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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. 

2015 startades Miljötransport i Sverige AB  med 

ambitionen att erbjuda samma utbud av produkter och tjänster 

i sydvästra Sverige. Under 2019 byter bolaget namn till ABT Väst 

AB. Sedan år 2017 producerar och levererar vi även högkvalitativ 

betong från vårt dotterbolag ABT Betong i Sollentuna. 

Koncernen har idag 93 anställda men tillsammans med våra 

samarbetspartners i form av maskinförare och chaufförer 

sysselsätter vi närmare 400 personer.

Innehållsförteckning Kort om oss
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Ägarstruktur

ABT Group AB startades 2018 och ägs till 92% av Conatus Group AB. Resterande 8% ägs av Affärsområdescheferna Pär Söderblom 
och Fredrik Loggin till lika delar. Conatus kommer under 2019 att fusioneras ihop med Victorem AB, som ägs av Styrelseordförande 
Mikael Graffman, VD Michael Haddleton och Fastighetsansvarig Martin Albertsson till lika delar.  ABT Bolagen AB är ett helägt dotter-
bolag till ABT Group AB och äger i sin tur de två helaägda dotterbolagen ABT Väst AB och ABT Betong AB. Affärsområdet fastigheter 
har brutits ut ur verksamheten och bildat ett nytt helägt dotterbolag till ABT Group AB och berörs därmed inte ytterligare i 
hållbarhetsredovisningen. 
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2018 I  KORTHET

Se koncernens årsredovisning 2018 för fler finansiella siffror. 

3 783 428 tkr

536 531 tkr

Antal verksamhetsområden Nettoomsättning

Balansomslutning
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Våra geografiska områden

ABT Bolagen är anslutna till Svenskt Näringsliv och samtliga an-

ställda omfattas därav av kollektivavtal. Koncernens anställda 
är tillsvidareanställda och heltidsanställda. Under året 
anställdes 16 tjänstemän och 7 yrkesarbetare, 
8 tjänstemän och 3 yrkesarbetare lämnade sin anställning 
och 2 personer bytte tjänstgöringsplats inom koncernen. 
ABT Bolagen inklusive dotterbolag hade vid 2018 års slut 
totalt 93 anställda. 

Könsfördelning

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

ABT Betong AB
Kontor & fabriker: Sollentuna

ABT Väst 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. 
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Det är viktigt att vårt dagliga arbete reflekterar 
att vi på ABT bryr oss om varandra, våra kunder 

och nästa generation.

När jag ser tillbaka på 2018 är det primärt två  
makroekonomiska företeelser som sticker ut. Den ena är 
avsaknaden av produktionsstartade bostadsprojekt i vår 
verksamma geografi (Stockholm/Uppsala och Göteborg). 
Den andra är de enorma satsningar på infrastruktur- 
projekt som pågår i samma geografi. Infrastruktur- 
projekten skapar sysselsättning för vår maskin- och 
lastbilsflotta och ger oss stora möjligheter att återvinna 
såväl tunnelberg som berg och schaktmassor på väg- 
och järnvägsprojekten. Dessvärre gör avsaknaden av 
bostadsprojekt att efterfrågan på jord och bergprodukter 
minskar och vi bygger upp såväl lager som kapital. Då vi 
fokuserat  vår närvaro i områden som kännetecknas av 
nettoinflyttning kommer sannolikt behovet av bostäder 
öka över tid och våra produkter kommer efterfrågas med 
lagerminskning som följd, men det kan komma att ta 
något år innan det sker. Vi har därför sett oss tvingade 
att dra ner omkostnadsmassan och effektivisera våra 
processer. 

Vi har följt upp den förra marknadsundersökningen med 
en ny under 2018. Vi valde samma metodik för att få så 
jämförbart material som möjligt. Analysen visar att kun-
derna efterfrågar samma typ av kompetens och service 
som tidigare, men ännu tydligare. För oss innebär det att 
vi skall fortsätta bygga långsiktiga relationer med fokus 
på ärlighet, förtroende och hållbarhet. Att vi ständigt 
utvärderar våra prestationer utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv ser vi är en vinnande väg 
och vi tar marknadsandelar inom våra nya affärssegment 
betong och återvinning samt ABT Väst. 
Under året har vi också initierat ett projekt som syftar till 
att sortera återvinningsbara produkter direkt vid schakten 
och inte som tidigare, vid återvinningsanläggningen. Vi 
tror mycket på konceptet ”att göra rätt från början” och 
ser med spänning fram emot att rulla ut projektet i full 
skala.

