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Vi lever i en tid då utvecklingen sker snabbt och 2019 var ett händelserikt år för 
Sundfraktgruppen. Det pågår en stor omställning i branschen med aktuella frågor som 

hållbarhet och digitalisering. Våra satsningar det senaste året har varit med stort fokus på 
förändringsresan och till digitala arbetssätt där snabb utveckling är det nya normala.  

Det innebär att vi behövt förändra vårt arbetssätt till att jobba mer agilt, något vi fortsätter 
arbeta med framåt. Vi går en spännande framtid till mötes och fortsatt fokus föreligger  
att arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling med hållbarhet som ledord för  

att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

SUNDFRAKT – HÅLLBAR LOGISTIK
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”Vi ska visa vägen och bidra till hållbar utveckling  
för såväl samhälle som näringsliv.”

Sundfrakt Guld

Drivmedel Minst 85% CO2-reduktion.  

Vi använder HVO100 och ED95.

Fordon EUROKLASS 6/steg 4.

Förkalkyl Prognos och uppföljning på klimatnytta.

Sundfrakt Silver

Drivmedel Minst 45% CO2-reduktion.  

Bl.a. Svanenmärkta Preem Evolution Diesel+.

Fordon EUROKLASS 5/steg 3B.

Förkalkyl Prognos på klimatnytta.

Sundfrakt Brons

Drivmedel Minst 30% CO2-reduktion.

Fordon EUROKLASS 4/steg 3A.

Förkalkyl Prognos på klimatnytta.
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Sundfrakt är det heltäckande maskin- och transportföretaget för alla logistikbehov. Sundfrakt-
gruppen kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta 

lösningar. Vi har lösningar såväl inom bygg- och anläggning som insatsvaror till industrin, inom 
skogen, miljötransporter samt specialgods. 

DET HÄR ÄR 
SUNDFRAKTGRUPPEN
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Klimatsmart verksamhet 

Sundfraktgruppen har mycket lång erfarenhet i hantering 

av farligt gods. Vi har eget bränslebolag med fokus på hög 

CO2-reduktion samt egna bergtäkter för grus och fyllnads-

massor. I Söråker äger och driver vi egen hamn med 

järnvägsanslutning. Genom våra fastigheter möjliggörs 

flexibel terminal- och lagerhantering. Hos oss kan du 

hyra lokaler och uppställningsplatser. Vår verksamhet 

har en lång historia och erfarenhet. Vi utgår från visionen 

samt affärsidén och skapar ett strategiskt ramverk som 

vi bryter ner i mål och delmål inom fyra fokusområden. 

Värdeskapandet i våra affärer sker i ett antal steg.

Vårt utbud

Vi har ett brett utbud och för att ställa om till en hållbar 

framtid krävs kontinuerligt arbete med hållbar utveckling 

på bred front. En hållbar utveckling kännetecknas av  

en balans mellan miljö, ekonomi och samhälle där vi  

har utmaningen att tillfredsställa våra intressenters  

behov och förväntningar utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.  

I koncernen arbetar vi kontinuerligt för att ställa om till  

en mer hållbar verksamhet.

Ett exempel på detta är vårt koncept ”Klimatsmarta 

transporter” som är en paketering av våra tjänster som 

vi fått mycket positiv uppmärksamhet för. Klimatsmarta 

transporter gör det enkelt för våra kunder att välja extra 

klimatsmarta lösningar. Våra tre nivåer Guld, Silver 

och Brons garanterar en miniminivå av CO2-reduktion. 

Det finns även möjlighet att klimatkompensera för den 

kvarvarande miljöpåverkan genom samarbetsavtal med 

Tricorona Climate Partner. Genom våra klimatsmarta 

transporter arbetar vi brett för att nå målet om 

en fossilfri fordonsflotta år 2030 och att sänka 

koldioxidutsläppen. Vi strävar efter att visa vägen 

och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle 

som näringsliv. För att kunna uppnå denna ambition 

krävs en förståelse även för det som sker utanför 

Sundfraktgruppens väggar och det som sker både 

innan och efter vi levererat våra produkter och tjänster.
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V Å R A  
F O K U S O M R Å D E N

Fokus ligger på ett strukturerat arbete mot en ökad digitalisering och effektivisering genom ett ökat 

informationsinnehåll i våra processer. Våra resurser, såväl personella som bilar och maskiner, skall nyttjas 

optimalt och hållbart. Detta skall främst ske genom slutförande av verksamhetsprojektet Progressio som 

syftar till att skapa en högre processeffektivitet samt en möjliggörare för fortsatt utveckling. Organisationen 

skall anpassas för en bättre effektivitet i de olika processerna. Det bärande i strategin skall vara i riktning 

mot 2030-målen där Sundfraktgruppen skall kontrollera den data som finns i våra flöden och processer för 

att genom algoritmer skapa affärer och affärsprocesser med ett ökat värde. 

Effektivisering

Fokus är proaktiv och strukturerad försäljning mot såväl dagens som morgondagens marknad. En ökad 

marknadsnärvaro ger en ökad försäljning och bästa möjliga kundupplevelse. Strategin är att jobba med 

expansion genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Projekt för att främja försäljningen genom samverkan 

på marknaden där partnering-koncept används. Vi skall både bredda de geografiska marknaderna och 

hitta nya marknader. Stort fokus skall ligga på Sundfraktgruppens bredd samt ägande av fastigheter och 

infrastruktur för att skapa värde genom nya tjänster och produkter. 

Försäljning

Fokus ligger på att stärka Sundfraktgruppens varumärken samt en ökad synlighet med såväl loggor som i 

debatten. Modern teknik skall användas för att stärka varumärket och befästa Sundfraktgruppens position på 

marknaden och göra större avtryck kring hållbarhet och digitalisering. I såväl den interna som den externa 

kommunikationen skall vi med stolthet berätta om vår verksamhet, lyfta goda exempel och berätta om vår 

resa mot framtiden. Genom dialog med medarbetare och delägare skapar vi förutsättningar för förbättringar. 

Kommunikationen skall ha en bäring mot att attrahera fler affärer samt rätt medarbetare och delägare. 

Kommunikation

Fokus skall ligga på att skapa förutsättningar för god kvalitet i utförda tjänster och levererade produkter. 

Strategin är ett strukturerat arbete med en värdebaserad kultur i syfte att skapa en större vi-känsla och 

attrahera nya medarbetare och delägare. Vidare ligger ett stort fokus i att utveckla Sundfraktgruppens 

hållbarhetsarbete genom initiativ som syftar till en bättre miljö, ökat socialt ansvarstagande och ett förbättrat 

ekonomiskt resultat. Klimatsmarta transporter och lösningar skall ligga i fokus och ständigt utvecklas. Det är 

av yttersta vikt att vi är affärsmässiga och håller det vi lovar, vi skall därför mäta kvalitén på utförda uppdrag. 

