till såväl hållbar- 
hetsredovisningen som vårt löpande  
förbättringsarbete inom dessa frågor. 

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

VÅRA INTRESSENTER

54% av våra kunder förknippar vårt  
varumärke med socialt ansvar.
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Våra hållbarhetsområden Väsentliga hållbarhetsaspekter Koppling till GRI-index sid 49–55

Klimat Energi, utsläpp

Biologisk mångfald Biologisk mångfald

Utsläpp till luft Utsläpp

Resurseffektivitet Avfall

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa Anställning, anställdas hälsa och säkerhet

Mångfald och jämställdhet Mångfald och jämställdhet

Icke-diskriminering Lika lön för kvinnor och män, icke-diskriminering

Kompetensutveckling Kompetensutveckling för anställda

Minskat utanförskap* Ingen koppling till GRI-index

Nöjda kunder Märkning av produkter och tjänster (NKI)

Utveckling av godsnavet** Indirekt ekonomisk påverkan

Stabil ekonomi Ekonomiskt resultat, indirekt ekonomisk påverkan

Hög affärsetik Anti-korruption

 

Utifrån resultatet från genomförd intressentdialog våren 2015 (se illustration på nästa sida) 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

 *   Egendefinierad hållbarhetsaspekt med koppling till utmaningarna i lokalsamhället och målsättningen 
att bidra till ett Jämlikt Göteborg. Se i Index sid 39 under indirekt ekonomisk påverkan.

Vårt miljöansvar

Vårt sociala ansvar

Vårt ekonomiska ansvar

 **   Egendefinierad hållbarhetsaspekt utgående från att lyckas nå framgång kopplat till vårt uppdrag.  
Se i Index sid 39-41 indirekt ekonomisk påverkan, produktion, linjeutbud och volymer.

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSASPEKTER
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STEG 1. IDENTIFIERING
Initialt togs en bruttolista med väsentliga  
frågor fram baserad på drivkrafter i samhället, 
konkurrenter, GRI:s aspekter, ägardirektiv med 
mera, totalt 17 stycken: 

Minska utsläpp till luft, hållbarhetskrav på 
leverantörer, god samarbetspartner med hög 
affärsetik, samverkan med kunder, klagomåls-
hantering för lokalsamhället, skapa lokal och 
regional sysselsättning och tillväxt, minskad 
resursanvändning, 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.

STEG 2. PRIORITERING 
Bruttolistan stämdes sedan av med en rad olika 
intressentgrupper för att prioritera vilka frågor 
som ansågs vara viktigast (se figur intill). Utifrån 
resultatet från genomförda intressentdialoger  
och förväntningar och krav från vår ägare,  
myndigheter, vårt ledningssystem inom miljö, 
arbetsmiljö, kvalitet och trender i samhället, 
arrangerades sedan två interna workshops för  
att välja ut de mest väsentliga aspekterna,  
var de har sin påverkan internt och i värdekedjan, 
samt relevanta indikatorer i enlighet med GRI4  
att redovisa (se GRI-index). 

STEG 3. VALIDERING
Resultatet från de tidigare stegen har sedan 
förankrats och beslutats i Göteborgs Hamn AB:s 
företagsledning. Regelbundna avstämningar  
med våra intressenter kommer framöver att  
ske för att säkerställa att Göteborgs Hamn AB:s 
prioriteringar är fortsatt relevanta.

Metoden för att definiera de väsentliga  
frågorna följer GRI G4:s riktlinjer och består  
av identifiering, prioritering och validering. 

Metodik

RESULTAT EFTER STEG 1 OCH 2: 

Nya väsentliga hållbarhetsaspekter* : 
Biologisk mångfald, Säkerhet,  
Mångfald och jämställdhet,  
Icke-diskriminering,  
Kompetensutveckling, Hög affärsetik.

Strukna väsentliga hållbarhetsaspekter* : 
Bidra till lokal och regional sysselsättning.

Nya namn på väsentliga hållbarhetsaspekter* : 
Minskat utanförskap i stället för Vara en del av
lösningen på samhällets utmaningar,  
Nöjda kunder i stället för Sätta kunden i centrum,  
Stabil ekonomi i stället för Ha en god finansiell styrka.

*) Utifrån tidigare definierade hållbarhetsaspekter.

DE MEST PRIORITERADE  
FRÅGORNA FRÅN  

INTRESSENTDIALOGEN • Minskad
 resursanvändning

• Minska lokal
 miljöpåverkan

• Minska utsläpp
 till luft

• God samarbetspartner
 med hög affärsetik

• Samverkan  
 med kunder

• Skydd av det
 lokala växt- och
 djurlivet

• Säkerhet

• Marknadsföra  
 godsnavet

• Medarbetarnas hälsa  
 och arbetsmiljö

• Utveckla godsnavet

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 2016

Område Mål Utfall Status Kommentar

Miljö Göteborgs Hamn AB:s koldioxidutsläpp  
ska understiga 500 ton.

350 ton För 2016 nåddes målet med god marginal. Utfallet blev 350 ton, vilket 
är 150 ton under målnivån. Utfallet innebär en halvering av utsläppen 
på två år och en minskning med cirka 125 ton jämfört med 2015.

Miljö De totala koldioxidutsläppen från verksamheten 
och sjöfarten ska understiga 163 000 ton.

188 000 ton För 2016 nåddes inte målet och utsläppen ökade jämfört med 2015.  
Detta beror på en ökning av antalet fartygsanlöp.

Medarbetare Nöjd Medarbetar Index på minst 64. 61 För 2016 uppnåddes tyvärr inte målet. Då enkäten för 2016 är något  
omarbetad jämfört med tidigare år, är detta resultat ett viktat värde  
för chefer och medarbetare.

Medarbetare Inga sjukskrivningar som konsekvens av  
vår fysiska eller psykosociala arbetsmiljö.

5 Tyvärr nådde vi inte vår ”nollvision”. Fem personer har under 2016  
varit sjukskrivna på grund av vår arbetsmiljö.

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

60 % Vi nådde målet kopplat till sociala krav i tjänsteupphandlingar  
med god marginal.

Kund 63 % av våra kunder ska ge oss helhets- 
omdömet ”ganska eller mycket bra”.

63  % I den kundundersökning som genomfördes 2016 ökade helhets- 
omdömet för bolaget, Göteborgs Hamn AB, från 61 % till 63 %  
och målet på 63 % uppnåddes precis.

Ekonomi Ett verksamhetsresultat på minst 
200 MSEK. 

218 MSEK Resultat för Göteborgs Hamn AB uppgår till 218 MSEK att jämföra  
med 206 MSEK för 2015. 

Ekonomi En soliditet på minst 35 %. 49,4 % Soliditeten har stärkts jämfört med 2015 och överstiger målet om  
minst 35 %. Soliditetsutvecklingen har påverkats positivt av att  
investeringstakten är lägre än planerat. 

 

I tabellen nedan presenteras status för 2016 års övergripande mål.  
För mer detaljerad information se kommentarsfältet samt nyckeltalsavsnittet på sidorna 38–48. 

Här har vi nått upp till vår målsättning

Här uppnådde vi inte vår målsättning

VÅRA MÅL OCH UTFALL
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MÅL 2018 OCH PRELIMINÄRT UTFALL

Område Mål Status Kommentar

Energi Ökad lönsamhet genom lägre kostnader.
Ökad lönsamhet genom nya volymer.
Helhetsbedömningen för Energihamnen ska i genomförd  
kundundersökning vara minst 73 %.

Målet med lägre kostnader är väl uppnått samtidigt som 2016  
gav ett volymrekord med 23,7 miljoner ton. Även målsättningen vid  
genomförd kundundersökning uppnåddes.

Kryssning Vara nummer två som kryssningsdestination i Sverige. Vår bedömning är att det finns risk för att målet inte kommer att nås  
på grund av ökad konkurrens från danska hamnar samt att Visby 
bygger två nya kryssningskajer som planeras stå klara våren 2018.  

Container Marknadsandelar på 59 % (samma som 2012)  
i containersegmentet.
Helhetsbedömningen för APMT i genomförd kundunder- 
sökning ska vara i nivå med 2012 års resultat.

Det finns stor risk att målen rörande såväl vår kundundersökning  
som marknadsandelar inte kommer att uppnås. Anledningen är 
rådande problem i APM Terminals Gothenburg. 

Roro Rorovolymer till/från Göteborg och Västra Europa (inkl UK)  
har ökat enligt upprättade planer.

Arbetet har resulterat i ökad fartygsfrekvens och nya destinationer  
för både roro och biltrafiken. Utsikterna för 2017 är fortsatt positiva.

Bil Göteborg är marknadsledande hamn inom svensk bilexport  
och rullande ”high and heavy”.

Se kommentar ovan.

Färja Ökade godsvolymer till Tyskland och Danmark jämfört med 2015. Vår bedömning är att målet kommer att kunna uppnås till 2018.

Logistik- 
fastighet

Bibehålla rollen som Sveriges bästa logistikläge. För 15:e året i rad utsågs Göteborg till Sveriges bästa logistikläge.  
Målet bedöms kunna uppnås även 2018.

I tabellen nedan presenteras preliminärt utfall för 2018 års mål.  
För mer detaljerad information se kommentarsfältet samt nyckeltalsavsnittet på sidorna 40–41. 

Här kommer vi med stor sannolikhet att nå våra mål

Här är stor risk att vi inte kommer att nå våra mål

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 lastbilstransporter och sedan 2015 är vi ett klimatneutralt företag.

MILJÖTILLSTÅND OCH  
EKOLOGISK KOMPENSATION
Verksamheten i Göteborgs Hamn är tillståndspliktig 
enligt miljöbalken. Göteborgs Hamn AB har det 
övergripande ansvaret och samordnar miljöarbetet 
mellan de olika terminaloperatörerna. Miljötill-
stånden ställer höga krav på att verksamheten inte 
ska ha någon negativ miljöpåverkan, och innefattar 
även långtgående förväntningar om en kontinuerlig 
förbättring inom miljöarbetet. 

