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“AGN’s Sustainability Strategy is underpinned by two key pillars: its contribution to global challenges and 
its commitment to acting responsibly. AGN contributes to the economic and social development of the areas 
in which we operate, guaranteeing the well-being of individuals and respect for the environment.” 

Chairman of the Board AGN HAGA AB Word 

Mr. Alejandro Urciuolo 
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OM RAPPORTEN 
Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2021. Hållbarhetsrapporten omfattar AGN Haga AB org.nr 559146–2097. Hållbarhetsrapporten är upprättad i 
enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:10-14. Det är första gången som bolaget upprättar en hållbarhetsrapport. 

VI ÄR AGN HAGA 

AGN Haga AB är ett konsortium skapat av våra ägare; italienska 
Webuild, turkiska Gülermak och norska NRC Group. Vi på AGN Haga 
har vårt säte i Göteborg och verkar för ett enda ändamål, att vara med 
och bygga Västlänken i Göteborg genom våra två uppdrag: Entreprenad 
Haga och Entreprenad Kvarnberget. Västlänken är en järnvägstunnel 
under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och 
regiontågtrafik. Västlänken kommer att resultera i en 8 kilometer lång 
järnväg för pendel- och regiontåg, samt byggnation av 3 nya stationer 
på mark. Drygt 6 kilometer ska gå i tunnel under centrala Göteborg. Vår 
beställare är Trafikverket och vi följer därför både våra egna, men även 
Trafikverkets, riktlinjer för hållbart företagande. Att AGN Haga skapats 
för dessa två uppdrag innebär att vi får vara med och bidra till en bättre 
infrastruktur i en av Sveriges största städer. 

Övergripande utvecklar och levererar AGN Haga projektledning både för järnväg, spårväg och anläggning. Vi tillhandahåller expertis inom samtliga 
av våra tjänsteområden, från design och beräkningar till konstruktion och underhåll. Vi på AGN Haga är både stolta och glada över att vara en del 
av att lägga grunden till ett mer hållbart samhälle.   

 

 
KPI 2020 2021 

Omsättning (SEK) 1 057 137 818  1 302 377 629  

Medelantalet anställda 90 104 

 

E04 HAGA         E03 KVARNBERGET 

 

"AGN Haga är en del av byggandet av ett av 
Västsveriges mest omfattande 

infrastrukturprojekt i modern tid” 
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AGN HAGAS STRATEGISKA HÅLLBARHETSARBETE 

AGN Haga är av tillfällig natur, men trots det ska hållbarhet vara en integrerad 
aspekt i alla våra aktiviteter fram till den dagen vi inte längre verkar som bolag. 
Vår främsta prioritet ska vara vårt värdeskapande för våra medarbetare, 
underentreprenörer och beställare, men även på längre sikt för invånare och 
resenärer i och runt Göteborg. Med expertis från hela världen är AGN Haga en 
mångkulturell arbetsplats med passion för tunnlar och järnväg. Vi är både stolta 
och glada över att tillhöra ett av Sveriges största infrastrukturprojekt.  

STYRNING 

Vår VD har det övergripande ansvaret för AGN Hagas strategiska 
hållbarhetsarbete. Våra riktlinjer för etiskt agerande tillämpas av alla 
medarbetare och ska genomsyra vårt dagliga arbete. Riktlinjerna innefattar vår 
etiska kod samt tillhörande policyer avseende kvalitet, arbetsmiljö, 
diskriminering, likabehandling och miljö. 

 

VI SKAPAR VÄRDE FÖR VÅRA INTRESSENTER 

AGN Haga strävar efter att leverera kvalitet i våra uppdrag på ett sådant sätt som möter vår beställares (Trafikverket) och våra intressenters höga 
förväntningar. Då vi har en unik affärsmodell med relativt kortsiktig tillvaro som endast verkar för att leverera våra två uppdrag ser vi att hållbarhet 
är en stor del av vårt dagliga arbete genom god bolagsstyrning, och med hänsyn till de mest väsentliga miljömässiga och sociala frågorna. Syftet 
med vårt arbete är att på sikt bidra till hållbar utveckling i Sverige genom att öka tillgången till kollektivtrafik samt bidra till ett mer konkurrenskraftigt 
Göteborg. Vår värdeskapandemodell har tagits fram för att illustrera hur vårt erbjudande och hur vi på AGN Haga skapar värde för våra intressenter.  

