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Om hållbarhetsredovisningen 
 

Denna rapport omfattar hållbarhetsredovisning enligt Årsredovisningslagen 6 kap för koncernen Märsta Förenade 

Åkeriföretag AB. Under verksamhetsåret har ett företagsförvärv ägt rum och Märsta Förenade blev således en koncern. 

Bolaget Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB köptes in den 3 juni 2019 genom det nystartade bolaget Märsta Förenade 

Holding AB. Med Granlunds Grus förvärvades 3 tillhörande helägda dotterbolag som i sin tur äger varsin fastighet.  

Se vidare nästa sida under Bolagsstruktur. 

 

Under verksamhetsåret har Märsta Förenade bytt finansiellt redovisningsår, från brutet räkenskapsår till kalenderår.  

Hållbarhetsrapporten omfattar således Märsta Förenade Åkeriföretag AB (org.nr. 556096-8421) för verksamhetsåret 

2019-05-01 – 2019-12-31 och Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB (org.nr. 556649-3523) från förvärvet 2019-06-03 och 

resterande del av verksamhetsåret fram till 2019-12-31. 

Hållbarhetsredovisningen kommer att offentliggöras på vår hemsida www.marstaforenade.se. 

  



Vilka är Märsta Förenade Åkeriföretag AB? 
 

   
  1 

Kort historik  
 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB är en lastbilscentral som 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. Märsta Förenade 

Åkeriföretag AB är idag det ledande transportföretaget inom bygg- och anläggningsbranschen i regionen och är 

verksamma i hela ABC-län. Under 2018 passerade Märsta Förenade en miljard kronor i omsättning.  

 

Bolagsstruktur 
 

Vid förvärvet av Granlunds Grus skapades en koncernstruktur som vi inte haft tidigare. 

 

 

 
Ekonomiska föreningen Lastbilscentralen Märsta bildades redan 1945. Syftet var att aktieposterna inte får ligga direkt i 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB utan aktieaffärerna genomförs i den ekonomiska föreningen. Bolaget har i övrigt 

ingen egen verksamhet och ägarna är således samma som i Märsta Förenade Åkeriföretag, 71 fristående åkeriföretag. 

Vid förvärvet av Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB med tillhörande dotterbolag bildades Märsta Förenade Holding AB för 

att kunna implementera de olika bolagen på bästa sätt.  

 

Geografiska områden 
 

Geografiskt har vi vårt huvudkontor som vi hyr i Rosersberg. Där sköter vi försäljning, transportledning, 

ekonomi/administration samt verksamhetsutveckling. Vi har även ett lokalt försäljningskontor i Slagsta/Norsborg samt 

ett mindre kontor i Kilafors där det sitter två konsulter. En anställd arbetar på distans från Teckomatorp.  

Märsta Förenade har två verksamma bergtäkter/materialanläggningar, en i Västerbytorp strax intill Arlanda Flygplats 

samt en i Gladö Kvarn, Huddinge. Dotterbolaget Granlunds Grus har en bergtäkt i Bräcke med delvis begränsad drift.   
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Produkter, tjänster och marknader  
 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB bedriver huvudsakligen försäljning och förmedling av transport- och 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.   

Vi har ett par bergtäkter där vi även tar emot och förädlar material. På Västerbytorp och Gladö Kvarn tar vi emot berg, 
samt återvinningsbara jord- och schaktmassor som vi förädlar till återvinnings- och krossprodukter och säljer tillbaka ut 
på marknaden. Tillsammans med NCC driver Märsta Förenade Åkeriföretag AB även en deponitipp, belägen strax öster 
om Uppsala, dit vi kör inerta schaktmassor ifrån ett fåtal specifikt utvalda arbetsplatser i regionen. 

Vi har även en del uthyrningsverksamhet i bolaget. På Västerbytorp har vi gjort i ordning markyta som bebyggts med ett 
kontorshotell. Utöver det hyr vi ut uppställningsplatser till våra anslutna åkerier, kunder och uppdragsgivare. Vidare 
äger bolaget också en fastighet i Märsta, där lokalerna hyrs ut till en handfull hyresgäster. 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB ansvarar för samtliga kundavtal och våra kunder utgörs huvudsakligen av statliga och 
privata bygg- och anläggningsföretag i ABC-län samt Mälardalen. 

 
Ägarstruktur 
 
Märsta Förenade som bolag äger inga egna fordon eller maskiner, utan tjänsterna utförs till största delen av 
lastbilscentralens 71 delägarföretag, övriga avtalsbundna och inlejda åkerier. Dotterbolaget Granlunds Grus äger 5 
maskiner och 5 krossverksanordningar som sköter driften på vår anläggning i Gladö Kvarn. Totalt med delägare och 
avtalsbundna leverantörer är det 230 stycken transportörer anknutna till Märsta Förenade. Genom dem disponerar vi 
över 500 enheter, fördelat på drygt 350 lastbilar och 150 maskiner av olika slag. Vi sysselsätter således ca 580 personer 
dagligen under varumärket Märsta Förenade.  

 

 

 

Skillnaden i siffrorna under sista året beror främst på att vi har ändrat våra rutiner så att fordon som inte aktivt kör 

plockas bort mer frekvent från fordonsregistret. Tidigare kunde de ligga kvar i flera månader.  
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VD har ordet  
 

2019 var ett intensivt år. I början av juni månad förvärvades Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB med dotterbolag, vilket 

innebar att Märsta Förenade blev en koncern. Detta förvärv innebär även en stor förstärkning i södra Stockholm med 

sitt strategiska läge för Granlunds Grus i Huddinge.  
 

Verksamheten i bergtäkten Västerbytorp har återupptagits nu när råberg köpts in för att säkerställa att bergkvaliteten 

lever upp till våra krav. Vi har även investerat mycket på anläggningen där vi byggt ett kontorshotell. Ett arbete med att 

utveckla verksamheter utöver rena transporttjänster har fortsatt under året och ett stort arbete har lagts ner på att 

förbereda för fortsatt verksamhet i Mälardalsområdet under kommande år.  

 

Vi flyttar ur vårt huvudkontor 

Under 2019 så blev vi uppmärksammade på att vårt huvudkontor inte var en bra miljö för vår personal att vistas i då 

majoriteten av kontorets anställda uppvisade symptom av allergier, astma, torra slemhinnor och huvudvärk. Ordentliga 

utredningar av kontoret påbörjades och vi genomförde ett stort antal undersökningar, både med mögelhund och vidare 

provtagningar av ett företag helt specialiserat på sjuka hus. Analyssvaren har detekterat höga värden mikrobiella och 

kemiska skadeämnen i kontorslokalen. Konsekvensen av detta blev enkel, vi behövde flytta ut för att lokalerna måste 

saneras och åtgärdas. Under första halvan av 2020 sitter vi i tillfälliga lokaler i Arlandastad. 