För att främja utbildning av chaufförer, maskinförare och medarbetare skall samverkansprojekt genomföras 

med skolor, näringsliv och andra intressenter. Vidare skall en hållbarhetsredovisning med koppling mot de 

globala målen samt en tydlig målbild arbetas fram.

Hållbarhet
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184 lastbilar som rullar från  
norr till söder

95 maskiner som verkar kring  
våra lokalkontor

40-tal stationer av TRB:s stations- 
nät med runt 110 stationer

73 hanterade fartyg med export  
och import till/från 18 länder

889 st järnvägsvagnar hanterades  
via egen järnvägsanslutning i Söråker

...en omsättning på 1232 688 KKR.

Totalt såldes 685.995 ton grus- och  
krossprodukter från egen täkt i Sundsvall

Rådgivning 1300 timmar YH-utbildning  
samt ledning, 115 timmar via egen  
redovisningsbyrå

Under 2019 genererade koncernens  
cirka 400 medarbetare, åkeriägare och chauf-
förer tillsammans…

S U N D S V A L L

G Ä V L E

G Ö T E B O R G

H E L S I N G B O R G

T R E L L E B O R G

Å N G E S Ö R Å K E R

H Ä R N Ö S A N D
Ö S T E R S U N D

Ö R N S K Ö L D S V I K

K I R U N A

Sundfrakt är det heltäckande maskin- och  
transportföretaget för alla logistikbehov. 
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Vad var det bästa som hände 2019?

MS: Sundfraktgruppen startade upp projekt Progressio 

som är ett viktigt arbete för att säkra upp verksamheten för 

framtiden. Projektet handlar om att ställa om arbetssätt, 

system och värderingar för att möta framtidens krav. 

Detta gjordes samtidigt som vi kunde genomföra ett bra 

säljarbete och bra kvalitet på våra leveranser till kund. 

Detta syns tydligt genom att koncernen gjorde sitt bästa år 

någonsin när det gäller såväl omsättning som resultat.

LNB: Vi har tagit ett stort kliv med digitalisering i och 

med Progressio och lagt en grund för fortsatt utveckling, 

det tror jag ger oss många hållbara effekter i form av 

bland annat bättre resursoptimering och miljödata men 

också framtidssäkring av verksamheten. Vi blev också 

nominerade till miljöstrategipriset som var otroligt kul. 

Det är bra att klimatsmarta åtgärder som behövs och 

genomförs i branschen lyfts upp och synliggörs.

Vad var den största utmaningen?

MS: Den stora utmaningen är att få upp ögonen på 

marknaden för mer hållbara alternativ och att få betalt 

för dem. En bättre produkt kostar mer att leverera men 

marknaden är fortfarande väldigt fokuserad på kronor 

istället för kombinationen mellan kronor och utsläpp.

LNB: Förändring sker ständigt och vi behöver prioritera 

vad vi gör men kanske ännu viktigare att prioritera bort 

vad vi inte ska satsa på. Där är det viktigt att ha en bra 

omvärldsbevakning så att vi ger oss en bra chans för 

framtidssäkringen av verksamheten.

Hur ser Sundfraktgruppens hållbara utveckling ut de kommande 
5-10 åren? 

MS: För Sundfraktgruppen är det av yttersta vikt att 

följa med i samhällsutvecklingen kring hållbarhet och 

digitalisering. Detta betyder att jobba med frågor för 

att minska utsläppen och klimatpåverkan samt att hitta 

arbetssätt och stöd i ny teknik för att bli såväl effektivare 

som mer klimatsmarta.

LNB: Vi har en vision som säger att vi vill visa vägen för 

hållbar utveckling. Samtidigt vet vi att vi måste växla upp 

takten för klimatåtgärder i logistikbranschen och där är 

det som Markus säger viktigt att vi får betalt för de hållbara 

tjänster och produkter som vi kan erbjuda. 

Vad är största utmaningarna framåt?

MS: De absolut största utmaningarna sitter i att såväl 

prioritera rätt som att våga följa med och få med hela 

organisationen på den resa som både Sundfraktgruppen 

och branschen står inför. 

LNB: Allt går snabbare. All utveckling innebär att vi 

måste prioritera vilka satsningar vi behöver göra för att 

ha en hållbar affärsmodell på längre sikt och vi måste 

kompetensutveckla i takt med utvecklingen.

Vi vet att varje dag är en möjlighet till att bli lite bättre och ställa om till en hållbar framtid. För det 
fortsatta hållbarhetsarbetet inom Sundfraktgruppen är det viktigt för oss att sprida den kunskap 

som finns i gruppen och att hela tiden vara lyhörda för varandra. En viktig faktor är vikten av 
samarbete och engagemang i att driva arbetet framåt och det gör vi tillsammans. Året summeras 

av Markus Sundström, VD (MS) och Lotta Norrena Björnberg, hållbarhetschef (LNB).

SUNDFRAKTGRUPPEN HAR ORDET
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”Att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv är en självklarhet som 

lägger grunden för våra framtida generationer likväl som att skapa 

bra miljöer i dagens arbete. Att arbeta med hållbarhet kräver en 

bred palett med ett öppet sinne för möjligheter. Sundfraktgruppen 

gör ett fantastiskt arbete där inte endast partikelutsläpp räknas, 

man prioriterar den personliga individen och satsar även på 

mjuka parametrar för att uppnå en välmående organisation. 

Sundfraktgruppen har bred kompetens i sin verktygslåda genom 

dotterbolag och delägare, svårigheten är att samla allas fokus 

och marschera i samma riktning. Jag tror att Sundfraktgruppen 

behöver sticka ut hakan mer, våga satsa och rekrytera spets-

kompetens för att ligga i framkant och få gruppen att gå i  

samma riktning”

Diana Krantz,  
Utvecklingschef, Delta Terminal

”Vi behöver ha en helhetssyn och  

utveckla hållbara affärer tillsammans  

med våra åkerier och kunder.”

Henrik Grossby,  
Produktionssamordnare,  

AO Logistik & Miljö
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OMVÄRLDEN OCH KLIMATFRÅGAN
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Transportsektorn står för en stor del av utsläppen av 

växthusgaser och Sundfraktgruppen har därför en viktig 

roll att ställa om verksamheten och leverera långsiktig 

hållbara logistik- och maskintjänster. Att kontinuerligt 

omvärldsbevaka och skapa förståelse för de faktorer som 

påverkar oss att nå våra mål men också hur vi påverkar 

omvärlden är en avgörande del i vår hållbarhetsagenda 

och ramverket för hållbarhetsarbetet. Våra interna 

strategiska ramverk ses över av ledning samt styrelse och i 

vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter att bidra till FN:s 17 

globala mål.

