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”För oss är klimatpåverkan från
transporter och distribution den
i särklass viktigaste miljöfrågan”
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Det här är
Alwex-koncernen

Hållbarhetsredovisning
för verksamhetsåret 2016
På Alwex strävar vi efter en positiv inverkan på människor och miljö. Därför satsar vi
stort på saker som verkligen gör skillnad, inte minst att öka andelen förnybart bränsle
i våra transporter. Men vi arbetar målmedvetet på flera olika plan, med stora som
små insatser. Detta kan du läsa mer om i vår Hållbarhetsredovisning, den åttonde
upplagan vi publicerar.
Syftet med vår redovisning är att beskriva hur vi
arbetar med hållbarhet. Faktum är att vi var ett av de
första företagen inom transportbranschen att publicera
en hållbarhetsredovisning. Det är vi stolta över. Sedan
kan man inte leva på gamla meriter när det kommer
till hållbart miljöarbete och därför är det ett strategiskt
och integrerat arbete i alla våra verksamheter, alla
dagar i veckan.
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Den här redovisningen är gjord utifrån GRI4, vilket vi
även tillämpande för 2015 års Hållbarhetsredovisning.
Tidigare använde vi GRI3. Samtliga inom ledningsgruppen för Alwex-koncernen är delaktiga i redovisningen, bestyrker den och har inkommit med underlag
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ingegerd.svensson@alwex.se.
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LAGER & LOGISTIK

TRANSPORT & DISTRIBUTION

		

Tre dotterbolag, fyra affärsområden

Certifierade verksamheter

Alwex Transport AB startade sin verksamhet år 2000
genom en sammanslagning av Alvesta Lastbilscentral
och Växjö Åkericentral. Inom koncernen finns tre
dotterbolag – Alwex Intermodal, Alwex Recycling och
Alwex Lager & Logistik – och affärsverksamheten i
moder- och dotterbolagen var under 2016 samordnat
i fyra affärsområden.

Naturligtvis är våra verksamheter miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Därtill pågår
ett metodiskt och konsekvent arbete kring arbetsmiljö,
trafiksäkerhet, brandskydd och farligt gods.

Huvudkontor, lager och terminaler
Alwex huvudkontor ligger i Växjö och kontor finns också
i Uddevalla och Älmhult. Terminal- och lagringsverksamhet bedrivs i Växjö och Alvesta, medan det
i Malmö och Jönköping sker terminalverksamhet.
Sammanlagt förfogar Alwex över 80 000 kvm terminaloch lagringsyta och cirka 300 transportfordon.

Beslutande forum
Bolagsstämman är det forum där ägarna i Alwex
Transport AB uttrycker sin uppfattning om företagets
inriktning genom val av styrelse och revisor. Styrelsen
har i sin tur ansvar för att i nära samarbete med VD och
övrig ledning fastställa strategin för de kommande åren
och se till att den implementeras och efterlevs.

Aktieägare
Inom Alwex Transport AB finns en Transportörsförening
där alla aktieägare i Alwex är medlemmar. Här hanteras bland annat ägarfrågor och även förmedling av
köp och försäljning av aktier.
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VD-ORD

På bred front med
hållbarhetsfrågor
För att nå våra höga miljöambitioner krävs ett systematiskt och kontinuerligt fokus på
hållbarhetsfrågorna. Det handlar inte bara om frågor inom miljö, utan även sociala
hänseenden och bolagets ekonomi. Ett genomtänkt hållbarhetsarbete blir ett verktyg
för att skapa goda kundrelationer och ekonomisk utveckling för företaget.
Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Det kräver
engagemang från alla delar av samhället och från
Alwex sida vill vi vara en viktig aktör och motor. Inte
minst eftersom vi genom vår verksamhet representerar
transportsektorn. En fjärdedel av världens utsläpp
av växthusgaser kommer från just transporter och
i Sverige är de den helt dominerade utsläppskällan.
AMBITIÖSA MÅL
På Alwex har vi ett ambitiöst mål – vi ska ha en 100 %
fossilfri fordonsflotta. Under 2016 tog vi ett stort steg
att nå detta mål då hela 90 % av transporterna inom
affärsområdet Transport och Distribution skedde med
fordon som drivs av förnybara drivmedel. Vi har också
under året utökat våra uppdrag med samordnad
kommundistribution, vilket ger mindre miljöpåverkan
för de kommuner vi är verksamma inom. 2016 var
som vanligt ett intensivt år när vi var engagerade
i en rad olika projekt tillsammans med andra företag.
Branschorganisationen TRB och tankesmedjan
2030-sekreteriatet, där vi tillsammans driver frågor
inom sänkt koldioxidutsläpp och påverkar politiker och
näringslivet att matcha våra ambitioner, är två exempel.
För att bli den ledande aktören inom miljöfrågor i vår
bransch har vi över hela koncernens verksamhetsområden genomfört förbättringsåtgärder, till gagn för
vår egen personal, våra kunder och för miljön. Under
året som gått har vi gjort stora, men också små aktiviteter
för en hållbarare miljö. På sidorna 20-24 kan du läsa
mer om hållbarhetsarbetet ute i organisationen och
i våra fyra olika affärsområden.

