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Kort om oss 

ABT Bolagen AB startade som lastbilscentral i Vallentuna 1985. 

Idag är ABT Bolagen en trygg och miljömedveten partner till 

bygg- och anläggningsbranschen i Stockholms-, Uppsala- och 

Göteborgsregionen med huvudkontor i Rosersberg. 

Vi är en komplett leverantör av jord- och bergschakt, transport, 

återvinning, bergmaterial, betong och deponi inom bygg- och 

anläggningsbranschen. Med egna tankbilsekipage och kund-

anpassade tankstationer tryggar vi även leveranserna av bränsle 

och smörjmedel. 

2015 startades Miljötransport i Sverige AB (MISAB) med 

ambitionen att erbjuda samma utbud av produkter och tjänster 

i sydvästra Sverige. Sedan år 2017 producerar och levererar vi 

även högkvalitativ betong från vårt nya dotterbolag ABT Betong i 

Sollentuna. 

Koncernen har idag 82 anställda men tillsammans med våra 

samarbetspartners i form av maskinförare och chaufförer 

sysselsätter vi närmare 400 personer.

Framsida: Vår chaufför Daniela Kahva
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Ägarstruktur

ABT Bolagen AB ägs till 92% av Conatus Group AB (org. Nr. 556789-1550) med säte i Sigtuna kommun. Conatus Group AB ägs av 
VD Mikael Graffman, affärsområdeschef Martin Albertsson och Michael Haddleton via delägarnas privata bolag Victorem AB.  
Dessa tre äger bolaget Victorem till lika delar. Resterande 8%  av ABT Bolagen AB ägs av nuvarande affärsområdescheferna 
Fredrik Loggin och Pär Söderblom till lika delar. ABT Bolagen AB äger de två helägda dotterbolagen Miljötransport i Sverige AB och 
ABT Betong AB.
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2017  I  KORTHET

Se koncernens årsredovisning 2017 för fler finansiella siffror. 



ABT Bolagen AB
Huvudkontor: Rosersberg
Anläggningar: Norrsätra, Kungsängen, Gustavsberg, 
Ullna, Akalla, Järvastaden och Österåker.

ABT Betong AB
Kontor & fabrik: Sollentuna

Miljötransport i Sverige AB
Kontor: Göteborg
Anläggningar: Bollebygd 
 

Våra tjänster, produkter & marknader
En stor del av våra transporter och arbeten utförs av våra 
avtalsanslutna åkerier och maskinförare, som är en  
central del av ABT Bolagens verksamhet. Vi erbjuder 
transport- och maskintjänster, leverans av grus-, kross- 
och jordprodukter, deponi och återvinning av schakt- 
massor, schaktentreprenader inklusive krossning och 
sortering av berg, försäljning och distribution av diesel 
och eldnigsolja samt uthyrning av lokaler och  
uppställningsytor. Vi arrenderar mark för våra fasta  
anläggningar där vi tar emot och bearbetar material för att 
återföra till marknaden. Våra huvudsakliga kunder utgörs 
av statliga och privata bygg- och anläggningsbolag. 

Våra geografiska områden

ABT Bolagen är anslutna till Svenskt Näringsliv och samtliga 

anställda omfattas därav av kollektivavtal. Koncernens an-
ställda är tillsvidareanställda och heltidsanställda. Under 
året anställdes 23 personer, fyra personer lämnade sin 
anställning och tre personer bytte tjänstgöringsplats inom 
koncernen. ABT Bolagen hade vid 2017 års slut totalt 82 
anställda. 

Könsfördelning
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En ledstjärna i vår strategi är 
att “äga det vi har på flaket”. 

Att få skriva i ABT-koncernens första hållbarhetsredovisning 
ger mig stor tillfredställelse; men också en ödmjukhet inför 
vad vi har framför oss. Jag är inne på mitt femte verk-
samhetsår som VD och koncernchef och jag kan med 
stolthet se ett bolag som växer både omsättningsmässigt, 
organisatoriskt och geografiskt. Tillväxt ger möjligheter 
men också utmaningar. Att kunna leverera hög och jämn 
kvalitet, behålla en nära relation till våra kunder samt att 
behålla bolagets företagskultur är stora utmaningar. 

Till min hjälp har jag engagerade, kompetenta med-
arbetare som tillsammans med mål, visioner och 
strategier och handlingsplaner lägger grunden till fortsatt 
framgång. Vår bransch präglas av att vi måste göra mer 
på kortare tid. Detta kan leda till stress och planeings-
problem. ABT har där en viktig uppgift att fylla geom att 
inte bara leverera en vara eller tjänst utan att även bistå 
med resurser och kompetens som stödjer kunden (och 
kundens kund) så att vi tillsammans kan använda 
naturens resurser på ett mer optimalt sätt. 

En ledstjärna i vår strategi är att “äga det vi har på flaket”. 
Det gör att vi har kontroll över hela tillverknings-
processen och kan själva återvinna 100 procent av allt 
det material vi hanterar på våra anläggningar. Våra 
handlingsplaner pekar på var och hur många åter- 
vinningsanläggningar vi ska ha i respektive region för att 
minimera transporter och CO2-utsläpp. Att ha en maskin- 
och transportflotta som har nya miljömotorer och som 
lastar mer per enhet är också åtgärder som förstärker 
vårt ställningstagande att vi är “det miljövänliga 
alternativet”. 

Vi är delägare i ett av Europas mest uppmärksammade 
forskningsprojekt för att minimera behovet av fossila 
bränslen inom lastbilstransporter. Ett spännande projekt 
som vi hela tiden lär oss av och som ger oss en värdefull 
erfarenhet till nästa generations transportflotta. Jag är 
övertygad om att elmotorer inom transport- och  
anläggningsbranschen kommer att vara en viktig del av 
vår framtid. 

Under 2017 har vi förverkligat många delar i vår 
handlingsplan. Bland annat har vi utökat med tre nya 
återvinningsanläggningar i Stockholm och en (vår första 
egna) i Göteborg. 

Vi strävar alltid efter att ha personlig service på våra  
anläggningar och under året öppnade vi ännu ett café, 
den här gången i Kungsängen. Under året invigde vi 
också våra två första betongfabriker i Stockholm.  
Anläggningarna är nya och utrustade med toppmodern 
recycling för vatten och spillbetong. Att återvinna jord-, 
berg- och schaktmassor kräver relativt stora mark- 
områden. 