Att utveckla hamnområdet med nya terminaler 
och logistikområden innebär konsekvenser för 
befintliga naturvärden. För att minska påverkan  
på biologisk mångfald genomförs kompensations-
åtgärder. Vid etablering av en ny hamnterminal  
ska en befintlig ålgräsäng ersättas genom att  
nya ålgräsängar ska planteras i stor skala. Detta 
arbete påbörjades under 2016.

MILJÖPROGRAMMETS  
MÅLSÄTTNINGAR DRIVER ARBETET 
Göteborgs Hamn AB:s årliga miljöprogram  
utgår ifrån Göteborgs Stads miljöprogram och 
inkluderar tre övergripande mål: begränsad 
klimatpåverkan, minskad lokal miljöpåverkan  
och minskad resurs användning. 2016 års miljö- 
program innehåller en handlingsplan med över  
30 aktiviteter där bolagets medarbetare involveras  
i att minska verksamhetens miljöpåverkan.  
Aktiviteterna inkluderar exempelvis minskning  
av förbrukningsartiklar, energieffektiviserings- 
projekt och utveckling av arbetet med kemikalie-
hantering. En framgångsrik aktivitet är vårt  
arbete med miljömåltider. Under 2016 har  
andelen ekologisk och vegetarisk mat som köps  
in till olika events och möten ökat betydligt. 

1,7 hektar nya  
ålgräsängar skall  

planteras.

Vårt miljöarbete  
bidrar till hela 10 av  

FN:s 17 hållbarhetsmål.

 Vill du veta mer kan du läsa  
 våra miljörapporter på: 

 www.goteborgshamn.se/dokument

VÅRT MILJÖANSVAR
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Positiva incitament till  
kunderna för en bättre miljö
Göteborgs Hamn 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 vår miljörabatt i hamntaxan, 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 erhåller 10 procents 
rabatt på fartygshamn avgiften baserat på GT 
(Gross Tonnage). För fartyg som drivs med LNG 
ges en ytterligare rabatt på 20 procent. 

ENVIRONMENTAL SHIP INDEX (ESI) 
Indexet Environmental Ship Index (ESI) har tagits 
fram inom den internationella hamnorganisationen 
IAPH och används av cirka 50 hamnar över hela 
världen. Genom att använda ett internationellt 
erkänt index kan vi bidra till att förbättra miljön 
även i andra delar av världen. Under 2016 har vi 

genom samverkan med andra aktörer arbetat för 
sammanslagningar av olika index. Detta skulle 
förenkla användningen och medföra att indexen 
kan används i större utsträckning även i övriga 
världen, inte minst i Asien.

ELANSLUTNING AV FARTYG 
Elanslutning innebär att fartygen stänger av 
motorerna när de lagt till vid kaj och kopplar in  
el från land för att driva alla funktioner ombord. 
Elanslutning ger kraftigt minskade lokala luft- 
utsläpp, en tystare hamnmiljö och en bättre 
arbetsmiljö ombord på fartyget. Under 2016 har  
vi arbetat med att utreda nya lösningar och  
framtida utveckling av elanslutningar av fartyg. 
Ambitionen är att fler fartyg ska kunna elansluta 
när de ligger vid kaj.

29% av fartygsanlöpen fick  
miljörabatt under 2016.  

35% av fartygsanlöpen har haft  
möjlighet att vara elanslutna  
vid kaj under 2016. 

POSITIVA INCITAMENT ÄVEN  
TILL VÄGTRANSPORTER 
Göteborgs Hamn har länge verkat för att flytta 
över mer trafik från lastbil till tåg, men samtidigt 
finns alltid ett behov av att nyttja även lastbil för 
en del av transporterna. Göteborgs Hamn ser över 
möjligheterna att skapa positiva incitament för miljö - 
förbättrande åtgärder vad gäller vägtransporterna 
till och från hamnområdet. Detta är en åtgärd som 
finns med i Göteborgs Stads miljöprogram och är 
en del av arbetet att hitta lösningar för att minska 
utsläppen från lastbilar.

Ternvag hade högst miljöprestanda enligt 
ESI med 85,2 poäng, bland fartygen som trafikerade 

Göteborgs Hamn under 2016.

VÅRT MILJÖANSVAR
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Stort engagemang för  
klimatfrågor i hamnen 
Göteborgs Hamn AB arbetar långsiktigt för att minska hela hamnens klimatpåverkan.  
Det handlar både om att minska hamnbolagets egna utsläpp och att hjälpa kunder och  
terminaloperatörer att sänka sina utsläpp. Klimatarbetet utgår ifrån Göteborgs Stads  
miljö- och klimatstrategiska program. Göteborgs Hamn AB:s egna miljöprogram innehåller  
en handlingsplan med en rad aktiviteter som årligen bidrar till att minska bolagets  
klimatpåverkan. Bolagets egna utsläpp har minskat med 60 procent sedan 2010.

STORA SATSNINGAR PÅ  
ALTERNATIVA ENERGIKÄLLOR 
Under de senaste åren har en övergång till  
alternativa energikällor för både fastigheter och 
Energihamnens följevärmesystem genomförts, 
vilket under 2016 börjat ge fullt utslag på utsläpps-
nivåerna. Bolaget verkar även för att minska 
klimatpåverkan från verksamhetens produktions-
fordon. Fordonens dieselförbrukning har stadigt 
minskat under de senaste åren till förmån för 
fordon drivna av biogas och el.

ELANSLUTNINGAR OCH LADDSTATIONER
Elanslutningar för fartyg finns sedan många år  
i Göteborgs Hamn, och på senare tid har det 
till kommit laddstationer även för bilar och cyklar. 
Under 2016 har ytterligare laddstolpar för elfordon 
uppförts, och vi ser en fortsatt stark efterfrågan 
på olika slags laddningsmöjligheter för fartyg  
och fordon även för kommande år.

GÖTEBORGS HAMN AB  
KLIMATKOMPENSERAR 
Göteborgs Hamn AB är ett klimatneutralt företag 
även år 2016, genom att klimatkompensera för de 
utsläpp av koldioxidekvivalenter som genererats 
av den egna verksamheten under året. Klimat-
kompensationen är certifierad av FN enligt CDM  
på nivån Gold Standard, utifrån höga krav på 
genomförande, socialt ansvarstagande och bidrag 
till en hållbar utveckling.

Minskat utsläpp av CO2 ekvivalenter från 
Göteborgs Hamn AB 2013 - 2016 i ton.

-60%
2015

475
2014

710

2013

890 2016

340

Stort och smått – i Göteborgs  
Hamn finns elanslutningar för både 

fartyg, bilar och cyklar.

VÅRT MILJÖANSVAR
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Hantering av förorenad mark

Under 1999 genomfördes en 
markundersökning i Energi- 
hamnen. Alla aktörer som har 
verksamhet inom hamnområdet 
deltog i samarbetet. Syftet var 
att kartlägga förekomsten av 
föroreningar och dess utbredning.

Markundersökning Handlingsplan Nationell  
kartläggning

Områdesspecifika 
riktvärden

Kunskap för  
framtiden

En handlingsplan togs fram till 
2001, där fokus var att arbeta 
förebyggande med ständiga 
förbättringar och minimera 
spill. Åtgärderna innebar bland 
annat program för kontroller av 
cisterner och produktledningar 
och filmning av OFA-systemet 
vart femte år.

Länsstyrelsen meddelar 2010 att 
samtliga områden inom Energi-
hamnen har klassats som Klass 2, 
med stor risk för förorening. 
Detta till följd av en nationell 
inventering enligt Naturvårds-
verkets teknik, som genomförts 
tidigare och sammanställts  
i en nationell databas.

I samarbete med Länsstyrelsen 
och bolagen i Energihamnen 
startas 2012 ett projekt kring 
föroreningar och framtagandet 
av områdesspecifika riktvärden. 
Riktvärdena används för att 
avgöra om schaktade massor 
kan användas till fyllning eller 
behöver omhändertas. 

Under projektet 2012 skapas också 
en lokal databas för dokumentation 
om kända föroreningar och tidigare 
schaktningar. Samlad dokumentation 
och rutiner för samverkan med 
myndigheter och hamnområdets 
aktörer har skapat en god grund för 
arbetet med att minimera risker 
och ständiga förbättringar. 

VÄGEN MOT MINSKAD MILJÖPÅVERKAN  
FRÅN FÖRORENADE MARKOMRÅDEN

I Energihamnen hanteras en stor mängd olje-  
produkter, vilket historiskt har medfört att mark-
området blivit förorenat. Göteborgs Hamn AB har 
därför länge arbetat tillsammans med andra 
aktörer för att hantera föroreningarna och minska 
dess påverkan på omgivande miljö. 

Vid schaktning av mark inom hamnområdet finns 
särskilda rutiner vid misstanke om förorening. Prov - 
tagningar genomförs, Länsstyrelsen kontaktas och 
förorenade massor används inte för återfyllnad. 
Genom väl etablerad samverkan med myndigheter 

och aktörerna som verkar inom Energihamnen  
kan åtgärderna i ett långsiktigt perspektiv bidra  
till en effektivare sanering av markområdet  
och ökad resurshushållning.

Under 2016 har ett större underhållsarbete 
påbörjats i Energihamnen. Arbetet innebär byte  
av rör till avloppssystem samt anslutning av 
fjärrvärme till följevärmesystemet. Detta har 
inneburit att stora mängder massor har schaktats 
och omhändertagits, vilket innebär ytterligare  
steg mot ett renare markområde.

Under året har stora mängder massor från 
förorenad mark i framförallt Energihamnen 

schaktats och omhändertagits.

