
Zenguns hållbarhetsmål 

Byggbranschen står i dag för en stor del av sam-
hällets koldioxidavtryck och det är därför viktigt 
att vi på Zengun arbetar aktivt för att minska 
klimatbelastningen från våra projekt. Resursop-
timering är en avgörande del i vårt hållbarhets-
arbete, där allt ifrån avfall och transporter till 
återbruk, omsorgsfulla materialval och flexibel 
design av byggnader innefattas.

De senaste åren har vi arbetat hårt med att 
kartlägga verksamhetens utsläpp, identifiera 
betydande utsläppsfaktorer och forma relevanta, 
långsiktiga mål som går i linje med den klimat-
omställning vi står inför.
 
För att minska utsläppen i hela värdekedjan är 
vi beroende av ett nära samarbete med våra 
kunder, leverantörer och branschkollegor. Vi ser 
positivt på den framtida utvecklingen och den 
redan höga efterfrågan på klimatförbättrande 
initiativ, både hos våra kunder och leverantörer.

KOLDIOXIDREDUKTION

 20 % minskning av koldioxidavtryck jämfört med 
beräknad basnivå för 2021 (scope 1, 2, 3).
 
60 % minskning av koldioxidavtryck jämfört med 
beräknad basnivå för 2021 (scope 1 och 2).

MÅL
2025

50 % minskning av koldioxidavtryck jämfört med 
beräknad basnivå för 2021 (scope 1, 2, 3).

80 % minskning av koldioxidavtryck jämfört med 
beräknad basnivå för 2021 (scope 1 och 2).

Scope 1  –  Direkta utsläpp från egen verksamhet och tjänstebilar 

Scope 2  –  Indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla 

Scope 3  –  Andra indirekta utsläpp som verksamheten bidrar till 

 genom inköpta varor och tjänster (uppströms och 

 nedströms).

2030
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Zengun har ett brett perspektiv på hållbarhet, 
vilket inkluderar alltifrån hållbara materialval och 
cirkularitet till leverantörsuppföljning, socialt 
ansvarstagande och medarbetarhälsa. Bygg-
branschen har gjort stora framsteg kopplat till 
miljö- och klimatfrågan de senaste åren, samti-
digt får sociala hållbarhetsfrågor sällan den plats 
de förtjänar. 

En förutsättning för att vi ska kunna bedriva en 
hållbar verksamhet är att alla som arbetar på 
eller i anslutning till Zenguns arbetsplatser har 
en god och trygg arbetsmiljö och behandlas väl. 
Vi gör vårt yttersta för att säkerställa hållbarhet i 
våra leverantörskedjor och att goda arbetsförhål-
landen råder på och i anslutning till våra projekt. 

Tillsammans med våra kunder, samarbetspart-
ners och medarbetare tar vi nu nästa steg och 
höjer nivån för hållbarhetsarbetet i våra pågåen-
de projekt. På så vis kan vi också synliggöra goda 
exempel runt om i vår verksamhet. 

BREDDAT HÅLLBARHETSFOKUS 
Från och med 2022 ska samtliga projekt över 50 
miljoner vid start utforma en projektspecifik håll-
barhetsplan där miljö, klimat och social hållbar-
het utgör fokusområden. 

Alla våra arbetsplatser ska från och med 2022 
verifieras i enlighet med vår Policy för inkluderan-
de arbetsplatser.

Zengun ska under 2022 lansera ”Hållbarhets-
året” med aktiviteter och initiativ kopplat till FN:s 
Globala mål för hållbar utveckling. Detta i syfte 
att engagera, skapa medvetenhet och identifiera 
påverkanspotential inom hållbarhetsområdet, 
både externt och internt. 

MÅL



Zenguns interna styrning och kontroll utgår 
från vår uppförandekod och en rad policyd-
okument och styrande dokument som upp-
dateras och följs upp löpande. Vårt hållbar-
hetsarbete genomsyras av ett proaktivt och 
transparent förhållningssätt, där alla typer av 
överträdelser tas på största allvar och hante-
ras enligt uppsatta rutiner. 

Med oetiskt agerande avser vi allt ifrån oegent-
ligheter i leverantörskedjan (svart arbetskraft, 
korruption och arbetsrätt) till hur vi behandlar 
varandra på projektkontoren (jargong, inklude-
ring och trygghet). Vi arbetar löpande för att 
motverka alla typer av etiska överträdelser och 
har nolltolerans mot diskriminering och krän-
kande särbehandling. 

VERKSAMHETSSTYRNING MÅL
Samtliga underentreprenörer som vi anlitar ska 
vara godkända enligt företagets krav kopplat till 
ID06 Bolagsdeklaration.

Andelen anställda kvinnor ska överstiga 40 % 
vid utgången av år 2025.

Zengun ska under 2022 utforma en rutin för 
utökad leverantörsrevison, kopplat till social och 
miljömässig hållbarhet, som ska tillämpas i alla 
projekt över 50 miljoner SEK.