En del i vår affärsidé är att förvärva mark där vi kan 
bedriva återvinning, samtidigt som vi försöker detalj-
planelägga marken för framtida, lämpligt ändamål. 
2017 genomfördes fyra fastighetsaffärer. Ett förvärv i 
Sollentuna kommun och en försäljning i Upplands-Bro 
kommun, samt köp och försäljning av en fastighet i 
Sigtuna kommun. Merparten av fastighetsaffärerna 
genomfördes via fastighetsbolagsaffärer.
 
Finns det inga orosmoln på vår ABT-himmel, kan man 
fråga sig? Jo, vi är verksamma i en bransch där 
arbetsplatsolyckor såsom sprängolyckor, trafikolyckor och 
klämskador tyvärr förekommer allt för ofta. Under året 
hade vi en avåkning med en av våra bränsle- 
distributionsbilar. Lyckligtvis utan vare sig allvarliga  
personskador eller miljöskador, men det hade kunnat 
sluta illa. Där fick vi pröva vår krishantering i ”skarpt” 
läge med mycket bra resultat. Vi har också haft ett par 
incidenter då lastbilar har vält i samband med tippning av 
material. Även dessa utan allvarliga följder. Vår bransch 
går tyvärr inte i bräschen vad gäller personlig skydds- 
utrustning. För att förbättra situationen för våra under- 
entreprenörer och yrkesarbetare  har vi tagit beslut om att 
subventionera skyddskläder åt våra underentreprenörer 
för att på så vis minska antalet olyckor och tillbud.

Vi skriver på vår hemsida att vi vill upfattas som 
förtroendefulla. Att vi bryr oss om miljön, kunderna, 
varandra och nästa generation. De orden förpliktigar men 
jag känner att vi står på stabil grund och att vi kan leva 
upp till detta.

Mikael Graffman, 
VD ABT Bolagen AB

KONCERN-VD HAR ORDET
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Bild: Betongfabrikerna i Norrsätra.

Som VD vid det nyligen uppstartade dotterbolaget ABT Betong har 
jag erbjudits möjligheten att bygga upp ytterligare ett  
företag i framgångskoncernen. Vi har en bred och 
mångårig kompetens hos våra medarbetare och under- 
entreprenörer och tillsammans med våra tydliga mål  
kommer vi närmare vår vision.
 
Vår första anläggning för betongtillverkning tog sin form 
hösten 2017 och är belägen i Sollentuna, mer precist i 
Väsjö-området. Anläggningen består av två mobila  
betongfabriker. Den geografiska flexibiliteten ger oss  
möjligheten att utföra vårt arbete med begränsad  
miljöpåverkan. 

Vår nysatsning på fabriksbetong placerar oss i teknikens 
framkant tack vare moderna fabriker och utrustning för 
återvinning. Alla restprodukter (såsom vatten, ballast och 
restbetong) kan därigenom återvinnas. En sådan lösning 
är miljövänligt fördelaktig och därtill även ekonomisk.

Som dotterbolag i ABT-koncernen är vi stolta över att 
medverka i flera aktuella miljöprojekt. Hållbarhet är för 
oss av stor samhällelig vikt.  

VD-ABT BETONG

Joakim Larsson, 
VD ABT Betong AB

En av våra ambitioner de
närmaste åren är att samtliga av våra egna fordon ska 
drivas med HVO, vilket är ett miljövänligare drivmedel än 
klassisk diesel. En annan ambition är att använda miljö-
cement i så stor utsträckning som möjligt för att minska 
våra koldioxidutsläpp ytterligare. 

Utbytet av bränsle, återvinning av restprodukter samt 
strategiskt placerade fabriker och kompentent personal 
tror vi är rätt väg att förverkliga vår hållbarhetsvision  
under ledorden “Det miljövänliga alternativet”.

Alla restprodukter vid tillverkningen, såsom vatten, ballast 
och restbetong, kan återvinnas i vår nya anläggning.



Hur vi arbetar med hållbarhet
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HÅLLBARHETSSTYRNING

ABT Bolagens Verksamhetsutvecklingschef har det 
övergripande ansvaret och driver frågorna i 
ledningsgruppen. Det yttersta ansvaret för hållbarhets-
frågorna har koncernens VD. 

2017 års hållbarhetsredovisning blir vår första redovisning 
av dess slag. Vi redovisar koncernes betydande påverkan 
som består av ABT Bolagen AB, Miljötransport i Sverige 
AB och ABT Betong AB.

Rapporten har upprättats i enlighet med GRI Standards: 
Core option. Rapporten följer det finansiella året och
kommer att offentliggöras samtidigt som årsredovisningen 
på ABT Bolagens hemsida, www.abtbolagen.se.

  

ABT Bolagen har som strategi att vara det miljövänliga 

alternativet inom bygg- och anläggningsbranschen och har 

arbetat systematiskt med hållbarhetsfrågor under en längre tid.

Vi är sedan år 2004 miljöcertfierade enligt ISO 14001. 
Sedan år 2005 är vi även kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. 

Vi tillämpar försiktighetsprincipen i alla delar av verksam-
heten, exempelvis vid planeringsstadiet av projekt genom  
risk- och möjlighetsanalyser. 

Det praktiska och löpande hållbarhetsarbetet genomförs 
i alla delar av verksamheten. Hållbarhetskoordinatorn 
ansvarar för samordning av hållbarhetsfrågorna inom 
koncernen.
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Intressentdialog

Vi på ABT Bolagen möter våra intressenter dagligen. Att ha en 
kontinuerlig dialog med alla aktörer vi samarbetar med är 
viktigt för oss. Att jobba nära andra hjälper oss att fånga 
upp viktiga synpunkter och att utveckla och förbättra vårt 
eget arbete och våra samarbeten. 

Våra primära intressenter är våra kunder, myndigheter, 
underentreprenörer, affärs- och samarbetspartners, 
medarbetare och ägare. Dessa intressenter är de som 
ledningsgruppen har identifierat som har en direkt- 
påverkan på vår organisation och/eller påverkas direkt av 
oss och våra handlingar. 

Vår dialog med intressenterna har under 2017 genom-
förts genom bland annat samtal med fokusgrupper, 
intern- och externrevisioner, konsortium, med- 
arbetarenkäter och dialog med kunder. 