VÅRT MILJÖANSVAR
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Vårt sociala ansvar
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Arbetsmiljö och hälsa
Göteborgs Hamn AB 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 arbetsmiljön. 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 
Hamnbolaget har sedan ett antal år tillbaka 
arbetat systematiskt med att förbättra arbets-
miljön och har sedan oktober 2015 ett förnyat 
certifikat i enlighet med ledningssystemet  
OHSAS 18001. Under 2016 har en intern och extern 
revision genomförts och Arbetsmiljöverket har 
dessutom genomfört en föranmäld inspektion  
inom ramen för projektet att inspektera kemi- och 
process intensiva företag. Förbättringsområden 
från inspektionen var bland annat: åtgärder och 
uppföljning vid risk  bedömning, lagefterlevnads-
kontroller och hur vi samverkar med skydds-
ombuden. I det syste matiska arbets miljöarbetet 
har vi även genomfört en fallskydds inventering  
i Energihamnen och risk bedömningar för våra 
säkerhetssamordnare i Skarvikshamnen samt  
för arbete med kvarts- och stendamm. 

NYTT ARBETSMILJÖPROGRAM
2015 lanserades ett arbetsmiljöprogram för  
att ytterligare förstärka vårt arbetsmiljöarbete.  

2016 års mål och aktiviteter togs fram utifrån de 
vanligaste fysiska och psykosociala riskfaktorerna 
inom bolaget som identifierades genom olika 
risk  bedömningar, vårt avvikelsehanteringssystem, 
utvecklingssamtal och 2015 års medarbetar-
undersökning. Programmet innehåller mål och 
aktiviteter som ska bidra till att minimera eller  
helt och hållet ta bort identifierade risker. 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Antalet olyckor utan sjukfrånvaro har ökat från en 
till sju olyckor och de med sjukfrånvaro har ökat 
från en till två olyckor. Antalet tillbud har ökat med 
nästan 26 procent och var i år 44 till antalet. Under 
året hade vi 84 riskobservationer, vilket är en 
ökning med 79 procent. En trolig förklaring till 
ökningen är att vi har blivit bättre på att rapportera 
tillbud och riskobserva tioner. Vi kommer även under 
2017 att fokusera vårt arbete på att förbättra hur  
vi utreder tillbud och olycksfall. Allt för att få bättre 
kunskap om vad som orsakar dessa händelser och 
undvika att liknande händelser upprepas i framtiden.

SÅ TYCKER MEDARBETARNA
Det är viktigt för oss att få veta vad medarbetarna 
tycker om sin arbetsplats och sin arbetssituation 
och därför genomför vi årligen en medarbetar-
undersökning. Under året har vi arbetat med en 
rad fokusområden utifrån 2015 års undersökning, 
såsom stress och arbetsbelastning, organisation 
och ledarskap samt arbetsglädje. I december 2016 
genomfördes en ny mätning med 86 procents svars-  
frekvens. Resultatet pekar på ett något sämre 
utfall än för 2015 och ett förbättringsområde att 
jobba vidare med är "attraktiv arbetsgivare". 

Göteborgs Hamn ska vara en arbetsplats som 
kännetecknas av en god och säker arbetsmiljö. 

Vårt arbete kring arbetsmiljö 
och hälsa bidrar till FN:s 
hållbarhetsmål nr 3 och 8.

VÅRT SOCIALA ANSVAR
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KOMPETENSUTVECKLING
Vi satsar löpande på att utveckla våra medarbetare 
så att de bättre ska kunna klara av dagens och 
morgondagens arbetsuppgifter. Till grund för 
medarbetarnas utveckling ligger utvecklings- 
samtalet, som genomförs med alla minst en gång 
per år. Vid utvecklingssamtalet tas en individuell 
utvecklingsplan fram som knyter an till bolagets 
affärsplan. Vi följer årligen upp att alla med- 
arbetare har en utvecklingsplan.  

Ett led i att säkerställa vår chefsförsörjning  
är att vi deltar i Göteborgs Stads program  
"Morgondagens chef". Under 2016 påbörjade tre 
medarbetare programmet. Inom ramen för vårt 
arbetsmiljö arbete låg fokus under 2016 på att 
bland annat genomföra en utbildning kopplad till 
den nya föreskriften för organisatorisk och social 
arbetsmiljö om hur vi tidigt upptäcker och hanterar 
signaler på stress. Dessutom har vi genomfört en 
utbildning i hjärt- och lungräddning för 43 med-
arbetare och ytter ligare utbildningar planeras  
att genomföras under våren 2017. Vi har också 
genomfört en fallskydd sutbildning för medarbetare 
inom avdelningen Infrastructure.

KAMPEN OM KOMPETENS
Att kunna attrahera och behålla välutbildade  
och kompetenta medarbetare blir en allt viktigare 
fråga för många företag, vilket även gäller oss.

Utmaningen ligger framför allt i att kunna 
rekrytera anläggningsingenjörer i samma omfatt-
ning som våra utvecklingsplaner kräver. Under 
2016 genomfördes en större employer branding-
kampanj ”Är du ingenjör nog?” via främst sociala 
medier. Kampanjen ledde till ökad kännedom om 
Göteborgs Hamn AB som arbetsgivare och även  
att vi kunde tillsätta ett flertal ingenjörstjänster.  

För att vi ska klara av vårt uppdrag och dess- 
utom skapa en god och attraktiv arbetsmiljö så är 
rätt bemanning viktig. Framgångsfaktorer för att 
lyckas attrahera potentiella medarbetare är hur vi 
rekryterar samt hur vi erbjuder en bra introduktion 
för våra nyanställda. Inom företaget erbjuder vi  
en rad olika förmåner såsom friskvårdsbidrag, 
cykelbidrag, subventionerad kollektivtrafik och 
hälsprofilbedömning för att uppmuntra och bidra 
till våra anställdas hälsa och en bättre miljö.  
Under 2016 var det 56 anställda som nyttjade 
möjligheten till friskvårdsbidrag.

För andra året i rad har glädjande nog  
Göteborgs Hamn AB utsetts till en av Sveriges 
mest spännande arbetsgivare.

Sveriges topp 100  
mest spännande arbetsgivare:

”I sin strävan att representera lika andel kvinnor och  
män bland sina medarbetare, visar Göteborgs Hamn AB  
att jämställdhet är viktigt. Likaså är mångfaldsaspekten  
vid rekrytering viktig och nyligen ingicks ett samarbete  
med föreningen Öppet Hus, som arbetar med mentor- 
program. Dessutom pågår ett arbete tillsammans med  

projektet Engineer to Engineer som syftar till att knyta  
ihop nyanlända ingenjörer med arbetsmarknaden.  

Genom mentorskap och programmet ’Morgondagens chef ’ 
vill Göteborgs Hamn AB även identifiera potentiella  
ledare för framtiden. Lägg därtill ett företagsklimat  

som förespråkar balans mellan arbete och fritid,  
och det står klart att Göteborgs Hamn AB  

är ett av Sveriges topp 100 Karriärföretag 2016.”

KARRIÄRFÖRETAGEN

MEST SPÄNNANDE
TOPP 100
ARBETSGIVARE

Under 2016 deltog 43 av  
våra medarbetare i utbildning  
i hjärt- och lungräddning.

!
Visste du att?

Varje år räddas ca 1300 
personer i Sverige tack  

vare HRL - utbildning  
och hjärtstartare.

VÅRT SOCIALA ANSVAR
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Säkerhetsarbetet i Energihamnen
I Energihamnen bedrivs ett kontinuerligt och målinriktat  
säkerhetsarbete. Riskhantering och erfarenhetsåterföring är 
viktiga delar i vår samverkan med alla aktörer inom området. 
I vår strävan att hela tiden förbättra säkerheten ingår en god 
och tät kontakt med berörda myndigheter.  

FAROIDENTIFIERING OCH RISKANALYSER 
I det dagliga arbetet ingår att identifiera faror  
och vid behov göra riskanalyser. Detta sker både  
i den operativa verksamheten och i projekt. Genom 
planerade skyddsronder kan brister upptäckas i 
såväl arbetsutförande som i vår tekniska utrustning, 
vilka sedan åtgärdas. Under året har elva stycken 
skyddsronder genomförts i Energihamnen.  
Därtill har ytterligare skyddsronder gjorts under 
installation av projekt. Andra aktiviteter för att 
förstå faror och risker har varit att: 

•  uppdatera märkning av produktledningar

•  installera fler och bättre övervakningskameror

•  uppdatera ATEX-klassning av områden  
med explosiv atmosfär

•  genomföra ny riskanalys av verksamheten  
i Torshamnen

•  genomföra riskanalyser av skiftgående  
personals vanligaste arbetsuppgifter

SÄKER UTRUSTNING
Vår utrustning ska vara säker samt ha hög  
tillförlitlighet och integritet. Under 2016 har  
därför bland andra följande projekt genomförts:

•  Byte av brandlarmsanläggningar i  
Torshamnen och Skarvikshamnen

• Inkluderat styrning av brandpumpar i  
 Torshamnen till ett modernt styrsystem  
 med redundans till Skarvikshamnen

•  Demonterat utrangerade produktledningar

•  Bytt delar av färskvattenledningar  
i Skarvikshamnen

•  Förstärkt betongpålar under kaj 510/511

SAMVERKAN MED INTRESSENTER
Under 2016 hölls samverkans- respektive sam-  
råds möten med intressenter i Energihamnen inför 
säkerhetsrapporteringen enligt nya Seveso III.  
Det har även genomförts en risk- och sårbarhets-
analys för hela Göteborgs Hamn AB.

ENTREPRENÖRER
Under året har en utökad kontroll av entreprenörers 
arbetstillstånd utförts och vid brister har arbeten 
stoppats. Kontinuerlig dialog har förts med aktuella 
entreprenörer. Övriga intressenter i Energihamnen 
har informerats om kontrollerna.

