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VD har ordet  
 

Bilfrakt började sin resa redan 1940, då Umeå Bilfrakt ekonomiska förening bildades. 2004 slog man 
samman Skellefteå Bilfrakt med Umeå Bilfrakt ekonomiska förening, för att sedan 2007 även gå ihop 
med Transportbolagen i inlandet och 2010 köpte man även upp V-schakt. Åren 2011-2013 var 
kämpiga och bolaget var nära konkurs. Man sålde då delar av verksamheten och räddade på så vis 
företaget. Bilfrakt började sakta men säker att återhämta sig från den ekonomiska krisen och 2014 
startade man dotterbolaget Bilfrakt Ballast AB som sköter om Bilfrakts täktverksamhet.  
 
Idag växer företaget i stadig takt och vi har nu 231 delägare, varav 142 är aktiva med transportöravtal 
och närmare 30 anställda tjänstemän fördelade på våra kontor i Umeå, Skellefteå, Lycksele och 
Storuman.  

 

2017 var ett år som för Bilfrakt Bothnia AB karakteriserades av stora förändringar. En stor 
personalomsättning på grund av pensionsavgångar, föräldraledigheter och sjukskrivningar i 
kombination med stora systemförändringar inom bolaget har på många sätt varit påfrestande. 

Det är dock väldigt glädjande att vi trots detta ser att affärerna går bra och att vi har ökat 
omsättningen år 2017 till 556 miljoner kronor jämfört med 541 miljoner kronor 2016.  

Vi är mycket stolta över våra delägare som gjort det här möjligt och vår kompetenta personal på 
kontoren. Vi ser ljust på framtiden och känner att vi nu har bildat ett stabilt lag som är på väg framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Berglund  
VD 
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Om Bilfrakt Bothnia AB  
 

Bilfrakt Bothnia AB eller Bilfrakt.se som är 
marknadsnamnet har sitt huvudkontor i 
Umeå. Den primära geografiska marknaden 
är Sverige med tyngdpunkt på Västerbotten, 
men verksamheten är även rikstäckande och 
internationell.  
 
”Med förnyelse, lagarbete, och stolthet blir vi 
branschledande och skapar framgång och 
konkurrenskraft för våra delägare”. 
 
 
 
 

Hos Bilfrakt.se finns kompetens för att hantera kundernas hela logistikbehov!  

Med 491 maskiner och 297 lastbilar är vi branschledande i Västerbotten inom vår kategori.  
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Bilfrakts arbete för en hållbarare miljö 
 

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems 
produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa.  

Inom Bilfrakt arbetar vi hela tiden aktivt med att minska vårt klimatavtryck.  

 

Drivmedel 
 

Vår främsta miljöpåverkan kommer från våra bilar och maskiner, och för att försöka minska vår 
miljöpåverkan utbildas våra förare i bland annat sparsam körning.  

Vi arbetar även aktivt med att erbjuda våra delägare alternativa drivmedel med bättre 
klimatprestanda genom vårt delägarskap i TRB Sverige AB. Ett transportörsnätverk med fokus på 
drivmedel, miljö och trafiksäkerhetsfrågor.  

I Skellefteå har vi idag en egen drivmedelstank där vi kan erbjuda kunderna en dieselmix som består 
av 25% förnyelsebar andel och 75% MK1 diesel. Totalt såldes det 2 360 602 liter bränsle från den 
tanken 2017.  

Totalt gjorde våra 491 maskiner och 297 bilar av med 13 067 263 liter bränsle under 2017. Detta är 
även vår främsta miljöpåverkan och något vi försöker arbeta aktivt med för att minska. Detta görs 
genom att utbilda förarna i sparsam körning, arbeta för att vi ska använda nyare och mer 
bränslesnåla bilar och maskiner och informera kring samt erbjuda förarna alternativa bränslen med 
en bättre klimatprestanda.  

Under 2018 har vi som mål att etablera två nya drivmedelstankar där vi kan erbjuda förarna en 
höginblandad dieselmix och i bästa fall en ren HVO, som då hade kunnat minska CO2-utsläppen med 
88%.  

Bilfrakt har även totalt 10 företags- och förmånsbilar som under föregående år sammanlagt 
förbrukade 7 655 liter bränsle.  
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Pappersförbrukning   
 
Under 2017 gjorde Bilfrakt totalt av med 500 kg 
kopieringspapper. Vi försöker dock digitalisera så mycket 
som möjligt i syfte att både spara pengar och naturens 
resurser.   