 

Märsta Förenades vardag och miljöutmaning 

Vi ligger i framkant när det gäller miljömedvetenhet. Förutom våra två ISO-certifikat har bolaget tillsatt en person för 

att exklusivt samordna miljö- och hållbarhetsarbetet och ytterligare en person för att administrera utbildningar och 

övriga dokument gällande våra åkerier i dessa frågor. 

 

I ett samarbete med Preem kan vi idag redovisa en hög andel fossilfritt bränsle i vår fordonsflotta. Drygt 90% av Märsta 

Förenades fordon tankar Preem Evolution-diesel som är marknadens enda Svanen märkta drivmedel. Att välja rätt 

bränsle ur miljösynpunkt är det lättaste vi snabbt kan göra för att minska vår miljöpåverkan. Vi har även en av 

marknadens modernaste fordonsflotta på både lastbilar och maskiner och ser i de undersökningar vi gjort på åkare att 

fortsatt investeringsvilja är hög. Det är så klart väldigt positivt ur ett miljöperspektiv. Vi arbetar nära utvecklings-

avdelningarna på både Volvo och Scania och intresset ökar från alla parter att samarbeta mera kring framtidens fordon.  

Ett annat initiativ vi gjort för att utveckla vår bransch mot en hållbar framtid är att vi under året anslöt oss till Fair 

Transport för att vi tycker det är viktigt att vara med och driva utvecklingen av hållbara transporter i vår bransch.  

  

Marknad och omvärld 

Vi har lyckats öka vår omsättning under 2019. Att lyckas generera tillväxt ser vi som en väldigt positiv utveckling 

eftersom marknaden generellt tappat några procent. Nybyggnation av bostäder har varit en nedåtgående trend de 

senaste åren, medan arbeten med större infrastrukturprojekt har fortsatt med många projekt. Detta gynnar Märsta 

Förenade som under flera år varit och fortsatt är med på många olika och stora projekt.  

 

Märsta Förenade har under de senaste åren haft en stor organisk tillväxtökning. Det har gjort att de interna 

processerna inte hunnit utvecklats i den takt som bolaget vuxit. Prioriteringen just nu är därför inte fortsatt tillväxt, 

utan att se till att bolaget klarar de volymer vi hanterar samt att förbereda bolaget för den dag marknaden vänder igen.  

 

Idag är Märsta Förenade det största transportföretaget inom bygg och anläggning i Mälardalen och det nionde största 

om man ser till hela Sverige. Detta innebär att bolaget är väl känt på marknaden och hos kunderna. 

Kundundersökningar genomförs årligen och kundnöjdheten ligger konstant på en hög nivå. Detta måste förvaltas väl 

och därför arbetar organisationen mycket med att vara kundnära. Att arbeta nära alla våra åkerier är viktigt, alla har ett 

stort ansvar att förstå hur viktigt det är att göra våra kunder nöjda eller ännu hellre överträffa kundens förväntningar.  

 

Jag vill avsluta med att berätta hur stolt jag är över vad Märsta Förenade och alla de fantastiska medarbetarna, 

åkerierna, delägarna och chaufförerna genomför varje dag! Det är grunden i bolagets framgång och vad som möjliggör 

en fortsatt positiv utveckling framåt.  
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Kultur 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. 

 

Vision, affärsidé och värdegrund 
 

Märsta Förenade ska vara en stark sammanslutning av förenade åkerier. Syftet med organisationsformen med 

fristående åkerier och en gemensam lastbilscentral är att kunna utnyttja kombinationen av frihet och förmåga till 

samarbete.  

 

Vision:  Märsta Förenade är ett sunt val i skapandet av det framtida samhället. 

 

Affärsidé:  Tillsammans skapar vi lönsamma och hållbara transport- och logistiklösningar för såväl kunder som 

transportörer. 

 

Värdegrund: Vi är kundnära 

Vi är professionella 

Vi är engagerade 

Vi är tillsammans  
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Verksamhetspolicy 
 

Under verksamhetsåret tog vi fram och kommunicerade en ny verksamhetspolicy. Vi integrerade ihop våra tidigare 

policys för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet, till en enda verksamhetspolicy. 

 

Märsta Förenade ska vara det sunda valet i skapandet av det framtida samhället. Vi vill skapa värde för hela intressent-

kedjan när vi levererar kundanpassade och hållbara transport- och maskintjänster samt materialprodukter. 

 

Märsta Förenade ska vara:  

 

Kundnära  

Vi har en hög ambition att säkerställa kundnöjdhet och kvaliteten i våra leveranser och vi är lyhörda och flexibla för 

kundens önskemål och förväntningar. Vi arbetar mot långsiktiga och varaktiga kundrelationer då våra produkter och 

tjänster ska resultera i ömsesidigt god lönsamhet.  

 

Professionella  

Alla som utför arbete åt Märsta Förenade ska genom sitt uppträdande vara ett föredöme samtidigt som vi ständigt 

arbetar systematiskt med att förbättra vår verksamhet. Vi identifierar risker och utmaningar samt arbetar ständigt  

med att begränsa och förebygga den dagliga verksamhetens påverkan på miljön. Genom bl.a. tekniska lösningar, 

kontinuerlig förnyelse av fordonspark och strävan mot en fossilfri verksamhet går vi mot en bättre miljöprestanda. 

 

Vi åtar oss att följa aktuell lagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler och åtaganden.  

Vi arbetar nyktra och tar avstånd från narkotika. 

 

Engagerade  

Vårt ansvar är att för varje uppdrag hitta bästa logistiska tjänst med bästa resursutnyttjande och minsta möjliga 

miljöpåverkan. Det förutsätter ett stort engagemang och en hög kompetensnivå. Vi lägger stort fokus på kompetens-

utveckling för alla inom organisationen för att kunna bibehålla ett engagerat, ansvarsfullt och kompetent arbetssätt.  

Vi uppmuntrar till utveckling av våra processer och strävar efter att generera en hållbar arbetsmiljö som främjar hälsa, 

säkerhet, arbetsglädje och effektivitet för alla medarbetare, leverantörer och kunder i Märsta Förenade. 

 

Tillsammans 

Våra medarbetare och medlemmar är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med ett 

gott samarbetsklimat. Vi är måna om att alla våra delägare och leverantörer känner tillhörighet och delar våra 

värderingar om hälsa, säkerhet, sociala- och miljömässiga resultat. 

 

Vi är en del av samhället. Tillsammans har vi kompetensen och förmågan att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar 

samhällsutveckling.  
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Vi lyssnar på våra intressenter  

 

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 och 

vår verksamhet ska präglas av öppenhet gentemot våra intressenter. Då en fortlöpande dialog är central möter vi våra 

intressenter dagligen. Det ger oss viktig input till vårt ständiga utvecklingsarbete för att kunna stärka vår position på 

marknaden samt ett sätt att säkerställa att våra prioriteringar och tjänster är relevanta i vår omvärld.   

