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Hållbart är långsiktigt 
Enligt Byggföretagen och Fossilfritt Sverige står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges totala 
klimatpåverkan. Samtidigt växer Sverige, vilket innebär fler byggnationer och stora infrastrukturprojekt. Bellman 
Group spelar en viktig roll i omställningen mot en mer hållbar samhällsutveckling då många av de projekt som 
koncernen är verksamma inom ska användas i flera generationer framöver. Därför är det naturligt att agera lång- 
siktigt hållbart med fokus på områden där koncernen påverkar som mest. Bellman Group ska vara ett bolag som 
både kunder, underentreprenörer och medarbetare kan lita på. 

För att kunna vara framgångsrik i en bransch där projekt 
och relationer spänner över lång tid behöver Bellman 
Group agera långsiktigt, affärsmässigt och hållbart. Kunder 
efterfrågar allt oftare hållbara och miljöanpassade tjänster 
och samarbetspartners och leverantörer vill arbeta tillsam- 
mans med stabila aktörer.  

Bellman Groups ambition är att ligga i framkant inom 
cirkulära lösningar för kunden och att maximera positiva  
effekter i sin verksamhet. Arbetet med att minimera de 

negativa effekterna är prioriterat och integrerat i sättet 
koncernen arbetar på.  

Dagens och morgondagens kunder och medarbetare vill 
arbeta med och i företag som tar ansvar och har moraliska 
och inkluderande värderingar. 

Bellman Groups övertygelse är att hållbarhet bidrar till 
långsiktig tillväxt. För att kunna utvecklas och växa som  
företag behövs en balans mellan ekonomiska, sociala och  
miljömässiga faktorer kombinerat med ett aktivt samspel 
mellan kunder och andra intressenter. 

 
 
Styrning och ledning 
Bellman Groups VD är ytterst ansvarig för hållbarhets- 
arbetet men den dagliga framdriften och uppföljningen har 
delegerats till bolagets Hållbarhetschef. På varje dotterbo- 
lag finns det medarbetare som koordinerar arbete och in- 
formationsinsamling för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö- 
frågor.  

Koncernens styrelse beslutar kring strategiska fokus- 
områden och hållbarhetsrelaterade policyer som tillsam- 
mans med koncernens kärnvärderingar styr hur medarbe- 
tarna inom koncernen ska agera samt hur de tillsammans 
med kunder och underentreprenörer kan bidra till en håll- 
bar utveckling. 

Certifieringar och ledningssystem 
De flesta bolag inom koncernen bedriver under vissa tider 
någon form av tillståndspliktig verksamhet och säkrar lag- 
efterlevnad i enlighet med kraven i ISO 9001 och 14001.  
Bolagen ansöker löpande om nödvändiga spräng- och kross- 
tillstånd för arbeten där dessa tillstånd är tillämpliga.  
 

 
Tillstånd innehas även för koncernens deponier, bergtäkter 
och återvinningscentraler. För att minska miljöpåverkan  
arbetar koncernen kontinuerligt med miljörelaterade för- 
bättringar i verksamheten. Styrelsen för Bellman Group har 
beslutat att alla nyförvärv inom koncernen ska certifieras 
enligt bestämda ISO-certifieringar, 9001, 14001 och 45001.  

Koncernen använder ett ledningssystem för uppföljning 
av kvalitet, miljö och arbetsmiljö som är uppbyggt enligt 
systematiken i ISO-standarderna. Baserat på detta gör  
koncernen riskanalyser, mål- och handlingsplaner samt av- 
vikelsehantering. Grundlig rapportering och uppföljning 
möjliggör ständiga förbättringar av verksamheten och kon- 
cernen kan anpassa sig till intressenternas krav, behov och 
förväntningar. Inga förelägganden enligt miljöbalken har in- 
kommit under året. Under 2022 kommer de förvärvade bo- 
lagen under 2021, Ivarsson och Norrvidinge, att certifieras. 

Under 2021 har fem av sju dotterbolag erhållit samt- 
liga ISO-certifieringar (ISO 9001, 14001 och 45001). 