 

 
 

Återvinning 
 
Vi försöker begränsa det avfall 
som körs till förbränning från 
de olika kontoren genom att 
källsortera.  
 
2017 kördes totalt ca 12 ton 
sopor från Bilfrakts olika 

kontor till förbränningsanläggningar. Majoriteten av detta 
avfall kom från Skellefteå där vi hyr ut flera kontor till andra företag. Alla hyresgäster, inklusive 
Bilfrakt Bothnia AB använder samma soprum, vilket gör att det är svårt att säga hur mycket avfall till 
förbränning som respektive företag har bidragit med.   

Enligt avfallshierarkin ska man i första hand återvinna material i stället för att deponera det. Vi har 
därför under 2017 i Umeå börjat återvinna sulfidmassor, som sedan efter behandling kan tas i bruk 
och användas vid jordtillverkning. Återvinningen av sulfidhaltiga massor har varit väldigt lyckad och vi 
kommer under 2018 även börja återvinna sulfidmassor på andra orter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Energiförbrukning  
 

Vi har idag en total golvyta på 1200 kvadratmeter fördelat på våra kontor i Umeå, Storuman och 
Skellefteå, och med stora ytor följer ofta en hög energiförbrukning. Något som vi har som ambition 
att minska genom att göra energieffektiviseringar.  

All el till Bilfrakts samtliga kontor kommer från förnyelsebara källor, så kallad grön-el. 2017 
beräknade vi att vår elförbrukning genererade ett utsläpp på 5,38 tCO2e.  

Dessa beräkningar är gjorda utifrån den golvyta som varje kontor 
upptar och ett nationellt genomsnitt för grön-el.  

För att värma upp lokalerna används fjärrvärme. Förbrukningen 
av denna är baserad på ett genomsnitt i Sverige och lokalernas 
storlek. Den totala fjärrvärmeförbrukningen uppgick 2017 till 10,2 
tCO2e.  
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Våra utförare och medarbetare är vår viktigaste resurs 
 

För oss på Bilfrakt är det 
viktigt att våra utförare och 
medarbetare mår bra. För 
utan dom skulle inte 
verksamheten fungera.  

Under en hälsokartläggning 
hos Previa fick vi 
indikationer på att många 
medarbetare rör på sig 
alldeles för lite.  

Vi satte då som mål att öka 
antalet fysiskt aktiva 
medarbetare. Under året 
har vi genomfört olika 
friskvårdaktiviteter som 
bland annat har innefattat 
en stegtävling.  

Vi har även sett till att alla medarbetare har ett höj- och sänkbart skrivbord och infört en 
friskvårdstimme som varje medarbetare kan utnyttja en gång i veckan. Bilfrakt erbjuder även alla 
medarbetare ett friskvårdsbidrag varje år för att underlätta för en aktiv fritid.  

Personalen är den viktigaste resursen ett företag kan ha. Något som vi på Bilfrakt värdesätter högt, 
och vi arbetar ständigt med att försöka ge förutsättningar för ett friskt och aktivt liv såväl på arbetet 
som på fritiden.  

Bilfrakt sysselsätter idag ca 800 förare. 2017 var vi totalt 28 heltidsanställda tjänstemän där 39% var 
kvinnor och 61% män. Branschen är generellt mansdominerad. Vi stävar dock efter mångfald och ser 
det som mycket positivt att allt fler kvinnor söker sig till branschen.  

 

 

 

 

 

Under 2017 har inga fall av diskriminering eller kränkande särbehandlingar identifierats på någon av 
Bilfrakts kontor. Något som tyder på en sund arbetsplats där alla respekterar varandra. Inga fall av 
korruption har heller identifierats.  

 

”Tillsammans på väg framåt” 
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 Säkerhet 
 

Bilfrakts säkerhetsarbete innefattar både trafiksäkerhet-, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Allt för att 
minimera risken för skada på människa och miljö.  
Enligt statistik från arbetsmiljöverket har arbetsrelaterade olyckor minskat de senaste åren, men det 
finns mycket kvar att göra. Vi på Bilfrakt jobbar utifrån ett förebyggande perspektiv med riskanalyser, 
skyddsronder och avvikelsehantering. Det görs även regelbundna enkätundersökningar för att fånga 
upp brister i verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling såväl för våra förare 
som för våra medarbetare. Vi kontrollerar även att våra förare innehar de utbildningar som krävs för 
de uppdrag som de utför.  