 Regelverk och riktlinjer som präglar vårt hållbar-

hetsarbete utöver de 17 globala målen är de svenska 

miljömålen som nationellt utgör den ekologiska 

definitionen av FN:s globala mål. Våra åtaganden sträcker 

sig också över Fair transport, Fossilfritt Sverige och Global 

Compacts 10 internationella principer kring mänskliga 

rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Vårt hållbarhetsarbete definieras av våra åtaganden 

inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt 

att vi i vårt hållbarhetsarbete har vi valt att stödja FN:s 17 

globala mål. Vi utgår ifrån att bidra till så många mål vi kan i 

verksamheten men i enlighet med FN:s specialrapport så är 

nummer 13, bekämpa klimatförändringarna, över-ordnad. 

Det är bråttom att minska växthusgasutsläppen och vår 

verksamhet påverkar i allra högsta grad klimatför- 

ändringarna och därmed är mål nr 13, att bekämpa klimat-

förändringarna, högst prioriterad i vårt hållbarhetsarbete.

OMVÄRLDEN OCH KLIMATFRÅGAN
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En av våra drivkrafter bakom hållbarhetsarbetet är en vilja 

att vara nytänkande och våga ta steget och testa ny teknik, 

nya bränslen och nya sätt att göra saker på. Vi tror att detta 

bidrar till att gränserna i branschen flyttas framåt och det 

faller samman med vår vision om att visa vägen och bidra 

till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. Vi 

vet att växthusgaserna som släpps ut måste minska och vi 

utgår från visionen och arbetar med ett holistiskt perspektiv 

där det är viktigt att se fler utmaningar åt gången. För 

att ställa om till en hållbar framtid krävs kontinuerligt 

arbete med hållbar utveckling och att prioritera de mest 

väsentliga frågorna. En hållbar utveckling kännetecknas av 

en balans mellan miljö, ekonomi och samhälle där vi har 

utmaningen att tillfredsställa våra intressenters behov och 

förväntningar utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov i samverkan med 

Sundfraktgruppens vision, strategier och mål som riktlinje 

för verksamheten.

I den dagliga verksamheten utför vi ett kontinuerligt 

förbättringsarbete för att ställa om till en hållbar 

verksamhet. Vi genomför under 2019-2020 projekt 

Progressio för att skapa en kultur som främjas av digitalt 

arbetssätt och förbättrar verktygen vi har som stöd till 

vardags. Vi arbetar ständigt med att öka kompetensen 

kring hållbarhets  och kvalitetsfrågor hos våra medarbetare 

och med att se över hur vi kan utveckla de produkter och 

tjänster som Sundfraktgruppen erbjuder.

Vi har en styrka i vår breda verksamhet med över 300 

maskiner och fordon i kombination med terminaler 

och tillgång till landsväg, hamn och järnväg som ger oss 

goda möjligheter till intermodala logistiklösningar. En 

viktig del av framtidens hållbara logistik handlar om just 

samverkan och smarta transportlösningar för att minska 

på miljöbelastningen. Samverkan är oerhört viktig inom 

Sundfraktgruppen men också med våra externa partners 

och kunder för en fortsatt hållbar utveckling. En stor och 

bred verksamhet som vår innebär också att vi påverkar 

eller påverkas av olika intressenter. Det innebär att den 

höga förändringstakten och utveckling vi gör behöver vara 

i samverkan med våra partners och att de bedömningar 

om verksamhetens inriktning vi gör är i linje med det som 

antas vara av betydelse för våra intressentgrupper i balans 

med Sundfraktgruppens vision, mål och strategier.

Intressentdialog

Det finns många intressenter som berörs av vår 

verksamhet och vi arbetar med att bjuda in till dialog 

rörande hållbarhetsarbetet så att fokuset ligger i linje 

med förväntningarna. Vi har löpande kontakt med olika 

intressentgrupper i olika kanaler. Vi arbetar proaktivt att 

fånga upp krav, risker och utvecklingsmöjligheter avseende 

vår verksamhet och våra hållbarhetsfrågor. Genom våra 

öppna och lyhörda dialoger säkerställer vi att utvecklingen 

av vår verksamhet ligger i linje med våra intressenters 

förväntningar och att vi främjar en hållbar utveckling för 

våra egna verksamheter men också för såväl samhälle som 

övrigt näringsliv. 

FRAMTIDEN MED HÅLLBAR LOGISTIK
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Intressent Kanaler för dialog Viktiga frågor

Kunder/presumtiva kunder
Kundundersökning 
Kundmöten/dialog
Marknadsundersökningar
Sociala medier och hemsida

Uppfylla avtalsbestämmelser
Leverera kvalitet till rätt pris
Miljöhänsyn
Kravet fordon för rätt uppdrag 
Delivery on time är viktigt
Rätt kompetens/behörigheter på chaufförer
Lagefterlevnad

Leverantörer
Kundenkät
Personliga möten
Löpande kommunikation
AO-möten
Branschträffar

God ekonomi
Miljö & Kvalitet
Lagefterlevnad
Kompetens hos tjänstemän

Delägare
Branschträffar
Evenemang,
AO-möten 
Sociala medier
Löpande dagliga dialoger

God lönsamhet
God beläggning
Förmåner
Information om verksamhet

Samhälle
Genom presentationer och möten med 
intresseorganisationer
Möten
Pressreleaser
Samarbetsnätverk
Via TRB
Dialoger & träffar med näringslivet och kommun

Utveckling av åkerinäringen genom kvalitet, trafik-
säkerhet, miljö, hållbara transporter, delaktighet. 
Hållbarhetsförväntningar generellt med fokus på 
minskad klimatpåverkan.
Efterlevnad av lagkrav, tillstånd och författningar
Krav på tjänster vi levererar

Medarbetare
Medarbetarenkät
APT
Avdelningsmöten
Utvecklingssamtal 
Arbetsmiljöveckor
Sociala medier 
HR-funktion

God arbetsmiljö
Möjlighet till kompetensutveckling
Transparens/delaktighet 
Bra löner och personalförmåner

Västenlighetsanalys och väsentliga frågor

Genom våra intressentdialoger samlar vi löpande in 

underlag och information. Inför hållbarhetrapporteringen 

sammanställdes ett underlag med viktiga frågor 

och synpunkter som framkommit i dialogerna. 

Koncernledningsgruppen har genomfört en enklare 

väsentlighetsanalys där varje fråga bedömdes utifrån 

relevansen för Sundfraktgruppens verksamhet och 

fastslagna strategier, vår agenda 2030 och ägardirektiv. 