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

I augusti genomfördes en Hållbarhetskonferens med stort 
engagemang i hela bolaget. Syftet var att belysa  
hållbarhetsperspektivet och diskutera konkreta åtgärder 
i vår verksamhet. Konferensen resulterade i många nya 
tankar och idéer kring hur vi kan bli mer kostnads- och 
resurseffektiva och hur vi kan göra mer med mindre. 
Utmaningen är nu att förvalta och implementera  
förbättringsförslagen i verksamheten och att fortsätta ha 
ett innovativt förhållningssätt. 

Till följd av en stark tillväxt inom koncernen de senaste 
åren har många nya medarbetare anslutit bolaget. För att 
tydliggöra vilket beteende som förväntas av  
medarbetare, personal, chefer och styrelse i det  
dagliga arbetet tog vi under 2018 fram en Uppförande-
kod. Ambitionen har varit att underlätta för samtliga 
anställda att kunna fatta korrekta beslut och ta initiativ 
med utgångspunkt ur våra gemensamma värderingar. 
Vår personal och våra medarbetare är det viktigaste vi 
har och det är viktigt att vårt dagliga arbete reflekterar att 
vi på ABT bryr oss om varandra, våra kunder och nästa 
generation. 

Som en av de ledande aktörerna i en bransch med stor 
miljöpåverkan har vi ett ansvar att driva utvecklingen mot 
ett mer hållbart samhälle. Att minska vår negativa  
miljöpåverkan har högsta prioritet (både för ABT såväl 
som samhället i stort). Vi satsar stora resurser på FOU 
inom elektrifiering av fordonsflottan och vi engagerar 
oss i en rad andra projekt där vår medverkan i Fossilfritt 
Sveriges transportutmaning, är ett exempel. 
Att se ett sådant engagemang känns hoppfullt och  
inspirerande inför framtiden för branschen. 
Att ha förmånen att följa medarbetarna i ABT och se allt 
engagemang som läggs för ett starkare och bättre företag 
såväl som ett mer hållbart samhälle ger tillförsikt och får 
mig att sova lugnt om natten.

Mikael Graffman 
Styrelseordförande ABT Bolagen AB
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Hur vi arbetar med hållbarhet

Det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna har 
koncernens VD. 

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

2018 års hållbarhetsredovisning är vår andra redovisning. 
Vi redovisar koncernens betydande påverkan som består 
av ABT Bolagen AB, ABT Väst 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. Rapporten har inte granskats 
av extern part. 

Hållbarhetsarbetet styrs på samma vis som resterande del av 

verksamheten genom vårt verksamhetsledningssystem. Vårt 

ledningssytem styr hur vi arbetar i samtliga interna processer 

och säkerställer att vi arbetar för att ständigt förbättra oss. 

På så vis har de insatser vi gör en direkt påverkan i hela 

verksamheten.

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

Det praktiska och löpande hållbarhetsarbetet genomförs i 
alla delar av verksamheten. Hållbarhetsansvarige har det 
övergripande ansvaret för samordning och styrning av 
hållbarhetsfrågorna inom koncernen och rapporterar till 
HR-chefen som driver frågorna i ledningsgruppen. 

HÅLLBARHETSSTYRNING
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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 direktpåverkan på vår 
organisation och/eller påverkas direkt av oss och 
våra handlingar. 

Vår dialog med intressenterna har under 2018 
genomförts genom bland annat samtal med fokus-
grupper, intern- och externrevisioner, konsortium, 
medarbetarenkäter och dialog med kunder. 

Inför upprättandet av hållbarhetsredovisningen har 
en enkätundersökning utförts. 
Enkätundersökningen kommer att breddas till 
kommande år. Resultatet utgör underlaget till vår 
väsenlighetsanalys. Denna har sedan kontrollerats 
mot övriga intressentdialoger 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 2018. 