Genom olika kapital möjliggör det för AGN Haga att erbjuda högkvalitativa projekt, konkurrenskraftigt pris och en arbetsmiljö med utmaningar. Genom 
vår erfarenhet inom design, beräkningar och schaktning levererar vi projekt som uppnår våra intressenters förväntningar. Vi har identifierat fem av 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål där vi anser att vi genom AGN Hagas verksamhet har störst möjlighet att öka vår positiva påverkan och minska 
eventuell negativ påverkan.  
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VÄSENTLIGHETSANALYS 

Hållbarhet i termer av miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga avväganden, är ett brett begrepp och omfattar ofta en rad olika risker och möjligheter. 
Då vissa frågor kan vara mer relevanta än andra är det viktigt att kartlägga vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som vi står inför idag och i framtiden för att 
sätta rätt strategi och arbete på plats. Vi har därför under året analyserat och identifierat våra mest väsentliga hållbarhetsrisker och möjligheter utifrån ett 
miljömässigt, socialt och bolagsstyrningsmässigt perspektiv. Analysen tar hänsyn till vilka frågor som AGN påverkas av i relation till hur viktiga de är för våra 
intressenter. Vår primära intressent är vår beställare Trafikverket, som vi kontinuerligt för en dialog med avseende miljö och arbetsmiljö. Vi tar även hänsyn till 
andra viktiga intressenter så som våra medarbetare, leverantörer och ägare i olika frågor. Framöver kommer vi fortsätta att bevaka viktiga hållbarhetsfrågor hos 
våra intressenter. Detta perspektiv är viktigt för en kvalitativ väsentlighetsanalys för att säkerställa att vi fokuserar på rätt frågor.  

Väsentlighetsanalysen, som genomfördes av en intern projektgrupp med stöd från externa experter, resulterade i nio väsentliga hållbarhetsaspekter som vi 
ansåg var viktiga både för AGN Hagas verksamhet och för våra intressenters beslutsfattande. Genom att ta fram en väsentlighetsanalys hjälper den oss att 
navigera bland intressenternas förväntningar, omvärldens krav samt de risker och möjligheter som finns för vår verksamhet. De nio hållbarhetsaspekterna som 
har identifierats innefattar både det miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga. Ansvarsfullt företagande, våra medarbetare och miljö är våra tre 
huvudområden som beskrivs närmre i rapporten. Läs mer om hur vi hanterar våra risker och möjligheter under respektive avsnitt i rapporten. 
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ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 

1. Produktkvalitet och säkerhet 
2. Anti-korruption och mutor 
3. Ljudnivå och vibrationer 

VI VÄRNAR OM VÅRA MEDARBETARE 

4. Hälsa och säkerhet 
5. Attrahera och behålla kompetens 
6. Jämställdhet och mångfald 

VI MINSKAR VÅR MILJÖ PÅVERKAN 

7. CO2-utsläpp 
8. Avfallshantering 
9. Materialförsörjning och resursanvändning 

PÅVERKAN PÅ AGN HAGA 
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 För att ge en bättre överblick av våra mål och KPI:er har vi samlat dem i tabellen presenterad nedan.   

  
Fokus 
Områden  Ambitioner  KPI 2021 

Mål till 
projektens 
slut datum 

Vi bedriver 
ansvarsfullt 
företagande  

Vi lever upp till vår 
beställares och våra 
intressenters krav för 
ansvarsfullt 
företagande. 

Inrapporterade mut- 
eller korruptionsärenden 
(antal) 

0 0 

Vi värnar om 
våra 
medarbetare 

Vi strävar efter att vara 
den bästa 
arbetsgivaren när det 
kommer till 
jämställdhet & 
mångfald och skapa 
en arbetsplats med 
stor trivsel och 
engagemang. 