Bedömningen skedde genom att koncernledningsgruppen 

utgick från varje fråga/synpunkt som är viktigt för 

intressenten och gjorde en avvägning hur väsentlig frågan 

var i relation till Sundfraktgruppen. De flesta frågorna som 

ansågs viktiga för våra intressentgrupper ligger i linje med 

våra strategier. Frågorna varierade i detaljrikedom då vissa 

synpunkter/viktiga frågor var av övergripande karaktär 

och vissa innehöll daglig detaljverksamhet. Detta gjorde 

att analysen blev bitvis svår att sammanställa men i det 

stora hela visade analysen att våra intressenters viktigaste 

frågor var områden som Sundfraktgruppen redan idag 

prioriterar i verksamheten. Inför nästa års förväntade 

lagstadgade hållbarhetsrapportering kommer en djupare 

analys genomföras. De prioriterade frågorna varierar i hur 

långt i arbetet vi kommit med de olika frågorna samt också 

vilken påverkansgrad vi har.  De mest väsentlig frågorna 

kunde grupperas in i kategorierna som presenteras på 

nästkommande sida.

Nedan presenteras en översikt av våra intressentgrupper vi bedömer berörs i störst utsträckning 
av vår verksamhet och de intressenter som har störst påverkan på bolagets verksamhet
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Arbetet med samtliga väsentliga frågor inryms våra fyra 

fokusområden och vår påverkansgrad inom de olika 

kategorierna varierar från låg, medel till hög. Frågor 

där vi bedömer att vi har låg till medel påverkansgrad 

arbetar vi främst med att informera och medvetandegöra 

kunskap inom området. I de frågor där vi bedömer att 

vi har medel till hög påverkansgrad ingår arbetet i det 

vardagliga och i förekommande fall arbetar vi aktivt med 

information, styrning, mål och uppföljning. Se exempel på 

påverkansgrad av väsentliga frågor inom kategorin Värna 

om miljön nedan.

Värna om miljön

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet

Ansvarsfullt företagande

Medarbetare och Arbetsmiljö

Paketering av tjänster  
och produkter

Samverka med åkare

Leverantörskedjan genomsyras av  
hållbarhet och kvalitet

HÖG

PÅVERKANSGRAD

LÅG

Miljöhänsyn i  
interna processer

Miljöhänsyn avseende 
delägares fordon

Informera om verksamhet 
och hållbarhetsarbetet

Efterleva samhällets samtliga  
hållbarhetsförväntningar
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Värna om miljön

En central del för vår verksamhet är att bekämpa klimat- 

förändringarna och reducera utsläppen av växthusgaser. 

Värna om miljön är också den av våra mest väsentliga 

frågor som våra intressenter nämner flest gånger kring 

vårt hållbarhetsarbete. Vår miljöpolicy beskriver de 

åtaganden vi gör för att värna om miljön och klimatet. 

Uppförandekoden styr även den miljörelaterade riktlinjer 

för hållbart företagande.  Vi ska stödja försiktighets-

principen och ta initiativ för ett större miljömedvetande 

och uppmuntra användandet av miljövänlig teknik.  

För detta har vi tittat på våra verksamheter och letat efter 

områden som är förenat med risker för utsläpp eller på 

annat sätt har klimatpåverkan. I koncernen har vi satt mål 

för 2020 att ha 100 % miljövänlig energiförbrukning i våra 

egna fastigheter. För 2019 har vi uppnått detta mål till  

100 % genom avtal för grön el där vi köper el producerad 

av 100 % vattenkraft för hela vårt elbehov samt 100 % 

återvunnen energi för fjärrvärme. För två av våra kontor, 

i Örnsköldsvik samt Östersund, hyr vi lokalerna och 

faktureras förbrukad el av hyresvärdarna.

Vattenförbrukning för hela verksamheten 2019 blev 

9490 m3 och relativt m2 i egna fastigheter blev 0,14. 

Vattenförbrukningen kommer mätas över tid och följa 

ökning/minskning av förbrukning i relation till m2 i egna 

fastigheter för att följa och vid behov vidta åtgärder för 

hushållning av resurser och mindre belastning på miljön.

Vår avfallshantering har utgångspunkt i miljöpolicy 

med åtgärder att söka förbättringar för bättre miljö. 

Vår avfallshantering inbegriper sorteringsstationer och 

uppföljning av avfall samt icke farligt avfall. 

En viktig del i vårt miljöarbete är att minimera på 

utsläppen från våra egna fordon och maskiner. Därför  

har vi en förmånsbilspolicy som styr fordonsflottan till 

mest miljövänliga bilarna i relation till transportbehovet 

och väljs utifrån TCO-analyser för bästa möjliga 

miljöanpassning. Bland koncernens förmånsbilar finns 

en elhybrid och fler elhybrider tillkommer under 2020. 

Förmånsbilarna har i majoritet körts på diesel med 85 % 

CO2-reduktion via certifikat för massbalans samt el/

bensin. För 2019 blev det ett koldioxidutsläpp på 7,5 ton 

för förmånsbilar som körts i tjänst. Dessa 7,5 ton har vi 

klimatkompenserat via samarbetspartner Tricorna samt att 

vi stödjer två projekt som bidrar till globala målen 3, 4, 7, 

8, 13 och 15. Genom projekten bidrar vi till energieffektiva 

spisar som reducerar bränslemängden och farliga utsläpp. 

Det andra projektet är ett biomassakraftverk Sri Balaji 

som bidrar till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och 

globalt. Projekten genererar en årlig utsläppsreduktion 

som överstiger 2 029 000 ton CO2 samt bevarar skog 

och ekosystem samt skapar bättre förutsättningar för 

utbildning, förser elnät med grön el och en hållbar tillväxt 

genom samarbete med lokala bönder.

Ett annat mål vi har för koncernen för att värna om miljön 

är att de interna transporterna mellan koncernbolagen 

ska uppgå till 50 % Guld-transporter för 2020. För 2019 

hamnade den siffran 42 % avseende transporter för 

Alltanks räkning. Delar av transporterna har drivmedel 

med tillräcklig reduktion ej använts och då har denna 

förbrukning klimatkompenserats. Målet är nytt så frågan 

för Åkerigrus och Delta hanteras från 2020. 