Inför upprättandet av hållbarhetsredovisningen har en 
enkätundersökning genomförts till intressentgrupperna. 
Enkätundersökningen kommer att breddas till kommande 
år. Resultatet utgör underlaget till vår väsenlighetsanalys. 
Denna har sedan kontrollerats mot övriga intressent- 
dialoger som har genomförts under året och ABTs  
nuvarande strategier. Utifrån detta prioriterades de  
områden som både ABT och våra intressenter ansåg 
vara av hög vikt. Dessa utgör våra fokusområden för vår 
hållbarhetsredovisning 2017. 

Vår intressentdialog är en central process för att skapa förståelse för hur vi uppfattas och hur 
vi ska utveckla vårt arbete för att nå vår vision om att vara kundens första val. 

Våra intressenter visar oss vägen
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Alla medarbetare ska känna trygghet i sin roll och 
ha rätt kompetens för uppdraget – Under 2016-2017 
skapades en befattningsmatris som förtydligar alla 
anställdas roller och ansvarsområden på företaget för att 
öka tryggheten och bättre synliggöra vilka kompetenser 
som krävs. Implementeringen kommer att fortsätta under 
2018 för att bland annat säkerställa att rutiner efterlevs i 
praktiken. 

Öka försåld volym på våra anläggningar – Genom 
att öka försåld volym på våra anläggningar ökar vi vår 
lönsamhet samtidigt som vi tillvaratar naturresurser på 
ett ansvarsfullt vis. Allt material som hanteras på våra 
anläggningar består av 100% återvunnet material. Under 
år 2017 ökade vår försäljning med 52,7% jämfört med år 
2016. 

UNDER 2017  ARBETADE  ABT  MED 
BLAND ANNAT FÖLJANDE MÅL

Utföra uppföljningar på utförda jobb enligt utarbetad 
rutin – För att säkerställa att våra produkter och 
tjänster upprätthåller högsta möjliga kvalitet är det 
viktigt att alla arbeten följs upp och analyseras så att 
vi ständigt förbättrar och effektiviserar vårt arbetssätt 
ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
Därför arbetade ledningsgruppen fram ett projekt för 
erfarenhetsåterkoppling som trädde i kraft i början på 
2017. Projektet kommer att fortsätta utvecklas under 
2018 för att implementeras fullt ut i organisationen. 

Inför 2018 kommer ABT att arbeta vidare med dessa områden 

samt addera nya mål kopplat till ansvarsfull resurshantering, 

minskad miljöpåverkan, etik och moral samt hållbar arbetsmiljö. 

Intressentdialog
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Affärssystem

Under 2017 har hela ABT Bolagen AB bytt affärssystem. Under 
ett drygt år genomfördes en förstudie för att kartlägga 
hela verksamheten och dess behov. Detta resulterade i 
ett genomarbetat förfrågningsunderlag för att skapa bästa 
förutsättning för att kunna upphandla ett affärssystem 
som motsvarar vår verksamhets förväntningar och krav.   

Implementeringen av systemet som skedde våren 2017 
gick dock inte som planerat utan föranledde mycket  
manuell korrigering då affärssystemet hade brister i  
funktionalitet för att hantera alla flöden i vår verksamhet.

Affärssystemet utvecklas löpande och mot slutet av 2017 
hade vi IT-stöd för att få tillbaka kontrollen över verksam-
hetens olika processer. Vi är dock fullt medvetna om att 
denna period tyvärr har inneburit mycket besvär även för 
våra kunder och samarbetspartners. 

Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för deras 
tålamod och visad förståelse för olägenheter vi har  
förorsakat i och med detta.  

EKONOMISK HÅLLBARHET

Vår inställning är att grunden för hållbart företagande är en sund och välfungerande kärnverksamhet som har kunden 
i fokus. 

Vi vill skapa långsiktiga kundrelationer 
som bygger på ömsesidig respekt och tillit. 
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Affärsriktlinjer 

Vi på ABT Bolagen vill uppfattas som pålitliga och ärliga. För att 
göra detta är det viktigt att vi fattar etiska affärsmässiga 
beslut utan personlig vinning, till förmån för tredje part 
eller närstående. Bland annat betyder det att inte  
acceptera, erbjuda eller betala mutor samt att följa  
gällande lagar och förordningar. Vi skall vårda och visa 
respekt för människor och miljö samt bedriva affärs- 
verksamhet med ett högt mått av etik, integritet och 
hederlighet. Detta utgör en hörnsten i ABTs verksamhet.

Förtroende – genom att ABT med omsorg, hög grad av 
kompetens, sakligt och i övrigt professionellt uppträdande 
söker tillgodose kundens behov inom ramen för de  
tjänster som ABT tillhandahåller. ABT och dess med- 
arbetare agerar alltid så att föreslagna och genomförda 
affärer kan förklaras med bibehållet anseende och  
förtroende.

Långsiktighet – genom att ABT i sitt agerande lägger 
grunden för en långsiktig relation mellan kunden och ABT.

Respekt – genom att ABT och dess medarbetare  
behandlar kunden professionellt oavsett till exempel 
ålder, kön, religion och etnisk bakgrund och att klagomål 
hanteras på ett seriöst och snabbt sätt.

Pålitlighet – genom att ABT fullgör åtaganden på det sätt 
och inom den tid som utlovats och hanterar de uppgifter 
kunden lämnat på ett förtroendefullt sätt.

Genom att ABT och dess medarbetare följer lagar och 
övriga bestämmelser, inklusive interna instruktioner som 
styr verksamheten, inte bara i bokstavlig mening utan 
med insikt om det bakomliggande syftet, medverkar ABT 
inte i affärer som kan strida mot gällande regelverk. Hög 
etik går längre och ställer större krav än att endast avstå 
från det otillåtna.

EKONOMISK HÅLLBARHET
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ABT Bolagen följer branschens fastslagna överenskommelse för 

att motverka mutor och korruption (ÖMK). Överens-
kommelsen är utvecklad av representanter från bland 
annat Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna och 
Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av Institutet 
Mot Mutor (IMM) för att möta omvärldens krav på ökad  
transparens och måttfullhet i affärsrelationer. 

Överenskommelsen ska ge praktisk hjälp och vägledning 
för leverantörer och beställare inom den offentligt 
finansierade bygg- och fastighetssektorn.  

Samtliga anställda och beslutsfattare på ABT Bolagen 
blir informerade om vår anti-korruptionspolicy och våra 
rutiner vid påbörjad anställning. Vi informerar även våra 
affärspartners gällande vårt arbetssätt och våra rutiner 
vid sammankomster. 

