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Denna rapport omfattar redovisning av Märsta Förenade Åkeriföretag AB (org.nr. 556096–8421)
rapportering av hållbarhet enligt Årsredovisningslagen 6 kap. Rapporteringen omfattar Märsta
Förenade Åkeriföretag AB.
Utöver de risker som beskrivs i denna rapport så har företaget inte identifierat några ytterligare ickefinansiella risker som är relevanta för verksamheten och som skall beskrivas i denna rapport.
Det är första gången som företaget upprättar en hållbarhetsrapport enligt ÅRL 6 kap. Rapporten
följer det finansiella året och kommer offentliggöras på vår hemsida
www.marstaforenade.se/hallbarhetsrapport

Index för hållbarhetsrapportering enligt ÅRL 6:10-14

Hållbarhetsområde
Miljö
Sociala frågor & personal
Antikorruption
Mänskliga rättigheter
Väsentliga risker

Sidnummer
11, 12
2, 6, 7, 8, 9

Resultatindikator
Miljömål
Arbetsmiljömål, NMI

8, 9, 10

Extern-/Intern-&
Kundrevisioner

6, 8, 9, 10, 11

Extern-/Intern-&
Kundrevisioner
PDCA

9

Policy/Rutin
MIljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy/Jämställdhets- &
Diskrimineringspolicy
Code of Conduct
Code of Conduct
Rutin för risker & möjligheter

Kort om oss
Märsta Förenade Åkeriföretag AB är en lastbilscentral. Företaget bildades 1943 av ett antal åkerier
inom kommunen. Under de senaste 15–20 åren har Märsta Förenade gått från att vara en lokal aktör
till en regional, detta har inneburit att bolaget vuxit med kunderna i hela A-B-C län. Märsta Förenade
Åkeriföretag AB är idag det ledande transportföretaget inom bygg- & anläggningsbranschen i
regionen. Verksamheten har under senare år renodlats till detta och verksamheter som inte varit
lönsamma har avvecklats. Märsta Förenade har vuxit organiskt genom åren och har nu närmat sig en
miljard kronor i omsättning.

Organisation
Vi hyr kontor för försäljning, transportledning, ekonomi/administration samt verksamhetsutveckling i
Rosersberg och kontor för försäljning i Slagsta. Det finns också försäljnings-administration i Kilafors.
Vår bergtäkt Västerbytorp är belägen strax intill Arlanda Flygplats. Totalt arbetar 42 tjänstemän för
att ge service till våra kunder & åkerier.
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Organisationsschema

Antalet delägare är 70 stycken, antal transportörer drygt 230 stycken och genom dem disponerar vi
knappt 600 enheter. Detta innebär drygt 350 lastbilar och ca 150 maskiner av olika slag och att vi
sysselsätter drygt 580 personer dagligen under varumärket.

Utveckling antal fordon och åkerier
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Märsta Förenade Åkeriföretag AB ansvarar för samtliga kundavtal, men då företaget saknar egna
fordon utförs tjänsterna som köps in till största delen av lastbilscentralens medlemmar,
transportörer och övriga lejda åkerier. Lastbilscentralens medlemmar och transportörer erlägger
administrationsbidrag baserat på fakturerat belopp mot kund.