För att tydliggöra våra erbjudanden till kunder och
leverantörer, och bli en komplett leverantör av kundanpassade helhetslösningar, genomför vi ständigt
översyn kring organisationsstrukturer. Under slutet av
2016 såg vi över delar där vi kände att olika funktioner
kunde utnyttjas ännu bättre. Det här förbättringsarbetet rullas ut under 2017 och är du intresserad
finns strukturen presenterad längre fram i denna
redovisning. Att ständigt arbeta med organisationsutveckling är också en viktig parameter inom ramen
för hållbarhetsperspektivet.
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
När det gäller vår egen personal kan jag konstatera
att duktiga medarbetare är en förutsättning för att vi
ska kunna ge den kundservice som Alwex affärsidé
innefattar. Att vi lever upp till detta bekräftar också de
undersökningar vi genomför bland samarbetspartner
och kunder. I all vår verksamhet, både inom våra egna
lokaler och ute på vägarna, ska arbetsmiljön vara
trygg och säker med ständig strävan efter förbättringar.
För att nå dit arbetar vi brett och systematiskt med
ett stort antal program inom hälsa och säkerhet.
Vår ambition är att ligga i framkant av utvecklingen och
leva upp till våra intressenters önskemål. Vi ska fortsätta
hushålla med resurser, minimera utsläpp och hjälpa
kunderna att minska sin negativa miljöpåverkan. Att
tillsammans med kunderna fortsätta miljöanpassa vår
verksamhet är ett måste för att nå vårt – och kundernas
– klimatmål.
Mats Lundmark,
VD Alwex Transport AB
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OM ALWEX

Ledande leverantör
av skräddarsydda
transporter,
entreprenad, lager
och logistiklösningar

Helhetslösningar för kunderna
Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda helhetslösningar
som underlättar såväl logistiskt som planeringsmässigt
för våra kunder. Därför hade vi fyra olika affärsområden
under 2016 som kompletterar varandra. Inför 2017
lanserades även ett femte affärsområde, Fjärr.

Service och samarbete
Att föra en nära dialog med våra kunder skapar en god
förutsättning för tillväxt. Tillsammans med kunderna
hittar vi möjligheterna. Vår policy är att kunderna alltid
upplever att samarbetet med oss minst motsvarar de
förväntningar man har.

Alwex har en ambitiös målsättning med verksamheten och vi är ett expansivt företag som genomför
kontinuerliga och omfattande satsningar på gröna
transporter och miljömässig hållbarhet.
Alwex ägs av drygt 70 delägare som alla är leverantörer av transport- och maskintjänster till bolaget.
För närvarande arbetar drygt 200 personer inom
moder- och dotterbolagen.
För att lyckas i vårt arbete har vi valt att prioritera
ett antal huvudspår – där ett brett utbud av tjänster
och produkter, hög kundservice och ett aktivt miljöarbete är de tre viktigaste.
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Alwex erbjuder ett brett utbud inom
transport- och logistik, som tillgodoser
marknadens förväntningar på kvalitet,
personlig service, effektivitet och
miljöansvar.
– Alwex affärsidé

Ledande inom hållbar utveckling
Att uppnå en miljömässig hållbarhet innebär att vi
fattar beslut och vidtar åtgärder som syftar till att
skydda natur och samhälle mot negativ påverkan
genom vår verksamhet. Vi ska vara det ledande
företaget i vår bransch inom hållbar utveckling.
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SAMARBETEN

INTRESSENTER

Tillsammans driver vi
frågor kring miljö, socialt
ansvar, hälsa och säkerhet

Förväntningar på oss
– med gröna tankar
i alla sammanhang

Alwex-koncernen samarbetar med ett flertal organisationer och deltar i
nätverk med fokus på socialt ansvar, hälsa och säkerhet. Till våra viktigaste
partners och åtagande hör följande:

Våra intressenter har identifierats genom att kartlägga de grupper längs vår
värdekedja som antingen påverkas eller påverkar Alwex verksamhet. Det är
kunder, leverantörer, ägare, medarbetare, myndigheter och ett antal ideella
organisationer. Dessa intressentgrupper har sinsemellan olika förväntningar
och krav på Alwex olika verksamheter.

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG, som är åkerinäringens
branschorganisation och arbetar för en sund och
lönsam utveckling av branschen. Organisationen driver
transport-och samhällspolitiska frågor som berör
åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings
konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att
driva åkeriföretag.

VINNOVA, som är Sveriges innovationsmyndighet,
vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att
förbättra förutsättningarna för innovation och att
finansiera behovsmotiverad forskning. Alwex är ett
av sex företag inom transport/logistik och handel som
ingår i projektet ”Transportrelaterat CSR-arbete för
lönsamhet och innovation”.

BALTIC-LINK ASSOCIATION, som arbetar för att
skapa en framtida hållbar infrastruktur i södra Östersjöområdet. Alwex är medlem i detta projekt, vars
syfte är att skapa en transportkorridor som ansluter
Skandinavien – från Oslo, via färjelinjen Karlskrona–
Gdynia – till Central-europas nya nord-sydliga korridor
och hamnarna i norra delen av Adriatiska havet.

FAIR TRANSPORT, som är Sveriges Åkeriföretags
särskilda upprop för att lyfta fram och uppmärksamma
sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier
som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder
goda arbetsförhållanden är del av uppropet, vilket
naturligtvis även Alwex skrivit på.

TRB SVERIGE, som är ett branschföretag inom
transportnäringen som ägs av Alwex och 11 andra
större transport- och logistikföretag runt om i Sverige.
TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100
drivmedelsanläggningar med stort fokus på att
erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning
mot mer miljö- och klimatsmarta transporter.

ONROAD, som ägs av aktiva lokala delägare och har
cirka 100 linjer över hela Sverige i nätverket. Alwex är
en av delägarna. OnRoad finns på 18 terminaler, varav
de fem största används som nav – så kallade hubbar.
Hubbarna finns i Malmö, Göteborg, Jönköping,
Örebro och Stockholm.
TRANSPORTFÖRETAGEN , som är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund
inom transportnäringen.