 

Våra primära intressenter är våra ägare, styrelse, medarbetare, kunder, transportörer och kommuner/myndigheter 

eftersom de har en direktpåverkan på vår organisation och/eller påverkas direkt av oss och våra handlingar.  
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Under 2019 har vår interaktion med intressenterna genomförts bland annat genom löpande dialog och möten, intern- 

och externrevisioner, enkäter, inspektioner, utbildningar och sociala medier. 

 

  

 
Märsta Förenade önskar skapa mervärden för sina kunder, transportörer och medarbetare och samtidigt bidra till en 

hållbar samhällsutveckling. Ledorden är god ekonomisk lönsamhet och hänsynstagande medarbetare, både till miljön, 

säkerheten och det sociala engagemanget.  
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Medarbetaren i fokus 

 
En grundsten i vårt arbete kring hållbarhet och sociala frågor är vår medarbetarenkät. De senaste årens mätningar av 

Nöjd-medarbetar-index vittnar om en välmående personal. Senaste mätningen genomfördes 2018 och resulterade i 

NMI på 4,2 av 5,0. Under 2019 genomfördes ingen NMI-mätning utan nästa enkät är planerad att utföras under 2020. 
 

Under 2019 genomförde vi istället en väsentlighetsanalys bland samtliga anställda för att skapa en förståelse för vilka 

hållbarhetsfrågor som de anser är de viktigaste i vår verksamhet. Undersökningen innefattade totalt 20 frågeställningar 

för att täcka in sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Utifrån sammanställningen kan vi prioritera vilka av de 

identifierade frågeställningarna som vi ska fokusera på inom vårt hållbarhetsarbete. Här redovisas de 5 högst graderade 

områdena samt en redovisning för hur vi arbetar med aspekterna idag. 

 

 

Under 2020 skall vi komplettera kartläggningen med att även utföra en väsentlighetsanalys på våra delägare och åkare 

samt på kontaktpersoner hos de statliga myndigheter och kommuner där vi är verksamma.  
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Nöjda kunder är en förutsättning 

 
För Märsta Förenade är det viktigt att vi på ett korrekt sätt mäter vår förmåga att utföra våra uppdrag på ett vis som 

stämmer överens med våra kunders förväntan. Därför mäter vi NKI varje år. Senaste NKI-enkäten genomfördes under 

september-oktober 2019. 

 

Märsta Förenade har haft som mål att ligga över 5 på en 6-gradig skala. I år 

investerade vi i ett nytt enkätverktyg och ändrade samtidigt till en 5-gradig 

skala med fokus på NPS-värde (Net Promotor Score). Omräknat till en 5-gradig 

skala blir målet ett NKI på 4,16. NPS är en skala som påvisar kundernas 

rekommendationsbenägenhet samt huruvida de kommer förbli lojala kunder. 

Det är ett värde som är jämförbart i de flesta branscher. 

 

NPS-värdet innebär att 88% av kunderna gärna skulle rekommendera Märsta Förenade till sina vänner och bekanta, 

37% kategoriseras som ”passiva” (gett betyget 7-8) och 51% kategoriseras som ”ambassadörer” (gett betyg 9-10). 

 
Motsvarande siffror för 2018 var NKI 4,33 (omräknat till 5-gradig skala. Tidigare 5,2 av 6). Tyvärr så mättes inte NPS 

under 2018, så någon jämförelse på det finns inte från tidigare år. 

 

”Vi är oerhört stolta att så många kunder är nöjda med oss, men vi ser även en utveckling av de som är osäkra. Börjar vi 

själva vara ”nöjda” så är vi farligt ute, säger VD Mikael Andersson. Vår verksamhet bygger på att vi utvecklar våra 

kundrelationer hela tiden och detta är en indikator på att vi gör rätt, men behöver göra mer.” 

 

Under 2020 så kommer Märsta Förenade börja mäta NPS-värde löpande under året, eftersom man anser att detta är 

ett snabbt och enkelt sätt att mäta utvecklingen och för att snabbare kunna uppmärksamma de som har synpunkter på 

oss som bolag.  

 

 

Bland många frågor undrade vi i vilken grad våra kunder anser att vi lever upp till våra värdeord. Utifrån resultatet ser 

man att värdeordet ”Tillsammans” är svårare för kunden att värdera när det handlar om en känsla, till skillnad från 

övriga värdeord som är mer konkreta egenskaper. Detta samt övriga åtgärdsförslag tar vi med oss in i kommande års 

utvecklingsarbete.  
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Kundnära Proffessionella Engagerade Tillsammans

I vilken grad tycker du att Märsta Förenade lever upp till våra värdeord?
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Åkaren och dess chaufförer – Vårt ansikte utåt  

 
Åkaren och dess chaufförer är vår kontakt mot kund så deras upplevelse av vår verksamhet är väldigt viktig för oss.   
 
Under 2019 genomförde vi en enkät för alla aktiva transportörer. 

Syftet med undersökningen var att skapa en bild av hur målgruppen 

upplever sitt Märsta Förenade samt kartlägga vilka faktorer som 

påverkar deras arbetsdag i positiv eller negativ riktning. Detta är första 

året vi mäter Nöjd-Transportör-Index som innefattar både delägare, 

åkare och förare.  
 

 

Nästan hälften svarar att det är mycket sannolikt att de skulle rekommendera Märsta Förenade till en kollega. Få svarar 

att det inte är sannolikt. Nöjdheten i frågan är således högt (medelvärde 9,28/10) och NPS på +37. NPS-värdet innebär 

att 82% av transportörerna gärna skulle rekommendera Märsta Förenade till sina kollegor och bekanta, 27% 

kategoriseras som ”passiva” (gett betyget 7-8) och 55% kategoriseras som ”ambassadörer” (gett betyg 9-10). 

 

 

Ständigt ökade krav 

När det gäller åsikter kring Märsta 

Förenade som organisation är störst 

andel positivt inställd till hur Märsta 

Förenade uppfyller de miljö-och 

trafiksäkerhetsmässiga krav som ställs 

av kunder och myndigheter. 91% svarar 

att det är mycket eller ganska bra, 

medan 2% svarar att det är ganska eller 

mycket dåligt (medelvärde 4,55).  

 

 
 

 

 

Samarbetet 

I fråga om hur samarbetet mellan åkare 

och tjänstemän fungerar inom Märsta 

Förenade så uppger 71% att de är 

mycket eller ganska nöjda. 14% svarar 

att de tycker att samarbetet är mycket 

eller ganska dåligt (medelvärde 4,05). 

 

 
I undersökningen framkom även att nästan samtliga (97%) känner till Märsta Förenades vision, affärsidé och 

värdegrund. Det är något vi är mycket stolta över! 

21%

19%61%

Typ av respondent

Delägande åkare Åkare Förare

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hur upplever de att vi inom Märsta Förenade uppfyller de 
miljö- och trafiksäkerhetsmässiga krav som kunder och 

myndigheter ställer på oss?