Arbetsplatsolyckor 
(antal) 4 Max 1 per år  

Sjukfrånvaro (%) 3% 1,5% 

Personalomsättning (%) 7,5% 5% 

Vi minskar 
vår 
miljöpåverkan  

Vi har som ambition 
att öka andel material 
och avfall som 
återanvänds och 
återvinns. 

Utsläpp jämfört med 
uppstartsår - GWP-ekv 
CO2e (%) 

-12% -25% 

Antal miljöolyckor (antal) 0 0 

Kemikalier med 
utfasningsämnen (antal) 5 0 

 

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 
Vi har en värdekedja där vi lägger stort ansvar och förtroende hos såväl våra leverantörer och underentreprenörer som kunder. Vårt bidrag i värdekedjan är 
främst att leverera kvalitet och bedriva en verksamhet som arbetar för affärsmässig etik, ansvarsfulla inköp, säkerhet för arbetare och samhället, samt långsiktiga 
relationer med vår beställare. Genom det uppnår vi vår ambition om att bygga ny och hållbar infrastruktur och samtidigt ha en positiv påverkan på FN:s globala 
hållbarhetsmål 9 om att skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer och FN:s globala hållbarhetsmål 11 om att tillgängliggöra hållbara 
transportsystem för alla.   



9 
 

AGN Haga har tydliga riktlinjer som lägger grund till ett ansvarsfullt agerande. Som anges i vår kod för etik så förväntar vi oss att alla medarbetare, såväl som 
relevanta tredje parter som samarbetar med bolaget, respekterar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption och antidiskriminering. Vår kod för etik 
samt våra policys för likvärdigbehandling och antidiskriminering är ytterligare verktyg för oss att förhindra och hantera eventuella risker för kränkningar av 
mänskliga rättigheter i vår värdekedja så som diskriminering och trakasserier hos våra underentreprenörer och leverantörer.  Våra ägare har ytterligare interna 
riktlinjer avseende entreprenörer och leverantörer som innefattar rutiner för bedömning av risk för säkerhet och mänskliga rättigheter i värdekedjan som vi även 
följer.  

PRODUKTKVALITET OCH SÄKERHET 

Hos oss på AGN Haga är en hög produktkvalitet och säkerhet en viktig beståndsdel i våra uppdrag, samtidigt som vi ska vara inom ramarna för tid 
och budget. Detta stipuleras i vår policy för kvalitet. Ett av våra huvudmål är att leverera projektledning med syfte att säkerställa hållbarhet i alla 
våra aktiviteter och en god hälsa och säkerhet hos våra medarbetare, underentreprenörer och vår omgivning. För att ständigt öka kvaliteten i våra 
uppdrag har vi tagit fram vårt interna kvalitetsledningssystem som linjerar med riktlinjer i ISO:9001. Genom det uppnår vi en långsiktig framgång och 
hög tillfredsställelse hos vår beställare. Vårt kvalitetsledningssystem följs upp genom revisioner, exempelvis har vi haft en kemikalierevision samt 
en generell revision med beställaren avseende miljö. Vi ser till att våra medarbetare följer riktlinjer och regleringar samt att vi har en god 
kommunikation med våra intressenter och andra representanter. Med en god kommunikation kan vi snabbt upptäcka avvikelser avseende bristande 
kvalitet och justera dem efter behov. Vi ser även att kontinuerlig uppföljning med vår beställare av genomförda projekt ger oss bra insikter i hur vi 
har levererat och vad som eventuellt kan förbättras.  

Vår ambition är att våra leverantörer och entreprenörer ska upprätthålla samma höga kvalitetsstandard och följa AGN Hagas principer och 
värderingar. Våra riktlinjer för att leverera hög kvalitet introduceras till våra medarbetare under deras nyanställningsperiod och finns lättillgängliga 
under projektens gång. Vid upphandling får även leverantörer och entreprenörer ta del av vår miljöplan, samt policyer och rutiner vid uppstart och 
under arbete på arbetsområdet. Riktlinjerna ses även årligen över för att säkerställa relevans för uppdraget och för vår beställares krav på kvalitet.  
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ANTIKORRUPTION OCH MUTOR 