 

 

Om denna hållbarhetsredovisning 
Bellman Groups hållbarhetsredovisning avges av styrelsen och summerar på sidorna 32-45 
hållbarhetsarbetet och utfallet för 2021 samt utgör koncernens lagstadgade hållbarhets- 
rapport i enlighet med årsredovisningslagen. Hållbarhetsredovisningen omfattar moder- 
bolaget och dess dotterbolag avseende perioden 1 januari -31 december 2021. Frågor om 
rapporteringen hänvisas till Bellman Groups hållbarhetschef. 
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Vår påverkan i värdekedjan 
Bellman Group har ett heltäckande cirkulärt erbjudande 
inom bergsprängning, schaktning, transport och masshan- 
tering, där alla delar i kedjan har olika påverkan i relation till 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.  
Det finns en medvetenhet att alla delar i kedjan står inför 
olika hållbarhetsutmaningar. Koncernen har en hög ambi- 
tion att minska sin klimatpåverkan från direkta och indi- 
rekta utsläpp, erbjuda trygga, säkra och jämställda arbets- 
platser inom hela värdekedjan samt tillsammans med  
kunder, underentreprenörer och medarbetare samarbeta, 
påverka och bidra till en hållbar omställning. Bellman Group 
integrerar hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan. 

 

 

Hållbarhetsrelaterade policyer 
Dessa policyer baseras bland annat på nationell lag, bransch- 
regler samt FN:s Global Compact och FN:s vägledande princi- 
per för företag och mänskliga rättigheter. Bellman Groups sty-
relse har antagit följande hållbarhetsrelaterade policyer: 

 

 

• Alkohol-och drogpolicy 
• Arbetsmiljöpolicy 
• Likabehandlingspolicy 
• Miljö- och kvalitetspolicy 
• Riskpolicy 
• Uppförandepolicy (Code of Conduct)

Dialog och väsentlighetsanalys 
Under 2019 genomfördes en intressentdialog för att öka 
förståelsen kring vilka hållbarhetsfrågor som då var av bety- 
delse för koncernens intressenter. Bellman Groups primära 
intressenter var då kunder, medarbetare, underentrepre- 
nörer, styrelse och ledning. Intressentdialogen genomför- 
des via djupintervjuer och enkäter.  

Under 2021 genomfördes samtal med fyra hållbarhets- 
chefer hos några av Bellman Groups största kunder. Sam- 
talen adresserade bland annat framtida utmaningar  
 

 
och möjligheter. 

Dialoger och väsentlighetsanalyser har även förts i  
fokusgrupper och baserat på dessa har de nya strategiska 
fokusområdena vuxit fram. Under 2021 har Bellman Group 
identifierat fler intressenter och den primära intressent- 
gruppen utökats med investerare och myndigheter. En ny  
intressentdialog där dessa intressenter inkluderas och en 
uppdaterad väsentlighetsanalys kommer genomföras under 
2022. 

    
Intressentgrupp När Metod Intressenternas prioriteringar 

Styrelse 2019 Enkät 
Minskad klimatpåverkan, Attraktiv Arbetsgivare, Medarbetarskap, Affärsetik, Långsik-
tigt lönsamt företag 

Medarbetare 2019 Enkät 
Arbetsmiljö, Långsiktigt lönsamt företag, Attraktiv Arbetsgivare, Minskad klimatpå-
verkan, Affärsetik 

Kunder 2019 Enkät Arbetsmiljö, Affärsetik, Minskad klimatpåverkan, Inköpskrav 

Underentreprenörer 2019 Enkät 
Arbetsmiljö, Långsiktigt lönsamt företag, Attraktiv Arbetsgivare, Minskad klimatpå-
verkan, Affärsetik 

Hållbarhetschefer (kunder) 2019 
Djupintervju 

Enkät 
Arbetsmiljö, Affärsetik, Minskad klimatpåverkan, Medarbetarskap, Inköpskrav 

Hållbarhetschefer (kunder) 2021 Samtal Minskad klimatpåverkan, Fossilfrihet, Jämställdhet, Hälsa och säkerhet, Scope 3 

Styrelse och ledningsgrupp 2021 Workshop Minskad klimatpåverkan, Cirkulära flöden, Hälsa och säkerhet, Affärsetik 

Erbjudande Primär påverkan och fokus 

 

Inom transport och massförsörjning kommer den primära påverkan från fossila 
utsläpp från transporter och råvaror. Hållbarhetsarbetet fokuserar på optime- 
rade transporter, cirkulära flöden, en utökad modern fordonsflotta samt hälsa 
och säkerhet. 