Mycket dåligt Ganska dåligt Varken eller Ganska bra Mycket bra

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hur uppfattar du samarbetet mellan åkare och 
tjänstemän inom Märsta Förenade Åkeriföretag?

Mycket dåligt Ganska dåligt Varken eller Ganska bra Mycket bra
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Hållbarhet i Märsta Förenade 
 

Märsta Förenades vision är att vara ”ett sunt val i skapandet av det framtida samhället”. Trots att detta bara är vår 

andra hållbarhetsredovisning, har vi arbetat med hållbarhetsfrågor i många år.   

 

Som stöd för vårt miljö- och hållbarhetsarbete har vi vår verksamhetspolicy och rutiner som alla medarbetare ska känna 

till och efterfölja. Miljö-, kvalitets- och hållbarhetsarbetet ska på bästa sätt stärka Märsta Förenades affärsidé. 

 

Bolaget är sedan 2005 miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001. Under våren 2020 kommer 

vi integrera ISO 45001 i vårt ledningssystem.  

 

Mål och aktiviteter ska leda till ökad kompetens och förståelse för värdet av att Märsta Förenade har ett ambitiöst 

hållbarhetsarbete. 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. Vi lägger mycket 

resurser på miljörapportering åt våra kunder och dess projekt. Allt vi gör ska bidra till att kunderna känner sig trygga 

med våra produkter och tjänster.  

 

Det löpande hållbarhetsarbetet genomförs i alla delar av verksamheten. I våra affärsområden drivs den dagliga driften 

med våra lastbilar, maskiner, försäljning samt tippar och täkter. Hållbarhetschefen driver mer övergripande frågor och 

ansvarar för samordning av hållbarhetsfrågorna. Hållbarhet ingår i verksamhetsområdet ”Verksamhetsutveckling och 

Verksamhetssamordning” som representeras i ledningsgruppen genom ansvarig chef för verksamhetsutveckling. 

 

Inom verksamhetsområdet ingår även vår funktion Åkeriservice. De bistår i det löpande hållbarhetsarbetet med 

insamling och administration kring dokumentation gällande våra åkerier, fordon och förare i dessa frågor samt 

leverantörs- och transportörskontroller av olika slag, exempelvis att skatter och arbetsgivaravgifter betalas. 

 

Yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna har VD.  
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Året i korthet, genomförda aktiviteter 

• Genom företagsförvärv börjat bygga en koncernstruktur för att tydliggöra de olika delarna i verksamheten. 

• Projekt ”Göra Rätt” – grundläggande kartläggning av våra processer för att öka effektiviteten i bolaget.  

• Installerat app i alla våra enheter, tagit stora klivet från transportsedel till digital orderhantering. 

• Vidareutvecklat vårt transportordersystem för ökad effektivitet i driften. 

• Köpt in ett nytt systematiserat verktyg för ärende- och avvikelsehantering. 

• Arbetat fram ett förenklat flöde för verksamhetens rutiner och styrande dokument.  

• Gjort om rutin och dokumentation kring nödläge och skyddsrond. 

• Över 300 timmar utbildningstimmar för att vidareutveckla våra transportörer.  

• Skärpt styrning och uppföljning av våra underentreprenörer genom att införa 8 hållpunkter som alla våra 

transportörer måste leva upp till. 

• Representerade i Almedalen för att stärka vårt varumärke och nätverka med övriga aktörer i branschen. 

• Antagit Transportutmaningen för minskat koldioxidutsläpp samt Fair Transport för hållbara transporter. 

• Påbörjat projekt med att införa ett intra-/extranät för att förbättra kommunikationen inom bolaget likväl som 

ut till alla våra transportörer.   

 

Under kommande år ska vi bedriva vårt hållbarhets-, miljö- och kvalitetsarbete för att stärka vår position på 

marknaden. Exempel på aktiviteter vi kommer arbeta med under 2020:  

• Fortsätta vårt arbete för att ännu tydligare vinkla våra mål och aktiviteter mot de globala målen för hållbar 

utveckling. 

• Effektivisera vår uppföljning så vi kan föregå kundernas efterfrågan av miljö- och hållbarhetsinformation. 

• Tydliggöra och kommunicera hur vi tillsammans med kund kan öka graden av hållbara lösningar. 

• Certifiera oss enligt ISO 45001. 

• Engagera fler i organisationen i hållbarhetsarbetet. 

• Implementera ett omfattande intra-/extranät i bolaget. 
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Kunder och marknader 
 

För att hitta hållbara direktiv vill vi arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med våra kunder. Då kan vi gemensamt 

skapa bättre förutsättningar för hela leverantörskedjan genom att öka resursutnyttjande och återvinning, minska 

antalet transporter, sänka hastigheterna och därmed minska stress hos chaufförer och maskinister. 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 hållbara och samtidigt effektiva lösningarna med bibehållen hög 

säkerhet för respektive projekt.  
 

För att vara avtals- och ramavtalskund kräver våra kunder och samarbetsparters att vi ska vara bland de större och 

ledande bolagen i branschen. Att bolaget växt kraftigt under de senaste åren gör att vi nu får större förfrågningar och 

fler invitationer till samarbeten. Det rimmar bra med vår värdegrund att vara professionella, engagerade, kundnära och 

tillsammans med både våra kunder och våra samarbetspartners. 
 

En utmaning framåt är att fortsätta arbeta nära våra kunder. Denna närvaro är mycket viktig för fortsatta framgångar 

och nya kunduppdrag. Vi vet att Märsta Förenade har ett gott rykte hos kunderna, de stannar och vill arbeta ännu mera 

med oss. Vi har en bred kundbas att stå på och målsättningen är att ingen kund ska stå för mer än drygt 10% av vår 

totala omsättning. Detta för att eliminera risken att någon av bolagets större kunder skulle gå i konkurs eller ändå välja 

att avsluta samarbetet med oss.  
 

En annan risk då bolaget arbetar mycket med större projekt är att vi hamnar i situationer där tvister kan uppkomma på 

grund av att parterna ser olika på hur avtal och överenskommelser skrivits. Av den anledningen väljer Märsta Förenade 

att lägga resurser på juridisk hjälp via olika advokatkontor för att undvika onödiga tvister. 

 

Verksamhetsåret 2019 i siffror 

 

  
 

  
 

Se koncernens årsredovisning 2019 för fler finansiella siffror. Notera att verksamhetsåret 2019 består av 8 månader.  
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Affärsetik 
 

Som medarbetare på Märsta Förenade så skall man kunna leva efter vår värdegrund. Dessa ord visar hur vi förhåller oss 

till varandra men även till våra kunder, konkurrenter och övriga parter.  
 

Märsta Förenade strävar alltid efter långsiktiga relationer som ger trygga och utvecklande arbetsplatser och miljöer. I 

detta arbete ligger en affärsetik och moral som främjar närvarande relationer och med det ett pålitligt arbetssätt. 
 