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

Intressenternas synpunkter

Väsentlighetsanalys



Hållbarhetsredovisning 2018 9 

Tagit fram en uppförandekod
Arbetat om våra rutiner för att hantera avvikelser
Anordnat en hållbarhetskonferens för hela koncernen
Upprättat ett intranät
Förtydligat rutiner gällande skyddsutrustning
Antagit Transportutmaningen med fokus att minska 
våra CO²-utsläpp med 70% till 2024
Genomfört kvalitetskontroller av våra chaufförer och 
maskinister
Arbetat om arbetsprocesser och tydliggjort 
ansvarsgränser inom ekonomi

UNDER 2018 HAR VI  BLAND ANNAT:

 Arbetat fram en handbok för uppstart, drift och 
överlämnande av våra anläggningar
Genomfört pilotprojekt gällande utsläpp med kunder
Utfört marknadsundersökning
Utvecklat mätningen av våra CO²-utsläpp
Genomfört brandskyddsövning ute på anläggning
Inlett återvinningsprojekt
Utbildning i affärsetik

Intressentdialog
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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.

Affärsetik

I vår väsentlighetsanalys identifierades affärsetik som en 

väsentlig hållbarhetsaspekt. 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. Detta utgör en 
hörnsten i ABTs verksamhet.

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 affärsverksamhet 
med ett högt mått av etik, integritet och hederlighet. 
Våra affärsetiska riktlinjer utgörs av fyra vägledande ord: 
förtroende, långsiktighet, respekt och pålitlighet. Som 
komplettering till våra egna affärsetiska riktlinjer följer vi 
även branschens fastslagna överenskommelse om att 
motverka mutor och korruption (ÖMK).
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. 
På vår hemsida kan samtliga intressenter ta del av 
överenskommelsen mot mutor och korruption. 
På hemsidan finns även kontaktuppgifter 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 2018 har samtliga 93 anställda, inklusive  
ledningen och moderbolagets fem 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 och 
genomförde en utbildning i affärsetik under våren 2018. 
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ABTs affärsetiska riktlinjer och ÖMK har under 2018 

kompletterats med en uppförandekod. Syftet med 
uppförandekoden är att tydliggöra vilket beteende som 
förväntas utav medarbetare, affärs- och 
samarbetspartners och våra kunder. I uppförandekoden 
definierar vi vår värdegrund och söker skapa vägledning 
för beslutsfattande och agerande. Uppförandekoden 
baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i 
arbetslivet. Den finns tillgängliga för samtliga anställda på 
vårt intranät och finns att läsa på vår hemsida.

Under 2018 har vi påbörjat arbetet med att utveckla vårt 
arbetssätt för leverantörsbedömningar. Våra leverantörer 
är ofta vårt ansikte utåt och möter våra kunder och övriga 
intressenter som respresentanter för ABT. Våra 
avtalsanslutna 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. 

Ansvarsfulla leverantörer

Kort sagt har våra underleverantörers agerande stor 
betydelse för vår verksamhet och det är därför centralt 
att vi säkerställer att de efterlever gällande lagar och 
krav. Vi anordnar löpande utbildningar för våra 
underleverantörer som ett led i detta. 

Vår marknadsundersökning som genomfördes under 
2018 betonade, precis som den föregående 
undersökningen, chauffören och maskinistens betydelse 
för kundnöjdheten och kvaliteten. Medarbetare som mår 
bra presterar bra och därför arbetar vi löpande för en 
hög trivsel på våra arbetsplatser. Bland annat genom 
förmåner såsom gratis tillgång till gym och 
gemensamhetsutrymmen med kök, bastu etc. men 
också genom möjlighet att hyra husvagnsplats och 
övernattningsrum för att underlätta deras vardag. Vi 
anordnar dessutom informationskvällar och julbord 
under året med ambitionen att uppmuntra till dialog och 
skapa samhörighet.