Vi på AGN Haga är starkt emot alla former av oegentligheter och 
har nolltolerans mot mutor och korruption. Vi är medvetna om att 
risker för korruption eller mutor kan uppstå i vår bransch, till 
exempel vid upphandling och hos underentreprenörer.  Vi arbetar 
därmed proaktivt för att förhindra att detta sker och har tagit fram 
en policy för förebyggande av bedrägerier och korruption. Vår 
policy beskriver våra medarbetares ansvar i att upprätthålla en 
kultur som karaktäriseras av en hög etisk standard. Vår ordförande, 
chefer för det operationella arbetet samt chefer med ansvar för 
avdelningar och projektledare bär ansvar för att identifiera och 
bedöma potentiella risker för mutor och korruption samt se till att 
åtgärder genomförs med syfte att mitigera dem. AGN Haga ska 
även koordinera utbildande aktiviteter i vår affärsetikkod för 
medarbetare. Vid nyanställning ska våra medarbetare delges AGN 
Hagas etiska regelverk och signeras. Vår ambition är att riktade 
insatser ska leda till att vi uppnår vårt mål om 0 inkomna ärende 
avseende korruption och mutor.    

För att vi på AGN Haga ska kunna följa upp och vidta åtgärder vid 
eventuella överträdelser eller oegentligheter har vi implementerat 
ett internt visselblåsarsystem för rapportering i linje med nationella och internationella regleringar. Genom ett visselblåsarsystem kan vi garantera 
våra medarbetares, underentreprenörers och övriga parters anonymitet. I vår policy för visselblåsning får våra medarbetare stöd i hur ett ärende ska 
rapporteras och information kring sekretess av personliga data. 

KPI 2021 Mål 

Inrapporterade 
mut- eller 
korruptionsärenden 
(antal) 

0 0 
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LJUDNIVÅ OCH VIBRATIONER 

Vi på AGN Haga är medvetna om att anläggningsprojekt och 
byggnationer kan medföra höga ljudnivåer och vibrationer som kan 
störa allmänheten. Då vi är måna om att minska negativ påverkan på 
omgivningen är detta ett fokusområde som vi prioriterar. AGN Haga 
arbetar aktivt för att minimera den störning som kan uppkomma genom 
att följa våra ägares och vår beställare (Trafikverkets) riktlinjer rörande 
hur vi och våra underentreprenörer ska agera i situationer där det finns 
en risk för att ljud och vibrationer uppstår. Vi tar ansvar för att bedöma 
och övervaka våra arbetsplatser för att på ett lämpligt sätt kunna vidta 
åtgärder vid behov samt att arbeta inom de tider på dygnet som 
kontraktet föreskriver. För våra medarbetare erbjuder vi lämplig 
skyddsutrustning.  

Ett sätt för oss att förstå vår påverkan på vår omgivning är genom 
mätare på byggnader. Vid tillfällen när vi i planeringsskedet beräknar 
högre bullervärden än tillåtet försöker vi i första hand anpassa 
produktionen. Är detta inte möjligt ansöker vi om dispens. Det är sedan 
upp till vår beställare (Trafikverket) att informera boende om att det 
väntas vara en högre ljudnivå. Det är även Trafikverket som tar emot 
eventuella klagomål och återkopplar till AGN Haga om en störning har 
skett. På så sätt samarbetar vi med beställaren. När det är möjligt 
använder vi oss av bullerdämpade maskiner samt bullerskydd så som containrar och/eller bullermatta för att minska vår omgivningspåverkan. 
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VI VÄRNAR OM VÅRA MEDARBETARE 

Våra medarbetare och entreprenörer är vår viktigaste resurs. Kompetenta 
och erfarna medarbetare och entreprenörer driver AGN Hagas viktiga 
arbete framåt och är en bidragande faktor till att vi kan leverera hög kvalitet 
i våra dagliga uppgifter. Vår arbetsstyrka har sitt ursprung i flera delar av 
världen vilket är grunden till att vi på AGN Haga har en mångkulturell 
arbetsplats där vi tillsammans byter erfarenhet med varandra. I enlighet 
med FN:s globala hållbarhetsmål 8 om anständiga arbetsvillkor satsar 
AGN Haga mycket på att skapa en bra arbetsmiljö där våra medarbetare 
och entreprenörer har bra arbetsvillkor och känner sig motiverade. Till 
grund för vårt uppförande är respekt för mänskliga rättigheter, likvärdig 
behandling, och antidiskriminering. Dessa grundläggande principer 
fastställs i vår kod för etik samt våra policys för likvärdig behandling och 
antidiskriminering. 