Den primära arbetsinsatsen Märsta Förenade utför ligger inom ramen för offentlig upphandling. I vårt arbete jobbar vi 

hårt för att stärka de goda strategierna som främjar sund 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.  
 

Istället samarbetar vi gärna med andra lastbilscentraler och åkerier för att gemensamt bygga en grund för kommande 

upphandlingskriterier och vi arbetar själva med strävan att påvisa vilka krav som bör finnas inom genren transport för 

att säkerställa att lagar och regler har en möjlighet att efterlevas. I detta arbete finns antikorruption med som en 

hörnsten. Utmaningen för Märsta Förenade ligger i att framföra det arbetssätt som främjar kvalitet gentemot våra 

beställare.  
 

Som stöd för detta arbete ligger vår uppförandekod som samtliga medarbetare inom organisationen har delgivits och 

informerats och är skyldig att agera inom ramen. Uppförandekoden finns att ta del av genom vår verksamhetshandbok. 

Vid överträdelse eller misstanke om överträdelse uppmanas alla att direkt rapportera till sin närmsta chef eller till VD. 

Om någon av dessa parter av någon anledning inte skulle vara lämplig, kan man vända sig till en representant inom 

Fackklubben som gör en bedömning om ärendet ska gå vidare till styrelsen. Om en medarbetare eller en partner till 

Märsta Förenade inte agerar enligt uppförandekoden kan korrigerande åtgärd komma att tillämpas. 
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Hälsa 

 

Märsta Förenade ska vara ett företag där medarbetarna trivs och känner engagemang och stimulans. Många av de 

anställda har verkat länge under varumärket i olika roller, likaså flertalet av våra åkare och transportörer.  

 

Bolaget värnar om medarbetarnas hälsa och 

välbefinnande och uppmuntrar till motion och 

rörelse. Möjlighet ges till generösa friskvårds-

bidrag och subventionering av startavgifter för 

medverkan i diverse tävlingar etc.  

 

Alla nyanställda erbjuds en hälsoundersökning och därefter kallas alla anställda för uppföljning vart tredje år, där 

medarbetaren utifrån resultaten ges rekommendationer kring hur man kan förbättra eller bibehålla sin hälsa. Företaget 

erbjuder även alla anställda möjlighet till personligt utformade och anpassade arbetsstationer tillsammans med en 

ergonom.  

 

Kompetensutveckling med egen utbildningsverksamhet 
 

Till begreppet utbildning räknar vi in kurser och vissa seminarier, där vi tar del 

av kunskaper/färdigheter som vi har behov eller nytta av i vår tjänst. 

Medarbetarna utbildas löpande under året. Under 2019 har samtliga fått 

grundkunskap i vårt nya verktyg för avvikelser, majoriteten av de anställda har 

fått grund- eller fortsättningsutbildning inom affärssystemet, 10 personer har 

fått fördjupade färdigheter inom praktisk projektledning, kurs i BAM resp. SAM 

samt ett par brand/HLR-tillfällen med mera. Totalt inom koncernen har vi lagt 

ner 27,37 timmar per anställd i kompetensutveckling.  

 

Sedan flera år driver vi egna transportutbildningar i våra lokaler med egen personal. Åkeriservice fyller en viktig 

funktion i att anordna, administrera och genomföra utbildningar för våra medarbetare och underentreprenörer, såsom 

exempelvis YKB (Yrkeskompetensbevis) och Arbete på Väg. Under verksamhetsåret kom vi upp till 315 utbildnings-

timmar för våra anslutna åkerier och maskinägare samt dess personal.  

 

Vi sitter även med i det regionala utbildningsrådet i Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA). Detta för att 

främja att regionens samtliga nyutbildade förare ska ha fått rätt förutsättningar för att vara välutbildade och 

anställningsbara efter avslutad utbildning i ett yrke med stort ansvar. Vi är också verksamma i Arlandagymnasiets 

programråd för att granska och påverka att skolan genomför en kvalitativ utbildning. Under 2019 ordnade vi 25 stycken 

praktikplatser för att elever ska få möjligheten att åka med och tillbringa några dagar/veckor tillsammans med någon 

chaufför eller maskinist inom vår verksamhet. Vi hoppas även att det kan bidra till att attrahera nya förare till oss i 

framtiden. 

 

Könsfördelning  

 

Vid verksamhetsårets slut är antalet anställda  

50st tjänstemän och 5st yrkesarbetare i koncernen. 

Företagets anställda är tillsvidare- och heltids-

anställda. Under året anställdes 7 personer,  

2 personer lämnade sin anställning och 1 person 

bytte tjänst inom företaget. Ledningsgruppen 

består av 6 personer, jämt könsfördelat.  
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Säkerhet 

 

Kraven på en säker arbetsmiljö ökar alltjämt från våra kunder samt att branschens ökade kunskap och medvetenhet 

leder till ständigt högre krav. Det tycker vi är bra! Ingen medarbetare eller annan person som jobbar under varumärket 

Märsta Förenade ska drabbas av olycksfall eller ohälsa i sitt arbete.  

 

Att våra medarbetare och medlemmar har rätt kompetents och är ansvarstagande är mycket viktigt. Det är de som 

driver verksamheten framåt och brister vi i vårt engagemang kan det föranleda en säkerhetsrisk, då det inom 

verksamheten finns en hel del riskmoment. Vi lägger stort fokus på arbetsmiljö i den introduktionsutbildning alla våra 

nya förare måste genomföra innan de får börja att köra hos oss. Allt för att förebygga och för att vara förberedda om 

det som inte får hända ändå inträffar.  

 

Vi arbetar på daglig basis med att identifiera och förebygga risker och tar ofta fram redovisning av arbetstimmar då våra 

kunder vill kunna redovisa nyckeltal för sina olycksfria arbetsplatser. Genom det bygger vi förhoppningsvis en kultur av 

kunskap, medvetenhet och ansvar. 

 

Vi verkar i en bransch där våra medarbetare och transportörer utsätts för fysiska risker i sitt dagliga arbete. Förutom 

riskerna i trafiken, förekommer stora tunga fordon/maskiner vilket innebär risk för framförallt fall- och klämskador. 

Sprängning, stendamm och kemikaliehantering är andra betydande risker vi arbetar med löpande. Att alla använder 

varsel- och skyddskläder är mycket viktigt för oss i vår dagliga verksamhet och vi genomför löpande skyddsronder både 

på våra kontor samt våra materialanläggningar. Vi tar arbetsmiljö och säkerhet på största allvar. Vi har under lång tid 

tillämpat och arbetat utifrån arbetsmiljöverkets riktlinjer för ett systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Under 2020 

kommer vi att utöka certifikatet så att även ISO 45001 ingår samt i möjligaste mån integrera delar av ISO 39001 och 

26001 i ledningssystemet.  

 

 

Avvikelser  

 

Under året driftsattes ett nytt digitaliserat 

system för ärende- och avvikelsehantering. 