 

Trafiksäkerhet 
 

Bilfrakt vill vara ett föredöme i trafiken genom att försöka 
minimera risker och förebygga skador. Detta görs 
huvudsakligen genom att informera och utbilda berörda förare 
i trafiksäkerhetsfrågor. Värdefull information finns enkelt att 
hämta i åkerihandboken som finns tillgänglig för alla som 
jobbar i verksamheten. Egenkontroll utförs på fordonen så att 
de alltid är i trafiksäkert skick.  
 
Enkla saker som att använda bilbälte är något vi trycker på och 
självklart förbjuds användning av mobiltelefoner om man inte 
använder hands-free under körning.  
Förarna genomgår regelbunden hälso- och synkontroll och vi har noll-tolerans gällande alkohol och 
droger i arbetet. För att säkerställa att våra förare är i kördugligt skick ställer vi krav på att de 
utrustar sina resurser med alkolås som är godkända enligt europeisk och Svensk Standard. Detta 
gäller även de fordon/maskiner som Bilfrakt regelbundet anlitar för externa uppdrag. 

 

Alkohol & droger 
 

Alla medarbetare har rätt till en god, säker och trygg arbetsmiljö. Därför ska under alla 
omständigheter Bilfrakts arbetsplatser vara alkohol- och drogfria. Personer som brukar eller är 
påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen medför enorma risker i arbetet för både sig själv 
och sin omgivning. Därför är alkohol- och drogfria arbetsplatser ett absolut krav. Alla delägare och 
externa transportörer med uppdrag hos oss omfattas av vår alkohol- och drogpolicy.  

  

Har
83%

Har ej
17%

Alkolås i bilar 2017

Ja Nej
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Mål  
 

Miljömål 
 

Varje år under ledningens genomgång går vi igenom uppsatta mål från föregående år och upprättar 
nya inför nästkommande år.  

Ett av våra miljömål 2017 var att vi skulle minska utsläppen av CO2 och reglerade emissioner. Något 
som vi delvis har uppnått under 2017. Vi har haft mer jobb under 2017 än tidigare, vilket har lett till 
mer körningar och därmed mer CO2-utsläpp totalt sätt. För varje intjänad 100 kr går det år 2,6 l 
bränsle och släpps ut 6,7 kg CO2. Glädjande är också att vi ser att andelen av våra delägare som kör 
Euro 4 och uppåt har ökat, vilket leder till en lägre andel reglerade emissioner.  

 

 

Vi ser även ett framsteg på maskinsidan. Där vi ser en ökning av antalet maskiner med EU-steg 3B 
och steg 4.   
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Kvalitetsmål 
 
Bilfrakt strävar alltid efter en högre kvalitet i hela processen, nöjdare kunder, nöjdare 
delägare och nöjdare medarbetare.  

För att höja kvalitén har vi under året bytt ut en del datasystem för att kunna arbeta på ett 
enklare och mer effektivt sätt. Vi har även satsat mer på kundvård för att skapa en bättre 
relation med våra kunder. Nya leverantörsråd har bildats för att lättare kunna fånga upp 
delägarnas åsikter och för att vi lättare ska kunna förmedla förändringar som sker inom 
koncernen.  För medarbetarna har vi infört regelbundna personalmöten och satsat på 
kompetensutveckling.  
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Arbetsmiljömål  
 
En god arbetsmiljö är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete. Bilfrakt har ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete där vi undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp alla processer.  

Vi kontrollerar även att våra delägare följer dessa principer när vi gör 
interna revisioner.  

Vi hade som mål under året att öka antalet aktiva medarbetare 
och har därför tagit fram en ny friskvårdsgrupp med 
representanter från varje affärsområde. Friskvårdsgruppen har 
sedan genomfört flera olika friskvårdsaktiviteter under året.  
 
Riskutredningar och avvikelser är något som vi lagt stort fokus på 
under 2017, och vi har bland annat gjort en egen mobillösning som 
är kopplad till Bilfrakts ledningssystem. Där kan förarna registrera 
avvikelser direkt via sin dator, surfplatta eller mobil. Vi har även 
skapat olika grupper för större uppdrag där kunden själv har en 
inloggning och kan följa alla avvikelser som kommer in. Något som 
både förare och kunder har uppskattat.  
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