Riskhantering och erfarenhetsåterföring är viktiga delar 
i vår samverkan med alla aktörer inom området.

”Vår utrustning 
ska vara säker samt ha 

hög tillförlitlighet.”

VÅRT SOCIALA ANSVAR

Vårt säkerhetsarbete bidrar till 
FN:s hållbarhetsmål nr 8.
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Inkluderande arbetsplats 
Vår vision är att Göteborgs Hamn AB ska vara en arbetsplats där det  
råder jämställdhet och mångfald och där ingen diskrimineras eller kränks.  
Vi vill skapa en inkluderande arbetsplats och använda våra medarbetares  
olika erfarenheter och kunskaper. Vi ser och uppskattar olikheter. 

MÅNGFALDEN SKA ÖKA 
I varje rekrytering har vi mångfaldsperspektivet 
med, men trots detta har vi relativt få medarbetare 
med utomnordisk bakgrund eller med funktions-
nedsättning. Inom vissa yrkeskategorier är endast 
ett kön representerat, eftersom det är svårt att 
rekrytera till en del befattningar. Detta gör att mång- 
falden 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. Göteborgs Hamn AB har en 
likabehandlingsgrupp som bland annat tar fram  
en likabehandlingsplan som revideras årligen och 
fastställs av styrelsen. Syftet är att presentera de 
åtgärder som behövs för att främja lika rättig heter 
och för att förebygga diskriminering.

OJÄMLIKT OCH JÄMLIKT 
Vi arbetar för att våra medarbetare ska ha goda 
kunskaper om mångfalds- och jämställdhets frågor. 
För att uppnå detta har vi bland annat genomfört 
workshops på temat ”Ojämlikt & Jämlikt”; en dialog 
om mänskliga rättigheter, värderingar och be- 
mötande. Alla medarbetare uppmuntras att delta  
vid olika externa arrangemang under året, såsom 
exempelvis West Pride-festivalen. Därutöver har 
olika insatser genomförts inom området rekryte-
ring för att granska likabehandlingsperspektivet. 
Granskningen gav ett gott resultat. Vi är positiva 
till och uppmuntrar föräldraledighet och där det är 
möjligt erbjuder vi flexibel arbetstid.

VI ACCEPTERAR INGA KRÄNKNINGAR 
Göteborgs Hamn AB accepterar inte kränkning 
eller diskriminering vare sig mot medarbetare, 
arbetssökande, kunder eller gäster. Det framgår 
tydligt av vår likabehandlingsplan och det gäller 
för alla som vistas inom vårt 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 
trakasserade av antingen chef eller medarbetare. 
Varje fall är ett fall för mycket och vi har därför 
checklistor och stöd på intranätet för både chef  
och medarbetare som upplever sig kränkt. 

INGEN LÖNEDISKRIMINERING 
Varje år görs en lönekartläggning med analys uti - 
från mäns och kvinnors löner. Lönekartläggningen 
avseende 2016 är inte genomförd än, men 2015 års 
kartläggning var mycket positiv och visade inte  
på några osakliga löneskillnader. Löneskillnader får 
absolut inte vara diskriminerande. Lönebildning 
och lönesättning ska bidra till att vi når målen för 
verksamheten och ska stimulera till förbättringar 
av verksamhetens effektivitet, produktivitet  
och kvalitet. 

Vi vill skapa en inkluderande arbetsplats,  
fri från diskriminering.

Vårt arbete kopplat till mångfald,  
jämställdhet och icke-diskriminering bidrar  

till FN:s hållbarhetsmål nr 5, 8 och 10.

VÅRT SOCIALA ANSVAR
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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 jämlikt Göteborg med minskat utanförskap 
och minskade skillnader i livsvillkor och hälsa. Hur vi lyckas och vad vi 
gör påverkar många i samhället. 

KRAV PÅ SOCIAL HÄNSYN VID UPPHANDLING 
I Göteborgs Stads budget 2016 anges att "andelen 
hållbara upphandlingar ska öka" som prioriterat 
mål. En del i detta arbete är att 50 procent av 
stadens alla tjänsteupphandlingar ska ske med 
social hänsyn. Göteborgs Hamn AB tycker att detta 
är ett viktigt mål och har under de senaste fyra åren 
utvecklat och ställt sociala krav vid upphandling. 
Genom kraven har vi utmanat entreprenörer och 
leverantörer att ta ett större socialt ansvar. 

För 2016 var vår målsättning att ställa sociala krav 
i minst 50 procent av alla ramavtalsupphandlingar/ 

längre entreprenader – längre än tre månader.  
Resultatet under året blev att sociala krav har 
ställts i 60 procent av dessa upphandlingar / längre 
entreprenader. Vid varje upphandling be dömer  
vi möjligheten att ställa krav på leverantören som 
leder till att denne ska ta bland annat socialt 
ansvar. Vår ambition är att ständigt förbättra och 
utveckla de metoder och modeller vi använder  
för att ställa sociala krav vid upphandling och vi 
kommer även i kommande upphandlingar hålla 
fokus på denna viktiga fråga.

Vårt arbete kopplat till minskat 
utanförskap bidrar till FN:s 
hållbarhetsmål nr 4, 8, 10 och 12.

Ett exempel på hur vi ställer sociala krav vid ram- 
avtalsupphandlingar är att avtalsleverantörerna ska 
anta valda utmaningar i föreningen CSR Västsveriges 
tre ansvarsinitiativ Reko arbetsplats, Socialt ansvar 
och Miljöansvar. Under de senaste två åren kan vi se 
att arbetet har gett ringar på vattnet. Exempelvis har 
en av våra leverantörer utvecklat ett mentor- och 
studiebesöksprogram tillsammans med Angereds- 
gymnasiet 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 flertalet andra har börjat/utökat  
att ta in praktikanter eller lärlingar.

  Mer information se: www.csrvastsverige.se 

Ett exempel på en längre entreprenad var ett om- 
fattande underhållsarbete på en av hamnens kajer. 
Genom ett gott samarbete med vinnande entreprenör,  
har vi lyckats att skapa sysselsättning för minst en 
person som står långt ifrån arbetsmarknaden. Allt 
enligt Göteborgs Stads prioriterade mål för social 
hänsyn inom området arbetsmarknad. I detta projekt 
har vi fått hjälp av Göteborgs Stads nyinrättade 
stödfunktion för social hänsyn.

  Mer information se: www.socialhansyn.se 

jämlikt göteborg 
”Göteborg ska vara den jämlika staden  

som bidrar till ett gott liv för alla! ”
Göteborgs Hamn AB:s bidrag sker framför allt  

kopplat till Göteborgs Stads fokusområde 3 som handlar  
om att skapa förutsättningar för arbete.

VÅRT SOCIALA ANSVAR
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FRÅN PRAKTIK TILL ANSTÄLLNING
Redan 2015 påbörjades arbetet med att hitta vägar 
för att kunna attrahera och nyttja den kunskap 
som finns hos nyanlända ingenjörer. Under våren 
2016 har Göteborgs Hamn AB haft förmånen att 
kunna bidra till en snabbare integration i arbets-
livet, genom att ha ingenjörerna Khaldon Saidan 
från Syrien och Daniel Tafti från Iran som  
praktikanter. Khaldon arbetade under sin tid  
som praktikant med allt från Energihamnens  
OFA-system, asfaltering och underhåll av broar  
i Ryahamnen till en förstudie av spillvatten från 
kryssningsfartyg. Efter en sex månaders lång 
praktik ledde detta glädjande nog fram till en 
anställning som projektledare på vår  
Infrastrukturavdelning. 

 

DEL I JOBBSPRÅNGET
Under hösten beslutade vi oss för att delta i 
Jobbsprånget, som är ett samarbete mellan
regeringen och Sveriges arbetsgivare i syfte att  
få nyanlända akademiker ut i arbete. Vi förbereder 
nu för att ta emot praktikanter våren 2017, och 
över 50 personer har redan ansökt om att få  
göra sin praktik här hos oss. 

BÄSTISFÖRETAG TILL ÖPPET HUS
Sedan 2015 stödjer vi Öppet Hus, som är en ideell 
förening vilken har till främsta syfte att hjälpa 
unga med utländsk bakgrund att närma sig den 
svenska arbetsmarknaden. Göteborgs Hamn AB  
är ett bästisföretag till Öppet Hus, vilket innebär 
att vi under tre år har lovat att stödja föreningens 
verksamhet ekonomiskt och ställa upp med en 
eller flera mentorer för unga adepter. 

FÖRETAGSVÄN MED  
GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Sedan 2014 är Göteborgs Hamn AB företagsvän 
med Göteborgs Räddningsmission som arbetar 
med att hjälpa många olika utsatta grupper i  
vårt samhälle. Förutom att vi stödjer räddnings-
missionen ekonomiskt så delar vi även med oss av 
vår tid. Alla anställda har möjlighet att jobba åtta 
timmar per år som företagsvolontär, exempelvis 
på Lisebergs julmarknad, genom att bemanna 
räddningsmissionens bod för att sälja ullstrumpor 
och ljus, och på Vasagatans café för hemlösa 
genom att bre mackor och servera gröt. 

SAMVERKAN MELLAN SKOLA  
OCH ARBETSLIV
Det är viktigt att dela med oss av vår tid och 
kunskap och ge ungdomar och vuxna en möjlighet 
att få kontakt med och komma ut i arbetslivet.  
Det sker bland annat genom att vi är ute och håller 
föredrag, är en aktiv partner i projektet Framtida 
transporter som vänder sig till årskurs 7 och 8, 
samarbetar med Göteborgsregionen kring  
”Samverkan mellan skola – arbetsliv”, är fadder- 
företag för en hög skoleklass i Brunnsbo under tre år, 
tar emot studiebesök från skolor och universitet, 
erbjuder praktik- och sommarjobb samt ger 
möjlighet till arbetsträning. Under 2016 har vi tagit 
emot 10 praktikanter och sex exjobbare. Genom 
praktikanterna och exjobbarna har vi fått många 
bra förbättringsförslag inom bland annat områdena: 
belastningsergonomi, kemikaliehantering, intern- 
kontroll och inköp. 