Värdegrund och vision
Märsta Förenade ska vara en stark sammanslutning av förenade åkerier. Vår organisationsform med
fristående åkerier och en gemensam Lastbilscentral är utmanad av helintegrerade företag där allt
detta finns inom samma företag. Vi vill vara det lysande undantaget och utnyttja kombinationen av
frihet och förmåga till samarbete.
Vi ska vara ett professionellt, engagerat och kundnära företag och fullt ut kunna konkurrera med
nuvarande och blivande konkurrenter inom vår valda marknad - Bygg och anläggningsverksamhet.
Det ska vara lönsamt att tillhöra Märsta Förenade.
För att fortsätta vara ett attraktivt företag för kunder, åkare och personal behövs kontinuerlig tillväxt.
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Marknad, kunder, produkter & tjänster
Märsta Förenade Åkeriföretag AB bedriver huvudsakligen försäljning och förmedling av transportoch maskintjänster samt Bergtäkts- och återvinningsverksamhet. Våra transporter och arbeten utförs
av våra anslutna transportörer som utgör kärnan i företagets verksamhet. Inom transport- och
maskintjänster ingår schakt- och materialtransporter, specialtransporter, container samt
kranbilstransporter.
Vid vår bergtäkt Västerbytorp utvinner vi bergkrossmaterial samt bedriver återvinningsverksamhet
av företrädelsevis asfalt och betong. På Västerbytorp hyrs även markyta ut för uppställningsplatser
till våra anslutna åkerier, kunder och uppdragsgivare. Vidare äger bolaget också en fastighet i Märsta,
där lokalerna hyrs ut till en handfull hyresgäster. Tillsammans med NCC driver Märsta Förenade
Åkeriföretag AB en deponitipp, belägen strax öster om Uppsala.
Våra kunder utgörs huvudsakligen av statliga och privata bygg- och anläggningsföretag i ABC-län samt
Mälardalen.
Våra kunder och samarbetsparters kräver att vi ska vara bland de större i branschen och ledande för
att vara avtals- & ramavtalskund. Storleken gör numera att vi får större förfrågningar och invitationer
till samarbeten på ett nytt sätt. Vi blir allt viktigare för våra kunder och allt mer en nära
samarbetspartner
Märsta Förenade har ett gott rykte hos kunderna, det vet vi eftersom kunderna stannar och generellt
vill arbeta ännu mera med oss. Vi har en bred kundbas att stå på och målsättningen är att ingen kund
står för mer än drygt 10 % av vår totala omsättning.
Den stora utmaningen framåt blir att fortsätta att arbeta nära våra kunder och på de viktigaste
arbetsplatserna, den närvaron är mycket viktig för fortsatta framgångar och nya kunduppdrag.
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Företagskultur och värderingar
Märsta Förenade Åkeriföretag AB arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår strävan är
att all personal ska ges möjlighet att trivas och utvecklas. Vi är ALLA Märsta Förenade, oavsett om vi
arbetar i bilar/maskiner eller arbetar på något av våra kontor. Målet ska vara detsamma; att
genomföra hållbara affärer/uppdrag för att tjäna pengar till både delägare och bolaget och göra
kunderna nöjda. Alla är lika viktiga och ska vara ambassadörer för varumärket Märsta Förenade.
En viktig motivationsfaktor för alla människor är att bli bemött på ett professionellt sätt och det
underlättar om vi bjuder på ett leende och en positiv syn på varandra. Vi vill varandra väl och stöttar
varandra för att ge energi och kraft framåt. Vi lär av varandra och ger varandra utrymme att
utvecklas. Vårt beteende under varumärket Märsta Förenade är avgörande för vår framgång.

Personal
Många av de anställda tjänstemännen har verkat länge under varumärket i olika roller, likaså flertalet
av våra delägare och transportörer. De senaste årens NMI vittnar om en välmående personal. Likväl
har handlingsplaner upprättats och genomförts kring, av ledningsgruppens utvalda, områden som
ledningen anser det bör arbetas ytterligare med.

Nöjd Medarbetar Index (NMI) 2018

Märsta Förenade värnar om personalens hälsa och välbefinnande och uppmuntrar till motion och
rörelse. Bland annat ges möjlighet till ett generöst friskvårdsbidrag, subventionering av startavgifter
för medverkan i diverse lopp, tävlingar och andra event. Vi erbjuder alla nyanställda en
hälsoundersökning och därefter kallas alla anställda för uppföljning vart tredje år, där personalen
utifrån resultaten ges rekommendationer kring hur man kan förbättra eller bibehålla sin hälsa.
Alla nyanställda ges möjlighet till personligt utformade och anpassade arbetsstationer tillsammans
med ergonom.
Som ett led i vårt arbete med ständiga förbättringar rapporterades och behandlades, i
organisationen, totalt 127 avvikelser under året. Av dessa kategoriserades 32 stycken som allvarliga
(Prioritet Röd). Från årsskiftet har vi driftsatt ett nytt, digitaliserat, system för ärende- och
avvikelsehantering, i syfte att förenkla såväl rapportering som utredning av ärenden samt
konsekvens- och orsaksanalys.
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Antalet anställda tjänstemän i bolaget uppgår vid verksamhetsårets slut till 42 personer, 18 kvinnor
och 24 män. Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter, 3 kvinnor och 6 män. Bolagets ledningsgrupp
utgörs av 6 personer varav 2 kvinnor och 4 män.
Företagets anställda är tillsvidareanställda och heltidsanställda. Under året anställdes 11 personer, 7
personer lämnade sin anställning och 5 personer bytte tjänst inom företaget.