 

Inom schakt och maskintjänster kommer den primära påverkan från fossila ut- 
släpp främst från maskiner och transporter. Hållbarhetsarbetet fokuserar på att 
utöka den moderna maskinparken samt fortlöpande arbeta med hälsa och  
säkerhet. 

 

Inom losshållning kommer den primära påverkan från fossilt utsläpp och håll-
barhetsarbetet fokuseras på fortsatt arbete inom hälsa och säkerhet. 

 

På deponier, bergtäkter och miljöanläggningar ligger den primära påverkan i 
hur hantering av massor sker. Inom hållbarhetsarbetet ligger fokus på återvin- 
ning och återanvändning av massor tillsammans med tur-och returtransporter 
samt hälsa och säkerhet. 

 

Inom markförädlingsprojekt ligger det primära hållbarhetsarbetet på återan- 
vändning av massor och tur- och returtransporter samt hälsa och säkerhet. 
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Strategiska fokusområden och mål för hållbarhetsarbetet 
Under 2021 intensifierades Bellman Groups hållbarhetsar- 
bete med målet att snabbare nå en långsiktigt hållbar bygg- 
och anläggningssektor. Fyra nya strategiska fokusområden 
antogs tillsammans med målbild och långsiktiga nyckeltal. 
Målen ska vara vägledande vid prioriteringar och beslut 
inom koncernen. Tidigare intressentdialoger och genom- 
förda dialoger under året, har legat till grund för de strate- 
giska fokusområden som koncernen under slutet av 2021 
valt ut som mest väsentliga i affärsplanen för perioden 
2022-2024.  

De fyra strategiska fokusområdena är; Grön flotta med 
stort fokus på resan mot klimatneutralitet 2045 samt att 
öka andelen förnyelsebart bränsle, Cirkulära flöden som 
handlar om en hållbar och cirkulär masshantering, Hälsa 
och säkerhet där stort fokus ligger på arbetsmiljö, nöjda 
medarbetare och att förhindra allvarliga olyckor samt fo-
kusområdet Etik och efterlevnad. 

Under 2021 genomfördes en analys av Agenda 2030 
och FN:s globala mål. Koncernen har identifierat sex globala 
mål till vilka Bellman Group har störst möjlighet att bidra.  

De identifierade målen är: 
• mål 5 Jämställdhet  
• mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
• mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
• mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
• mål 13 Bekämpa klimatförändringen  
• mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen  

Till dessa har sju undermål identifierats, vilka är:  
• 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap 

och beslutsfattande 
• 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg 

och säker arbetsmiljö för alla 
• 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad 

hållbarhet 
• 12.5 Minska mängden avfall markant 

 

• 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder 
och hållbarhetsredovisning 

• 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera  
klimatförändringar 
 

• 16.5 Bekämpa korruption och mutor 

 
Bellman Groups långsiktiga ambition är att omsätta FN:s globala mål till konkreta planer lokalt och genom en omfattande  
hållbarhetsagenda bidra till hållbara affärslösningar för såväl koncernen som våra kunder. 

 

Vi är en del av  
klimatutmaningen och 
behöver därför vara en 
del av lösningen. 

Magnus Persson, VD Bellman Group 

1 LTIF4 - Arbetsrelaterade olyckor med över fyra dagars frånvaro per en miljon arbetade timmar 

1   
1  

1  
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Grön flotta 
Bellman Groups verksamhetsområden omfattar bland annat sprängning, maskinentreprenad och transport, vilka  
alla har en betydande miljöpåverkan kopplat till förbränning av fossila bränslen. Den största delen av koncernens 
påverkan ligger i det egna och dess underentreprenörers fossila utsläpp. Utmaningen på kort sikt är att hantera 
den begränsade tillgången på elektrifierade och autonoma fordon, men även incitamenten, tillgängligheten av 
och kostnaden för förnybara bränslen.

