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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. 2010 köpte man även upp V-schakt i Umeå. 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 säkert 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  
194 delägare, varav 107 är aktiva med transportöravtal  
och 33 anställda tjänstemän fördelade på våra kontor i  
Umeå, Skellefteå, Lycksele och Storuman.  
 
De senaste åren har kantats av stora förändringar och en 
hög personalomsättning på grund av pensionsavgångar,  
föräldraledigheter och sjukskrivningar och 2019 var inget  
undantag. Under året har Bilfrakt gjort en stor omorganisation  
där vi satsat på att slå ihop AO norr, syd och väst till ett gemensamt  
affärsområde, AO anläggning. Även täktverksamheten ingår i det nya 
affärsområdet där vi numera har Anders Brännlund som affärsområdeschef. 
 

I juli 2018 startade vi vårt nya dotterbolag 
Bilfrakt TransBothnia Logistik AB där vi har Johan Dennel i spetsen  
som affärsområdeschef. Förutom Johan arbetar idag fyra stycken 
logistiker och en säljare på heltid i bolaget och framtiden för  
bolaget ser ljus ut. Under 2019 har vi haft full verksamhet i det nya 
bolaget vilket har gett ett rejält tillskott till koncernens omsättning.  

2019 omsatte vi 605 miljoner kronor jämfört med 551 
miljoner kronor 2018. Den markant ökade omsättningen beror 
dels på framgångarna på logistiksidan, men också på en del nya avtal  
och lönsamma affärer inom affärsområde anläggning.  

 

 

 

 

 

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.  
Förutom moderbolaget har Bilfrakt 5 dotterbolag  
varav ett är vilande, V-schakt Entreprenad AB. Bilfrakt  
är även delägare i TRB Sverige AB, ett transportörsnätverk  
med kunskap som drivkraft inom drivmedel, miljö 
och trafiksäkerhetsfrågor.   
 
Den primära geografiska  
marknaden är Sverige med 
tyngdpunkt på Västerbotten, 
men verksamheten är även  
rikstäckande och internationell.  

 
Hos Bilfrakt finns kompetens för att hantera kundernas hela logistikbehov!  
Under året har 355 maskiner och 218 lastbilar utfört arbeten i Bilfrakts regi.  
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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.  

 

På Bilfrakt arbetar vi för att: 

• Genom samverkan, engagemang och flexibilitet, leverera och ständigt utveckla tjänster och 
produkter i enlighet med kundens och delägarnas behov och önskemål.  
 

• Värna om en hållbar miljö genom att alltid verka för att förebygga och ständigt minska utsläpp 
till luft, mark och vatten samt minst uppfylla myndigheternas krav.  

 
• Med systematiskt arbetsmiljöarbete engagera medarbetarna att medverka till god livskvalitet i 

arbetet samt skapa förutsättningar för detsamma på fritiden. Vi ska uppfylla ställda lagkrav och 
andra krav som vi berörs av och som relateras till arbetsmiljön.  
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Drivmedel 
 

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

Vi arbetar även för att kunna 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 med 35% 
CO2- reduktion. Tanken byttes ut till en dubbelt så stor under 2018 och försäljningen stod därför stilla 
under en tid. Efter driftstoppet ser vi en minskning av den totala mängden sålt drivmedel.  Något som 
vi försöker åtgärda genom mer marknadsföring. Totalt såldes det 302 370 liter bränsle från tanken 
2019. En minskning med 7% jämfört med försäljningen 2018.  

Under 2019 har våra delägare och externa transportörer tillsammans förbrukat 9 727 979 liter 
bränsle. Detta är något vi aktivt försöker minska. Vi arbetar för att våra delägare ska använda nyare 
och mer bränslesnåla bilar och maskiner, informerar anslutna åkerier kring alternativa drivmedel och 
håller oss uppdaterade i utvecklingen av alternativa bränslen med bättre klimatprestanda via vårt 
medlemskap i TRB Sverige AB.  

Bilfrakts företags- och förmånsbilar har under 2019 sammanlagt förbrukat 7 693 liter bränsle. Det är 
en minskning med 12% jämfört med 2018. Minskningen beror på att delar av fordonsflottan bytts ut 
till bilar med lägre bränsleförbrukning samt att antalet personer som haft förmånsbil blivit färre 
under 2019.  
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Pappersförbrukning   
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Återvinning 
 
 

Enligt avfallshierarkin ska man i första hand återvinna avfall i 
stället för att deponera det. Vi på Bilfrakt försöker begränsa det 
avfall som körs till förbränning från de olika kontoren genom att 
källsortera.  