8l

ALWEX HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016

T

ransporter, lager och logistik är viktiga funktioner
för näringslivet och samhället. Många är beroende
av oss för att flödet av varor ska fungera och med
detta följer ett stort ansvar. Det handlar inte bara om
leveranskvalitet, utan naturligtvis är klimat-, energioch miljöfrågorna en del av helheten. Utöver frågor
som effektivare fordon och bättre bränslen, krävs
också en optimerad transportplanering, införande av
ny teknik och andra effektiviseringar genom hela lageroch distributionskedjan för att erbjuda hållbara och
långsiktiga lösningar.
Våra kunder förväntar sig att vi erbjuder produkter
med utgångspunkt i deras ekonomiska situation, våra
ägare vill att vi ska vara en lönsam och långsiktig investering och för samhällets bästa ska vi bedriva en stabil
verksamhet med minimal miljöpåverkan. Det som
förenar de här tre olika typerna av intressenter är alltså
kombinationen av att vara en ekonomiskt stabil aktör,
med att också ta ansvar för miljöfrågorna.
För våra medarbetare är det viktigt att få utrymme
att växa och utvecklas i yrkesrollen. Såväl vår egen som
våra kunders framgång förutsätter att vi har engagerade
medarbetare som trivs, och ur detta perspektiv, tillsammans med ett socialt ansvar och en vilja att arbeta
med frågor som jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö
och påverkansmöjligheter, investerar vi i vår personal
på olika sätt.

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter
bedrivs inom vår koncern. Det handlar t ex om
livsmedelshantering, täktverksamhet, material- och
avfallsåtervinning, och tankstationer. Vi utför också
tillståndspliktiga transporter av avfall och farligt avfall.
Det här regleringsarbetet hos beslutsfattare och
myndigheter att ta fram spelregler för en mer ansvarsfull marknad välkomnas av oss. Vi är djupt engagerade
i dessa frågor och därav är också samhällsintresset vårt
egenintresse.

MÅL OCH STRATEGIER
Alwex ska vara trovärdiga, trygga och tydliga för våra
kunder. Med engagemang, samarbete och nytänkande
kommer vi att ytterligare stärka vårt redan stabila
varumärke och utöka vår marknad. Genom gott
affärsmannaskap, en kreativ och idérik kultur, en hög
servicegrad och med en inställning att vi ständigt kan
förbättra oss skapar vi redan idag framtidens lönsamma
affärer. Vi genomför årligen kundundersökningar,
delägar- och leverantörsmätningar samt
medarbetarmätningar.
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PERSONAL

Engagemang,
kundnytta och ansvar
För Alwex är det en självklarhet att vi har engagerade och stolta medarbetare. Vi vill
att vår personal delar gemensamma kärnvärden och att samtliga, oavsett roll inom
koncernen, bidrar till att odla en tydlig företagskultur.
Alwex-koncernen innehåller expansiva bolag. För
närvarande arbetar drygt 200 personer inom moderoch dotterbolagen. Vår tillsvidareanställda personal
utgörs av 170 personer. Inhyrning och tidsbegränsade
anställningar av duktiga medarbetare stöttar i perioder
upp vår ordinarie personal vid toppar och högre
arbetsbelastning i synnerhet på kollektivsidan.
Vår personal har kunden i fokus. Koncernens värdegrund EKA, som innebär Engagemang, Kundnytta och
Ansvar är av särskild betydelse.
Vår grundprincip är att mångfald och jämställdhet
i samhället och hos våra kunder också ska speglas
bland våra medarbetare. Inom koncernen och med
våra delägare/leverantörer arbetar vi därför aktivt för
bra arbetsvillkor och arbetsmiljö. EKA kompletteras
därmed av vår Code of Conduct som baserar på de
tio principerna från FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter, ILO:s konventioner samt FN:s konvention
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mot korruption. Dessa principer innefattar mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Till vår
Code of Conduct har vi givetvis en handlingsplan om
behovet mot förmodan skulle uppstå.
Som ett led i att inspirera personal, kunder och leverantörer anordnades under 2016 en föreläsning på
just detta tema. Aron Andersson, känd som föreläsare,
äventyrare och inspirationscoach besökte oss och
delade med sig av sina erfarenheter. Aron inspirerar
genom att se möjligheter, där andra ser svårigheter
eller för att vara riktigt ärlig, omöjligheter.
Aron är en av Sveriges mest omtyckta äventyrare och
inspiratörer. Genom att utföra mycket spektakulära
äventyr som de flesta med full rörlighet inte ens skulle
drömma om, har Aron som första person i rullstol,
skidat från Antarktis till Sydpolen, armcyklat från
Malmö till Paris och mycket annat.

ENGAGEMANG

KUNDNYTTA

Vi kan, vi vill,
vi bryr oss

Vi håller vad vi
lovar och levererar
hela vägen

ANSVAR
Vi värnar om andra,
varandra och miljön

Alwex har en stark värdegrund som styr allt arbete inom
koncernen och som är en ledstjärna för hur vi förhåller oss till
varandra, våra kunder, leverantörer och samhället i stort. För oss
har orden Engagemang, Kundnytta och Ansvar en särskild betydelse
och utgör kuggarna i vårt värdegrundsarbete.
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OMVÄRLDEN

Så här interagerar vi med
samhället vi verkar inom
Alwex strävar efter att upprätthålla goda relationer till de samhällen där vi verkar
och bidra med kompetens, produkter och sponsring.