Glada medarbetare i Räddnings- 
missionens julbod på Liseberg.

3,5 år tog det för  
Khaldon Saidan  
att nå en anställning  
jämfört med snittet  
som ligger på 7 år.

VÅRT SOCIALA ANSVAR
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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. Svensk industri och välstånd är uppbyggt och beroende av handel med  
andra länder och givet Sveriges geografi är godstrafiken med sjöfart avgörande.  
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med den godsmängd som krävs  
för direkttrafik med andra världsdelar och hög frekvens till hamnar inom Europa. 

UTVECKLING AV CONTAINER OCH JÄRNVÄG
Under 2016 trafikerade tre oceangående container -
linjer Göteborgs Hamn, två till/från Asien och en 
till/från USA. Containervolymerna, antalet contai-
ners uttryckt i 20-fotscontainers (TEU) minskade  
3 procent till 798 000 TEU jämfört med 2015. Detta 
är fjärde året i följd med fallande containervolymer. 
Den negativa trenden bibehölls under året och för - 
stärktes. Orsaker till volymtappet var bland annat 
facklig konflikt i containerterminalen APM Terminals 
samt operativa problem i samband med byte av 
terminaloperativt IT-system. Järnvägsvolymerna 
mätt som fraktade containers på järnväg minskade 
8 procent till 367 000 TEU jämfört med förra året. 

Fokus 2017:
•  Ökat linjeutbud, nya destinationer och ökad 

frekvens, för både sjösida och landsida

•  Ökad andel järnvägstrafik, både  
intermodalt och konventionellt 

•  Fortsatt utredning kring en farledsfördjupning

RORO, FÄRJA OCH BIL  
– LJUST ÅR FÖR BILEXPORT
Antal hanterade rollenheter för roro och färja ökade 
med två procent till 538 000 enheter jämfört med 
2015. Den positiva utvecklingen beror på ökade 
fraktvolymer till/från Belgien främst till följd av ökad 
aktivitet för Volvobolagen och ökat frekvens hos de 
tre roro-operatörer som trafikerar dessa destina- 
tioner. Nya bilar i Göteborgs Hamn ökade med 15 
procent under 2016 till 246 000 jämfört med 2015. 
Volymtillväxten kan främst hänföras till ökad export  
av bilar från Volvo samt ökade importvolymer.

Fokus 2017:
•  Byggnation och färdigställande av ny  

kombiterminal

•  Konceptutveckling och marknadsbearbetning  
för ökade volymer av personbilar och  
High & Heavy-volymer

•  Ökad andel järnvägstrafik, både intermodalt  
och konventionellt 

”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.”

Vårt arbete kopplat till utveckling av  
godsnavet Göteborg bidrar till FN:s hållbarhetsmål  

nr 7, 8, 11, 12 och 15.

Exporten av bilar ökade  
rekordartat under andra  
halvan av året.

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. Totalt fem 
fastighetsägare ska tillsammans utveckla området. 
Göteborgs Hamn AB har 400 000 kvadratmeter av 
området som är beläget en knapp kilometer från 
hamnen. Marknadsföring och markarbeten är  
uppstartade och första inflyttning beräknas under 
2018. Över 2000 nya arbetstillfällen förväntas 
skapas i den nya logistikparken. 

Fokus 2017:
•  Fortsatt arbete med att hitta strategiska  

hyresgäster 

•  Utveckla skräddarsydda och kund- 
anpassade logistikanläggningar

ENERGI – ALL TIME HIGH
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. 

En god start på året med bra marginaler för 
raffinering samt en het marknad för lagring av olja 
har inneburit rekordnivåer av hanterade volymer  
i Energihamnen. En ökad distribution till andra 
nordiska länder har också bidragit till ökade flöden. 
Volymerna ökade med 12 procent under året till 
23,7 miljoner ton jämfört med 2015. 

Stora ansträngningar har gjorts för att öka 
kostnadseffektiviteten. Fokus har varit på det 
omfattande investerings- och reinvesterings- 
programmet. Då nyttjandegraden på de viktigaste 
kajerna varit höga i stort sett hela året har nya 
möjligheter och ökad flexibilitet skapats bland 
annat genom att öka antalet hanterade produkter 
på kajplats 551. 

Fokus 2017:
•  Fortsatt arbete med att öka kostnads- 

effektiviteten inom affärsområdet 

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

KRYSSNING – ÖKAD KONKURRENS  
UTMANING FÖR GÖTEBORG 
Hamnen tog emot 34 kryssningsfartyg under  
året. En ökad konkurrens från främst närliggande 
danska hamnar utmanar Göteborg. Under året har 
en marknadsanalys genomförts som resulterat  
i en ny strategi för de kommande åren. Beslut  
har fattats om att ersätta det centrala kryssnings-
läget i Frihamnen, som ska stadsutvecklas, med 
Amerikaterminalen.

Fokus 2017:
•   Färdigställande av Amerikaterminalen 

inför säsongen 2018 

•   Fortsatt marknadsfokus för fler anlöp 

!
Visste du att?
Hälften av all råolja  

som tas in till Sverige 
kommer via 

Göteborgs Hamn.

Nu återuppstår den anrika 
Stigbergskajen som kryssningsterminal 

– nya Amerikaterminalen (visionsbild).

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 konkurrens- 
utsatt marknad. Att leverera prisvärda och konkurrenskraftiga tjänster  
är avgörande för fortsatt utveckling av godsnavet Göteborg. 

”För den kommande tioårsperioden 
uppgår planerade investeringar till  

4,3 miljarder kronor.”

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR

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. 

ÅRETS RESULTAT 
Resultat för koncernen för Göteborgs Hamn AB 
uppgår till 218 MSEK att jämföra med 206 MSEK 
för 2015. Omsättningen ökar med 6 procent, 
framför allt bidrar ökade volymer inom energi- 
segmentet och tillkommande fartygsanlöp positivt 
på intäkterna. Bolagets väsentliga kostnader är 
drift och underhåll av hamninfrastrukturen, 
personalkostnader och avskrivningar. Under året 
har bolaget haft högre kostnader för planerat 
underhåll, främst inom kaj och mark, då under-
hållsarbeten har genomförts. 

Hamntaxan 2017 kommer att hållas oförändrad 
tack vare ett kontinuerligt arbete med kostnads-
effektivitet.

Intäkter från  
hyror och arrenden

Avgifter från 
energivaror Avgifter från 

anlöpande fartyg

Koncessionsavgifter från kunder  
och samarbetspartners

Underhåll och  
nyinvesteringar av 
kajer/terminalytor

Rörledningar  
och lastarmar

Muddring av 
hamnbassängerna Väg och järnvägs-

infrastruktur  
i hamnens närhet

Marknadsföra godsnavet
Göteborgs Hamn

Utveckling 
av logistikmark 
 / logistikcenter

Intäkter och vad pengarna används till
Göteborgs Hamn AB

Miljö- och säkerhets-
arbete, klimatsmarta 

transportkoncept

Ansvara för anlöpsprocess, 
trafikinformation  
och övervakning
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 * Avser framförallt investeringar i logistikfastigheter. 
 ** Avser framförallt investeringar i mudderdeponi och ny terminal i Arendal.

Omsättning per affärsområde 2016  
(totalt 747 MSEK) 

Energi 32%
Container 24%
Roro/Bil 19%
Färja 11%
Fastighet/Markreserv 8%
Terminal & Lager 2%
Övrigt 4%

Investeringar per affärsområde 2016  
(totalt 279 MSEK)   

Energi 34%
Container 13%
Roro/Bil 15%
Färja 1%
Fastighet/Markreserv & Övrigt 10%
Terminal & Lager 27%

Investeringar per affärsområde 2017–2027 
(totalt 4 338 MSEK)  

Energi 24%
Container 13%
Roro/Bil 13%
Kryssning 1%
Fastighet /Markreserv & Övrigt* 15%
Terminal & Lager** 34%

ÅRETS 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 tioårs- 
perioden uppgår planerade investeringar  
till 4,3 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 
investeringar som är på utredningsstadiet. 

De största investeringarna 2016:

•  Inköp av hamnnära logistikmark  
– Halvorsäng

•  Reinvesteringar i befintliga  
anläggningar 

•  Ytuppgradering i container- 
terminalen/bilterminalen 

• Port Entry – ny hamnentré  
 för lastbilstrafik 

De största investeringarna 2017:

•   Port of Gothenburg Logistics Park  
– nytt logistikområde 

•   Mudderdeponi och framtida  
hamnutbyggnad i Arendal 

•   Arken kombiterminal

•   Reinvesteringar i befintliga  
anläggningar

!
Visste du att?

Vi är ett egenfinansierat 
bolag utan ekonomiskt 

stöd från ägaren  
Göteborgs Stad.

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 kundvärde 
och kundnöjdhet. Vi har tre utgångspunkter 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 förhåll-
ningssätt. Göteborgs Hamn AB:s verksamhet är 
certifierat enligt ISO 9001.

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.  

VÅRT RISKARBETE ALLTID I FOKUS
Osäkerhet är ett naturligt inslag i all affärsverk-
samhet och kan påverka verksamheten positivt 
såväl som negativt. Ett proaktivt riskarbete avgör 
bolagets förmåga att reagera på det oförutsedda. 