  

 KPI 2021 Mål 

Arbetsplatsolyckor 
(antal) 4 max 1 per år 

Sjukfrånvaro (%) 
3% 1,5% 

Personalomsättning 
(%) 7,5% 5% 
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HÄLSA OCH SÄKERHET  

Som aktör inom byggbranschen är det av största vikt att vi arbetar för att 
säkerställa en säker och motiverande arbetsmiljö för alla våra anställda, 
underleverantörer och partners. Vi och våra ägare och är fast beslutna att 
sträva efter målet om att alla anställda, underleverantörer och partners 
ska kunna gå hem efter en arbetsdag utan att ha varit med om någon 
olycka. Risken för olycka och ohälsa är ständigt en del av den bransch 
som vi verkar inom och är således en risk för AGN Haga. För att uppnå 
goda sociala förhållanden arbetar vi aktivt med att minimera risker genom 
att implementera rutiner och kontroller, krav på skyddsutrustning, skapa 
medvetenhet samt erbjuda utbildning inom ämnet. Lärande av incidenter 
sker kontinuerligt genom insamling av samtliga fall av olyckor med syfte 
att ytterligare stärka riktlinjer och rutiner.  

Våra ägare och AGN Haga har som fokus och mål framåt att ständigt 
förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen genom att reducera antal 
olyckor, öka antal utbildningstimmar inom säkerhet, samt öka andelen 
övervakande aktiviteter genom säkerhetsbedömningar och externa 
granskningar. Tillsammans med våra ägare har vi en nollvision för olyckor.  

ATTRAHERA OCH BEHÅLLA KOMPETENS 
Att attrahera och behålla våra medarbetare och entreprenörer är av största vikt för att vi ska kunna fortsätta bedriva arbete för framtidens hållbara infrastruktur. 
För att vi ska kunna göra detta är det viktigt att vi ständigt arbetar för att säkerställa en säker och utvecklande arbetsplats för samtliga som arbetar hos oss. En 
välkänd risk inom vår bransch och således för AGN Haga är att det är brist på den kompetens som vi behöver i våra uppdrag. Detta innebär att vårt arbete för 
en bra arbetsmiljö och motiverande arbetsuppgifter är ett av våra prioriterade hållbarhetsområden. Vi tror på att en säker och utmanande arbetsplats där 
AGN Haga bidrar med kompetensutveckling är en framgångsfaktor i att attrahera och behålla våra anställda.  

Vi investerar i utbildning för våra medarbetare på alla nivåer inom olika ämnen så som hälsa och säkerhet. Anställda med ledarbefattning genomgår 
ytterligare utbildning avseende identifiering och definition av riskfaktorer, incidenter och olika tekniker för att kommunicera samt engagera övriga 
medarbetare inom frågan. En nyckelkomponent inom vår verksamhet är att vi arbetar för kontinuerligt lärande, där syftet är att främja kunskap och 
kompetens inom våra tjänsteområden. Under 2022 har vi som ambition att utföra vår första medarbetarundersökning för att fånga upp viktig feedback 
om hur vi fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare.  
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 

AGN Haga strävar efter att vara en attraktiv och utvecklande arbetsgivare som erbjuder en arbetsplats där anställda behandlar varandra med respekt, 
där våra medarbetare mår bra, känner glädje i vardagen och har möjlighet till personlig utveckling. För att uppnå detta säkerställer vi att samtliga av 
våra nuvarande och framtida medarbete erbjuds lika möjligheter oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religion, politiska åsikter eller social 
bakgrund. Detta innefattar även lika lön för lika arbete och finns beskrivet i vår policy för lön. AGN Haga ska även möjliggöra för alla medarbetare 
att kombinera anställning med föräldraskap. Genom detta ser vi att vi har goda möjligheter för en positiv påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål 5 
om en jämställd och hållbar utveckling. 