Under redovisningsperioden förekom inga fall av bekräftade korruptionsincidenter och inga rättsliga ärenden väcktes 
mot bolagen i koncernen eller dess anställda. Våren 2018 genomfördes en affärsetikutbildning där samtliga 
nyanställda och de personer vars befattning involverar direktkontakt med kund och beställare utbildades.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Procent av anställda som har genomgått utbildningen

Ledning Styrelse Anställda i Göteborg Anställda i Stockholm

75% 87,5%
33%

63%
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SOCIAL  HÅLLBARHET

Arbetsmiljö och arbetsvillkor

ABT arbetar kontinuerligt för att skapa en trivsam och trygg 

arbetsmiljö.  Våra mest framträdande risker gällande 
mänskliga rättigheter är arbetsrelaterade, såsom 
säkerhet och hälsa, diskriminering och rätt till lika lön för 
lika arbete i vår direkta och indirekta verksamhet. 
Under 2018 genomfördes en medarbetarenkät som 
visade att medarbetarna i hög grad känner trivsel och 
tycker att arbetet känns meningsfullt parallelt med en 
ökad stressnivå. Vi har under det gångna året arbetat 
intensivt med kompetensutveckling och grupputveckling 
och kommer framöver att fokusera på att minska negativ 
stress.  

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

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.  
En stor del av vår verksamhet omfattar arbete i trafiken. 
Trafiksäkerhet är därför en viktig fråga för oss. Under 
2018 genomfördes löpande säkerhetsrevisioner ute på 
våra arbetsplatser. 

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 koncernen. Vi vill helt enkelt ha en hållbar arbetsmiljö för alla som arbetar åt oss och det arbetar vi aktivt 
för.
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Under dessa revisioner dokumenterades att det fanns 
förbättringspotential inom detta område varpå vi har 
förtydligat vilken säkerhetsutrustning som krävs på våra 
arbetsplatser och anläggningar och kommunicerat detta 
internt. Vi kommer kontinuerligt att följa upp att samtliga 
anställda och medarbetare efterlever de krav som finns.
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.
Vi är anslutna till QIII som är en förening som arbetar för 
miljövänliga, säkra och hållbara vägtransporter.

Krishantering
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 

Skadefrekvens

Stockholm 6,38 Göteborg 0,0

Kvinnor 1,27 Män 7,65

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

uttalat krisnummer som är kopplat direkt till ansvarig 
person.

Under 2018 har vi omarbetat våra rutiner för avvikelse- 
och händelsrapportering vilket har lett till en ökad 
inrapportering med 77%. Hanteringen kommer att 
fortsätta utvecklas under 2019, bl.a. genom ett utökat 
systemstöd, för att öka inrapporteringen ytterligare och 
skapa bättre förutsättningar för trendanalyser och det 
förebyggande arbetet. 

SOCIAL  HÅLLBARHET

Under 2018 inkom 117 händelserapporter som samtliga följdes upp och hanterades. Av dessa 117 kategoriseras 9 st 
som händelser av mer allvarlig karaktär; sex personskador, ett driftsstopp, en arbetsmiljöutredning (AMV) och en 
anmälan till visselblåsaren. Ingen händelse hanterades rättsligt och samtliga avskrevs efter utredning och vidtagna 
åtgärder. 
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SOCIAL  HÅLLBARHET

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 2018 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 2018 rapporterades inga skador bland våra 
anställda. 1 fall av arbetsrelaterad sjukdom 
inrapporterades. Vi drabbades inte av några 
arbetsrelaterade dödsfall bland våra medarbetare och 
personal. Skadorna medarbetarna (anställd hos 
underentreprenör) drabbades av var av mindre allvarlig 
karaktär. 

Data baseras på antal sjukanmälningar och hur lång tid 
sjukanmälningarna sträcker sig samt  
avvikelserapportering 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. 
Damm från kvarts kan vid inandning orsaka följd- 
sjukdomar 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. Under 2018 
gjordes en dammätning som visade att vår verksamhet 
håller sig markant under angivna riktvärden.

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.  

Sjukfrånvaro för koncernens anställda i relation till totalt 
arbetade timmar.

Sjukfrånvaro
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SOCIAL  HÅLLBARHET

Kompetensutveckling

På ABT anser vi att våra medarbetarna är vår största tillgång.