Överenskommelse mot mutor och korruption

På vår hemsida kan samtliga intressenter ta del av 
överenskommelsen mot mutor och korruption 
(www.abtbolagen.se.) På hemsidan finns även kontakt-
uppgifter till vår visselblåsarfunktion dit man ska vända 
sig vid misstanke om eventuella oegentligheter inom 
koncernen, såsom korruption, brott mot mänskliga 
rättigheter och så vidare. 

Under 2017 har samtliga 82 anställda, inklusive  
ledningen och bolagets sex styrelsemedlemmar tagit del 
av informationen gällande vårt förhållningssätt och våra 
rutiner för att motverka mutor och korruption. Vi utbildar 
vår personal kontinuerligt i dessa frågor.

Under redovisningsperioden förekom inga fall av bekräftade korruptionsincidenter och inga rättsliga ärenden väcktes 
mot bolagen i koncernen eller dess anställda. Vartannat år genomför vi en affärsetikutbildning där samtliga nyanställda 
och de personer vars befattning involverar direktkontakt med kund och beställare utbildas. Nästa utbildningstillfälle är 
våren 2018.

EKONOMISK HÅLLBARHET
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ABT Bolagens värderingar utgörs av att vi vill uppfattas som 

förtroendefulla och mänskliga. Vi vill att vårt arbetssätt ska 
reflektera att vi är en organisation som bryr oss om  
miljön, varandra, våra kunder och nästa generation. 

Vi stödjer FN Konventionens mänskliga rättigheter och 
vår verksamhet ska agera i enlighet med dessa varhelst 
vi verkar. De mest framträdande riskerna inom koncernen 
mot mänskliga rättigheter som vi arbetar med inom social  
hållbarhet är arbetsrelaterade risker, inklusive hälsa, 

SOCIAL  HÅLLBARHET

För oss på ABT Bolagen utgör våra anställda och medarbetare vår största tillgång. Därför är det viktigt för oss att vår 
personal och våra medarbetare mår bra, trivs på sin arbetsplats, känner trygghet och erbjuds möjligheten att fortsätta 
utvecklas inom ABT-koncernen. Vi vill helt enkelt ha en hållbar arbetsmiljö för alla som arbetar åt oss och det arbetar 
vi aktivt för. 

säkerhet, diskriminering och rätt till lika arbete för lika lön 
i vår direkta och indirekta verksamhet. 

Genom att ta ansvar för vår ekonomiska, sociala och  
miljömässiga påverkan hoppas vi kunna driva  
förändringen mot ett hållbart samhälle. Som ett led i att  
tydliggöra våra värderingar och vilket beteende vi  
förväntar oss av anställda och medarbetare kommer vi 
under 2018 att implementera en uppförandekod. 

Värderingar, principer och beteendenormer
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Vi investerar i utveckling och utbildning samt använder 
den senaste tekniken. Våra insatser skall styras av 
sammansättningen av vad som är ekonomiskt rimligt, 
tekniskt möjligt och miljömässigt motiverat. Vi hushåller 
med icke förnybara resurser och arbetar ständigt med att 
minska och förebygga de föroreningar som verksamheten 
åstadkommer.

Säkerhet - Vår viktigaste fråga och utmaning är säker-
heten. Vi har ett ständigt pågående arbete med att 
förebygga olyckor och ohälsa. Inom ABT Bolagen ska alla 
medarbetare komma hem oskadda från arbetet varje dag. 

Kund - ABT Bolagen skall leverera i rätt tid, plats och 
kvalitet. Vi har kunden i fokus och arbetar aktivt för att 
öka kundnöjdheten. ABT ska vara kundens första val och 
säkraste samarbetspartner. Våra relationer ska bygga på 
respekt och förtroende. Våra tjänster ska resultera i god 
ömsesidig lönsamhet.   

Beteende - ABT Bolagen ska följa aktuell lagstiftning 
samt andra krav och förväntningar ifrån kunder och 
samhälle. Inom koncernen uppträder vi trevligt och 
hänsynsfullt. Vi talar inte illa om varandra, kunder eller 
konkurrenter. Det är viktigt att alla inom ABT känner  
gemenskap. Vi arbetar nyktra och tar avstånd från alla 
former av droger. 

Personal - Våra medarbetare är vår största tillgång. Vi  
arbetar kontinuerligt med trivsel och friskvård. ABT  
Bolagen strävar efter att medarbetarna ska vara vid god 
hälsa och få möjlighet till utvecklig. Vi skall öka kunskap-
en och höja medvetandet i arbetet kring kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö samt säkerhet hos alla inom 
organisationen. 

SOCIAL  HÅLLBARHET

Vår verksamhetspolicy - Hållbarhet och nytänkande
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Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Att ha en trivsam och hälsosam arbetsmiljö är en 

grundförutsättning för att kunna utföra ett bra jobb. Vårt 
arbetsmiljöarbete är certifierat enligt OHSAS 18001 
vilket innebär att vi undersöker, genomför och följer upp 
aktiviteter inom verksamhetens ramar för att säkerställa 
att alla har en tillfredställande arbetsmiljö och för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Utifrån senast genomförda medarbetarenkät år 2016 
framhölls områden där medarbetarna identifierade en 
förbättringspotential. Vi har under 2017 arbetat intensivt 
med att utveckla dessa områden och gjort större insatser 
inom exempelvis ledarskap, grupputveckling samt 
kommunikation. 

ABT Bolagen är medlem i en rad olika bransch- 
organisationer och initiativ, bland annat Svenskt 
Näringsliv, Biltrafikens Arbetsgivarorganisation,  
Maskinentreprenörerna samt Industriarbetsgivarna. 

Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal och vi 
ställer krav på att alla våra underentreprenörer ska ha 
kollektivavtal för sina anställda. 

Vi är även medlemmar i ytterligare branschorganisationer 
såsom Sveriges Bergmaterialindustri och Sveriges 
Åkeriföretag.

Säkerhet

Säkerhet är ett av ABT Bolagens absolut viktigaste 
fokusområden. Vi arbetar ständigt för att upprätthålla 
ett säkert arbetssätt genom bland annat riskanalyser, 
förbättringsarbete och uppföljningar. Företagets 
arbetsmiljöarbete bedrivs på ett systematiskt sätt. Det 
innebär att vi undersöker, genomför och följer upp 
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall 
i arbetet förebyggs för att på så sätt se till att alla har en 
tillfredsställande arbetsmiljö.
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Vi har en utarbetad plan för hur vi skall agera vid kris. 
En definierad krisgrupp är i beredskap och har en kris-
app med bland annat checklistor klara för att hantera 
och utreda det som i värsta fall kan inträffa. Vi har även 
ett uttalat krisnummer som är kopplat direkt till ansvarig 
person.