Vår bransch har sedan lång tid tillbaka stått inför utmaningen att det främst är män som söker sig till våra arbeten. Vi på AGN Haga ser till jämställdhet 
och mångfald vid nya rekryteringar där alla arbetssökande behandlas rättvist och med respekt utan diskriminering. Att vi som arbetsgivare ser 
människor och inte kön vid anställningar bidrar till att AGN Haga är en öppen och inkluderande arbetsplats där alla ska känna sig välkomna. Samtliga 
anställda ska även ha samma möjlighet till professionell utveckling kopplat till AGN Hagas och den anställdes behov.  

Under året erbjöds våra anställda att genomgå workshops inom ämnet kultur mot bakgrund av att AGN Haga är ett bolag med upp emot 28 
nationaliteter. Under våra tre moduler diskuterade vi våra bakgrunder, nationaliteter och erfarenheter med fokus på hur vi ska arbeta tillsammans. 
Förståelse för varandras bakgrund är en framgångsfaktor i vårt fortsatta arbeta för att säkerställa att den kultur som vi beskriver i vår policy för lika 
behandling efterföljs. En mångkulturell arbetsplats är även en faktor för ökad trivsel eftersom det har framkommit att våra medarbetare anser det 
vara motiverande att träffa människor från flera delar av vår värld och bidrar till att våra medarbetare väljer att arbeta hos AGN Haga. 

Det är allas ansvar att se till att AGN Haga bibehåller en god arbetsmiljö och förhindrar kränkande behandling, trakasserier och diskriminering genom 
att tänka på ordval, agera acceptabelt mot kollegor och stödja dem som har blivit utsatta. Dessa riktlinjer finns beskrivna i våra policyer för lika 
behandling och för antidiskriminering och fungerar som stöd för våra medarbetare. För att vi bättre ska förstå hur våra medarbetare upplever att vi 
arbetar med jämställdhet och mångfald ska vi genomföra en medarbetarundersökning, vilket senare i arbetet underlättar vid förståelse för vilka 
förbättringsåtgärder som ska implementeras. Vi har som ambition att på sikt bli en av Sveriges ledande arbetsgivare när det kommer till jämställdhet, 
mångfald och inkludering.  
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VI MINSKAR VÅR MILJÖPÅVERKAN 

Regleringar kring miljö, avtalsvillkor för miljöledning och intressenters 
förväntan på vårt miljöarbete har ökat allt mer. För att vi ska kunna säkerställa 
ett långsiktigt värdeskapande i våra uppdrag är det viktigt för oss att vi vid 
beslutsfattande har respekt för miljön, vilket sker genom att vi förhåller oss till 
tillstånd, lagar, förordningar och våra rutiner. AGN Haga samarbetar med 
beställare och underentreprenörer för att, när så är möjligt, nyttja innovativa 
tekniska lösningar vilka medför en positiv inverkan avseende miljö och 
hållbarhet. Vi anser att vi med våra resurser har goda möjligheter till att 
påverka FN:s globala hållbarhetsmål 12 avseende hållbar användning av 
naturresurser och att minska mängden avfall som genereras.  

Vår miljöpolicy ger oss vägledning i bland annat våra val av resurser och 
integration av leverantörer. Kontrollpaneler och rutiner finns ytterligare 
upprättade som stöd i dessa processer. Medarbetare utbildas i miljöfrågor och 
det finns även specifika utbildningar inom, till exempel, hantering av farliga 
ämnen för att säkerställa att våra medarbetare är fullt utrustade och har den 
kompetens som behövs för att hantera detta på ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar 
även proaktivt för att undvika skadliga utsläpp och spill och mäter antalet miljöolyckor.  

 

KPI 2021 Mål 

Utsläpp jämfört med 
uppstartsår - GWP-
ekv CO2e (%) 

-12% -25% 

Antal miljöolyckor 
(antal) 0 0 

Kemikalier med 
utfasningsämnen 
(antal) 

5 0 
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CO2-UTSLÄPP 
En del i vårt arbete för att minimera vår miljöpåverkan är att mäta och 
reducera våra koldioxidutsläpp. Vi på AGN Haga är med och bygger 
långsiktiga infrastrukturlösningar för kollektivtrafiken som på sikt kommer att 
bidra till minskade koldioxidutsläpp i samhället. Samtidigt ställer våra 
intressenter allt större krav på oss att minska våra egna utsläpp och det är 
därför en av våra prioriterade hållbarhetsaspekter.  