Inom Sundfrakt är den största klimatpåverkan de utsläpp 

som genereras av vår transport- och maskinverksamhet 

som utförs inom Sundfraktsgruppen. Vi har utmaningar 

med att samla in data avseende förbrukning samt 

reduktionsnivåer per drivmedelstyp som varierar mellan 

VÅRA VIKTIGASTE HÅLLBARHETSFRÅGOR, MÅL OCH RESULTAT

De mest väsentliga frågorna bedömer vi vara framgångsfaktorer för en hållbar utveckling 
av Sundfraktgruppen. Våra fokusområden inrymmer våra viktigaste hållbarhetsfrågor och 

uppsatta mål. Nedan följer en övergripande beskrivning av vårt arbete, året som gått för 
koncernen eller för respektive bolag.
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olika leverantörer på marknaden. Progressio är första 

steget som pågår i ett större arbete med att framtidssäkra 

verksamheten, nästa steg inbegriper hur vi samlar in den 

data vi använder för beräkningar av utsläpp. Idag används 

i större omfattning bearbetade antaganden, genomsnitt 

och schabloner i beräkningarna men i utvecklingsarbetet 

strävar vi efter att användandet ska minimeras i förmån 

för verklig förbruknings- och drivmedelstatistik. Vi har 

i ett första skede satt ett mål på att kunna mäta verklig 

miljöpåverkan hos 25 % av Sundfrakts åkerier genom att 

upprätta system för datainsamling från fordonsdatorer 

och andra system. Ett arbete som fortlöper under 2020, 

men fram till att våra mätmetoder av data utvecklats 

har ett uppskattat CO2-utsläpp för verksamheten 

tagits fram för 2019 som motsvarar 27 857 ton CO2. 

Att bekämpa klimatförändringarna är en prioriterad 

fråga i Sundfraktgruppen och då anser vi att det är 

bättre att vi följer utvecklingen av uppskattade utsläpp 

i vår verksamhet än att inte följa det alls på grund av 

svårigheter att genomföra mätningar och beräkningarna. 

Beräkningarnas olika steg och källor för schabloner och 

index dokumenteras för att möjliggöra korrigeringar av de 

historiska utsläppsberäkningarna i den takt vi utvecklar 

våra mät- och beräkningsmetoder. Årets utsläpp kan 

jämföras med motsvarande utsläpp om hela verksamheten 

bedrivits på reduktionspliktsdiesel som hade landat på 

30 747 ton CO2-utsläpp. Den förbättring vi kan se kan 

jämföras med 2010 då verksamheten genererade utsläpp 

motsvarande 44 745 ton. Sundfrakts mål är 70 % CO2-

reduktion till 2025 med basår 2010 det innebär att sen 2010 

har vi reducerat utsläppen i vår verksamhet i relation till 

omsättningen med 38 %. Se hållbarhetsanalys för 2019 

för mer uppföljning inom de tre olika dimensionerna av 

hållbarhet som Sundfrakt arbetar med samt följer upp.

I Alltank bedrivs ett stort fokus på att erbjuda hållbara 

produkter och att möjliggöra en hållbar infrastruktur. 

Produktsortimentet finns till för att möjliggöra för våra 

delägare att tanka kvalitetsprodukter med så låg negativ 

klimatpåverkan som möjligt. Alltank förser koncernen med 

produkter för att sänka utsläppen från hela koncernen och 

utvärderar utbudet löpande och arbetar med en hållbar 

utveckling av produktportföljen genom att tillhandahålla 

drivmedel med hög CO2-reduktion. För 2019 blev Alltanks 

CO2-reduktion för sålda drivmedel 35,3 %. Frågor rörande 

infrastruktur är viktig fråga för Alltank och man arbetar med 

att placera ut stationer där flödena finns för att minska på 

avståndet vid tankning som gynnar både den miljömässiga 

samt den ekonomiska definitionen av hållbarhet.

Delta Terminal bedriver tillståndspliktig verksamhet. 

Tidigare har det investerats i en ny hamnkran som 

möjliggjort utsläppsreduktion från verksamheten. 2019 togs 

nästa steg och all diesel som Alltank försett Delta Terminal 

med har varit en certifierad och tredjepartsgranskad 

dieselprodukt med 85 % CO2-reduktion genom 

massbalans. Detta har lett till att CO2-utsläppen landar på 

29,2 ton för 2019 som kan jämföras med om Delta Terminal 

bedrivit sin verksamhet på reduktionspliktsdiesel som hade 

inneburit ett utsläpp på 157 ton CO2. De 29,2 ton CO2-

utsläppen har klimatkompenserats. Under 2020 byts en 

dieseltruck ut mot eltruck för att fortsätta arbetet med att 

minska på utsläppen.

Även Åkerigrus bedriver tillståndspliktig verksamhet 

och har en elkross i täkten. Dieselåtgång för de egna 

maskinerna har varit volymer med 85 % CO2-reduktion. 

Tack var detta har dieselvolymerna gett ett CO2-utsläpp 

på 42,6 ton för Åkerigrus verksamhet. Hade verksamheten 

bedrivits på reduktionspliktsdiesel hade motsvarande siffra 

landat på 229,3 ton CO2. 

Detta innebär alltså en CO2-reduktion med 100 % för 

de delar av Åkerigrus samt Delta Terminals verksamheter 

som har drivits med dieselmix-produkt från Alltank samt 

där kvarvarande klimatpåverkan har klimatkompenserats. 

Vi ser klimatkompensation som ett bra komplement till 

omställningsarbetet av verksamheten.

SOLIDITET

EGET KAPITAL

BALANSOMSLUTNING

39 414141
38

18 17 16 1519
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I koncernbolaget Solventum är fokus främst att få ned 

pappersförbrukningen för att värna om miljön. Målet är 

på 75 % och för 2019 landade det på 24 %. Solventums 

miljöpåverkan sker främst genom kontorsverksamhet 

där papper och energiförbrukningen är av störst miljö-

mässig betydelse. Genom grön el och återvunnen energi 

i fjärrvärmen förbättras miljöprestandan avseende 

Solventums verksamhet.

Leverantörskedjan genomsyras av hållbarhet och kvalitet

Vårt fokus är att arbeta med kundorienterad verksam-

hetsutveckling där hållbarhet är ledord tillsammans med 

ett kvalitetsinriktat samarbete med våra åkerier, kunder 

samt andra samarbetspartners. För att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga är det av största vikt att arbeta med 

leverantörskedjan. Vi har en kvalitetspolicy som styr vårt 

kvalitetsarbete samt att vi tar ställning till affärsintegritet 

med de riktlinjer vår uppförandekod inbegriper. Vi tar 

tydligt ställning mot alla former av korruption och oetiska 

beteenden så som utpressning och mutor. 