Vi lyssnar på våra intressenter
På Märsta Förenade möter vi våra intressenter hela tiden. En fortlöpande dialog med alla aktörer vi
interagerar med är central. Det ger oss viktig input till vårt ständiga utvecklingsarbete. Våra
huvudsakliga intressenter är våra kunder, medarbetare och våra transportörer.
Dialog med intressenterna har under året skett genom intern- & externrevision, kundrevsioner,
medarbetarenkäter, kundenkäter, ägar- och förarmöten och löpande dialog. Till nästa år avser vi
utöka våra undersökande enkäter med att även innefatta NÄI, Nöjd Ägare Index.

Intressenters prioriterade områden och Märsta Förenades fokusområden
Våra kunder och andra intressenter förväntar sig att Märsta Förenade upprätthåller högsta möjliga
standard. Vi strävar alltid efter att fullgöra våra åtaganden och att agera inom omfånget ekonomiskt,
socialt och miljömässigt ansvar. Vår verksamhet ska präglas av öppenhet gentemot våra intressenter.
Som stöd för vårt miljö- och hållbarhetsarbete har vi policyer och rutiner som alla medarbetare ska
känna till och förväntas efterfölja. Miljö-, kvalitets- och hållbarhetsarbetet ska på bästa sätt förstärka
Märsta Förenades affärsidé.
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Mål och aktiviteter ska leda till ökad kompetens och förståelse för värdet av att Märsta Förenade har
ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Vi ska driva arbeten och projekt som gör det enklare för våra kunder.
Våra insatser ska bidra till att kunden kan arbeta mer kostnadseffektivt och möta kraven från sina
uppdragsgivare. Många av våra kunder vill även ha hjälp att nå sina egna miljö- och hållbarhetsmål.
Det vi gör ska bidra till att kunderna känner sig trygga med våra produkter och tjänster.
Vi ska bedriva vårt hållbarhets-, miljö- & kvalitetsarbete för att stärka vår position på marknaden.
Exempel på aktiviteter för detta:
❖
❖
❖
❖
❖

Vi ska föregå kundernas efterfrågan av miljö- och hållbarhetsaktiviteter och information
Tydliggöra och kommunicera fördelarna med vår verksamhet.
Använda kraften i goda och välfungerande exempel.
Engagera fler i hållbarhetsarbetet.
Säkerställa kompetens och rutiner för att både möta tvingande lagstiftning och våra
intressenters krav.
❖ Fortsätta vårt arbete för att ännu tydligare vinkla våra mål och aktiviteter mot de Globala
målen.
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Så arbetar vi med Hållbarhet

HÅLLBARHET

För Märsta Förenade består Hållbarhetsbegreppet i
huvudsak av tre ben; Säkerhet, Miljö & Ekonomi. Märsta
Förenade ska skapa mervärden för sina kunder,
transportörer och medarbetare och samtidigt bidra till en
hållbar samhällsutveckling. Ledorden är god ekonomisk
lönsamhet och hänsynstagande personal och medarbetare,
både till miljön, säkerhet och det sociala engagemanget.
Märsta Förenades vision är att vara ”ett sunt val i
skapandet av det framtida samhället”. Vi har under lång tid
arbetat med hållbarhetsfrågor. Att nu för första gången
redovisa hållbarhet i denna form är ett sätt att visa vår
omgivning hur och varför vi arbetar med frågor som dessa.