Göteborgs Hamn AB arbetar strukturerat med 
riskhantering och området intern styrning och 
kontroll utvecklas ständigt. De företagsövergripande 
riskerna analyseras och värderas kontinuerligt.  
I riskanalysen och den interna kontrollplanen som 
styrelsen fastställer framgår vilka riskreducerande 
åtgärder som ska genomföras. Löpande under året 
sker en uppföljning av den interna kontrollplanen 
integrerat med affärsplanen. 

”Vi har tre utgångspunkter i 
vårt arbete; god kunskap om våra 
kunders behov, arbeta för effektiva 
och värdeskapande processer samt 

ständiga förbättringar.”

I vårt arbete med verksamhetsutveckling  
har vi LEAN som förhållningssätt. 

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
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Våra kunder är utgångspunkten för vår verksamhet och det är 
genom att behålla existerande kunder och attrahera nya som  
vi skapar förutsättningar för en fortsatt tillväxt. 

Ett av Göteborgs Hamn AB:s  
övergripande mål är:  

NÖJDARE KUNDER 
Genom en årlig web-baserad nöjd kundunder- 
sökning, som skickas ut till cirka 190 kunder,  
tar vi reda på våra kunders uppfattning om  
Göteborgs Hamn AB, såväl som hamnen som  
helhet. Svarsfrekvensen var 2016 55 procent.  
Målet för 2016 var att 63 procent av våra kunder  
skulle ge oss helhetsbedömningen "ganska eller  
mycket bra", vilket precis uppnåddes.

Nöjdare kunder  
i årets kundundersökning

ÅRETS KUNDERSÖKNING
I årets kundundersökning ökade helhetsomdömet 
"ganska eller mycket bra" för Göteborgs Hamn AB, 
hamnbolaget, från 61 till 63 procent. Hamnen  
som helhet får också ett högre helhetsomdöme,  
52 procent jämfört med 43 procent 2015.  
Utöver detta visar undersökningen att:

•   Kunder i Energihamnen är mer nöjda än  
kunder till övriga terminaler. 76 procent av 
Energihamnens kunder ger både Göteborgs 
Hamn AB och hamnen som helhet omdömet 
”ganska eller mycket bra”. 

•   Kunderna till Gothenburg Roro Terminal  
upplever stora förbättringar både vad gäller 
Göteborgs Hamn AB och hamnen som helhet.

•   Störst utmaning och förbättringspotential har 
fortfarande containerterminalen som drivs av 
APM Terminals Gothenburg. Hel hets omdömet 
med betyget ”ganska eller mycket bra” för 
terminalen har dock förbättrats från 27 procent 
2015 till 33 procent 2016. 

•   De marina delarna (navigering i farleden, djup- 
gående vid kaj, hantering av avfall och sludge) 
får fortsatt höga betyg och resultatet på frågan 
kring kompetensen för teknisk förvaltning hos 
Göteborgs Hamn AB har förbättrats markant.

•   Göteborgs Hamn AB arbete med miljö, mark-
nadsföring, kommunikation och säkerhet får 
generellt höga betyg.

•   Göteborgs Hamn AB får fortsatt lågt betyg vad 
gäller lyhördheten för sina kunders strategiska  
och långsiktiga behov. 

•   Inom delområdena ”att vara kundorienterad och  
sköta om sina kundrelationer” samt ”återkoppling  
på kundfrågor generellt” har betyget för  
Göteborgs Hamn AB förbättrats rejält.

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

Ingen undersökning genomfördes under 2014.

  Göteborgs Hamn AB        Alla aktörer i Göteborgs Hamn

65% 58%

2012

57% 51%

2013

61% 43%

2015

63% 52 %

2016

av våra kunder gav oss  
helhetsbedömningen "ganska  
eller mycket bra".63%

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
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VÅRT EKONOMISKA ANSVAR

DRIFTSSTÖRNINGAR  
OCH FÖRSENINGAR
Även 2016 blev tyvärr ett år kantat med produk-
tionsstörningar i Nordens största containerterminal, 
med lägre produktionstakt, väntetider för lastbilar 
och störningar i fartygstrafiken som följd. En  
viktig anledning till dessa störningar har varit att 
hamnarbetarförbundet under året genomfört 
övertidsblockad och arbetsnedläggelse vid ett 
flertal tillfällen.

PRIORITERADE FÖRBÄTTRINGS-  
OMRÅDEN 2017 

•  Öka lyhördheten för strategiska och  
långsiktiga krav och behov

•  Förbättra kundsamarbetet i samband  
med underhåll av anläggningar

•  Bidra till att helhetsomdömet för container-
terminalen förbättras väsentligt

En av hamnens absoluta styrkor är att vi har expansionsmöjligheter. Vi har en spännande tid  
framför oss med investeringar i bland annat i en ny hamnterminal som byggs i Arendal,  
kombiterminal, terminal ytor, lageretableringar och kryssningskaj. För att säkra att utvecklingen  
av hamnen sker i samklang med marknadens behov på kort och lång sikt har vi en kontinuerlig 
dialog med marknadens olika aktörer såväl som med stadens förvaltningar och statliga verk. 

Hamnen måste utvecklas i relation till staden och den statliga infrastrukturen. Därför är det  
extra roligt att exempelvis se utbyggnaden av hamnbanan till dubbelspår och att kunna skapa en  
ny plats i hamnen för kombiterminalen som flyttar ut från centralen. Och inte minst att arbeta 
tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket kring fördjupning av farleden.

Vi för en nära dialog med terminaloperatören APM Terminals Gothenburg på många olika  
nivåer kring de produktionsstörningar som har skett, både här i Göteborg och med APM Terminals 
koncernledning i Haag. Frågan är även prioriterad av hamnens styrelse som gör sitt yttersta för  
att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Vi stödjer även terminalen i att lyfta den fackliga 
problematiken till nationell nivå. Utöver detta är det viktigt att vi själva – Göteborgs Hamn AB 
– bidrar till att helheten fungerar så bra som möjligt. Det vill säga smidiga fartygsanlöp, tillräckligt 
hög kapacitet på vägar och järnvägar till och från hamnen, tillgång på omlastningsterminaler i 
hamnens närhet, lagermöjligheter och annat som är viktigt för att stärka godsnavet Göteborg. 

Magnus Kårestedt, 
Vd, Göteborgs Hamn AB

Arvid Guthed, 
Chef Port Development

Vad gör Göteborgs Hamn AB för att helhets omdömet  
för containerterminalen ska förbättras väsentligt?

Vad gör Göteborgs Hamn AB för att öka lyhördheten kopplat  
till sina kunders strategiska och långsiktiga behov?

”En av hamnens  
absoluta styrkor är att vi har

 expansionsmöjligheter.”
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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 miniminivån 
och skulle något i uppförandekoden stå i konflikt 
med dessa regelverk går de före koden. 

KARTLÄGGNING AV RISKOMRÅDEN
Under 2016 har en kartläggning genomförts  
för att identifiera vilka funktioner, områden och 
situationer i bolaget där risken för att begå oegent-
ligheter är förhöjd. Utifrån de kartlagda riskerna 
har sedan en genomgång skett kring om nuvarande 
internkontroll är tillfredsställande eller om ytter- 
ligare åtgärder eller kontroller behöver sättas in. 
Över lag är vår bedömning att internkontrollen är 
god, men inom vissa områden kommer förbättrade 
rutiner och kontroll att införas.

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 
marknadsföring 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 förekomma.  

•  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 2017
•  Arrangera utbildning inom området mutor  

och korruption.

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Vi bidrar till FN:s delmål 16:5 som 
handlar om att minska alla former 

av korruption och mutor.

Uppförandekoden ger 
riktlinjer för hur alla i 
hamnbolaget ska agera.

 Vill du veta mer kan du läsa hela  
 våra uppförandekod på: 

 www.goteborgshamn.se/dokument

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
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Nyckeltal och GRI-index
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EKONOMI

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Ekonomiska nyckeltal

G4-EC1 Nettoomsättning, MSEK 645 627 661 706 742

G4-EC1 Resultat efter finansiella poster, MSEK 204 404 274 206 218

Rörelseresultat, MSEK 214 140 192 245 255

G4-9 Balansomslutning, MSEK 2 331 2 742 2 848 2 891 3 016 Bolagets tillgångar.

G4-9 Eget kapital, MSEK 857 1 202 1 113 1 146 1 273

G4-9 Skulder, MSEK 1 474 1 540 1 735 1 785 1 743

G4-9 Avkastning på totalt kapital, % 9,4 5,6 7,1 8,5 8,6 Beräknat på resultat exkl jämförelse - 
 störande poster.

Soliditet, % 42,2 39 45,4 46,3 49,4 Vid beräkning 2013 justerat för utdelning  
299 MSEK.

Investeringar 127 554 392 260 228

Kassaflöde från löpande  
verksamhet, MSEK

243 286 230 290 347

Nyckeltal
I nedanstående sammanställning redovisas de indikatorer som vi bedömt som relevanta i enlighet med aktuellt GRI Index  
(se sidorna 49-55). Aktuell GRI-indikator anges i vänsterkolumnen. Mät- och beräkningsmetodik samt kommentar återfinns  
i högerkolumnen. Åren som redovisas är 2012-2016. 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 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Ekonomiska nyckeltal

G4-EC4 Ekonomiskt stöd från offentliga  
organ, TSEK

4 019 32 586 - 609 0 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. 

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

758

-222

-65

-36

-47

-71

317

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 127 554 392 260 279

G4-EC8 Antal direkt sysselsatta 8 000 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 14 000 Se ovan.

Antal exjobbare/praktikanter/ 
arbetsmarknadsprogram

4 11 16 20 17

Sociala krav vid  
tjänsteupphandlingar, %

i.u. 50 50 50 60 Avser alla längre entreprenader  
(längre än tre månader) samt alla ramavtal.