Vi uppmanar våra medarbetare samt åkerier att följa 

uppförandekoden samt har en anonym whistleblower-

funktion för inrapportering av fall som strider mot 

vår uppförandekod. Inga kända fall har förekommit 

under året. Uppförandekoden bygger på UN Global 

compacts principer avseende korruption. Löpande 

under året arbetar vi med att kvalitetssäkra våra interna 

processer genom uppföljning med kunder rörande vårt 

kvalitetsarbete och hållbarhet i våra leveranser. Vi arbetar 

med efterlevnadskontroller av lagkrav och har rutiner för 

kontroll av kompetens och tillstånd. Vi har anslutit oss till 

Fair Transport för att tydliggöra vårt ställningstagande samt 

åtagande till trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö genom 

att öppet redovisa vårt arbete, en märkning vi anser visar 

vilka höga krav och förväntningar vi har på hållbarhet och 

kvalitet som ska genomsyra hela leverantörskedjan.

Ansvarsfullt företagande

Inom ansvarsfullt företagande är fokus på frågor som rör 

styrningen av vår verksamhet för att efterleva legala krav, 

tillstånd och förordningar.  Fokus ligger även på de krav 

utifrån samhällsperspektiv som ställs på de tjänster och 

produkter vi levererar och att verksamheten bedrivs med rätt 

behörigheter och kompetens. Sundfraktkoncernen stödjer 

UN global compacts tio internationella principer och vi har 

byggt vår uppförandekod på dessa principer. Däribland styr 

vår uppförandekod respekt för mänskliga rättigheter där 

samtliga bolag i Sundfraktgruppen ska stödja och respektera 

internationella mänskliga rättigheter inom ramen för varje 

bolags inflytande och vidta direkta åtgärder om indikationer 

om kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer på 

arbetsplatser i Sundfraktgruppen. I vår vision vill vi bidra till 

en hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv och 

vi verkar för en utveckling i regionen. I vår sponsringspolicy 

finns riktlinjer för all sponsring där all sponsring ska vara 

i linje med våra egna värderingar och policys. Därför är 

samarbeten och sponsring av föreningar, aktiviteter och 

projekt som stöttar och utvecklar regionen en viktig del att 

arbeta med för att uppfylla ett ansvarsfullt företagande. Vi 

deltar också i olika forum för att bidra med vår kompetens 

avseende regionens hållbara utveckling genom till exempel 

Handelskammaren Mittsverige.

Medarbetare och Arbetsmiljö

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av 

att vara en inkluderande arbetsplats. Vårt ramverk som 

utgörs av våra policies inom jämställdhet, arbetsmiljö, 

trafiksäkerhet samt alkohol- och drogpolicy styr arbetet 

med att utveckla verksamheten med människors värde, 

behov och välbefinnande i centrum. Våra medarbetare och 

åkerier är våra viktigaste resurs. Därför sträcker sig våra 

åtaganden över att erbjuda trygga, säkra och hälsosamma 

miljöer för våra medarbetare där vi ska främja en attraktiv 

och inkluderande arbetsplats och motverka diskriminering 

av alla slag. Vår verksamhet ska präglas av jämställdhet där 

vi har ett etiskt uppträdande och visar respekt för mänskliga 

rättigheter. Våra medarbetares välbefinnande är högt 

prioriterat och vi ska främja deras utveckling som anställda 

hos oss och därmed behålla våra nöjda medarbetare. 

Årligen genomför vi en medarbetarundersökning och 

för 2019 fick vi ett nöjdmedarbetarindex på 78/100. Vi 

arbetar med återkommande arbetsmiljöveckor där vi lyfter 

arbetsmiljöfrågor tillsammans med aktiviteter så som 

hälsofrämjande satsningar. Vi genomför motionshöjande 

gemensamma aktiviteter. Vårt säkerhetsarbete är en viktig 

del i verksamheten där vi genom vår trafiksäkerhetspolicy 

styr de riktlinjer som gäller avseende säkerhet på väg.  

Vi har satt mål på att följa upp antalet alkolås i fordons-

flottan och för att främja installationer av alkolås ger vi ett 

bidrag på 5 000 kr till våra åkerier som installerar alkolås i 
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sina fordon. Antalet alkolås i fordonsflottan ökar varje år. 

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet inrymmer frågor 

som rör vår ekonomiska utveckling samt utvecklingen 

av koncernen i stort. Digitaliseringsarbetet med 

fokusområde effektivisering har fått ta stor plats det 

senaste året där projekt Progressio har upptagit mycket 

av verksamhetens tid och engagemang 2019. Progressio 

är ett verksamhetsprojekt som syftar till ett förändrat och 

effektivare arbetssätt. En viktig del i förändringsarbetet 

är införandet av såväl nytt ekonomi- som affärssystem. 

Arbetet inom fokusområde effektivisering med Progressio 

och övrigt utvecklingsarbete är en del av våra åtaganden 

i vår kvalitetspolicy. Vi ställer höga krav på oss själva att 

ständigt utveckla verksamheten för att leverera hållbara och 

kvalitetssäkrade tjänster med kundens bästa för ögonen. I 

vårt arbete att framtidssäkra vår verksamhet arbetar vi aktivt 

med styrkor och svagheter, samarbeta med våra kunder och 

delägare samt omvärldsbevakar utvecklingen som sker för 

att anpassa våra mål och strategier därefter.

Vår årsredovisning redovisar räkenskapsåret men  

denna rapport lyfter ekonomiska nyckeltal för verksamhets-

året 2019. 

En viktig del av att skapa en hållbar och framtidssäkrad 

verksamhet är relationen till våra kunder. Årligen genomförs 

en kundundersökning och för 2019 fick vi ett NKI på 76/100. 

Ett betyg vi är stolta över och vi fortsätter arbeta med 

kvalitetssäkring av våra verksamheter och affärsrelationer.
Projekt Handslaget

Vår tids största utmaning är hållbar utveckling när samtliga 

dimensionerna av hållbarhet miljömässig, ekonomisk och 

social hållbarhet är i balans. De 17 globala målen kräver ett 

starkt och målinriktat partnerskap och samverkan mellan 

olika aktörer, både på nationell och global nivå. Därför 

finns ett särskilt mål för detta, mål nr 17 ”Genomförande 

och globalt partnerskap”. Sundfraktgruppens koncept 

”Handslaget” bygger på mål nr 17 med fokus att skapa 

en bättre framtid genom partneringkoncept där vi 

tillsammans med andra bidrar till de 17 globala målen 

med vår kunskap och expertis. Vi tror att hållbar utveckling 

kan nås genom aktivitetssystem och affärsekologier 

där helheten är större än summan av delarna för sig. 

Handslaget ska verka som ett forum där hållbar utveckling 

ur ett holistiskt perspektiv kan ta plats. Vi är öppna för 

samverkan som bidrar till hållbarhet utifrån de olika 

dimensionerna av hållbarhet. 