2019 kördes sammanlagt 2 497 kg avfall till förbränning från 
Bilfrakts samtliga kontor. Det är en ökning med 7% jämfört med 
2018. Huvuddelen av det avfallet kommer från kontoret i Umeå, 
där vi har flest anställda idag. Den ökade mängden avfall som 
skickas till förbränning beror på att vi haft några fler anställda 
under 2019 än under 2018.  

 

Hur mycket avfall som kontoret i Lycksele genererar på ett år är svårt att mäta, eftersom vi hyr in oss 
på ett företagshotell som har en gemensam sophantering för samtliga hyresgäster. De två 
medarbetarna som är stationerade på kontoret i Lycksele idag uppskattar mängden avfall som körs 
till förbränning till 15 kg per år.   

 

 

2019 har vi på samtliga kontor tillsammans förbrukat 545 kg 
kopieringspapper. Detta är något som vi har som ambition att minska genom 
att i större utsträckning endast spara saker digitalt och när utskrifter görs ska 
de om möjligt vara dubbelsidiga. 
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Energiförbrukning  
 

Vi har idag en total golvyta på 1 225 kvadratmeter fördelat på våra kontor i Umeå, Skellefteå, 
Storuman och Lycksele. Med stora ytor följer ofta en hög energiförbrukning. Något som vi har som 
ambition att minska genom att energieffektivisera det som går i lokalerna.  

All el till Bilfrakts samtliga kontor kommer från 
förnyelsebara källor, så kallad grön-el.  

2019 beräknade vi att vår elförbrukning på samtliga 
kontor genererade ett utsläpp på 6,15 tCO2e. Det är 
samma värde som 2018. Beräkningarna 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 beräknas även detta år till 
10,43 tCO2e.  
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Tjänsteresor 
 

Med dagens teknik kan man på många sätt underlätta och effektivisera arbete. Allt fler möten sköts 
via digitala kanaler och vi behöver inte längre alltid fysiskt närvara på plats. På så sätt gör vi både 
klimatet en tjänst och sparar tid och pengar. Ibland är det dock en fördel att ha fysiska 
sammankomster. Nedan följer en sammanställning för antalet tjänsteresor och hotellnätter gjorda 
under 2019.    

 

Typ av tjänsteresa Antal 
Flygresor 14 
Hotellnätter 15 
Tågresor 7 
Hyrbilar  1 
Taxiresor 7 
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Våra förare 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 2017 fick vi indikationer på att många medarbetare rörde på 
sig alldeles för lite. Vi satte då ett mål att öka antalet fysiskt aktiva medarbetare. Under 2018 och 
2019 har vi genomfört olika friskvårdaktiviteter som bland annat har innefattat stegtävlingar. I början 
på 2019 erbjöds samtliga medarbetare en ny hälsokartläggning för att följa upp resultatet från den 
som gjordes 2017, med ambitionen att de vidtagna friskvårdssatsningarna har lyckats förbättra 
medarbetarnas hälsa.  

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. Alla medarbetare har idag ett höj- och sänkbart skrivbord.  Vi erbjuder även 
medarbetarna en friskvårdstimme varje vecka för att underlätta en aktiv fritid.     

I och med den nya omorganisationen planerade vi även in en kickoff till början av 2020 tillsammans 
med Previa. Detta för att kunna knyta samman alla olika arbetsgrupper och skapa ett starkt, effektivt 
och välfungerande team. Team Bilfrakt.  

Bilfrakt sysselsätter idag ca 600 förare och på Bilfrakts kontor har vi under året totalt haft 39 
anställda tjänstemän. 6 av dessa har dock avslutat sin anställning under 2019. Branschen är i regel 
mansdominerad, men inne på kontoren är könsfördelningen väldigt jämn, 41% kvinnor och 59% män.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilfrakt har en likabehandlingsplan och en uppförandekod som alla verksamma inom Bilfrakt måste 
följa. Under 2019 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. 

Team Bilfrakt 
”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 för såväl 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. Allt arbete som utförs ska vara i 
enlighet med Bilfrakts trafiksäkerhetspolicy. Vi försöker informera 
och utbilda våra förare i trafiksäkerhetsfrågor och våra 
transportledare ska alltid planera uppdragen så att det ges 
utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden. 
Egenkontroll ska även utföras på fordonen så att de alltid är i 
trafiksäkert skick.  
 
Att använda bilbälte under körning är något vi ser som en 
självklarhet och användning av mobiltelefoner under körning är 
förbjudet om man inte använder hands-free.  
Förarna genomgår regelbunden hälso- och synkontroller 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 alla resurser som tas i bruk efter 2018 med alkolås 
som är godkända enligt europeisk och Svensk Standard. Detta 
gäller även de fordon/maskiner som Bilfrakt regelbundet anlitar 
för externa uppdrag. 
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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 medarbetare, anslutna åkerier och externa transportörer med uppdrag hos oss 
omfattas av vår alkohol och drogpolicy och alla ska behandlas likvärdigt oavsett befattning.  