Alwex ska vara en aktiv samhällsaktör genom att
stödja exempelvis föreningar, kultur, idrott och allehanda arrangemang som bidrar till den gemensamma
utvecklingen och där företrädesvis ungdomar sätts i
fokus.
Spännvidden i våra engagemang är stor eftersom vi
tror att ett rikt föreningsliv, ett mångkulturellt utbud
och många spännande arrangemang genererar en
positiv och långsiktig samhällsutveckling, till nytta och
gagn för alla som bor och verkar i regionen.
Vi ser vår sponsring som en ömsesidig nytta mellan
oss och våra partners. Som sponsor kan vi lämna
ersättning i form av kontanta medel, varor eller

tjänster – och som motprestation får vi t ex exponering
av företagsnamnet, varumärket eller dess varor och
tjänster. Våra sponsringsobjekt kan delas in i tre
områden: sport, kultur och humansponsring. Sponsringen sker primärt på lokalt och regionalt plan, men
gärna med syfte att spridas nationellt.
Ett av våra återkommande arrangemang är Alwex
Cup i ishockey tillsammans med Växjö Lakers och som
vänder sig till klubbar med ungdomsverksamhet över
hela södra Sverige.
Vi har för avsikt att även framgent verka för att stödja
det lokala idrottslivet och kommer även under 2017
stödja över 20 olika klubbar/föreningar på olika sätt.

Under 2016 hade vi sponsring inom olika områden, bland annat ungdomslag inom innebandyn.
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MILJÖ OCH KVALITET

Med målet att minimera
utsläpp av fossila bränslen
Alwex ligger i framkant i miljöfrågor genom att vara ett av de bästa alternativen för
miljön. Vårt miljöarbete fokuserar på att minimera användningen av fossila bränslen
och de utsläpp som detta medför, främst fossil koldioxid.

HVO
100

Vårt övergripande mål
är att hela vår fordonsflotta, som består av
över 300 fordon och
maskiner, blir fossilfri.
INGEGERD SVENSSON, MILJÖ- OCH KVALITETSCHEF

Som ett transportföretag har vi ett stort ansvar för
miljön. Självklart ska vår verksamhet uppfylla gällande
miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav, men
detta är inte tillräckligt. För att nå miljöförbättringar
krävs mer än så.
I vår Miljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetspolicy beskriver
vi våra ambitioner när det gäller miljön på följande sätt:
”Alwex skall uppfattas ligga i framkant i miljöfrågor genom
att vara ett av de bästa alternativen för miljön. Vårt
miljöarbete skall fokuseras på att minimera användningen
av fossila bränslen och de utsläpp som detta medför,
främst fossil koldioxid.”
Transporter påverkar vår omgivande miljö på olika sätt.
Vår största miljöpåverkan är användning av fossila
bränslen, vilket vi kan påverka genom:
Val av bränsle/teknik
Val av transportslag (väg/tåg)
Logistik/planering av transportupplägg
Bränsleförbrukning på fordonet
Den övergripande strategiska inriktningen av Alwex
hållbarhetsarbete fastställs av Alwex högsta ledning och
styrs genom strategisk planering och affärsplaneringsprocesser. Det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna
ligger hos Alwexkoncernens VD. Varje år ser vi över
koncernens miljöaspekter, värderar dessa och tar fram
de mest betydande delarna för vidare belysning. Vi
genomför årliga undersökningar över hur våra kunder,
leverantörer och medarbetare upplever oss, vilket ger
bra feedback hur våra intressenter upplever oss.
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MILJÖ OCH KVALITET

Tabellen nedan visar andel förnybart för Alwex. Detta
inkluderar inblandning i dieselmix och även vad andra
kortutställare har tankat på våra stationer

61%
Förnybar andel (vol %)

total försäljning av förnybart drivmedel
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

60,7
51,4

45,3

14,9

12,1

2015

2014

2016

Sorterar vi bort övriga kortutställare och bara
mäter Alwex egna stationer ökar det förnybara
ytterligare, enligt tabellen nedan.

69%

69,3
76,2
76,5
73,5
69,7
65,0
65,2
68,3
66,2
65,3
65,1
70,8
68,2

53,8
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57,6
53,8
55,5
50,9
56,2
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Under 2016 ökade vi försäljningen av förnybart drivmedel. Alwex fordonsflotta är troligen bäst i klassen av
företag i vår storlek och vi ser med glädje den positiva
utvecklingen på drivmedelsfrågan inom koncernen. Vi
gjorde också under 2016 ett medvetet val att inte ta in
PFAD, en restprodukt från palmolja, i vårt system. Nu
följer vi utvecklingen på marknaden noga för att se om
det fortsättningsvis erbjuds helt PFAD-fri råvara under
2017. Om det gör det, kommer vi att arbeta för att få
vara med och ta den av den troligen begränsade volym
som kommer att finnas tillgänglig.
Andra framsteg under 2016 på drivmedelssidan är att
vi klarade av ett stort skifte från ett biodrivmedel till ett
annat. Vi erbjuder heller inte någon helt fossil vara, utan
Alwex Diesel-mix innehåller alltid högsta inblandning av
förnyelsebart, vilket under 2016 innebar min 32 %.
Vi har också lanserat SMS-tankning, vilket vi inom
TRB-nätverket var först i Sverige med.
RISKMINIMERING
Genom hela organisationen arbetar vi löpande med
riskinventering och minskning av risker i olika nivåer i
verksamheten. Vi har under 2016 fortsatt vår inventering av våra drivmedelsanläggningar för att uppgradera
dessa till en modernare standard och för att minimera
läckage och spill. Vidare innebär vårt avtal med
Anticimex en större helhetssyn i hela organisationen
gällande brandskyddsarbete.
MÅLSÄTTNINGAR
Alwex ska vara trovärdiga, trygga och tydliga för våra
kunder. Med engagemang, samarbete och nytänkande
kommer vi att ytterligare stärka vårt redan starka
varumärke och utöka vår marknad.
Alwexkoncernen har formulerat sex övergripande mål
där personal-, miljö-och samhällsmålen har viktiga
beskrivningar av våra långsiktiga hållbarhetsambitioner:
Vi ska vara en av branschens mest attraktiva arbetsgivare
och ha den av kunderna och delägarna högst uppskattade
personalen. Vi ska aktivt driva frågor gällande miljöoch samhällsansvar, på ett sådant sätt att vi betraktas
som en av de tongivande i branschen. De tre betydande
miljöaspekterna är bränsleförbrukning på fordonen,
logistikplanering av transportupplägg samt fordonstransport och val av fordonsteknik/bränslekvalitet.