En stor del av vår verksamhet omfattar arbete i trafiken. 
Trafiksäkerhet är därför en viktig fråga för oss. Vi är 
anslutna till QIII som är en förening som arbetar för 
miljövänliga, säkra och hållbara vägtransporter. 

Under 2017 inkom 66 händelserapporter som samtliga följdes upp och hanterades. Av dessa 66 ledde 41 till vidare 
åtgärder såsom direkta förbättringsåtgärder, förändrat arbetssätt och uppföljningssamtal. Tre varningar utfärdades 
till maskinist, chaufför eller åkare för felaktigt beteende. En avvikelse hanterades rättsligt där personen friades från 
misstanke om vårdslöshet i trafik.

Alla våra chaufförer ska ha rätt kompetens för uppdraget 
och självklart rätt säkerhetsutrustning vilket omfattar 
allt från varselkläder, hjälm och skyddsglasögon till 
utrustning såsom exempelvis förstahjälpen, bälteskniv, 
brandsläckare samt absorberingsmedel om oljeläckage 
skulle uppstå. Vi har alkolås monterat i majoriteten 
av bilarna och har byggt portal vid samtliga av våra 
anläggningar för att säkerställa att lastbilar inte oavsiktligt 
lämnar våra anläggningar med uppfällt flak.

I oktober 2017 välte en av våra bränslefordon i ett 

vattenskyddsområde i Uppsala. Föraren klarade sig utan 
allvarligare skador och räddningstjänst var snabbt på 
plats. Skadebegränsande åtgärder sattes in och vår 
krisgrupp tillkallades till platsen. Trots snabba åtgärder 
läckte ca 2000 liter eldningsolja ut i marken. Enligt tester 
som Uppsala Vatten genomförde i november 2017 
medförde olyckan inga skador på grundvattnet. Föraren 
polisanmäldes för vårdslöshet i trafik men friades från 
misstanke i domstol. Trots denna beklagliga olycka är vi 
stolta över våra medarbetares agerande i den uppkomna 
situationen vilket visar att vi har väl fungerande rutiner 
när olycka inträffar.

SOCIAL  HÅLLBARHET

Totalt antal inrapporterade skador för anställda och 
medarbetare (anställda av underentreprenör) inom 
koncernen X 200 000 / antal arbetade timmar.
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Diskriminering

Alla har rätt till ett arbetsklimat där ingen utsätts för 

diskriminering, trakasserier och mobbning. Samtliga inom 
koncernen har ett gemensamt ansvar för allas  
välbefinnande och lika behandling. Diskriminering, 
mobbning eller övriga former av trakasserier är inte 
acceptabelt beteende hos oss och strider emot våra 
uttalade värderingar. Vi arbetar långsiktigt för att stävja 
uppkomsten av all form av diskriminering och trakasserier 
på arbetsplatsen, vilket även inkluderar våra under-
entreprenörer.

Under 2017 förekom inga anmälningar gällande 
diskriminering eller trakasserier. 

Jämställdhet

För oss är allas lika värde en självklarhet. Vårt  
samarbetsklimat ska präglas av en positiv människosyn 
och ömsesidig respekt och hänsyn oavsett kön, sexuell 
läggning, etnicitet eller religiös tillhörighet. Företaget 
strävar vidare efter att ha en så jämn könsfördelning som 
möjligt inom olika typer av arbetsuppgifter. 

Så långt det är rimligt och möjligt medverkar  
företaget till flexibla lösningar som syftar till att underlätta 
för småbarnsföräldrar att förena föräldraskap och arbete. 
Det kan till exempel vara fråga om ledigheter,  
deltidsarbete och flexibla arbetstider. 

Under 2017 rapporterades inga skador eller arbetsrelaterade 

sjukdomar bland våra anställda. Vi drabbades inte av några 
arbetsrelaterade dödsfall bland våra medarbetare eller 
personal. Skadorna medarbetarna (anställda hos 
underentreprenör) drabbades av var av mindre allvarlig 
karaktär.

Data baseras på antal sjukanmälningar och hur lång tid 
sjukanmälningarna sträcker sig samt avvikelse-
rapportering från personal och medarbetare inom 
koncernen.

Hälsa

Vi vill att våra medarbetare ska leva långa hälsosamma liv. 
Alla anställda och medarbetare erbjuds möjligheten att 
utnyttja vårt gym som är lokaliserat på huvudkontoret i 
Rosersberg där även en personlig tränare finns tillgänglig 
en gång i veckan. Medarbetare som inte har möjlighet 
att utnyttja gymmet på grund av geografiska skäl erbjuds 
annan möjlighet till friskvårdsersättning. Varje anställd 
har möjlighet att nyttja en timme/vecka av sin arbetstid 
till att träna. Dessutom finns en naprapat tillgänglig på 
huvudkontoret 1 gång/vecka för de som har behov och 
möjlighet. 

Vi genomför hälsoundersökningar årligen för samtliga 
medarbetare via vår företagshälsovård men även utökad 
hälsoundersökning för de medarbetare som arbetar som 
krossmaskinister eftersom de utsätts för kvartsdamm 
dagligen. Damm från kvarts kan vid inandning orsaka 
följdsjukdomar såsom silikos och kol. Därför arbetar vi på 
ABT Bolagen aktivt för att försäkra oss om att våra 
anställda och medarbetare följer säkerhetsrestriktioner 
och använder andningskydd vid vissa typer av arbeten 
utanför hytten. Vi har installerat bästa tillgängliga damm-
filter för att rena luften i maskinhytterna. 

Varje år genomförs medarbetarsamtal samt skydds- 
ronder som är en viktig del för att få grepp om de 
anställdas arbetsmiljö. Diskussion och information om 
arbetsmiljö, risker och förbättringar förekommer som en 
viktig del i allas vardag.  