NYCKELTAL
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EKONOMI

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Produktion

Planerat underhåll, MSEK 101 140 104 97 160

Linjeutbud

G4-EC7 Antal direktförbindelser via  
Göteborgs Hamn

136 138 118 123 115 Information kring trafikslingor från rederierna 
som anlöper Göteborgs Hamn (hemsidor).

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

8 7 6 6 6 Se ovan.

G4-EC7 Antal rederier som anlöper  
hamnen (exkl. tankers)

23 19 24 24 20 Information över anlöp från terminalerna som 
redovisas varje månad. 

G4-EC7 Antal järnvägsoperatörer  
i Railport Scandinavia

10 10 8 7 8 Information från terminalerna kring järnvägs- 
operatörer som redovisas varje månad.

G4-EC7 Antal kryssningsanlöp 69 39 73 50 34 Information hämtas från anlöpssystemet.

Volymer

G4-EC7 Container, TEU * 900 000 858 000 837 000 820 000 798 000 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 40,9 Se ovan.

G4-EC7 Roro (rullande gods), enheter 538 000 531 000 541 000 527 000 539 000 Se ovan.

G4-EC7 Nya bilar, antal 163 000 163 000 166 000 214 000 246 000 Se ovan.

G4-EC7 Energi, miljoner ton 22,2 20,4 19,2 21,1 23,7 Se ovan.

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

G4-EC7 Container på järnväg, TEU 411 000 393 000 406 000 398 000 367 000 Se ovan.

* TEU = omräknat till 20-fotsenheter
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EKONOMI

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Volymer

G4-EN27 Andel containers på järnväg  
i containerterminalen, %

46 51 53 51 49

Andel import/export totalt,  
fulla containers, %

46/54 46/54 47/53 46/54 49/51 Officiella siffror för Göteborgs Hamn som baseras 
på inlämnade uppgifter från terminalerna. 

Svensk marknadsandel container, % 60 59 57 56 54 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 18 Se ovan.

Svensk marknadsandel bil, % 18 20 23 27 28 Se ovan.

Nöjda kunder

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

65 57 i.u. 61 63 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. 10 Utifrån genomförd kartläggning 2016 har tio 
områden med förhöjd risk för oegentligheter 
identifierats. 

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

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

G4-SO5 Bekräftade fall av korruption 0 0 0 0 0
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MILJÖ

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Energi

G4-EN3 El, MWh 7 000 7 300 6 600 6 100 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 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 2 700 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 1 200 Omfattar direkt energianvändning per premiär 
energikälla. Gasen utgörs av biogas sedan  
1 januari 2015 och levereras av Göteborg Energi. 

G4-EN5 Energieffektivitet i byggnader, kWh/m2 i.u. i.u. 140 142 139 Energieffektiviteten 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 48 000 Omfattar diesel och bensin till produktionsfordon, 
arbetsfartyg samt brandpumpar. Sammanställ-
ning sker utifrån leveransunderlag från våra 
leverantörer: Gothenburg RORO, Gatubolaget, 
Preem, OKQ8, Circle K, Shell och ST1.   

G4-EN3 Drivmedel, nm3 5 400 9 300 9 900 8 800 11 000 Omfattar fordonsgas till produktionsfordon och 
utgörs sedan 2014 av biogas. Sammanställning 
sker utifrån leveransunderlag från våra 
leverantörer, vilka är Gatubolaget och Fordonsgas.    
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MILJÖ

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Utsläpp

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

480 460 380 160 200* Avser rapportering av Scope 1 enligt GHG-proto-
kollet. Omfattar arbetsfartyg, produktionsfordon, 
uppvärmning av byggnader och brandpumpar i 
Torshamnen. Sammanställningen sker utifrån 
förbrukningsunderlag och emissionsfaktorer för 
drivmedel och gasuppvärmning, vilka hämtas hos 
leverantörerna (se föregående avsnitt om Energi ).

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

330 300 200 170 35* Avser rapportering av Scope 2 enligt GHG-proto-
kollet. Omfattar el- och fjärrvärmeanvändning i 
byggnader samt gatubelysningen och följevärmen 
i Energihamnen. Sammanställningen sker utifrån 
förbrukningsunderlag och emissionsfaktorer som 
tillhandahålls av Göteborg Energi. 

G4-EN17 Totala utsläpp av växthusgaser  
– andra indirekta, ton koldioxid- 
ekvivalenter

i.u. i.u. 169 000 169 000 188 000 Avser rapportering av Scope 3 enligt GHG-proto-
kollet. 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 
tjänsteresor. Utsläppen från sjöfarten beräknas av 
IVL utifrån anlöpsstatistik. Ny beräkningsmetodik 
används sedan 2014, därför saknas sammanställ-
ning för 2012–2013. Terminalbolagen redovisar 
utsläppen för Scope 1+ 2 enligt GHG-protokollet. 
Förbrukningsunderlag och emissionsfaktorer  för 
tjänsteresor tillhandahålls av leverantörerna.     

G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17

Göteborgs Hamn AB:s totala  
utsläpp av växthusgaser

970 890 710 480 340* Avser rapportering av Scope 1, 2 och 3 enligt 
GHG-protokollet. 

G4-EN21 Svaveldioxid, ton i.u. i.u. 330 91 100 Omfattar utsläpp från sjöfarten och beräknas av 
IVL utifrån anlöpsstatistik. Ny beräkningsmetodik 
används sedan 2014, därför saknas samman- 
ställning för 2012–2013. Siffrorna är därför inte 
heller jämförbara med uppgifter i tidigare 
hållbarhetsredovisning.

NYCKELTAL
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MILJÖ

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Utsläpp

G4-EN21 Kvävedioxid, ton i.u. i.u. 2 200 2 000 2 100 Omfattar utsläpp från sjöfarten och beräknas av 
IVL utifrån anlöpsstatistik. Ny beräkningsmetodik 
används sedan 2014, därför saknas samman- 
ställning för 2012–2013. Siffrorna är därför inte 
heller jämförbara med uppgifter i tidigare 
hållbarhetsredovisning.

G4-EN21 Partiklar, ton i.u. i.u. 22 11 13 Se ovan.

G4-EN17 Koldioxid, ton i.u. i.u. 150 000 150 000 170 000 Se ovan.

G4-EN21 Kolväten, ton i.u. i.u. 78 80 88 Se ovan.

G4-EN21 VOC-utsläpp i Energihamnen, ton 2 000 1 900 1 600 1 800 1 500 Mätningar genomförs av FluxSense AB i Energi- 
hamnen och innefattar läcksökning samt bestäm- 
ning av emissionerna utifrån identifierade läckor.   

G4-EN19 
G4-EN21

Andel fartygsanlöp som får  
miljörabatt på hamntaxan, %

i.u. i.u. i.u. 28 29 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 35 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 i.u. Andelen är framtagen genom en intervjustudie 
med lastbilschaufförer vid inkörning till 
Göteborgs Hamn under 2015. Studien har inte 
genomförts tidigare år och därmed saknas 
underlag för 2012–2014 och 2016. 

Avfall

G4-EN23 Göteborgs Hamn AB, brännbart  
verksamhetsavfall, ton

i.u. i.u. 139 153 157 Avfallsmängder och dess sorteringsfranktioner 
tillhandahålls av Renova och Kretslopp & Vatten.  
Övriga avfallsmängder och sorteringsfraktioner 
redovisas i detalj för samtliga år i verksamhetens 
miljörapporter. Ny sammanställning av fraktioner  
används sedan 2016, siffrorna är därför inte 
jämförbara med uppgifter i tidigare hållbarhets-
redovisning.  
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MILJÖ

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Avfall

G4-EN23 Sjöfarten, brännbart  
verksamhetsavfall, ton

i.u. i.u. 261 221 242 Omfattar avfall från sjöfarten till Göteborgs Hamn 
AB. Avfallsmängder och dess sorteringsfrank- 
tioner tillhandahålls av Renova.  Övriga avfalls- 
mängder och sorteringsfraktioner redovisas i 
detalj i avfallsrapport till Transportstyrelsen.  
Ny sammanställning av fraktioner används sedan 
2016, siffrorna är därför inte jämförbara med 
uppgifter i tidigare hållbarhetsredovisning.  

G4-EN23 Förorenade schaktmassor, ton i.u. i.u. 85 82 17 950 Omfattar schaktmassor från förorenad mark 
främst inom Energihamnen. Dessa har klassats 
över antagna riktvärden.

G4-EN23 Sludge, ton 9 700 8 400 7 600 7 400 8 044 Omfattar sludge från fartygen, till samtliga 
hamndelar. Avfallsmängder tillhandahålls av 
Stena recycling. 

G4-EN24 Antal spill till mark utanför  
säkerhetssystemen

3 2 1 1 2 Med säkerhetssystem avses hårdgjord yta  
som är ansluten till vattenrening. Omfattar 
Göteborgs Hamn AB:s verksamhet och baseras  
på inrapportering i avvikelsehanteringssystemet.

G4-EN24 Uppskattad mängd, oljeprodukter, liter 200 1 100 100 i.u. i.u. Omfattar Göteborgs Hamn AB:s verksamhet  
och baseras på inrapportering i avvikelse- 
hanteringssystemet.

G4-EN24 Antal spill till omgivande vatten 2 7 4 6 3 Omfattar hamnområdet och baseras på 
inrapportering i avvikelsehanteringssystemet.

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

Biologisk mångfald

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

G4-EN11 Områden med hamnverksamhet,  
areal i hektar

i.u. i.u. i.u. 217 217 Omfattar alla verksamhetsområden inom 
Göteborgs Hamn.

G4-EN13 Gröna ytor inom hamnområdet,  
areal i hektar

i.u. i.u. i.u. 367 367 Omfattar Torsviken, Svarte mosse och Ryaskog.
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SOCIALT

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 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

129

84

45

7

G4-10 Inhyrda anställda 20 21 25 29 31 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

121

76

45

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

5

63

32

G4-10 Medelålder 47 45 44 44 46

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

9

5

4

0

4

5

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

Se ovan.