Detta nya verktyg hjälper oss att förenkla 

såväl rapportering som utredning av ärenden 

samt konsekvens- och orsaksanalys. Samtliga 

anställda har under året fått utbildning i 

verktyget. 

 

Under året rapporterades och hanterades 

totalt 257 stycken avvikelser. Av dessa 

kategoriseras 28st som allvarliga och  

3st resulterade i personskada av lättare 

karaktär. Inget ärende hanterades rättsligt. 

Utöver dessa inkom 9 stycken förbättrings-

förslag som ett led i vårt arbete mot ständiga 

förbättringar. 

 

I vårt flöde för kreditärenden har vi hanterat 

811 stycken ärenden under året. 

  

Ärendekategori Antal 

Bristande rutin och arbetssätt hos kund/på arbetsplats  51 

Förare missförstått/handlat felaktigt 43 

Bristande rutin hos åkeri 31 

Avsaknad/felaktig utrustning på fordon/förare 28 

Bristande rutin och arbetssätt på kontor 20 

Hastighetsöverträdelser, trafikbrott, överlass 16 

Avsaknad av tillstånd/utbildning hos åkeri/maskinägare/förare 13 

Bristande rutin och arbetssätt på tipp/täkt  10 

Påkörningar och materialskador hos kund 10 

Felaktig/bristande utformning av arbetsplats 7 

Personrelaterat (stress, bemötande, sjukdom, alkohol/droger etc) 6 

Haveri/punktering/oplanerad reparation 5 

Olycka/påkörning/vältning 5 

Kommunikationsförbistring 5 

Spill/läckage/förorenat material 1 

Stöld/inbrott 0 

Övrigt 5 

Förbättringsförslag 9 
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Trafiksäkerhet  
 

För Märsta Förenade är trafiksäkerheten en mycket viktig fråga, något som absolut inte får tummas på. Vi arbetar aktivt 

med att försöka nå Trafikverkets nollvision. Därför har Märsta Förenade valt att kravställa alkolås i fordon och maskiner 

nyare än årsmodell 2016. Det gäller alltså för samtliga av våra anslutna transportörer.  

 

Vi genomför hastighetskontroller på våra anslutna fordon samt kontrollerar våra chaufförers och tjänstebilsförares 

körkortsbehörigheter varje dygn via tjänsten BKY för att säkerställa rätt behörighet och kompetens.  

 

 

 
Uträkningen av andelen fordon med alkolås gäller samtliga anslutna fordon 

som är årsmodell 2016 eller senare och som kört aktivt under senaste året.  

 

Vad gäller maskiner så införde vi kravet om alkolås först under 2019.  

Redan nu uppnår 91,3% av alla anslutna maskiner nyare än 2016 kravet.  

 

 

Buller och damm  
 

Vår verksamhet föranleder en del buller och damm. En del buller genereras av lastbilar och arbetsmaskiner, men de 

högsta nivåerna uppmäts på våra tippanläggningar när verksamhet med krossanläggningar och stenspräckning pågår. 

På dessa anläggningar bildas även en del damm, speciellt vid torrt väder. Det yr upp damm ifrån vägar och från kross-

/sorteringsverkens transportband när det produceras krossmaterial. Stendamm är skadligt att andas in då det kan 

utveckla sjukdomar på lång sikt. För att minska dammspridning använder vi vattenbegjutning samt sprider ut dustex, 

som är en biprodukt från jästtillverkning. All personal som utsätts för buller och damm måste använda erforderlig 

skyddsutrustning i form av hörselskydd och mask. För att få arbeta i denna typ av miljö krävs att personen går på 

löpande hälsokontroller och får tjänstbarhetsintyg. Dessa anläggningar där vi bedriver denna typ av verksamhet är 

lokaliserade långt ifrån bostäder, men vi genomför regelbundna mätningar och tillser att vi håller oss inom reglerade 

gränsvärden. Under 2019 har det inte inkommit några anmärkningar vad gäller buller och damm från allmänheten. 
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Jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 
 

Märsta Förenade Åkeriföretag är ett företag som värnar om de mänskliga rättigheterna och ställer sig bakom den 

allmänna förklaringen. Vi följer sedermera de konventioner som Sverige undertecknat. Ett par utdrag ur den allmänna 

förklaringen blir extra tillämpbara på Märsta Förenade Åkeriföretag däribland alla människors lika värde, mänskliga 

rättigheter och rätt att bestämma över eget liv för tro och kärlek etc. 
 

Våra värdegrundsord som är högt 

levande i vår vardag omringar de 

mänskliga rättigheterna och 

speciellt vårt värdegrundsord 

”Tillsammans” sätter fingret på vår 

helhetssyn. I andemeningen att vara 

tillsammans har vi noll tolerans mot 

diskriminering, trakasserier eller 

annan särbehandling på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionshinder, sexuell läggning 

eller ålder. Det är en förutsättning 

för vårt företag att vårt arbete 

värderas likartat och att det också är 

arbetets kvalitet och framfart som 

är styrande. Våra relationer baseras 

på vår gemensamma grund och alla 

ska omfattas av samma rättigheter 

och möjligheter.  
 

I en vardag och verklighet som traditionellt sätt är mansdominerad för vi en ständig dialog om hur vi kan påverka 

samhället i stort att få en jämnare fördelning av arbetstagarna i branschen. Det är en utmaning som kräver fler-

dimensionerat arbete, dels i genre men också i generation. I organisationen Märsta Förenade ser vi jämställdheten som 

oerhört viktig och arbetar aktivt med lönekartläggning för att säkerställa vår egen struktur. 

 

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 är anslutna med kollektivavtal hos Svenskt 

Näringsliv och Biltrafikens Arbetsgivarförbund.  

 

Fackklubb 
 

Märsta Förenade följer Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter för psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Självklart 

följer vi också vår egen verksamhetspolicy och uppförandekod. 

 
Vi har sedan 4 år en fackklubb som är utsedd för att hantera och utreda organisatoriska förändringar och arbetsmiljö-

relaterade frågor. Idag är 20 personer involverade i klubben som har en egen styrelse, med representanter även i 

Märsta Förenades styrelse. Fackklubbens syfte är att öka medarbetarnas inflytande i verksamheten. De arbetar främst 

för att göra de anställdas röster hörda i organisatoriska beslut, men verkar även i enskilda ärenden där anställda eller 

ledningsgrupp önskar särskilt stöd i vissa enskilda ärenden. 

 
Under året har klubben främst arbetat med frågeställningar rörande övertaget av Granlunds Grus, vår problematik med 

ogynnsam inomhusmiljö på vårt huvudkontor samt vissa enskilda personal- och rekryteringsfrågor. Klubben fungerar 

även som en visselblåsarfunktion, men inga sådana ärenden har inkommit under året.   
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Socialt engagemang 
 

Märsta Förenade stöttar de aktiviteter som gör skillnad inom integration/utveckling och socialt ansvarstagande. Ett 

uttalat fokus ligger på att föreningen ska vara lokal samt ha en utvecklad barn- och ungdomsverksamhet. Stöd utgår 

därför inte till rena elitföreningar. Genom detta engagemang hoppas vi även ge en stolthet till de chaufförer och åkare 

som är anslutna till Märsta Förenade. 