I samband med upphandling av våra två uppdrag – E03 och E04 – räknade 
vår beställare (Trafikverket) ut uppskattade CO2 utsläpp kopplat till 
projekten. I kontrakten har vi krav på att minska våra utsläpp med 25% till 
projektens slutdatum. Majoriteten av våra koldioxidutsläpp kommer från 
produktion och användning av material. Därmed ser vi till val av material 
samt hur vi arbetar i designfasen, där vi optimerar vissa strukturer. Vi har 
även utsläpp från våra transporter och arbetsmaskiner, men även där följer 
vi miljörelaterade krav från Trafikverket så som standard på motorer som får 
användas i fordon och maskiner.  

AVFALLSHANTERING 
Vårt arbete för att minska vår miljöpåverkan innefattar även att vi ser till det 
avfall som vårt arbete medför. Farligt avfall kan uppkomma vid aktiviteter så 
som tätning av sprickor i betong och underhåll av maskiner. Genom att vi sorterar enligt Göteborgs stad avfallsföreskrifter för exempelvis plast, trä, gips och 
farligt avfall hanterar vi vår påverkan på miljön på ett ansvarsfullt sätt. Vårt ansvarstagande för avfallshantering finns även beskrivet i vår miljöpolicy och följs 
upp genom att våra medarbetare och entreprenörer tar eget ansvar för att vidta försiktighetsåtgärder i det dagliga arbetet, samt genom miljörevisioner. AGN 
Haga tar också ansvar för avfall genom att säkerställa att rutiner och kontroller finns på plats som vägleder våra medarbetare och underentreprenörer i frågan 
om hur avfall ska hanteras. I projekt återanvänder vi även avfall som går att nyttja i andra projekt. 
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MATERIALFÖRSÖRJNING OCH RESURSANVÄNDNING 

I våra upphandlingar följer AGN produktvalsprincipen enligt Miljöbalken och strävar efter att material som används i projekt ska vara godkända enligt 
BASTA. Kemikalier ska även till så stor del som möjligt ej vara märkningspliktiga eller utan utfasnings- och riskminskningsämnen. AGN Haga arbetar 

även för att återanvända material på plats i stället för att köpa nytt. Vid 
beställning av material tar vi hänsyn till vår beställares riktlinjer kring regler 
hur inköp av kemikalier och material ska ske. Genom detta kan vi minska 
andelen material som köps in och som eventuellt inte kommer till 
användning.  

Omvärlden ställer allt högre krav på oss och på vår omgivning att ta ansvar 
för resursanvändning. En av våra viktigaste resurser, cement, tillverkas av 
kalksten. Tillverkningen av cement genererar stora mängder koldioxidutsläpp 
och bidrar således till en utmaning i vårt arbete för att minska vår 
klimatpåverkan. För att möta omvärldens krav och minska risken arbetar vi 
för att anpassa oss och våra aktiviteter. Bland annat är ett av våra initiativ 
att vi har ändrat designen på konstruktion av tunnlar. På så sätt minskar vi 
användning av cement och betong och således vår klimatpåverkan. Vi är 
säkra på att ny teknik och innovationer är nyckeln till att fasa ut resurser som 
har en negativ påverkan på miljön och något som vi själva är med och bidrar 
till.  

En ytterligare miljöaspekt som vi tar hänsyn till i vårt arbete är vatten. Genom 
att vi säkerställer att produktionsvatten är rent innan det släpps ut, samt 

genom kontrollprogram för att övervaka eventuell påverkan på grundvatten, har AGN Haga inte en direkt påverkan på vatten. Samtidigt är det viktigt 
att vi fortsätter att arbeta för en minimal påverkan och utför därför provtagningar på vattnet för att upprätthålla kontroll på att ingen påverkan har 
skett.  
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