ALWEX HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016
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ORGANISATION

Organisation och
centrala funktioner
Majoriteten av Alwex dagliga frågeställningar utgår från ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. För oss är miljöarbete, organisationsutveckling och tillgänglighetsfrågor
högt prioriterade. Tillsammans skapar de ett engagemang och kreativitet inom
organisationen som gör oss mer konkurrenskraftiga på marknaden.
Alwexkoncernen har under 2016 bestått av moderbolaget Alwex Transport AB och de tre dotterbolagen
Alwex Lager och Logistik AB, Alwex Recycling AB samt
Alwex Intermodal AB. Koncernens verksamhet har varit
indelad i fyra affärsområden – Mark och Anläggning,
Transport och Distribution, Miljö och Återvinning samt
Lager och Logistik.

IT-ansvarig samt projektledare. I den här hållbarhetsredovisningen ingår inte bolagen Växjö ÅC AB eller
Alwex Fastighetsaktiebolag, då dessa inte genererar
verksamhet av större värde.
Under 2016 har arbetet med en ny organisationsstruktur utvecklas. Den nya organisationen igångsattes
1 januari 2017 och den illustreras nedan. Fyra affärsområden har blivit fem, där området Fjärr tillkommit.
Affärsområdet Transport och Distribution har också
inför 2017 bytt namn till Transport och Terminal.

VD bildar tillsammans med affärsområdescheferna,
samt ekonomi- och personalchef företagets ledningsgrupp. Andra centrala funktioner med uttalat över
gripande ansvar innehas av miljö- och kvalitetschefen,

Styrelse
Styrelse och ledning i Alwex för verksamhetsåret 2016. Maria Trulsson (ekonomichef/vice VD), Pierre Widén (ledamot), Göran Eriksson (ledamot),
Mats Lundmark (VD), Christer Samuelsson (ledamot), Cahrlotte Häggblad (personalrepresentant), Ragnar Sten (ledamot), Torbjörn Björstrand (ledamot)
och Anders Olsson (ordförande)

VD

HR

Ekonomi

Miljö & Kvalité

IT & System

Projekt

Mark &
Anläggning

Transport &
Distribution

Lager &
Logistik

Transportledning
och Försäljning

Försäljning

Transportledning
och Försäljning

Försäljning

Depå och Täkter

Strategisk
planering

Alwex
Recycling AB

Alwex Lager &
Logistik AB

Betongfabrik

Verksamhetsstyrning

Drivmedel

Alwex
Intermodal AB

Trafikledning och
kundtjänst

Terminaler
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Miljö &
Återvinning
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Fjärr

Transportledning
försäljning och
anministratiom

Uddevalla

Bildtext: Under 2016 lades mycket arbete på att arbeta fram en ny organisation
som igångsattes den 1/1 2017. Organisationsstrukturen avser alltså inte verksamhetsår
2016. Däremot genomförde Alwex under 2016 omfattande planeringsarbete, vilket
ledde fram till ovan struktur.

Ledningsgrupp
Mikael Listerud (Personalchef), Mats Lundmark (VD), Billy Ydefjäll (VD Alwex Lager & Logistik), Sven-Göran Rohlin (AO-chef Miljö & Återvinning),
Kent Svangren (AO-chef Transport & Terminal), Andreas Karlsson (AO-chef Mark & Anläggning), Maria Trulsson (Ekonomichef), och Mats Björklund (AO-chef Fjärr)
ALWEX HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016
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AFFÄRSOMRÅDEN

Lager och Logistik
Det finns i princip inga varor vi inte kan
lagra. I våra anläggningar har Alwex
kapaciteter för alla temperaturkrav och
tack vare en stor totalyta med flexibel
lager- och terminalhantering, kan vi
anpassa vårt erbjudande efter såväl
riktigt stora som riktigt små volymer.

VIKTIGA HÅLLBARA HÄNDELSER
Tillsammans med fastighetsägaren har vi planerat
för ett projekt att byta belysningen i hela fastigheten
på huvudlagret i Räppe, inklusive kontorsytorna.
I planerna ingår även att installera helt nya
kylmaskiner. Detta arbete, som leder till stora
energibesparingar, kommer förhoppningsvis att
påbörjas under 2017 och ge full besparing under
2018.
OMRÅDESCHEFENS MILJÖTANKE
”Som ett led i vårt miljöarbete ser vi hela tiden
över hur vi kan förbättra oss, med allt från
elförbrukning till sopsortering. Vi sitter dock i en
fastighet som vi inte äger själva och detta begränsar
våra möjligheter att göra stora strategiska
investeringar.”