Problem med alkohol- eller droger är ett allvarligt sjukdomstillstånd där det ofta krävs professionell 
hjälp för att komma till bukt med problemet. Som arbetsgivare är vi lyhörda om någon medarbetare, 
delägare eller extern transportör indikerar eller uppvisar ett osunt beteende kring alkohol och 
droger.   
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Mål  
 

Miljömål 
 

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

Ett ständigt återkommande mål är att minska utsläppen av fossilt CO2 och reglerade emissioner. Vi 
ville även minska vår energiförbrukning samt säkerställa att hanteringen av farligt avfall sker på ett 
korrekt sätt och att täkttillstånden följs.  
 
För att beräkna vårt utsläpp av fossilt CO2 och reglerade emissioner ber vi årligen alla delägare med 
transportöravtal att lämna in en miljöredovisning. Alla delägare lämnar dock inte in 
miljöredovisningen, vilket gör att vi får beräkna ett värde utifrån de svar vi får in. Huruvida vi har 
uppnått våra mål med att sänka våra CO2-utsläpp och reglerade emissioner är i det här fallet svårt, då 
vi inte fått in miljöredovisningar från alla. Högre Euroklass och EU-steg ger generellt lägre utsläpp av 
reglerade emissioner. 2019 ser vi en ökning av bilar som uppfyller kraven för Euro 5 och 6. Vi ser 
även en marginell ökning av de delägare som kör maskiner med steg 3B och bättre jämfört med 
2018.  

2016 gjorde vi en energikartläggning av vår fastighet i Skellefteå. Vi fick då ett flertal 
förbättringspunkter som kunde minska vår energiförbrukning. Sedan energikartläggningen har vi 
gjort flera åtgärder på fastigheten och försöker arbeta med en eller fler förbättringspunkter varje år.  

För att kontrollera att vi har en korrekt hantering av avfall och farligt avfall gör vi stickprov ute på 
åkerierna och i täkterna genomför vi regelbundna egenkontroller för att säkerställa att 
täkttillstånden följs.  
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Kvalitetsmål 
 
Bilfrakt strävar alltid efter att skapa en högre kvalitet på produkter och tjänster och har som ett 
återkommande mål att få nöjdare kunder, delägare och medarbetare.   

Vi försöker alltid effektivisera vårt arbete och sträva efter att finna nya innovativa lösningar för att 
underlätta processerna i verksamheten.  

Kommunikation är A och O för att skapa engagemang och ett effektivt arbete där alla känner sig 
inkluderade. Under 2019 har vi stärkt relationen mellan Bilfrakt och våra delägare genom att vi haft 
fler delägarträffar och leverantörsråd. Delägarna har även i större utsträckning varit involverade i att 
räkna på nya affärer.  

 Som ett led i vårt kvalitetsarbete gör vi varje år både kund-, medarbetar-, och 
delägarundersökningar för att fånga upp eventuella brister och områden med förbättringspotential.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”Genom samarbete, engagemang och flexibilitet leverera och ständigt utveckla 
tjänster och produkter i enlighet med kundens och delägarnas behov och 

önskemål” 

Sambandskedjan 
Informerad personal      mer motiverad personal 

Mer motiverad personal      mer arbetsglädje 
Mer arbetsglädje      ambassadörskap 

Ambassadörskap      bra kundmöte 
Bra kundmöte      stärkt varumärke 

Starkt varumärke      kunderna väljer oss 
Kunderna väljer oss      lönsamhet 
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Arbetsmiljömål  
 
En god arbetsmiljö är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete. Det innefattar 
både den fysiska- och den psykosociala arbetsmiljön. På Bilfrakt har vi ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete där vi undersöker, riskbedömer, åtgärdar och 
följer upp alla processer i verksamheten.  

Vi kontrollerar även att våra delägare följer dessa principer genom att varje år 
göra stickprov ute på våra anslutna åkerier.  

Under 2019 satte vi återigen som mål att bland annat öka antalet fysiskt aktiva 
medarbetare. En ny friskvårdsgrupp togs fram 2017 och har representanter från 
varje geografiskt affärsområde. Under 2019 har olika friskvårdsaktiviteter 
planerats in. Bland annat stegtävlingar som genomförts på Bilfrakts samtliga 
kontor.    
 
Riskutredningar och avvikelser är något som vi jobbat mycket med de senaste åren. 2017 
tog vi fram 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 till systemet och kan följa alla avvikelser som 
kommer in i realtid. Något som både förare och kunder har uppskattat.  
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