 

I dagsläget sponsrar Märsta Förenade följande föreningar: 

 

SKÅNELA HANDBOLL 

Skånela har en av Sveriges största handbollsklubbar, med mycket fokus på att få barn och ungdomar i rörelse. De har 

även ett utvecklat integrationsarbete i ett område som har stor andel nyanlända. Skånela handboll har 50/50-

fördelning på dam och herr och har elitlag inom båda könen. 

 

WINGS HOCKEY (tidigare Arlanda Hockey) 

Wings har sedan starten haft fokus på ungdomshockey. Märsta Förenade stöttade under 2017/18 med extra pengar till 

klubben för att ungdomslagen skulle kunna ha likadana tränings- och matchtröjor som seniorlaget. Under 2018 startade 

Wings träning för tjejer. Detta var en satsning för de mammor som skjutsat till och från träningar och som nu fick 

möjlighet att spela själva och bilda ett eget lag.  
Wings har även skridskoskola för alla som aldrig tidigare testat skridskor, en aktivitet som är direkt ämnad för 

nyanlända till Sverige.  

 

SÖRSKOGENS FOTBOLL 

Sörskogen är en gammal förening med ett brett spann av åldrar. Detta är det första stöd som Märsta Förenade ger i 

södra Stockholmsregionen. 

 

ARRANGÖR AV BARNENS DAG 

Märsta Förenade anordnar årligen ”Barnens Dag” vid vår bergtäkt Västerbytorp. Det är ett stort och populärt 

arrangemang där vi låter barn och deras familjer få en inblick i branschen i allmänhet och vår verksamhet i synnerhet. 

På barnens dag som arrangerades i maj 2019 hade vi hela 5800 besökare. Det erbjuds medåkning, provkörning, 

uppvisningar och mycket mer. Vi hoppas att engagemang likt dessa kan hjälpa till att stäva den allt mer påtagliga 

utmaning vår bransch upplever vad gäller förarbrist och samtidigt göra oss till en attraktiv arbetsgivare när vi söker 

personal, åkare eller förare i framtiden.            

. 



Social hållbarhet 
 
 

  
  20 

Engagemang och medlemskap 
 

Vi engagerar oss i en rad organisationer och nätverk som arbetar med relevanta frågor inom samhälle, näringsliv, 

ekonomi, miljö och hållbar utveckling. 
 

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG  

Åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av branschen. Organisationen driver 

transport- och samhällspolitiska frågor i syfte att stärka svensk åkerinäring och förbättra förutsättningarna att kunna 

driva ett åkeriföretag.  

 

FAIR TRANSPORT  

Fair Transport är Sveriges Åkeriföretags särskilda upprop för att lyfta fram och uppmärksamma hållbara transporter 

utförda av ansvarsfulla åkerier. Synliggör åkerier som arbetar med trafiksäkerhet, tänker klimatsmart och erbjuder goda 

arbetsförhållanden. Märsta Förenade är självklart med och deltar aktivt i det arbete som Sveriges Åkeriföretag driver 

för att få en mer hållbar affär.   

 

SVERIGES BYGGMATERIALINDUSTRI  

Bergmaterialindustrins branschorganisation ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i branschrelaterade 

och näringspolitiska frågor. De arbetar för att stärka och utveckla branschen, framförallt genom att öka kunskapen om 

bergmaterialindustrin och dess betydelse för samhället.  

 

TRANSPORTUTMANINGEN 

Fossilfritt Sveriges utmaning med syfte att driva på omställningen mot fossilfria transporter så att koldioxidutsläppen 

från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. 

 

2030-SEKRETERIATET 

Nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030.  

 

CLOSE CHEFSNÄTVERK 

Företagsnätverk som ger stora möjligheter till utveckling, kunskap, inspiration och nya kontaktytor. Har olika 

nätverksgrupper baserade på yrkesroller. Vi är medlem i tre av nätverken; Nätverk för ekonomichefer, Nätverk för 

kommunikationschefer samt Nätverk för miljö- och hållbarhetschefer. 

 

LEADERS ALLIANCE 

Ett oberoende chefs- och kompetensnätverk för Skandinaviens ledare där erfarenhetsutbyte, nya perspektiv och ett 

innovativt tankesätt står i centrum. De regelbundna träffarna har genomsyrats av föreläsning, dialog och 

erfarenhetsutbyte. Vi har medverkat i gruppen för Verksamhetsutveckling.  

 

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE 

Arbetar för medlemsföretagens räkning med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor samt bedriver en omfattande 

nätverks- och mötesverksamhet. De skapar opinion, väcker debatt och påverkar beslutsfattare i frågor som är 

avgörande för Stockholms konkurrenskraft och tillväxt. 

 

RENARE MARK 

Nätverkets syfte är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och 

vatten. Medlemmarna erbjuds olika typer av utbildning och stöd i specifika frågor inom marksaneringsområdet. 

 

BEAst  

Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard som är en portal för branschens elektroniska handel, 

webblösningar och elektronisk kommunikation.
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Transporter 
 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB skall genom förebyggande av föroreningar och andra miljöförbättringar fortlöpande 

minska den dagliga verksamhetens inverkan på miljön. Det handlar både om att logistiskt hitta bästa resurs för 

uppdraget med minsta möjliga miljöpåverkan, men även att kontinuerligt arbeta för att förnya fordonsparken och 

därmed nyttja miljöanpassade maskiner och bilar med bästa möjliga teknik. Nedan ser vi utvecklingen av andelen 

miljöklassade anslutna lastbilar och maskiner under åren 2016 – 2019. 
 

 

 

 

Genom vår mobildatalösning kan vi följa samtliga fordon och maskiner i realtid, vi ser vart de befinner sig och när de är 

tillgängliga för uppdrag, vilket hjälper vår transportledning att optimera verksamheten och minska antalet tomma lass. 

Vår kärnverksamhet bygger ändock på framförande av till största delen 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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Material och provtagning 
 

Miljöfokuset idag ligger inte bara på transporter, utan även på materialsidan. Under de senaste åren har det blivit 

alltmer viktigt att kunna redovisa vad materialet innehåller för ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö. 

Under 2019 investerade vi i egen utrustning (XRF) för att löpande kunna provta materialet själva och redovisa halter 

som vårt egenproducerade bergmaterial innehåller. 

 

Under 2018 upptäckte vi att det fanns förhöjda halter av arsenik i vårt berg på Västerbytorp, i det stråk dit vi då 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.  

Nu utvinner vi inte vårt eget berg 

utan tar in material från andra 

arbetsplatser som vi krossar och 

använder i framställning av berg-

material som säljs ut på marknaden. 