 

Koncernens bidrag till minskad klimatpåverkan 
En målbild för klimatneutralitet 2045 sattes under 2021 och 
för att uppnå det krävs en stor insats. Bellman Group be- 
dömer att elektrifiering och förnybara drivmedel är en del 
av lösningen vilket innebär stora teknikskiften och krav på 
maskin- och fordonsleverantörerna samt drivmedels- 
producenterna.  

För att driva på utvecklingen och för att öka kunskapen 
och kapaciteten inom branschen finns Bellman Group  
representerad i olika samverkansprojekt och initiativ till- 
sammans med bland annat Trafikverket, Byggföretagen och  
Anläggningsforum. 

Koncernen deltar i flera projekt tillsammans med  
maskinleverantörer avseende utveckling av elektrifierade 
autonoma maskiner och fordon och deltar i breda dialoger 
med maskinleverantörer och kunder avseende framtiden 
fordonsflotta och hur en omställning kan underlättas och  
intensifieras. Bellman Group deltar i branschsamtal rörande 
fossilfria arbetsplatser och bistår med erfarenhet i strävan 
efter effektiva lösningar för att optimera masshantering. 

Transporter, fordon och maskiner 
Bellman Group strävar efter att minska miljöpåverkan från 
maskin- och fordonsparken samt maskintransporter genom  

 
att effektivisera och förbättra den logistiska planeringen 
samt att löpande byta ut maskin- och fordonsparken till 
mer moderna och bränsleeffektiva modeller. En förbättrad 
logistik och bränsleanvändning, samt ett ökat inslag av för- 
nybara drivmedel bidrar till såväl en minskad miljöpåverkan 
som en högre kostnadseffektivitet. Samtliga koncernens 
egna lastbilar är EURO 6 klassificerade. Flertalet ladd- 
hybrider med utsläpp under 50 g/km har köpts in eller  
leasats under 2021. 

Fossilfri fordonsflotta 
Förutom att koncernen och beställare ständigt ställer höga 
krav på koncernens transport och maskinpark använder 
koncernen miljöbränsle, ex. Hydrerad Vegetabilisk Olja 
(HVO), som ett alternativt drivmedel som enskilt innebär en 
minskning av CO2-utsläpp med dryga 90 procent. I flera av 
koncernens projekt används 100 procent HVO-drivmedel. 
Ambitionen är att öka andelen maskiner och fordon som 
drivs på förnybara drivmedel. HVO-drivmedel är dock inte 
tillgängligt i hela Sverige eller på alla projekt som koncernen 
verkar. För att öka andelen fossilfritt har fler av koncernens 
dotterbolag under 2021 påbörjat mätning av förnybart 
bränsle per fordon. 
 

 

 

 

   
 

   

Strategiskt fokusområde Målbild Mål 2024 Utfall 2021 Omfattning Uppfyllnad Kommentar 

Grön flotta 
För att minska koncernens klimat- 
påverkan behöver Bellman Group 
öka andelen förnybart drivmedel 
och modernisera sin fordonspark. 
Direkt påverkan, indirekt påverkan. 
  

Vi ska vara klimatneutrala 2045 
Genom att öka andelen förnybart drivmedel 
i den mån det är möjligt i koncernens pro-
jekt. Genom att samverka och delta i flera 
initiativ med syfte att bidra till en hållbar 
omställning. Detta påverkar koncernens 
framtida färdplaner för en fossilfri bransch. 
Genom hållbara inköp bidrar koncernen till 
en modern, elektrifierad och autonom  
fordonsflotta.  
Genom tydliga och väl förankrade nyckeltal 
och mål i kombination med en utarbetad  
intern färdplan bidrar koncernen till nation- 
ellt mål om klimatneutralitet 2045. 
 

 

10 procent  
minskade  

utsläpp 2024 

 
1,84  

(Scope 1,2)  
 

24,48  
(Scope 3) 

 

Alla  
koncernbolag 

- 

Relativ minskning i  
relation till omsättning 
(CO2 ton/MSEK ger  
utsläppsintensitet).  
2021 är basår varför 
ingen förändring  
presenteras. 