Billy Ydefjäll
Affärsområdeschef
Lager & logistik

Transporter,
entreprenad, lager
och logistiklösningar
Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att effektivisera samarbetet och hitta
lösningar för att förbättra rutiner och flöden. För att våra kunder ska få bästa möjliga
service har vi valt att organisera oss i fyra olika affärsområden – där vi samlat
specialistkunskap och en unik branscherfarenhet inom respektive verksamheter.
20 l
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
Lagret och terminalen i Räppe utanför Växjö
är på ett sätt hjärtat i hela Alwex verksamhet.
Här – på vårt huvudlager – förfogar vi över hela
55 000 kvm. En av de största fördelarna med
detta lager är möjligheten att lagra såväl kylda
och frysta varor som kolonial, på samma ställe.
Utöver huvudlagret i Växjö har vi också
lager- och logistiktjänster i Alvesta, Kalmar,
Jönköping och Malmö. På de här orterna finns
sammanlagt ytterligare 29 000 kvm yta och även
här finns kapaciteter för alla temperaturer i
moderna och anpassningsbara lokaler.
I Alvesta finns också Alwex Intermodal AB som
tillför flödeskedjan genom att sköta överföringen
från ett transportslag till ett annat. Praktiskt sker
detta genom att lyfta och lasta om olika typer
av gods, såväl hel enhet som löslastat gods, från
lastbil över till järnväg och vice versa.

ALWEX HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016
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AFFÄRSOMRÅDEN

Transport och
Distribution
Oavsett behov erbjuder Alwex kompletta
logistiklösningar och varje dag
transporterar våra 300 lastbilar varor
runt om i Sverige, med alla typer av gods,
oavsett fryst, färskvara eller torrgods.
Över 90 % av samtliga transporter sker
med fossilfria bränslen i tankarna.

AFFÄRSOMRÅDEN

VIKTIGA HÄNDELSER
Under 2016 har vi utvecklat och utökat våra
upplägg inom samordnad kommundistribution
med fler kommuner som Jönköping, Habo och
Mullsjö och fler ingående leverantörer. Upplägget
medför färre lossningar på kommunala enheter
såsom skolor och daghem, vilket innebär mindre
miljöpåverkan, kostnadseffektivitet samt även
säkerhetsvinster som resultat. Samdistribution
till livsmedelsbutiker med flera kunders gods på
samma bilar är ett annat prioriterat område för
ökad fyllnadsgrad och minskat antal mil. I denna
trafik har vi under året ökat antalet fordon med
dubbla lastplan och därmed mer gods per körda
mil. Fordon som ingår i vår samdistribution får inte
vara äldre än 8 år. Andelen förnybart bränsle har
ökat kraftigt under 2016 och speciellt då andelen
HVO100.
OMRÅDESCHEFENS MILJÖTANKE
”Inom affärsområdet Distribution & Transport har
vi under 2016 arbetat mycket med strategisk trafikplanering, både för närområdet och för de längre
avstånden. En övergripande trafikplan för 2016 har
medfört ökade fyllnadsgrader, färre tom-mil och
bättre kapacitetsutnyttjande. Det här är ett synnerligen viktigt arbete för den totala miljöpåverkan.”

Kent Svangren
Affärsområdeschef
Transport och Distribution

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Alwex erbjuder ett unikt distributionsnät och
några av Sveriges största producenter och livsmedelskedjor använder idag våra tjänster. Inom
vårt distributionsområde löser vi stora såväl som
lite mindre kunders distributionsbehov genom
samlastningslösningar via våra terminaler i Växjö,
Malmö, Kalmar och Jönköping. Vi kompletterar vårt
erbjudande med fjärrtransporter, skräddarsydda
lösningar och olika former av terminaltjänster.
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Miljö och
Återvinning
Inom affärsområdet Miljö och Återvinning
tar vi hand om de viktiga specialtransporterna som hanterar avfall, farligt
gods och containrar. Transporterna
av avfall och restprodukter körs för
återvinning, förbränning eller deponi.
Verksamheten är naturligtvis miljöoch kvalitetscertifierad (ISO 14001
respektive ISO 9001), och vi har de
tillstånd som krävs för avfall- och
miljötransporter.

VIKTIGA HÄNDELSER
Sedan 2014 har vi haft ett projekt för att beräkna
tom-mil för fjärrtransporterna. Under 2016
genomfördes flera viktiga utvecklingspunkter på
detta område och även om det ofta handlar om
väldigt komplexa leveranser har vi kunnat optimera
dem på ett mer hållbart sätt. Vi har också börjat
ett projekt där vi tittar på samma upplägg för våra
transporter med lastväxlare.
Under 2016 gick vi över till HVO100 på samtliga
maskiner vi har på Alwex Recycling. Detta arbete är
inom ramen för Alwex övergripande strategi att bli
100 % fossilfria.
OMRÅDESCHEFENS MILJÖTANKE
”Genom våra egna återvinningsanläggningar i
Växjö och Gottåsa kan vi ta emot och återvinna en
mängd avfall och material, exempelvis bygg- och
schaktmaterial. Trä, plast, glas, wellpapp och metall
är några andra exempel på avfall och restprodukter
från regional handel och industri som går till vår
återvinning.”

Sven-Göran Rohlin
Affärsområdeschef
Miljö och återvinning

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Miljö och Återvinning är ett affärsområde som
transporterar allt ifrån bränsle till värmeverk till att
transportera skrot, flis, bark mm och ta hand om
kunders avfall med våra egna flak/containers. Inom
affärsområdet ingår även dotterbolaget Alwex
Recycling AB där vi tar emot avfall och restprodukter genom egna avsättningar eller legokörning
åt våra kunder. Affärsområdet ansvarar också för
drivmedelshanteringen med nio egna tankstationer
inom TRB-nätverket (där det totalt finns över 100
tankstationer i landet).