STYRNING OCH UPPFÖLJNING
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Vi ska bedriva en verksamhet som möter de krav våra ägare 

och övriga intressenter har på oss samtidigt som vi visar 

respekt för miljön, vårt samhälle samt medmänniskorna. 

Genom ansvarsfullt företagande förbättrar vi våra verksam-

hetsprocesser kontinuerligt att ha ett samspel mellan 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som bidrar 

till ökat värde och konkurrensfördelar, ett värdeskapande 

som också ligger utanför de finansiella ramarna.

Koncernledningen följer upp hållbarhetsarbetet genom 

ordinarie ledningsmöten där hållbarhet är en stående punkt 

samt arbetet med väsentliga hållbarhetsfrågor integreras 

som en del av kvalitets- och miljöledningssystemet som 

Sundfrakt AB omfattas av och blir således föremål för 

ledningens genomgång 

Våra interna strategiska ramverk ses över av ledning och 

styrelse och i vårt hållbarhetsarbete följer vi externa samt 

interna regelverk och riktlinjer samt strävar efter att bidra 

till FN:s 17 globala mål. Regelverk och riktlinjer som präglar 

vårt hållbarhetsarbete är förutom lagar, förordningar och 

andra författningar även Fair transport, Global Compacts 

10 internationella principer kring mänskliga rättigheter, 

arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Sundfrakt AB 

är certifierade enligt ISO 14001 samt 9001 och vår interna 

styrning är bland annat policys och vår uppförandekod 

samt ledningssystem med processer och rutiner som  

övriga koncernbolag följer i den mån det är rimligt för 

respektive verksamhet. 

Riskhantering

Risker och riskbedömning förekommer på olika nivåer i 

Sundfraktgruppen. Arbetet sker på en övergripande nivå 

systematiskt i Sundfrakt AB med ISO 9001 och 14001 

som utgångspunkt. Arbetsprocessen med identifiering, 

bedömning, beslut om åtgärder samt uppföljning är 

föremål för ledningens genomgång. Bedömningarna 

omfattar sannolikheten att riskerna ska inträffa samt vilken 

konsekvens som skulle uppstå. Riskbedömningarna sker 

även på strategisk nivå i samband med strategiarbete i 

koncernledning samt i styrelsearbetet. Risker bedöms inom 

varje kategori för väsentliga hållbarhetsfrågor.  

På operativ nivå hanteras risker i respektive affärsområde 

och avdelning inom respektive bolag i koncernen. 

Riskbedömningar i processer genomförs årligen där bland 

annat affärsrisker, finansiella risker, legala risker eller 

politiska/externa risker bedöms.

I koncernen finns tillståndspliktig verksamhet som är 

förenade med risker som påverkar bland annat miljö samt 

människors hälsa. Egenkontrollprogram finns upprättade 

med rutiner för verksamheterna som omfattas och 

respektive bolag genomför riskbedömningar för respektive 

tillståndspliktig verksamhet.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING

Områden enligt lagstadgad 
hållbarhetsredovisning Väsentlig hållbarhetsfråga Policy

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, Alkohol- och drogpolicy

Miljö Värna om miljön Miljöpolicy, Uppförandekoden

Respekt för mänskliga rättigheter Leverantörskedjan genomsyras av 
hållbarhet och kvalitet

Uppförandekod, Kvalitetspolicy,  
Trafiksäkerhetspolicy

Motverkande av korruption Ansvarsfullt företagande Uppförandekod, Miljöpolicy

Sociala förhållanden och personal Medarbetare och Arbetsmiljö Jämställdhetspolicy, Arbetsmiljöpolicy, 
Trafiksäkerhetspolicy, Alkohol- och drogpolicy

De policys som styr vår verksamhet och hållbarhetsarbetet är i huvudsak:
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OM HÅLLBARHETSINFORMATIONEN  
OCH SAMMANSTÄLLNING AV RAPPORTEN
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Sundfrakt omfattas inte av den lagstadgade håll-

barhetsrapporteringen men väljer att, som en del 

av omställningsarbetet till en hållbar verksamhet, ta 

fram en hållbarhetsrapport. Sammanställningen av 

rapporten och hållbarhetsarbetet har inspirerats och 

utgått utifrån de krav årsredovisningslagen ställer 

avseende hållbarhetsinformation. I matrisen nedan 

framgår vilka krav årsredovisningslagen ställer på 

hållbarhetsrapportering samt var motsvarande  

information återfinns i rapporten.

Hållbarhetsrapporten omfattar Sundfrakt ABs samtliga 

dotterbolag men information och data som presenteras 

omfattar dock inte alltid hela koncernen utan presenteras 

utifrån de olika verksamhetsdelarna. Principerna för 

insamlingen av data är att utgå ifrån ramverken och 

fokusområden med måltal som styr hållbarhetsarbetet 

och därigenom fokusera på insamling av data för det 

hållbarhetsområden som är mest väsentliga för vår 

verksamhet. Ett stort fokus för verksamheten är CO2-

utsläppen som är koncernens största utmaning. Det gäller 

främst från transporter- och maskinarbeten men också 

energiförbrukning för fastigheterna. Data har samlats in 

från våra interna system och beräkningar har genomförts 

genom externa index och beräkningsmetoder redovisas i 

samband med presentationen av resultat och uppföljning. 

Denna rapport avlämnas av vd och styrelse på likvärdiga 

grunder som en officiell hållbarhetsrapport hade utgjort.  

Rapporten har inte granskats externt innan publicering 

med hänvisning till att vår verksamhet granskas löpande 

genom revisioner såväl ekonomisk revision som för 

kvalitets- och miljöcertifieringar samt tillsynskontroller. 

Kontakt

Frågor om hållbarhetsarbetet ställs till:

E-post: sundfrakt@sundfrakt.se

Telefon: 060-180 100

OM HÅLLBARHETSINFORMATIONEN  
OCH SAMMANSTÄLLNING AV RAPPORTEN

Information Område Sidhänvisning

Affärsmodell och värdekedja Övergripande om koncernen sida 5-6

Policys och styrning Miljö

Sociala förhållanden och personal

Respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

sida 16-19, 21

Riskhantering Miljö

Sociala förhållanden och personal

Respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

sida 21

Mål och uppföljning Miljö

Sociala förhållanden och personal

Respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

sida 16-18

sida 18-19

sida 18-19

Matris över lagkrav för hållbarhetsrapportering
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Klimatpåverkan

Miljömässig hållbarhet  
Uppfyllelse 2019

 
Mål

 
Kommentar

Sundfrakt

CO-utsläpp 

Transportverksamhet 

27 857 ton CO-utsläpp 
motsvarar en reduktion 
med 38 % sen 2010

70 % reduktion till 2025 Basår 2010: 44 745 ton 
 CO-utsläpp

Sundfrakt Transport- 
och maskinverksamhet 
fordonsflotta: Euroklass 
Steg

83 st
25 st

50 st
20 st

Delägares innehav.
Ökning mot föregående år.