Vi är sedan 2005 miljö- & kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001. Vi har under lång
tid tillämpat och arbetat utifrån arbetsmiljöverkets riktlinjer för ett systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1. Nyligen fattades, av ledningen, beslut att under kommande år certifieras mot ISO 39001,
ISO 45001 samt integrera ISO 26000 i ledningssystemet.
Det löpande hållbarhetsarbetet genomförs i alla delar av verksamheten. Hållbarhetschefen ansvarar
för samordning av hållbarhetsfrågorna och rapporterar till ledningsgrupp. Kvalitets- miljö- &
säkerhetssamordnare driver många frågor rent praktiskt. VD har yttersta ansvaret för
hållbarhetsfrågorna.
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Åkeriservice fyller en viktig funktion i att anordna och administrera utbildningar för våra
medarbetare och underentreprenörer inom exempelvis säkerhet och arbetsmiljö.
De bistår även i det löpande miljö- & kvalitetsarbetet med insamling och administration kring övrig
dokumentation gällande våra åkerier, fordon och förare i dessa frågor samt leverantörs- &
transportörskontroller av olika slag, exempelvis att skatter och arbetsgivaravgifter betalas.
Vårt sociala engagemang består dels i sponsring av idrottsföreningar från närområdet, däribland
Wings Hockey och Skånela IF Handboll, båda föreningar med stor och viktig barn- &
ungdomsverksamhet för såväl flickor som pojkar.

Årligen anordnar vi också
”Barnens Dag” vid vår
bergtäkt Västerbytorp, ett
stort och populärt
arrangemang där vi låter
barn och deras familjer få en
inblick i branschen i
allmänhet och vår
verksamhet i synnerhet. Det
erbjuds medåkning,
provkörning, uppvisningar
och mycket mer. Vi hoppas
att engagemang likt dessa
kan hjälpa till att långsiktigt
stävja den allt mer påtagliga
utmaning vår bransch upplever vad gäller förarbrist. I samma ämne, i ett led ytterligare samarbetar vi
med fordonstekniska gymnasium, Arlandagymnasiet och Stockholms Fordonstekniska gymnasium
och hoppas det kan bidra till att attrahera och knyta nya förare till oss.