ALWEX HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016
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AFFÄRSOMRÅDEN

Mark och
Anläggning
Genom ett brett utbud av transport- och
maskintjänster inom anläggningsområdet
utför vi bland annat grus-, asfalt- och
betongstransporter både lokalt och
regionalt. Med våra kranbilar utför vi
också uppdrag över hela södra Sverige.
Vår specialkompetens inom området gör
oss också till en ansvarsfull leverantör till
mark- och anläggningsbranschen.

TEMA STRATEGIUTVECKLING

VIKTIGA HÄNDELSER
Under 2016 startade vi upp ett nytt projekt för
att utvärdera stenmjöl som ersättare till traditionellt
naturgrus. Testerna och våra utvärderingar visar
att vi till de vanligaste betongsorterna har möjlighet
att blanda in 50 % stenmjöl tillsammans med
50 % naturgrus för att hålla en jämn kvalitet på
gjutgruset. Under första kvartalet 2017 kommer
vi därför använda stenmjöl i vår fabrik när vi
tillverkar de vanligaste betongsorterna.
Antal körningar till Nybro där vi hämtar det gjutgrus
som används i tillverkningen minskas. Genom en
bättre planering av logistiken kommer vi nu uppnå
stora miljöbesparingar.
OMRÅDESCHEFENS MILJÖTANKE
”Ett hållbart miljöarbete är också de små projektens motor. Stubbar har alltid varit ett gissel
för anläggningsmarknaden och i vår anläggning
i Tunatorp inleddes därför ett projekt att flisa de
stubbar som kommer in till oss. Stubbflisen säljs
sedan som ett bränsle till olika pannor i södra
Sverige. En bra och miljövänlig lösning.”

Att arbeta fram en
strategisk plan
För att möta ökad konkurrens, pressade priser och högre effektivitetskrav, beslöt Alwex
att under 2016 starta upp ett strategiarbete tillsammans med företaget Improvera.
Arbetet kom att inriktas på det största affärsområdet, Transport och Distribution.
Den 1 september startade projektet officiellt. Då hade
Alwex bildat en strategigrupp med bred representation
från hela koncernen. Förutom affärsområdeschefen och
VD fanns även företrädare för kund/försäljning, trafikplanering, två åkerier, strategi och IT med.

– Styrelsen har medverkat i processen för att prioritera
SWOTen och fastställa övergripande mål och handlingsplaner. Ledningsgruppen har medverkat i att ta fram
mål för de olika affärsområdena som ska stödja vägen
framåt, berättar Alwex VD Mats Lundmark som var
initiativtagare till arbetet.

– Arbetet startade i ett högt tempo direkt och under
hela hösten träffades vi med två till tre veckors mellanrum, berättar Kent Svangren som är affärsområdeschef
på Transport och Distribution.

Strategiarbetet, som sammanfattats i ett dokument
kallat ”Ett Alwex 2020 – samarbete för tillväxt”, leddes
av Improveras Christina Lindberg.

För att utveckla och förbättra verksamheten och möta
kundernas krav ville Alwex skapa en gemensam bild av
hot och möjligheter, styrkor och svagheter så att alla
drar åt samma håll. Annars blir det mycket svårt att lyckas på marknaden. En viktig del i det här arbetet blev att
genomföra en fördjupande SWOT-analys och verkligen
analysera alla de här delarna i detalj.

– Alwex ska bli tydligare som en part, ett Alwex, för att
kunna skilja ut sig i konkurrensen och uppfattas som
stark. Det blir också avgörande att kunderna uppfattar
vad Alwex står för så att de känner sig trygga i att de får
det man lovat, säger Christina.

Andreas Karlsson
Affärsområdeschef
Mark och anläggning

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Inom affärsområdet tar vi inte bara ansvar för
transporterna utan erbjuder även markmaterial.
Vi har egna anläggningar och täkter som säkerställer våra leveranser av en stor variation markmaterial för olika ändamål. Vi tillhandahåller
allt från grövre fyllnadsmaterial och återvunnen
betong till diverse dekorationsmaterial. Inom
verksamheten ryms även tillverkning av betong
av olika sorter enligt de krav och önskemål som
våra kunder har. På vår egen fabrik i Växjö produceras årligen ca 20 000 m³ fabriksbetong.
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1
VILKA ÄR VI OCH
VART SKA VI
Värderingar,
Vision, Affärside
och Mål

2
HUR SER KARTAN UT?
Omvärldsanalys

3
HUR SER SPELPLANEN UT
Branschen
Marknad och kunder
Konkurrens

4
SPELUPPLÄGG
OCH ROLLER
Värdekedja
Utvecklingsförmåga

5
STRATEGISKT
VÄGVAL
SWOT
Scenarier
Målsättning
Konkurrensstratergi

6
MÅL 2020 OCH
HANDLINGSPLAN
Marknad
Verksamhet

7
MÅL 2020 OCH
HANDLINGSPLAN
HELA ALWEX
Överblick
Nedbrytning

Analysen skedde stegvis enligt bilden och en robust handlingsplan,
kallad ”Ett Alwex 2020 – samarbete för tillväxt,” togs fram.
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EKONOMI