Sundfrakt
Eltruck 

Grön el - Logistikcentrum, Grön el 100 % vattenkraft

Sundfrakt 
Servicebil, fastighet  
Euroklass 5  
Arbetsmaskiner

10,97 ton CO-utsläpp Sänka utsläpp genom 
hållbara drivmedel och 
klimatkompensera kvar-
varande miljöpåverkan.

Traktorer körs på HVO100, servicebil körs 
på diesel med 35 % CO-reduktion, små 
bensinmängder för fastighetsskötsel.

Alltank
Hållbart produktutbud

35,3 % CO-reduktion på  
sålda drivmedelsprodukter

CO-reduktion 35 %  
på sålt drivmedel

Vägt värde av CO-reduktionen av dieselmix-
produkter och bio-drivmedel samt bensin. 
Dieselmix-produkter genom massbalans ingår. 
Eldningsolja ingår ej.

Alltank
Eltruckar

Ingår i energiförbrukning 
fastigheter

- Ingår i energiförbrukningen i fastigheterna.  
Ej egna fastigheter.

Alltank
Servicebil Euroklass 6

2,4 ton CO-utsläpp Sänka utsläpp genom 
hållbara drivmedel och 
klimatkompensera kvar-
varande miljöpåverkan.

Tankas med Dieselmix med 35 %  
CO-reduktion

Delta Terminal
Hamnkran
Hjullastare 
Gaffeltruckar
Containertruck
Tjänstebil Euroklass 5

29,2 ton CO-utsläpp Sänka utsläpp genom 
hållbara drivmedel och 
klimatkompensera kvar-
varande miljöpåverkan.

Tankas med Dieselmix med 85 % CO-
reduktion.

Åkerigrus
Maskiner steg 4

42,6 ton CO-utsläpp Sänka utsläpp genom 
hållbara drivmedel och 
klimatkompensera kvar-
varande miljöpåverkan.

Drivmedel med 85 % CO-reduktion

Förmånsbilar, koncern
84 % Euroklass 6 
16 % Euroklass 5 

7,5 ton CO-utsläpp Sänka utsläpp genom att  
förnya fordonsflotta till  
hållbara alternativ.

En elhybrid i fordonsflottan 2019. Övriga 
fordon tankats med dieselprodukt 
med 85 % CO-reduktion. Den 
kvarvarande miljöpåverkan på 7,5 ton har 
klimatkompenserats.

Guldtransporter för interna 
transporter åt dotterbolagen
Alltank

42 % för 2019 50 % år 2020 Målet gäller för 2020. För att uppnå 42 % har 
klimatkompensation för diesel vi ej kört med 
motsvarande reduktion för guld.

Guldtransporter för interna 
transporter åt dotterbolagen
Delta Terminal

- 50 % år 2020 Avtal för uppdrag hanteras från 2020

Guldtransporter för interna 
transporter åt dotterbolagen
Åkerigrus

- 50 % år 2020 Avtal för uppdrag hanteras från 2020
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Energi
Miljömässig hållbarhet  
Uppfyllelse 2019

 
Mål

 
Kommentar

Elförbrukning, koncern  
egna fastigheter

100 % 2 347 365 kwh grön  
el via vattenkraft

100 % miljövänlig 
energiförbrukning i  
egna fastigheter

Samtliga egna fastigheter i koncern har avtal på grön el och 
fjärrvärme.  Elförbrukning inkluderar användningen av 
eltruckar, elkross i verksamheten. Kontor som hyrs Örnsköldsvik 
samt Östersund ingår ej i mål. Inför denna rapport har inga 
preliminära siffror för energiförbrukningen lämnats av 
hyresvärdarna ännu och dessa siffror för år 2019 inkluderas i 
nästa års hållbarhetsrapport.

Uppvärmning, koncern 100 % återvunnen  
energi 2 154 919 Kwh

100 % miljövänlig 
energiförbrukning i  
egna fastigheter

Se kommentar ovan.

Vattenförbrukning,  
koncern
Relativt m2  

egna fastigheter

9490 m3

0,14 

- Ny tjänst från 2020 är fastighetsutvecklare som kommer kart-
lägga förbrukning och potentiella åtgärder. Kontorslokaler 
som hyrs har ingen vattenmätare som visar vår verksamhets 
förbrukning. Östersund och Örnsköldsvik ingår inte i statistiken.

Avfall, koncern 209,6 ton - Koncernnivå och förändringar mäts framåt. Hushållsavfall 
kontor i Ånge och Härnösand samt saknas i redovisad siffra.

Sundfrakt
ISO 14001-certifiering

Ja Inneha certifiering Granskad och certifierad av Svensk Certifiering AB

 
Medarbetare

Social hållbarhet
Uppfyllelse 2019

 
Mål

 
Kommentar

Frisknärvaro 98,1 % 98,5 % Jobbar aktivt med arbetsmiljöveckor och hälsofrämjande 
åtgärder

Nöjd medarbetar-index 78/100 82/100 Årlig medarbetarundersökning

Fördelning kvinnor/män 
Koncernledningsgrupp 
kvinnor/män
Styrelse kvinnor/män

40 % / 60 %

20 % / 80 %

- -

Antal inrapporteringar 
avseende:
- Diskriminering

0 fall - Jobbar med medarbetarundersökning och medarbetarsamtal 
årligen

Samhällsengagemang, 
sponsring och gåvor

Sponsring följer policy Följa sponsringspolicy Sponsring och gåvor utvärderas löpande och ska vara i linje  
med vår sponsringspolicy och bidra till social hållbarhet

Alkolås 53 st 60 st Vi ger ett bidrag på 5 000 k till alla delägare som installerar god-
kända alkolås i sina fordon. Samtliga förmånsbilar har alkolås.

Ekonomisk hållbarhet Uppfyllelse 2019 Mål Kommentar

Finansiella mått 
redovisas separat i 
årsredovisning

Se årsredovisning Se årsredovisning Nyckeltal återfinns i löpande text.

Antal inrapporteringar 
avseende:
- Överträdelser 
uppförandekoden 
(affärsetik, 
antikorruption, mutor)

0 fall - Har en whistleblower-funktion. Inga kända fall.

Sundfrakt Solventum
ISO 9001-certifiering

Ja Inneha certifiering Granskas och certifieras av extern ackrediterad aktör

Kundnöjdhetsindex 76/100 76 Årlig kundundersökning. Målet har varit 76 för 2018 samt 2019. 
NKI har ökat från 73 till 76 från 2018 till 2019.
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