Se ovan.

G4-LA1 Personalrörelse, % 11,4 6,0 6,3 7,9 7,6

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

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

forts. Anställning

G4-LA2 Medarbetarförmåner, friskvård  
och hälsa, antal:

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

0

56

7

0

44

Via företagshälsovården erbjuds våra anställda 
att kolla kondition och hälsa. Nästa hälsoprofil- 
bedömning erbjuds 2017. 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.

Nöjd Medarbetar Index i.u. 67 65 63 61 Första NMI-mätningen i det nya bolaget 
genomfördes 2013. Från och med 2016 sker 
undersökningen i enlighet med Göteborgs Stads 
gemensamma mätning. Resultatet för 2016  
är ett viktat värde för chefer och medarbetare.

Anställdas hälsa och säkerhet

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

G4-LA6 Arbetsrelaterad sjukfrånvaro, % i.u. i.u. i.u. 0,9 0,81 Sjukfrånvaro, arbetsrelaterad sjukfrånvaro 
beräknas från första dagen. Mätningarna infördes 
2015. Räknas i % av totalt kontrakterad tid för 
bolaget. Ingår i den totala sjukfrånvaron ovan. 

G4-LA6 Arbetsskador 3 4 9 7 7 Arbetsskador pga fysisk eller psykosocial 
arbetsmiljö. Utöver de sju som hade arbetsskada 
2016 var det även 4 konsulter.

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

G4-LA6 Dödsolyckor 0 0 0 0 0

G4-LA7 Antal anställda med hög risk  
för sjukdomar

i.u. i.u. i.u. 19 18 Enligt de senaste årens forskning löper skift-  
arbetande individer högre risk för stress och stress- 
relaterade sjukdomar. Vi har 19 medarbetare som 
går på skiftschema. Mätningarna infördes 2015.
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SOCIALT

GRI-
indikator 2012 2013 2014 2015 2016 Mät- och beräkningsmetod / 

Kommentar

Kompetensutveckling för anställda

G4-LA9 Utbildningstimmar per anställd i.u. 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 anställ-
ningsbarhet samt bistå anställda vid 
anställningens slut

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

G4-LA11 Andel medarbetare med regelbundna  
utvecklingssamtal, %

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

Mångfald och jämställdhet

G4-LA12 Mångfaldsindikatorer styrelse, ledning  
och medarbetare, antal: 

Andel kvinnor / män totalt

Andel kvinnor / män chefer

Andel kvinnor / män ledningsgrupp

Andel kvinnor / män styrelsen

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

45 / 84

11 / 15

4 / 4

6 / 9

Vi har ett fåtal medarbetare med  
funktionsnedsättning. 34,8 % 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. Lönekartläggning för 2016 är  
ej genomförd ännu.

Icke-diskriminering

GA-HR3 Antal fall av diskriminering samt  
vidtagna åtgärder

0 0 0 0 0 Vi har inga anmälda fall av diskriminering under  
åren 2012–2016.
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Indikator Beskrivning Sida Kommentar

Strategi och analys

G4-1 Uttalande av VD om organisationens strategi för hållbarhetsarbetet 5 –6 VD-ord

Organisationsprofil

G4-3 Organisationens namn * ) Göteborgs Hamn AB

G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster 8, 29–30

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

G4-6 Verksamhetsländer * ) Sverige

G4-7 Ägarstruktur och bolagsform 8

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 38, 46

G4-10 Antal anställda 46 129

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

* ) Inga betydande organisationsförändringar.

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 3, 10–12 Se avsnitten: Om vår hållbarhetsredovisning,  
Långsiktiga relationer, Väsentliga hållbarhetsaspekter.

G4-19 Väsentliga aspekter 10–12 Se avsnittet: Väsentliga hållbarhetsaspekter.

G4-20 Påverkan internt 49–55 Se GRI-index, kolumnen: Var påverkan sker /Kommentar.

G4-21 Påverkan externt 49–55 Se GRI-index, kolumnen: Var påverkan sker /Kommentar.

G4-22 Förklaring till förändringar av tidigare lämnad information * ) Inga förändringar genomförda.

G4-23 Betydande förändringar i omfattning, avgränsningar eller mätmetoder 38–48 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 10 Se avsnittet: Långsiktiga relationer.

G4-25 Identifiering och urval av intressenter som organisationen kommunicerar med 10 Se ovan.

G4-26 Organisationens tillvägagångssätt för kommunikation med intressenter 10 Se ovan.

G4-27 Viktiga frågor som identifierats 11–12 Se avsnittet: Väsentliga hållbarhetsaspekter.

Information om redovisningen

G4-28 Redovisningsperiod * ) Kalenderåret 2016.

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

G4-30 Redovisningsfrekvens * ) 1 gång per år.

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

G4-32 GRI-index 49–55 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 8 Se avsnittet: Om oss i Göteborgs Hamn.

Etik och integritet

G4-56 Värderingar, koder och policy 36 Göteborgs Hamn AB har en uppförandekod sedan 2012.
Se avsnittet: Hög affärsetik.

* ) 
Se kommentarskolumn

GRI-INDEX



52GÖTEBORGS HAMN AB – HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016

GRI-index
Specifika standardupplysningar

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

Ekonomisk påverkan

Ekonomiskt resultat G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 14–15, 
31–33

Se avsnitten: Mål och utfall, Stabil ekonomi.

G4-EC1 Skapat och distribuerat direkt ekonomiskt värde 39 Internt i bolaget.

G4-EC4 Ekonomiskt stöd från offentliga organ 39 Internt i bolaget.

Indirekt ekonomisk 
påverkan

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 29–32 Se avsnittet: Vårt ekonomiska ansvar.

G4-EC7 Investeringar i infrastruktur och tjänster 39–40 Samhället

G4-EC8 Betydande indirekta ekonomiska effekter 39 Samhället

Miljöpåverkan

Energi G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 14, 17–19 Se avsnitten: Mål och utfall, Vårt miljöansvar.

G4-EN3 Energianvändning inom organisationen 42 Internt i bolaget.

G4-EN5 Energiintensitet 42 Internt i bolaget.

G4-EN6 Minskad energiförbrukning 19 Internt i bolaget.

Biologisk mångfald G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 17 Se avsnittet: Vårt miljöansvar.

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

45 I hamnområdet.

G4-EN13 Skyddade eller restaurerade miljöer 45 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 14, 17–19 Se avsnitten: Mål och utfall, Vårt miljöansvar.

G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser. (Scope 1) 43 Internt i bolaget.

G4-EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser. (Scope 2) 43 Internt i bolaget.

G4-EN17 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser. (Scope 3) 43 Terminalbolagen, internt i bolaget, sjöfarten inom 
kommungränsen.

G4-EN19 Reduktion av växthusgaser 43–44 Terminalbolagen, internt i bolaget, sjöfarten inom 
kommungränsen.

G4-EN21 NOX, SOX och andra väsentliga luftföroreningar 43–44 Sjöfarten inom kommungränsen.

Avfall G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 17, 20 Se avsnittet: Vårt miljöansvar.

G4-EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 44–45 Internt i hamnbolaget och från sjöfarten.

G4-EN24 Antal betydande spill 45 I hamnområdet.

Arbetsvillkor

Anställning G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 14, 22–23 Se avsnitten: Mål och utfall, Arbetsmiljö och hälsa.

G4-LA1 Personalrörelse 46 Internt i bolaget.

G4-LA2 Medarbetarförmåner 46–47 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 14, 22–24 Aktuellt arbetsmiljöprogram.
Se avsnitten: Mål och utfall, Arbetsmiljö och hälsa,  
Säkerhetsarbetet i Energihamnen.

G4-LA6 Arbetsrelaterade sjukdomar, dödsolyckor  
och sjukfrånvaro

47 Internt i bolaget.

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

47 Internt i bolaget.

Kompetensutveckling  
för anställda

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 23 Aktuellt arbetsmiljöprogram.
Se avsnittet: Arbetsmiljö och hälsa.

G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd 48 Internt i bolaget.

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

48 Internt i bolaget.

G4-LA11 Andel medarbetare med regelbundna  
utvecklingssamtal

48 Internt i bolaget.

Mångfald och  
jämställdhet

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 25 Aktuell likabehandlingsplan.
Se avsnittet: Inkluderande arbetsplats.

G4-LA12 Mångfaldsindikatorer för styrelse, ledning  
och medarbetare

48 Internt i bolaget och styrelse.

Lika lön för kvinnor  
och män

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 25 Aktuell likabehandlingsplan.
Se avsnittet: Inkluderande arbetsplats.

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

48 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 25 Aktuell likabehandlingsplan.
Se avsnittet: Inkluderande arbetsplats.

G4-HR3 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder 48 Internt i bolaget.

Samhälle 

Anti-korruption G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 36 Vår uppförandekod. 
Se avsnittet: Hög affärsetik.

G4-SO3 Risk relaterad till korruption 41 Internt och externt.

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

41 Internt och externt.

G4-SO5 Bekräftade fall av korruption 41 Internt och externt.

Produktansvar

Märkning av produkter 
och tjänster (NKI)

G4-DMA Styrning av hållbarhetsaspekten 14, 34–35 Se avsnitten: Mål och utfall, Nöjda kunder.

G4-PR5 Resultat av undersökningar gällande kundnöjdhet 41 Kunder

* ) 
GRI-aspekter

GRI-INDEX



Certifierade inom kvalitet (ISO 9001), 
arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001).

OHSAS 
18001

ISO 
14001

ISO 
9001

Göteborgs Hamn, 403 38 Göteborg. Telefon 031-368 75 00. www.goteborgshamn.se
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