Belopp i tkr

ALWEX TRANSPORT AB

ALWEX INTERMODAL AB

ALWEX FAST AB

VÄXJÖ ÅC AB

ALWEX LAGER & LOGISTIK AB

ALWEX RECYCLING AB

TOTALT ALWEX

1024649

10458

2270

110

122800

23145

1183432

Rörelsens kostnader

972725

7857

377

21

59932

16479

1057391

Löner och ersättningar till anställda

45386

1223

61163

2580

110352

461

77

594

2

92

306

1532

1193

3

40

1

164

8

1081

0

0

0

0

0

0

0

4884

1298

1259

86

1777

3772

13076

Intäkter

Betalningar till
finansiärer
Betalningar till den
offentliga sektorn
Investeringar i
samhället
Behållet ekonomiskt värde innan
avskrivningar

Koncernnyckeltal
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Soliditet

31%

Avkastning totalt kapital

1,4%
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KONCERNBALANSRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

2016

2015

1 114 686

1 112 101

6 204

3 589

920

678

1 121 810

1 116 368

-732 755

-712 390

-39 781

-28 340

-194 993

-213 322

-28 532

-35 182

-110 389

-115 542

Rörelsens intäkter, mm
Nettoomsättning
Förändring av lager av färdiga varor
Övriga rörelseintäkter

Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

2015

Byggnader, markanläggning och mark

27 206

29 105

Maskiner och inventarier

27 296

24 970

640

685

5 005

5 362

0

1 683

1 878

2 716

62 025

64 521

135

135

10

10

145

145

62 170

64 666

TILLGÅNGAR

Rörelsens kostnader
Transport- och maskintjänster

2016

Belopp i tkr

-10 751

-9 620

-1 117 201

-1 114 396

4 609

1 972

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift annans fastighet
Nyttjanderätter
Pågående nyanläggning
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

Pågående arbete för annans räkning
7

0

322

340

-1 532

-1 504

276

249

16 659

10 376

16 935

10 625

150 926

147 281

Skattefordringar

2 372

2 360

Övriga kortfristiga fordringar

2 821

2 462

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6 050

7 052

162 169

159 155

9

12

Summa omsättningstillgångar

179 113

169 792

SUMMA TILLGÅNGAR

241 283

234 458

Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Resultat efter finansiella poster

3 406

808

Skatter
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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-511

-614

2 895

194

Kassa och bank

ALWEX HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016

l 29

EGET KAPITAL OCH SKULDER

GRI-index
G4-1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare

Sid 4

Eget kapital

G4-3

Organisationens namn

Sid 6

Bundet eget kapital

G4-4

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna

Sid 6

Belopp i tkr

2016

2015

Aktiekapital

10 200

10 200

G4-5

Lokalisering av organisationens huvudkontor

Sid 3

Bundna reserver

10 918

12 938

G4-6

De länder som organisationen har verksamhet i

Sid 3

21 118

23 138

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

Sid 3

G4-8

Marknader som organisationen är verksam på

Sid 3

Fritt eget kapital
Fria reserver

50 653

49 459

G4-9

Den redovisande organisationens storlek

Sid 10

Årets resultat

2 895

194

G4-10

Personalstyrka mm

Sid 10

53 548

49 653

G4-11

Omfattning kollektivavtal

Sid 10

74 666

72 791

G4-12

Beskriv organisationens leverantörskedja

Sid 10

G4-13

Betydande förändringar under redovisningsperioden

G4-14

Hur organisationen följer Försiktighetsprincipen

G4-15

Principer och initiativ organisationen stödjer

Sid 8

G4-16

Lista medlemskap i organisationer

Sid 8

G4-17

Enheter som ingår i organisationens koncernredovisning

Sid 18

G4-18

Processen för att definiera redovisningens innehåll

Sid 14

21 894

G4-19

Väsentliga aspekter i processen att definiera redovisnin innehåll

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

1 947

2 517

580

425

2 522

2 942

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

21 465

Sid 4, 14-16

Sid 14-16

Skulder till kreditinstitut

17 011

18 488

G4-20

Aspektens avgränsning inom organisationen

Sid 16

Summa långfristiga skulder

38 476

40 382

G4-21

Aspektens avgränsning utom organisationen

Sid 16

G4-23

Väsentliga förändringar från tidigare redovisningsperioder

Sid 2

G4-24

Redovisa en lista över intressentgrupper

Sid 9

G4-25

Identifiering och urval av intressenter

Sid 9

G4-26

Kommunikation med intressenter

Sid 9

G4-27

Viktiga områden och frågor med intressenter

G4-28

Redovisningsperiod

Sid 2

G4-29

Datum för publiceringen av den senaste redovisningen

Sid 2

G4-30

Redovisningscykel

Sid 2

G4-31

Kontaktperson för frågor angående redovisningen

Sid 2

G4-32

Redovisningsprincip

Sid 2

G4-33

Bestyrkning av redovisning

Sid 2

G4-34

Organisationens bolagsstyrning

Sid 3

G4-56

Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

2 819

2 947

Leverantörskulder

39 180

32 676

Transportörskulder

45 994

45 251

Skuld till delägare

5 647

6 192

Övriga kortfristiga skulder

11 361

9 608

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20 613

21 669

Summa kortfristiga skulder

125 614

118 343

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

241 283

234 458

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

60 500

45 500

Fastighetsinteckningar

34 400

34 400

1 652

2 239

Inga

Inga

Inventarier med äganderättsförbehåll
Ansvarsförbindelser

30 l

Sid 4
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Sid 20-24

Sid 10
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”För oss är klimatpåverkan från
transporter och distribution den
i särklass viktigaste miljöfrågan”

RME
100



HVO
100

LIVS
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