FN:s globala mål för hållbarutveckling, Agenda 2030 i förhållande till
Göta kanalbolags verksamhet.
AB Göta kanalbolag har genomlyst de mål som finns i Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, som
en del i processen att ta strategiska mål för hållbart företagande. Tabellen påvisar områden där vi
exemplifierar olika insatser som rör respektive område. Från de 17 globala målen berör bolaget 12 av dessa
mål. Bolaget har sedan gjort ett urval på tre fokusområden.

Huvudmål
Agenda 2030

Delmål Agenda 2030

Status

Kommentar

3.5 Stärka insatserna för att förebygga
och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt
alkoholbruk.

Uppfylls delvis genom bolagets personalpolicy
med alkohol- och drogpolicy.

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet
döds- och sjukdomsfall till följd av
skadliga kemikalier samt föroreningar
och kontaminering av luft, vatten och
mark.
5.1 Avskaffa alla former av
diskriminering av alla kvinnor och
flickor överallt.

Koppling till bolagets arbete med trygg och
säker arbetsmiljö. System för säker
kemikaliehantering. Dialog med rederier för
att påverka deras hantering av grå- och
svartvatten.
Koppling till bolagets personalpolicy och rutin
för diskriminering och kränkande
särbehandling. Bolaget arbetar aktivt med
lönekartläggning och plan för lika villkor.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt
deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det
politiska, ekonomiska och offentliga
livet.
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten
genom att minska föroreningar, stoppa
dumpning och minimera utsläpp av
farliga kemikalier och material, halvera
andelen obehandlat avloppsvatten och
väsentligt öka återvinningen och en
säker återanvändning globalt.

System för säker kemikaliehantering. Dialog
med rederier för att påverka deras hantering
av grå- och svartvatten. Återvinning på
bolagets arbetsplatser samt i gästhamnar.
Mätning av vattenkvalitén. Process pågår för
att modernisera samtliga avloppssystem från
bolagets byggnader, fåtal återstår.

7.1 Senast 2030 säkerställa allmän
tillgång till ekonomiskt överkomliga,
tillförlitliga och moderna
energitjänster.

Begränsad möjlighet till påverkan för
bolaget. Bolaget har aktivt valt att endast
köpa grön el. Installation av en
solcellsanläggning har gjorts på en av
bolagets större byggnader. Utvärdering av
projektet kommer att ske.
Åtgärder för bättre energieffektivitet är
bättre isolering, effektivare belysning, bättre
uppvärmningssystem etc. Mätning av
bolagets energiförbrukning och
förbättringsmål kan göras.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen
förnybar energi i den globala
energimixen.
7.3 Till 2030 fördubbla den globala
förbättringstakten vad gäller
energieffektivitet.
8.5 Senast 2030 uppnå full och
produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla
kvinnor och män, inklusive ungdomar
och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för
likvärdigt arbete.

Bolaget bedriver ett aktivt systematiskt
arbetsmiljöarbete och samtliga anställda,
undantaget vd, har kollektivavtal. Årligen
säsongsanställer bolaget cirka hundra
ungdomar. Samarbete med Samhall för
inköp av underhållstjänster möjliggör
arbetsträning för personer med
funktionsnedsättning.
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8.6 Till 2020 väsentligt minska den
andel ungdomar som varken arbetar
eller studerar.
8.9 Senast 2030 utarbeta och
genomföra politik för hållbar turism
som skapar arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala produkter.

En del av bolagets uppdrag är att främja
förutsättningarna för turism. Vid och kring
kanalen finns cirka 100 företag som har sin
verksamhet direkt kopplat till bolagets
verksamhet. Bolaget medverkar i regeringens
initiativ till hållbar utveckling av
besöksnäringen och medverkar i
samverkansprojekt för hållbar
produktutveckling.

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och
motståndskraftig infrastruktur av hög
kvalitet, inklusive regional och
gränsöverskridande infrastruktur, för
att stödja ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande, med fokus
på ekonomiskt överkomlig och rättvis
tillgång för alla.

Inom projektet Göta kanal 2.0 renoveras
stora delar av kanalanläggningen under en
femårsperiod för att säkra att kanalen kan
hållas öppen i framtiden och klara
påfrestningen från framtida
klimatförändringar. Hela Göta kanalområdet
som besöksmål stödjer den ekonomiska
utvecklingen och bidrar till människors
välbefinnande.