SOCIAL  HÅLLBARHET

Sjukfrånvaro för koncernens anställda i relation till totalt 
arbetade timmar.
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Kompetensutveckling

Vi vill att våra medarbetare ska trivas i sin yrkesroll och på sin 

arbetsplats och fortsätta att utvecklas tillsammans med oss.  
Till följd av resultatet från medarbetarenkäten år 2016  
förtydligade vi ABT Bolagens värdekedja. Utifrån  
värdekedjan skapades en befattningsmatris som  
tydliggjorde varje befattnings ansvarsområden och  
befogenheter. Genom att klargöra vilka förväntningar som 
ställs på varje medarbetare ökar möjligheten att påverka 
sin egen utveckling inom sin yrkesroll och som följd ökar 
trivseln på arbetsplatsen. Under år 2018 fortlöper  
projektet med uppföljning och analys av utfallet samt  
erfarenhetsåterkoppling.

Under 2017 införde vi dessutom ett strukturerat med- 
arbetarverktyg som används vid medarbetarsamtal samt 
uppföljningssamtal. Alla medarbetare genomgick en  
utbildning i detta verktyg vilket förhoppningsvis ska leda 
till ökad trygghet och välbefinnande.  

I genomsnitt investerade koncernen i 15,75 timmar  
utbildningstid per anställd under 2017. Merparten av 
utbildningstimmarna utgjordes av introduktion och  
fortbildning inom det nya affärssystemet.  

Underentreprenörer 

Våra underentreprenörer utgör en central del i ABT Bolagens 

verksamheter. Våra avtalssanslutna åkerier och  
maskinägare utför majoriteten av våra transporter, 
schakt- och krossarbete. Vi anlitar losshållningsbolag för 
sprängningsarbete där vi är ansvariga för driften bland 
mycket annat. Därför är det viktigt att våra under- 
entreprenörer upplever vårt samarbete som bra och att 
de trivs och känner trygghet på sin arbetsplats. Kraven vi 
ställer på oss själva gäller även våra samarbetspartners, 
vars chaufförer och maskinförare är en viktig grund för 
våra åtaganden. Arbetet med leverantörsbedömningar 
behöver ständigt förbättras och vi ser att behovet av 
utveckling inom området är stort.

På flertalet av våra anläggningar erbjuder vi en mötes-
plats med en personlig atmosfär. Förutom kök och  
badrum finns det möjlighet att köpa eller värma  
enklare lunch eller fika och umgås tillsammans med 
andra chaufförer och maskinister. Det är vårt sätt att visa 
uppskattning och öka gemenskapen, tryggheten och 
engagemanget hos alla som verkar hos oss. 

Utöver att vi erbjuder uppställningsplatser för lastbilar och 
container finns även boende i form av el-försedda  
husvagnsplatser och övernattningsrum att hyra med fri 
tillgång till våra gemensamhetsutrymmen med kök, bad-
rum, tvättmaskin och tvättrum, gym och bastu med mera.

Bild: Chaufförscaféet i Norrsätra
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Kvalitet

För oss är det viktigt att våra kunder uppfattar oss som  

professionella och tillgängliga och att våra produkter och 

tjänster uppfyller ABT Bolagens uttalade krav. Vi för en aktiv 
dialog med våra kunder och strävar efter att upprätthålla 
vårt goda bemötande genom att lyssna på våra kunders 
önskemål och synpunkter. 

Vi genomförde en marknadsundersökning under 2014 
för att få en ökad förståelse för våra kunders behov och 
önskemål samt vilka utmaningar och problem de står  
inför. Undersökningen betonade vikten av engagerade 
och kompetenta chaufförer som säkerställer kvaliteten 
likväl som en god samordning mellan chaufför, transport-
ledning och arbetsledning. Ny mätning planeras till nästa 
år.

Med utgångspunkt från resultatet av denna undersökning 
genomförde ABT år 2015-2016 ett förbättringsprojekt för 
att stärka gemenskapen mellan våra medarbetare och 
personal. Genom att öka samhörigheten ökar trivseln och 
engagemanget för uppgiften och på så vis även grund- 
förutsättningarna för att kunna utföra ett bra arbete.
Under 2017 vidareutvecklades projektet till att även  
inkludera framtagandet av mätningsmetoder för att 
säkerställa kvaliteten på våra transporter. Vi vill öka den 
generella kvalitetsnivån genom att börja mäta service, 
kvalitet och bemötande i branschen. Genom att mäta 
kvalitetsnivån och utföra kontinuerliga utvärderingar av 
service, kvalitet och bemötande i branschen så ökar vi 
både kundnöjdhet och trivsel på arbetsplatsen.  

Subventioner till arbetskläder

Rätt kläder och rätt skyddsutrustning av rätt klass är avgörande 

för att vara verksamma i vår bransch. För att underlätta för 
våra underentreprenörer att försäkra sig om att de  
investerar i godkända skyddskläder så har vi tillsammans 
med en leverantör tagit fram en egen varselprofil. Vi  
subventionerar våra underentreprenörer med upp till 50 
procent av kostnaden på den första uppsättningen varsel-
kläder till varje ny chaufför. 
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Bransch under förändring

Trender i branschen tyder på att utvecklingen de kommande åren 

kommer att leda till en bemannings- och kompetensbrist bland 

yrkeschaufförer. Miljökrav och kundkrav blir allt hårdare 
vilket medför att vi måste anpassa våra arbetssätt och 
rutiner för att fortsätta upprätthålla våra goda kund- 
relationer vilket vi ser som spännande utmaningar. 

Som ett led i att förebygga risker relaterat till kompetens- 
och tidsbrist och ökade krav om resurseffektivitet har ABT 
Bolagen under år 2017 lanserat ett bemannings- 
projekt. Projektet innebär att ABT anställer chaufförer, 
låter utbilda dem i alla nödvändiga kravutbildningar och 
interna arbetssätt såväl som ABTs krav samt förser  
chaufförerna med profilkläder och säkerhetsutrustning. 
Denna bemanningspool ska sedan gagna våra anslutna 
åkerier vid sjukdagar eller vid övrig brist på personal. 
Våra anslutna åkerier är även välkomna att anställa 
chaufförerna som ingår i vårt bemanningsprojekt. Genom 
detta möjliggör vi tillgång på personal som innehar rätt 
kompetenser till alla våra underentreprenörer och kunder. 