Mänskliga rättigheter, mutor och korruption
Till stöd för detta arbete ligger vår uppförandekod, Code of Conduct. Samtliga medarbetare inom
organisationen har delgivits och informerats om den, och är skyldig att agera inom ramen för denna
uppförandekod och uppmanas att vid överträdelse eller misstanke om överträdelse direkt rapportera
det till sin närmsta chef. Om den närmsta chefen av någon anledning inte skulle vara lämplig för
detta rapporteras överträdelsen till företagets VD, som är ytterst ansvarig i frågor likt dessa. Om en
medarbetare eller en partner till Märsta Förenade inte agerar enligt denna uppförandekod kan
korrigerande åtgärd komma att tillämpas.
Märsta Förenade är emot all form av korruption och stödjer en effektiv konkurrens på lika villkor. Vi
utnyttjar inte relationer till affärspartners för personlig vinning, överträder inga lagar om givande
eller tagande av muta och undviker situationer som kan ge intryck av att skapa intressekonflikter.
Alla former av representation ska vara i enighet med gällande lagar, regler och företagets policys.
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Alla våra medarbetare ska känna frihet att ansluta sig till föreningar, organisationer och fackliga
sammanslutningar. Märsta Förenade håller en neutral position i alla politiska frågor.
Vi stödjer inga politiska personer eller grupperingar i någon form.
Inom Märsta Förenade råder en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling av alla former. Vi har en skyldighet att motverka, förhindra och agera om det trots allt
skulle inträffa.
För Märsta Förenade är det en självklarhet att vi behandlar alla lika oavsett kön, könsuttryck, religion,
etnicitet, ursprung, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter.
Miljö
Miljöarbetet utgår från vår Miljöpolicy. Av den framgår att verksamheten påverkar miljön främst
genom utsläpp och förbrukning av resurser. Märsta Förenade Åkeriföretag AB skall genom
förebyggande av föroreningar och andra miljöförbättringar fortlöpande minska den dagliga
verksamhetens inverkan på miljön;
❖ För varje uppdrag hitta bästa logistiska tjänst med bästa resursutnyttjande och minsta
möjliga miljöpåverkan
❖ Arbeta för att kontinuerligt förnya fordonsparken och därmed erhålla miljöanpassade
maskiner och bilar
❖ Genom löpande utbildning till medarbetare, åkare och entreprenörer säkerställa rätt
kompetensnivå
❖ Arbeta för att verksamheten vid våra anläggningar och kontor bedrivs och utvecklas med
största möjliga naturhänsyn och beaktande av resurshushållning
Miljöfokuset idag ligger inte bara på transporter, utan även på materialsidan där det under de
senaste åren skjutit i höjden med förfrågningar om vart material kommer ifrån och om det innehåller
några ämnen som är skadliga för människor och miljö. Här ligger vi långt före våra konkurrenter och
kan på kort tid, tack vare ständiga provtagningar, redovisa halterna för respektive ämnen i vårt
egenproducerade bergmaterial.
Under förra året upptäckte vi det att det fanns förhöjda halter av arsenik i vårt berg på Västerbytorp,
i det stråk dit vi nått i produktionen. Arsenik är ett naturligt förekommande ämne i berggrunden men
det är, av flera anledningar, inte önskvärt med gränsöverstigande värden.
Då vi tidigare använt vårt eget berg för att ta fram olika bergmaterial har vi fått ändra vårt sätt att
arbeta och tar nu in berg för krossning från andra platser. Det är detta berg vi nu använder för
framställning av bergmaterial. Under hela framtagningsprocessen utför vi prover både med XRF och
laktester för att säkerställa att den produkten som säljs till kund är godkänd inom gränsvärdena för
där materialet ska ligga. Dialog kring konsekvenser och åtgärder har från processens start förts med
tillsynsmyndigheter och intressenter.
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Vad gäller bränslen så får vi
ständigt frågan från våra kunder
hur mycket och vilka bränslesorter
vi använder. Detta används i deras
klimatkalkyler där fokus ligger på
reducerat CO2. Några direkta krav
på 100% fossilfria drivmedel finns
inte ännu, då detta är en
utvecklings-, tillgänglighets- och
kostnadsfråga. Eftersom vi inte
äger några lastbilar och maskiner
själva, så kategoriseras alla CO2utsläpp som övriga indirekta
utsläpp.
Att våra tunga lastbilar och
maskiner, och det utsläpp de
skapar till luft och vatten, är
identifierade som våra mest
betydande negativa miljöaspekter
kommer inte som någon
överraskning. Det är dock av
central betydelse att Märsta
Förenade i det sammanhanget
även är en stor aktör och
involverad i transporterna i
samband med stora infrastrukturprojekt med långsiktig positiv
miljöpåverkan (exempelvis
Förbifart Stockholm).

Märsta Förenade är, till största del, hänvisade till fordonstillverkarnas utveckling och vi gör vad vi,
från vårt håll, kan för att påverka utvecklingen hos dem. Sen mitten av året pågår bland annat en
diskussion med Volvo Lastvagnar, där Märsta Förenade presenterat sin vision om att inledningsvis
åtminstone kunna vara fossilfria på och inom våra uppdragsgivares arbetsplatser. Ett spännande
projekt som förvisso bara är i sin linda men som tydligt påvisar det ansvar Märsta Förenade känner
inför klimatpåverkan.
Stort fokus läggs också på resursoptimering och effektiv transportledning. Kortare framkörningar och
färre tomma lass. Genom vår mobildatalösning kan vi följa samtliga fordon och maskiner i realtid, vi
ser vart de befinner sig, när och om de är tillgängliga för uppdrag, vilket hjälper vår transportledning
att optimera verksamheten. Vår kärnverksamhet bygger på framförande av delvis fossildrivna fordon,
men med en effektiv transportplanering och resursoptimering för vår moderna fordonsflotta med de
nyaste motorerna, tillsammans med utbildad och kompetent personal sänker vi våra
klimatpåverkande utsläpp.
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När det kommer till drivmedel har Märsta Förenade nära samarbeten med såväl Preem som Circle K
och Shell/ST1 med ramavtal för våra anslutna åkerier, som gör att vi kan redovisa en hög andel av
CO2-reducerande bränslen i vår fordonsflotta. Ca 90% av Märsta Förenades fordon tankade under
2018 Preem Evolution Diesel Premium 1 med 35% CO2 – reduktion.