Det är viktigt för oss att säkerställa att utveckling hela 
tiden sker för alla våra medarbetare och chefer och på så 
sätt vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrenskraftiga 
på marknaden.

För att säkerställa att ABTs erbjudande av kompetens- 
utveckling är tydligt för alla medarbetare tog vi 2018 fram 
ett utvecklingsprogram som bland annat involverar  
grupputveckling, ledarskap, kommunikation och  
hållbarhet.

Utöver detta investerade koncernen i genomsnitt i 34,8 
utbildningstimmar per tjänsteman och 5,5 utbildnings- 
timmar per yrkesarbetare i genomsnitt under 2018.  
Merparten av utbildningstimmarna utgjordes av  
introduktion och fortbildning inom det nya affärssystemet.  

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 2018 
för att få en ökad förståelse för våra intressenters behov 
och önskemål. Undersökningen visade att vi uppfattas 
som en seriös och tillförlitlig samarbetspartner, men det 
finns behov av ökad kreativ problemlösningsförmåga på 
marknaden. Kompetensbehovet är stort och kraven på 
resurseffektivitet ökar. Vi arbetar kontinuerligt för att möta 
kraven och hålla en hög kompetensnivå, bland annat 
genom utbildningar och utvecklingsprojekt. 
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MILJÖMÄSSIG  HÅLLBARHET

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. Vår verksamhet påverkar ofta 
landskapsbilden och verksamhetens huvudsakliga 
negativa påverkan sker i form av utsläpp till luft, damm, 
buller och vattenförbrukning. Dessa arbetar vi hårt för att 
minimera. Vi bedriver flera tillstånds- och  
anmälningspliktiga anläggningar där vi bland annat  
ombesörjer losshållningsarbete, utför schakt, krossning 
och sortering samt transport- och maskintjänster.  
Under 2019 kommer krosstillstånd för vissa anläggningar 
förnyas/revideras, till exempel Kungsängen. Vid  
kontroller konstaterades att vi efterlever miljölagstiftning 
samt regleringar inom koncernen år 2018.

Bild: Tagen från Förbifart Stockholm

Klimatpåverkan

I vår verksamhet står transporter och maskiner för vår största 

miljöpåverkan genom utsläpp till luft. 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 samarbetspartners och underentreprenörer att tanka 
med miljövänligare alternativ och att köra miljösmart.
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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.

MILJÖMÄSSIG  HÅLLBARHET

Eftersom våra underentreprenörer utför den största 
delen av våra transporter och maskinarbeten utvecklade 
vi tillsammans våra mätmetoder för utsläpp under 2018. 
Detta genererade kontinuerliga miljörapporter och  
förbättrat systemstöd vilket hjälpt oss skapa en bättre 
överblick över vår påverkan. Utsläppsberäkningarna 
visar att våra totala utsläpp minskat under 2018 jämfört 
med föregående år. Till viss del beror denna minskning 
på minskad omsättning men kan även bero på förfinade 
mätmetoder och förbättringsåtgärder. Vi inkluderar även 
tjänsebilar i årets redovisning, vilket inte gjordes under 
2017, och trots det minskar koncernens direkta utsläpp. 

Scope 1 = Koncernens direkta utsläpp omfattar utsläpp från förbränning 
av diesel från de lastbilar och maskiner som koncernen äger, 
tjänstebilar samt egen produktion av el för generatorer.
Scope 2 = Koncernens indirekta utsläpp omfattar inköpt el och värme 
för kontor, 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 2018).

Under 2018 antog vi dessutom Fossfritt Sveriges  
Transportutmaning med mål att ha fossilfria transporter 
senast år 2024. Som en delaktig aktör bakom  
innovationsprojektet, eRoadArlanda, ser vi det som vår 
självklarhet att driva utvecklingen av en fossilfri fordons-
flotta även i vår egen organisation. För att uppnå målet 
kommer det krävas miljövänlig körning, en minimering av 
tomgångskörning, val av miljövänligare bränsle, så som 
HVO, bland många andra insatser. 