Organiserar utbildningar

För att säkerställa att våra medarbetare har rätt kompetens 

gällande arbetssätt och säkerhet hjälper vi våra under- 

entreprenörer att organisera de utbildningar och kurser som 

krävs i branschen. Det rör sig om alltifrån yrkeskompetens-
bevis till mer renodlade kravutbildningar som kunden 
ibland kräver för vissa projekt, såsom Trafikverkets  
Arbete på väg och övriga säkerhetsutbildningar.
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VD Mikael Graffman berättar om initiativet att ingå 
sponsorskap med Djurgården:
”ABT Bolagen har år 2017 ingått ett huvud- 
sponsoravtal med Djurgårdens IF. Avtalet  
avser ishockey och fotboll och sträcker sig över 
fem respektive tre år för sponsring av dam- och 
herrlagen. Djurgårdens IF och ABT delar  
ambitionen att sträva efter jämlikhet.  
Personligen attraheras jag av att stödja en 
idrottsförening som visar att det går att prestera 
på högsta elitnivå på både dam- och herrsidan. 
Dessutom i två av våra folkkäraste idrotter;  
ishockey och fotboll. Vi har inom branschen  
såväl som inom ABT-koncernen en utmaning  
- att nå jämlikhet. Det handlar dels om att locka 
fler kvinnor till branschen och företaget men 
också att öka andelen med annan etnisk  
bakgrund. Min övertygelse är att om vi agerar 
efter våra värderingar kommer vi att kunna  
skapa förändring och få bestående resultat.”  

- VD, Mikael Graffman 

Socialt ansvarstagande

SOCIAL  HÅLLBARHET

MISAB sponsrar Udevalla Open

Dotterbolaget MISAB är stolt sponsor till  
Uddevalla Open 2017 som är en nordisk  
turnering för idrottare med funktionsnedsättning  
(parasport) som genomförs första helgen i  
September årligen.  
 
Deltagarna utgörs av vuxna samt barn och de 
tävlar i grenar såsom fotboll, golf, bowling och 
race-running. 

Bild: Djurgårdens damlag i hockey. Fotograf: Johan Sahlén



Hållbarhetsredovisning 2017 23

MILJÖMÄSSIG  HÅLLBARHET

Vi på ABT Bolagen vill vara kundens första val likväl som “Det miljövänliga alternativet” inom bygg- och anläggnings-
branschen. Genom ansvarsfull resurshantering och ständig strävan efter förbättring försöker vi ständigt minska vår 
negativa påverkan på miljön och vara en förändringsaktör i branschen.

Huvudsaklig påverkan

ABT Bolagen är verksamma inom en bransch som har en  

omfattande miljöpåverkan. Vi bedriver flera tillstånds- och 
anmälningspliktiga anläggningar enligt miljöbalken där vi 
bland annat ombesörjer losshållningsarbete, utför schakt, 
krossning och sortering samt transport- och maskin- 
tjänster. Dessa anläggningar är centrala för  
verksamhetens lönsamhet och vi har ett stort ansvar att 
försöka begränsa den negativa miljöpåverkan som de 
medför. Vår verksamhet påverkar ofta landskapsbilden 
och verksamhetens huvudsakliga negativa påverkan sker 
i form av utsläpp till luft, damm, buller och vattenförbruk-
ning. Dessa arbetar vi hårt för att minimera. Under 2018  
kommer krosstillstånd för vissa anläggningar förnyas/
revideras, till exempel Kungsängen och Gustavsberg. Vid 
kontroller konstaterades att vi efterlever miljölagstiftning 
samt regleringar inom koncernen år 2017.

Transporter

Vi arbetar ständigt för att utveckla resurseffektiva transporter. 
Ett av ABT:s initiativ inom området är en utökad fordons-
flotta med drygt 30 nya moderna miljöbilar som lastar 38 
ton på sina ekipage. Det möjliggör en ökad last per kWh 
vilket medför en reducering av utsläppen med över 25% 
per transport. För att stödja våra åkare i investeringen i 
nya fordon har vi dessutom gått in med en garantiintäkt 
på dessa ekipage. Genom detta skapar projektet vinster 
för oss, våra åkare och miljön. 

Bild: Tagen från Österåkers Golfklubb där vi bygger en golfbana av återvunna schaktmassor från förbifart Stockholm.



Beräkningarna för utsläpp från lastbilar och maskiner 
baseras på statistik gällande vilka egna samt avtals- 
anslutna lastbilar/maskiner som har varit i drift, bränsle- 
förbrukning per drivmedel och körsträcka samt  
emissionsfaktorer från Trafikverket.

Beräkningarna för utsläpp från egen produktion av el 
baseras på fakturor gällande inköpt eldningsolja i liter 
samt emissionsfaktorer från leverantör.

Beräkningar för utsläpp från inköpt el och värme baseras 
på mätarställningar, fakturor och emissionsfaktorer från 
Energimarknadsinspektionen samt leverantör. 94% av 
den inköpta el och värmen är ursprungsmärkt grön el, 
resterande el är beräknat utifrån emissionsfaktorer för 
Nordisk Residualmix. I Scope 1 inkluderas enbart den 
Nordiska Residualmixen och i Scope 3 inkluderas livs-
cykeln för den inköpa förnyelsebara energin.
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Utsläpp och bränsle

I vår verksamhet står transporter och maskiner för vår största 

miljöpåverkan genom utsläpp till luft. Vi vill bidra till mer håll-
bara transporter. Det kan tyckas vara en intressekonflikt 
att vara ”Det miljövänliga alternativet” och samtidigt sälja 
bränsle. Faktum kvarstår att vår verksamhet är beroende 
av bränsle för att kunna producera och framförallt  
leverera våra varor och tjänster. Därför vill vi göra detta 
med största möjliga hänsyn till miljön, bland annat genom 
försäljning och användning av HVO i våra transporter, 
en syntetisk diesel som framställs genom hydrering av 
växt- och djurfetter. Med HVO som drivmedel minskar 
de klimatpåverkande utsläppen med upp till 90% jämfört 
med fossil diesel. Vi uppmuntrar alla våra samarbets- 
partners och underentreprenörer att tanka med miljö- 
vänligare alternativ och att köra miljösmart.

Vi var tidigt ute i den svenska byggbranschen med att 
använda miljöbränsle till våra lastbilar och samtliga nya 
fordon är självklart kompatibla med ett miljöbränsle. 
Självklart kör även våra egna tankfordon på miljöbränsle. 
Eftersom våra underentreprenörer utför den största delen 
av våra transporter och maskinarbeten kommer vi att 
2018 se över våra mätmetoder för utsläpp för att skapa 
en bättre överblick över vår påverkan. 

Våra krossmaskiner genererar egen el för drift av  
maskinen genom elgeneratorer och står för en stor del 
av det fossila bränsle som används inom koncernen. På 
våra anläggningar och kontor används främst el från  
förnyelsebara källor. Under 2018 kommer vi att se över 
våra el-avtal samt undersöka möjligheten till alternativa 
bränslen för generatorerna.