Under hela framtagningsprocessen 

utför vi löpande prover och laktester 

för att säkerställa att den produkt 

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. 

 

 

 

Kemikalier, bränslen och CO2-reduktion 
 

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 skall 

finnas tillgängligt i alla bilar och maskiner samt vid våra anläggningar i Västerbytorp och Gladö Kvarn. 

 

Vad gäller bränslen 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. Valet av bränsle är för oss en tillgångs- och 

utvecklingsfråga. Vi vill inte köra på HVO tillverkad av PFAD eller palmolja. För att HVO ska vara ett hållbart och ett bra 

miljövänligt alternativ till fossila drivmedel krävs att det produceras av hållbara råvaror. Vi är måna om att en övergång 

till förnybara råvaror ska vara en hållbar övergång, vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett annat.  
 

Märsta Förenade har idag samarbete med såväl Preem som Circle K och Shell/ST1 med ramavtal för våra anslutna 

åkerier. Ca 90% av Märsta Förenades anslutna fordon tankade under 2019 Preem Evolution Diesel Premium 1 med 35% 

CO2-reduktion. Preems Evolution Diesel är ett gott exempel på ett hållbart och förnybart alternativ, med 41% förnybar 

andel baserad på endast svensk HVO från främst tallolja. Denna HVO är helt fri från PFAD och palmolja. 
 

Vad gäller de krossar och maskiner som vi äger själva genom Granlunds Grus så ligger de kvar på ett äldre avtal med 

lägre reduktion och andel förnybart innehåll. Detta avtal kommer under 2020 att ses över.
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* Uträknat utifrån Preems volymer och emissionsfaktorer för respektive produkt. Preem står för ca 90% av  
våra totala volymer. De övriga större dieselbolagen delar på resterande 10%.  23 

Verksamhetens koldioxidutsläpp  
 

Tidigare har aldrig Märsta Förenade som bolag ägt några lastbilar och maskiner, men genom förvärvet av Granlunds 

Grus så äger vi 5 stycken maskiner samt 5 stycken kross- och sorteringsanläggningar. Dessa enheters klimatpåverkan 

kategoriseras som direkta utsläpp till luft.  
 

Vi har beräknat våra direkta utsläpp genom att utifrån förbrukad diesel beräkna total mängd CO2-ekvivalenter som 

dessa förorsakar. Vi redovisar WTW (well-to-wheel), alltså hela bränslets livscykel från tillverkning till förbränning. 

 

Utsläppen från vår övriga fordonspark kategoriseras som indirekta utsläpp eftersom vi inte äger dessa lastbilar och 

maskiner själva. Samtidigt är dessa tunga lastbilar och maskiner vår huvudverksamhet så det utsläpp de skapar till luft 

identifieras som en av våra mest betydande negativa miljöaspekter. Den delen av verksamheten genererar knappt  

17 800 ton CO2-ekvivalenter* under verksamhetsåret. I sammanhanget bör även nämnas att Märsta Förenade är en 

stor aktör och involverad i transporterna i samband med flera stora infrastrukturprojekt med långsiktig positiv 

miljöpåverkan, exempelvis Förbifart Stockholm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbifart Stockholm är ett av Europas största tunnelprojekt som beräknas vara klart år 2026. Märsta Förenade kör ut 

cirka 13-15 miljoner ton berg, vilket motsvarar ca 70% av alla transporter i projektet. Vi har dagligdags ca 40 stycken 

bergtrailerekipage körandes i någon del av tunnelarbetet.  
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* Bil uträknat utifrån faktisk mil och fordonets förbrukning. Flyg uträknat utifrån   
www.transportmeasures.org. Tåg uträknat enligt SJs kalkylverktyg. CO2e avser WTW. 24 

Tjänsteresor 
 

Vissa av tjänstemännen utför en stor del av sin arbetstid i bil, exempelvis säljarna. Företaget har tagit fram en bilpolicy 

där syftet är att begränsa miljöpåverkan som uppstår genom inköp och drift av företagets bilar men samtidigt en 

strävan att ha de säkraste bilarna på marknaden. 

 

Märsta Förenade har valt att begränsa valet av bilmodeller. För oss är det av stor vikt att vi väljer bilar som vi kan lita på 

vad gäller tillförlitlighet, säkerhet, total driftsekonomi och andrahandsvärde. Vi ska kunna erbjuda den anställde en 

trygg arbetsmiljö även när tjänsten medför bilresor. Våra säljare kör ofta flera tusen mil om året, ofta i smutsiga, 

ojämna och grusiga miljöer. Vi behöver bilar man kan lita på och som är funktionella i den miljön.  

 

Samtidigt ska en tjänsteman som använder bilen både i jobbet och på fritiden med sin familj kunna ställa samma krav 

på bilen som om hon/han hade köpt bilen privat. Vi är också måna om att våra kunder och samarbetspartners uppfattar 

vårt bilval som kvalitetsmedvetet, omsorgsfullt och trovärdigt.  

 

Utifrån det får medarbetarna välja på några olika fabrikat, men vi har alltid Volvo som förstahandsval eftersom vi tycker 

det mest kännetecknar bolaget och dess kärnverksamhet. Våra tjänste- och förmånsbilar skall vara profilerade enligt 

bolagets grafiska profil. 

 

Företagets målsättning är att ständigt sänka det genomsnittliga CO2-utsläppet för våra tjänstebilar och miljökraven 

kommer successivt att skärpas i takt med den tekniska utvecklingen och lagstiftningen. Våra företagsbilar kommer 

succesivt att bytas ut mot elhybrider/elbilar eller andra miljövänliga alternativ såsom exempelvis gas.  

 

 
 

Förutom tjänstemil i våra fordon har vi under 2019 genomfört en del tjänsteresor genom flyg och tåg. Då vi har en 

anställd som arbetar på distans från Skåne, har vi vid några tillfällen haft behovet av att flyga inrikes, mellan Malmö och 

Stockholm. Även vissa tågresor har förekommit. Här redovisas tjänsteresornas totala sträckor samt utsläpp av 

koldioxid-ekvivalenter i ton.*  

 

 

Redo att möta framtiden 
 

För att kunna minska våra utsläpp är Märsta Förenade i mångt och mycket hänvisade till fordonstillverkarnas 

utveckling. Vi har en nära relation med flera av de största fordonstillverkarna för att trycka på och försöka påverka 

utvecklingen av framtidens fordon.  
 

Sedan mitten av året har vi suttit i en förhandling med en kund som önskar driva sitt kommande projekt med minsta 

möjliga miljöpåverkan. Vi har tillsammans haft diskussioner med Volvo Lastvagnar och kommer inom en framtid att 

köra hela projektet med lastbilar som enbart går på flytande biogas (LBG). Ett spännande projekt som förvisso bara är i 

sin linda men som tydligt påvisar det ansvar och den ambition som Märsta Förenade känner inför sin klimatpåverkan.  
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