Koncernens Utsläpp Koncernens Utsläpp
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MILJÖMÄSSIG  HÅLLBARHET

Resurseffektiv materialhantering 
och logistik 

ABT arbetar löpande med att optimera resursplaneringen 
genom ett nära samarbete med våra kunder där vi hjälper 
dem att fatta hållbara beslut. Vår transportledning arbetar 
dagligen för att minimera onödiga transporter och se över 
logistiska utmaningar. Det finns flera tekniska hjälpmedel 
att tillgå. 

Genom att ligga före i planeringen av nya anläggningar 
med bedömningar av i vilka geografier nya  
exploateringsområden kommer, så kan vår vana att  
bygga upp terminalanläggningar hjälpa samhället genom 
att minska transporterna av anläggningsmaterial. 

Vi bryter inte jungfruligt material utan tar hand om  
överskott från pågående projekt vilket bidrar till att öka 
de cirkulära flödena. Denna process är väl inarbetad i 
branschen när det gäller berg och till viss del asfalt, men 
när det kommer till mjuka massor och betong finns det en 
klar utvecklingspotential. 
Utmaningarna ligger i allt högre grad på kontroll av 
kemiskt innehåll, både när det gäller berg och mjuka 
massor. Genom att ha god kompetens om vad som kan 
förekomma samt inom vilka miljöer så kan vi göra bättre 
bedömningar nu än tidigare. 

Inom segmentet återvunnet material, ökar marknaden för 
varje år som går. Här skulle samhället i stort behöva inse 
att vi idag lägger stora mängder användbart material på 
deponi i onödan. Det finns en stor potential i att bli bättre 
på att hantera material lokalt hos kund istället för att först 
köra iväg materialet för att senare transportera dit något 
annat. Detta arbetssätt tror vi kommer att förbättras i takt 
med att allt fler projekt får krav på sig att minska  
transporter. Likaså finns det idag en större acceptans för 
att massor med viss beskaffenhet och innehåll får ligga 
kvar där det ligger istället för att köras iväg och processas 
på annan plats, i många fall på deponi. 

Under 2019 kommer vi arbeta med att öka vår  
positions-och materialspårning för att på så vis uppnå 
en ökad transportoptimering för samtliga resurser i vår 
verksamhet.
Vi kommer även att öka vårt fokus gällande att hitta nya 
användningsområden för materialet och utnyttja det  
material som ändå ska tas bort till följd av exploatering.

Beräkningarna baseras på mätarställningar 
och fakturaunderlag för år 2018.

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 har vi utvecklat och förnyat vårt nuvarande 
vattenmätningssystem i syfte att skapa en bättre  
överblick över verksamhetens påverkan och 
förbättringspotential.

Beräkningarna baseras på mätarställningar,  
fakturor och emissionsfaktorer från  
Energimarknadsinspektionen, samt leverantörer. 
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MILJÖMÄSSIG  HÅLLBARHET

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.

Elförbrukning och elproduktion

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. Under 
2018 började vi undersöka möjligheten till alternativa 
bränslen för krossarnas generatorer samt utreder  
möjligheten att konvertera betongfabrikerna till  
biobaserad förnyelsebar eldningsolja. Arbetet fortsätter 
2019.

Beräkningarna för utsläpp från lastbilar och maskiner baseras på statistik gällande vilka egna samt avtalsanslutna 
lastbilar/maskiner som har varit i drift, bränsleförbrukning 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.

På våra anläggningar och kontor används främst el från  
förnyelsebara källor men även våra elavtal kommer att 
ses över under kommande år. 

Kemikaliehantering

Vi vidtar största möjliga försiktighetsåtgärder vid hantering av 

kemikalier och hanterar inte kemikalier upptagna på  

kemikalieinspektionens 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. 
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GRI-Index
Nedan finns GRI- index med tillhörande kommentarer och sidhänvisningar. Mer information om GRI 
finns på www.globalreportinginitiative.org.
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GRI-Index



ABT Betong AB 559078-5381
Adress: Bergväggsvägen 5 
192 48 SOLLENTUNA

ABT Väst AB 556908-7652
Adress: Importgatan 10

422 46 GÖTEBORG

Producerad av  
ABT Bolagen AB