Scope 1 = Koncernens direkta utsläpp omfattar utsläpp från förbränning 
av diesel från de lastbilar och maskiner som koncernen äger samt egen 
produktion av el för generatorer.
Scope 2 = Koncernens indirekta utsläpp omfattar inköpt el och värme 
för kontor, fasta anläggningar och uthyrda lokaler.
Scope 3 = Koncernens andra indirekta utsläpp omfattar utsläpp som  
uppstår vid produktion av förnyelsebar el, diesel och HVO samt under-
entreprenörers utsläpp (avtalsanslutna åkeriers utsläpp från lastbilar 
som har varit i drift för ABT Bolagens koncern under 2017).
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Bild: Fabian Wrede, projektchef med el-lastbilen

– Fabian Wrede, 
Projektchef Transport & Utveckling samt ansvarig 
för fordonsgruppen i eRoadArlanda

Vi på ABT Bolagen är stolta över att vara en delaktig aktör i ett 

intressant projekt för att minska behovet av fossila bränslen i 

framtiden som har fått stor global uppmärksamhet. Projektet 
eRoadArlanda drivs av ett konsortium som på uppdrag av 
Trafikverket syftar till att förverkliga framtidens fossilfria 
transporter el-vägar. 

Genom att montera en el-skena i vägbanan kan for-
don drivas och laddas av el under resan. Projektet är 
ett förkommersiellt innovationsprojekt där en 2 km lång 
vägsträcka har uppförts på väg 893 mellan Postnords 
fraktterminal på Arlanda och Rosersbergs logistik-
område, en sträcka på totalt 13 km varav 2 km 
elektrifieras i projektet. 

De fordon som i första hand planeras använda el-vägen 
är en lastbil på 18 ton med hjulmotorer och ström- 
avtagare där ABT Bolagen sköter driften av den lastbil 
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som idag används för testkörning av sträckan.  
eRoadArlanda kommer att transportera gods med  
el-lastbilen åt Postnord med samma kapacitet som de 
fordon som utför transporterna idag. Genom att utveckla, 
testa och utvärdera tekniken är förhoppningen att  
projektet ska utgöra ett kunskapsunderlag för att 
realisera hållbara transporter och el-vägar i stor skala.

eRoadArlanda
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Det schaktade materialet 

Vår ambition är att vara det miljövänliga alternativet i vår 

bransch, vilket ska genomsyra hela vår verksamhet. Detta  
inkluderar såklart även det schaktade materialet, det 
vill säga jordmassor av olika slag. Allt material vi hante-
rar på våra anläggningar återvinns och återanvänds så 
länge det uppfyller rådande miljökrav. Materialet läggs 
inte på deponier utan används istället till övertäckning 
eller ifyllnad, för att skapa exempelvis en golfbana eller 
en skidbacke. Genom att hitta nya användningsområden 
för materialet och utnyttja det material som ändå ska tas 
bort till följd av exploatering bidrar vi till mer hållbara och 
resurseffektiva samhällen.

Vatten

Vi är verksamma inom en bransch med hög vattenförbrukning. 
Den största delen av förbrukningen utgörs av damm- 
bekämpning som sker genom vattenbegjutning av 
krossanläggning och material. Att bekämpa damm är 
ett måste för att minska negativ påverkan på människor 
och miljö och vi mäter dammnivåer kontinuerligt. Utan 
dammbekämpning riskerar giftiga halter av framförallt 
kvarts att spridas genom luften och kan orsaka skador 
på människor och djur. På grund av vår vattenberoende 
produktion ser vi ständigt över hur vi kan spara in på  
förbrukningen och resurseffektivisera verksamheten.  
Under 2018 kommer vi att utveckla och förnya våra  
nuvarande vattenmätningssystem i syfte att skapa en 
bättre överblick över verksamhetens påverkan och  
förbättringspotential.

Buller

Vårt arbete organiseras alltid så att bullerexponeringen blir så 

låg som möjligt och i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.  
I övrigt sker bullerminskning genom ett strukturerat 
upplägg av material. Materialupplag utgör därmed  
bullerskärmar. Vi mäter bullernivåer kontinuerligt på våra 
anläggningar.

Kemikaliehantering

Vi vidtar största möjliga försiktighetsåtgärder vid hantering av 

kemikalier och hanterar inte kemikalier upptagna på kemikalie-

inspektionens OBS-lista eller begränsningslista. Vid utsläpp av 
miljöfarligt ämne genom spill eller läckage av drivmedel, 
oljor eller kemiska produkter vidtar vi omgående åtgärder 
för omhändertagande och skadebegränsning. 
Absorberingsmedel skall finnas tillgängligt i alla bilar och 
maskiner samt på samtliga av våra anläggningar. 

Organisationer

Vi är en aktiv medlem i Sweden Green Building Council som är 

Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. 
Organisationen består av ett brett nätverk av experter 
och erbjuder verktyg och utbildning för miljöcertifierinar av 
byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. 
Organisationen och dess medlemmar arbetar aktivt för en 
god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och 
premieras. 

ABT Bolagen är även medlem i Fair Transport som är ett 
initiativ från Sveriges Åkeriföretag. Vi har därmed tagit 
ställning för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. 
Vi vill att våra egna bilar och våra avtalsanslutna åkerier 
ska köra trafiksäkert, tänka klimatsmart och erbjuda goda 
arbetsförhållanden.

Som tidigare nämnts i redovisningen är vi även 
medlemmar i QIII, en medlemsägd förening som arbetar 
för hållbara vägtransporter. Föreningen för en aktiv dialog 
med politiker, myndigheter, kommunicerar med medier 
och erbjuder tjänster för att förenkla för transportköpare 
att köpa hållbara transporter.  
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Beräkningarna baseras på mätarställningar 
och fakturaunderlag för år 2017.
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Nedan finns GRI- index med tillhörande kommentarer och sidhänvisningar. Mer information om GRI 
finns på www.globalreportinginitiative.org.
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Producerad av 

Text & innehåll: ABT Bolagen AB

Form: ABT Bolagen AB

Foto: ABT Bolagen AB, Djurgården IF och Österåkers Golfklubb
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ABT Betong AB 559078-5381
Adress: Bergväggsvägen 5 
192 48 SOLLENTUNA

Miljötransport i Sverige AB 556908-7652
Adress: Importgatan 10

422 46 GÖTEBORG


