
 

 

 

Vi ska bli ledande aktör inom hållbart 
samhällsbyggande 

I vår position som samhällsaktör, projektutvecklare och totalentreprenör 
förpliktar vi oss till att ta ett helhetsansvar i linje med FNs 
hållbarhetsmål. Hållbar utveckling är en självklar del i vår verksamhet 
och något som driver vår utveckling framåt. Det uppnår vi genom 
följande: 

 

Projekt i centrum 
Våra byggprojekt är en del av framtidens infrastruktur och det är genom dessa vi har 
en möjlighet att vara med och skapa en hållbar framtid. HENT erkänner att vår 
påverkan inte bara är isolerat till byggfasen, utan sträcker sig genom hela livscykeln för 
våra projekt. Några av förutsättningarna för att uppnå en hållbar samhällsutveckling är 
projekt med god kvalitet, säker framdrift, nytänkande tekniska lösningar, hållbar 
energiförbrukning, lång livslängd och nöjda användare. Detta speglas i våra värderingar 
som bidrar till en hållbar utveckling - solid, attraktiv og nyskapende. 
 

De tre delarna av hållbar utveckling 
Genom ett aktivt arbete med alla tre aspekter av hållbar utveckling ser vi tydliga 
fördelar för att uppnå lyckade projekt. Det är tydliga synergier mellan dessa tre 
områden och vi ser det som nyckeln till framgång att ha ett strukturerat arbetssätt för 
hållbar utveckling. 

• Genom vårt arbete med miljömässig hållbarhet, med fokus på att 
minska den negativa miljöpåverkan når vi fördelar såsom resurseffektivisering, 
minimerad användning av hälsofarliga ämnen och minskad klimatpåverkan. 

• Genom vårt arbete med social hållbarhet med fokus på säkra 
arbetsplatser, sunda arbetsförhållanden och psykosocial arbetsmiljö, når vi 
ekonomiska fördelar för samhället i stort såväl som för individen. Det skapar 
en engagerande och inkluderande arbetsplats som får oss att lyckas nå våra 
mål. 

• Genom vårt arbete med ekonomisk hållbarhet, med fokus på 
kostnadseffektivisering ur livscykelperspektiv och att stoppa 
arbetslivskriminalitet, når vi fördelar som lägre totalkostnader för de 
byggnader vi utvecklar samt en god ekonomi för de som utför arbetet. 

 

Helhetsansvar  

HENTs arbete med hållbar utveckling sträcker sig utanför vår egen verksamhet genom 
ett aktivt arbete med att involvera våra samarbetspartners.  

HENT är certificerat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, och vårt 
ledningssystem med denna hållbarhetspolicy definierar hur HENT ska jobba aktivt för 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I komplement till detta dokument har vi 
även en miljöpolicy, HMS-policy, kvalitetspolicy, etiska riktlinjer, samt policies för 
jämställdhet och likabehandling, mobbing, och kränkande särbehandling, som 
tillsammans utgör HENTs grund för arbete med hållbar utveckling. 
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