11.4 Stärka insatserna för att skydda
och trygga världens kultur- och
naturarv.

Bolagets uppdrag är att driva och förvalta
Göta kanal så att dess värde såväl som
kulturhistoriskt byggnadsverk och
turistattraktion vidmakthålls.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig
hantering av kemikalier och alla typer
av avfall under hela deras livscykel, i
enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt
avsevärt minska utsläppen av dem i
luft, vatten och mark i syfte att
minimera deras negativa konsekvenser
för människors hälsa och miljön.

Bolaget har begränsad möjlighet att påverka
hela livscykeln för produkter/avfall.
Återvinning på bolagets arbetsplatser samt i
gästhamnar. System för säker
kemikaliehantering

12.7 Främja hållbara offentliga
upphandlingsmetoder, i enlighet med
nationell politik och nationella
prioriteringar.

Bolaget tillämpar offentlig
upphandlingsprincip enligt LUF med
kriterier som inkluderar
hållbarhetsperspektiv.

12.b Utveckla och genomföra verktyg
för att övervaka hur en hållbar
utveckling påverkar en hållbar turism
som skapar arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala produkter.

Bolaget medverkar i regeringens initiativ till
hållbar utveckling av besöksnäringen.
Medverkar i samverkansprojekt för hållbar
produktutveckling. Bolaget har som mål att
till år 2020 utveckla en sammanhängande
cykelled från Mem till Sjötorp, vilket främjar
hållbar turism och lokala produkter och
tjänster.

13.1 Stärka motståndskraften mot och
förmågan till anpassning till
klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Bolagets dammsäkerhetsarbete förstärker
kanalanläggningen med dess funktioner för
avvattning och minimerar risker för
dammbrott. Klimatförändringar med ökade
nederbördsmängder medför ökade risker för
kanalanläggningen och översvämning av
omgivande samhällen. Genom utbildning

13.3 Förbättra utbildningen,
medvetenheten och den mänskliga och
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institutionella kapaciteten vad gäller
begränsning av klimatförändringarna,
klimatanpassning, begränsning av
klimatförändringarnas konsekvenser
samt tidig varning.

och information i personalgruppen höjs
medvetenheten om kanalanläggningens
funktion och krav på säkerhet.

14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt
minska alla slagsföroreningar i havet, i
synnerhet från landbaserad
verksamhet, inklusive marint skräp och
tillförsel av näringsämnen.

System för säker kemikaliehantering. Dialog
med rederier för att påverka deras hantering
av grå- och svartvatten. Återvinning på
bolagets arbetsplatser samt i gästhamnar.
Privata båtgäster – septik, marint avfall.
Mätning av vattenkvalitén. Utredning
dikningsföretag. Process pågår för att
modernisera samtliga avloppssystem i
bolagets byggnader.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och
hållbart använda ekosystem på land
och i sötvatten och deras
ekosystemtjänster, särskilt skogar,
våtmarker, berg och torra områden, i
enlighet med de skyldigheter som anges
i internationella överenskommelser.

På Göta kanalbolags mark finns flera
naturområden med olika klassningar av
skyddad natur.

15.2 Till 2020 främja genomförandet av
hållbart brukande av alla typer av
skogar, stoppa avskogningen, återställa
utarmade skogar och kraftigt öka
nybeskogningen och återbeskogningen
i hela världen.

Göta kanalbolags skogsbruk är certifierat
både i enlighet med FSC och PEFC.
Utvecklingspotential för hållbart skogsbruk
finns. Återplantering av trädallén längs hela
Göta kanal pågår.

15.5 Vidta omedelbara och betydande
åtgärder för att minska förstörelsen av
naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av
biologisk mångfald och senast 2020
skydda och förebygga utrotning av
hotade arter.

Tillsammans med Länsstyrelsen vidtas olika
åtgärder som främjar biologisk mångfald i de
naturområden som finns vid kanalområdet.
Bolaget arbetar med fårskötsel utmed
kanalen för att gynna biologisk mångfald.

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och
representativt beslutsfattande på alla
nivåer.

Att inkludera och delta på alla nivåer är ett
synsätt som vi vill stå och arbeta för. Vi tror
att det är ett effektivare sätt att nå våra mål.
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