35%

Kemikalier

CO2reduktion
eduktion

Vi vidtar försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Vid utsläpp av miljöfarligt ämne, spill eller
läckage av drivmedel och oljor vidtar vi omedelbart åtgärder för omhändertagande och
skadebegränsning. Spillberedskap (absol eller dylikt) skall finnas tillgängligt i alla bilar och maskiner
samt vid vår anläggning Västerbytorp.

Arbetsmiljö
Till grund för vårt arbetsmiljöarbete ligger vår Arbetsmiljöpolicy och Jämställdhet- &
Diskrimineringspolicy samt vår Code of Conduct. Märsta Förenade skall vid varje tillfälle verka för att i
sin dagliga verksamhet ha en hög nivå på arbetet och tillfredsställa personal, kunder och
myndigheter ur ett arbetsmiljöperspektiv, såväl fysiskt som psykosocialt.
Kraven på en säker arbetsmiljö ökar alltjämt från våra kunder och branschens ökade kunskap och
medvetenhet leder till ständigt högre krav. Det är bra! Vi sätter säkerhet och trygg arbetsmiljö högst
på agendan. Ingen medarbetare eller annan person som jobbar under varumärket Märsta Förenade
ska drabbas av olycksfall eller ohälsa i sitt arbete.
Därför kräver vi att alla medarbetare använder varselkläder, hjälm, skyddsskor och bär ID06 vid
vistelse på samtliga arbetsplatser och kräver att de kundspecifika kraven på skyddsutrustning uppfylls
och att de arbetsplatsspecifika utbildningarna genomförs.
Vi arbetar på daglig basis med att identifiera och förebygga risker, skador och krissituationer. Genom
det bygger vi förhoppningsvis en kultur av kunskap, medvetenhet och ansvar.
Vi lägger stort fokus på arbetsmiljön i den introduktionsutbildning alla våra nya förare måste
genomgå innan de får börja köra hos oss. Allt för att förebygga och för att vara förberedda om det
som inte får hända ändå inträffar.
Från arbetsledarnas sida måste fler och fler riskanalyser göras ute på arbetsplatserna och på kontoret
tas redovisning av arbetstimmar allt oftare fram då våra kunder vill kunna redovisa nyckeltal för sina
olycksfria arbetsplatser.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsarbetet bygger på våra policys avseende Trafiksäkerhet och Alkohol & droger. Vi
arbetar aktivt med att försöka nå Trafikverkets nollvision. Därför har Märsta Förenade, förutom att
kravställa alkolås i samtliga våra fordon och maskiner nyare än 2016, under senare delen av året
arbetat med insatser för att sänka hastigheterna på våra vägar och driver nu genom en extern
kontrollpart, en egen övervakning av våra enheter.
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Arbetet innebär att vi kontrollerar hastigheter på våra egna fordon för att få en bättre bild av hur
förarna kör idag och hitta de som inte följer reglerna och framförallt, analysera varför och få en
tydligare bild av orsak.
Tillsammans med extern part kommer det också utföras en utbildningssatsning för ett förändrat
körbeteende och bättre attityder i trafiken.

Alkolås tunga fordon
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Utöver ovan kontrollerar vi våra chaufförers och tjänstebilsförares körkortsbehörigheter varje dygn
via tjänsten BKY (Behörighets Kontroll Yrkestrafik) för att säkerställa behörighet och kompetens.
Men, hela kedjan delar ansvaret. Även upphandlingar bör ske på ett nytt sätt och Märsta Förenade
uttrycker vår önskan till upphandlare att involveras tidigare, för att kunna hitta hållbara direktiv för
hela kedjan. Önskvärt vore att beställarna inte lyfter in parametrar som bygger stress hos chaufförer
och därmed riskerar att öka hastigheterna.
Vårt viktigaste värdeord är ”Tillsammans” och detta visar hur vi vill leva genom det ordet. Genom att
vi arbetar tillsammans med både åkerier och kunder, så kan vi se till att hitta de mest effektiva
lösningarna med bibehållen hög trafiksäkerhet för respektive projekt.
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