Öka andelen  
förnybart  
drivmedel 

2 procent Alla  
koncernbolag 

- 

Koncernen har under 
2021 hittat en gemen- 
sam struktur och av- 
gränsning för hur förny- 
bart drivmedel mäts och 
rapporteras. För 2021 är 
andelen förnybart driv- 
medel 2 procent av den 
totala drivmedelsför- 
brukningen. 
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Klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protokollet  
Sedan 2020 har Bellman Group samlat in och redovisat  
information gällande koncernens klimatpåverkande utsläpp 
från energianvändning, bränsleförbrukning, tjänsteresor, 
avfall samt inköp av varor och tjänster – ett så kallat klimat- 
bokslut enligt Greenhouse Gas Protokollet. Koncernens 
största påverkan ligger i dess indirekta utsläpp i Scope 3. 

Klimatbokslutet beräknar den totala klimatpåverkan av 
CO2-utsläpp i tre olika kategorier (Scope). Scope 1 visar på 
verksamhetens direkta påverkan genom att beräkna ut- 
släpp på fordon och maskiner, ägda och leasade. Scope 2  
visar på verksamhetens indirekta påverkan genom att  
beräkna utsläpp genom inköpt el och fjärrvärme. Scope 3 
visar på verksamhetens indirekta påverkan genom att be- 
räkna utsläpp genom tjänsteresor, avfallshantering samt in- 
köp av transporter, kapitalvaror, kontorsmaterial, kemika- 
lier och tjänster. Det finns två sätt att beräkna koldioxidut- 
släpp från elförbrukning, market based och location based. 
Bellman Group har beräknat sina utsläpp enligt location  
based data.  

Klimatbokslutet från 2020 gav en första överblick av 
verksamhetens påverkan och identifierade var den stora  
klimatpåverkan låg. Som en utveckling av tidigare kartlägg- 
ning har koncernen under 2021 blivit mer precis i sin rap-
portering genom plattformen Position Green. Detta har  
resulterat i en mer gedigen och omfattande insamling.  
Därmed har beslut tagits att bas- och jämförelseår av data 
ändrats till 2021. I tidigare rapportering angavs 2020 som 
basår.  

Resultatet av klimatbokslutet är viktigt och lägger grun- 
den för Bellman Group att framgent vidta rätt åtgärder i 
form av utveckling, effektiviseringar, implementering av ny 
teknik, kravställning på leverantörer, underlag för samar- 
beten med kunder samt för att nå målet om klimatneutrali- 
tet 2045.  

Utfallen i de olika Scopen ökar förståelsen för, och  
underlättar uppföljning av, fler och mer transparenta mål 
för ett långsiktigt engagemang att minska koncernens på- 
verkan i alla led. Utsläppen räknas i relation till omsätt- 
ningen och därigenom erhålls en utsläppsintensitet som  
förändras och därmed kan följas upp över tid.  

Detta innebär att koncernen kan presentera sina ut- 
släpp till kund och beställare, vilket skapar och lägger grun- 
den till fler och mer transparenta incitament för ett långsik- 
tigt engagemang att minska koncernens påverkan i alla led. 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbarhetshändelser 2021 

• Ny tjänst, Kommunikations- och  
hållbarhetschef tillsattes i mars 2021. 

• Intressentdialoger med hållbarhetschefer 
hos några av koncernens största kunder. 

• Ny hållbarhetsstrategi med fyra nya  
strategiska fokusområden godkändes av 
styrelsen. 

• Nya långsiktiga hållbarhetsmål är beslu- 
tade för perioden 2022-2024. 

• Koncernen har identifierat sitt bidrag  
till FN:s globala mål. 

• Hållbarhetsorganisationen förstärktes  
med en hållbarhetschef på heltid och  
en hållbarhetssamordnare. 

• Samarbete med Position Green inleddes 
för att öka transparens och spårbarhet i 
hållbarhetsdata. 

Scope 1: Fordon och maskiner, ägda och leasade 
Scope 2: Inköpt el och fjärrvärme 
Scope 3: Tjänsteresor, avfallshantering samt inköp av transporter,  
kapitalvaror, kontorsmaterial, kemikalier och tjänster 
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Cirkulära flöden 
Bellman Group transporterar väsentliga mängder med överskottsmassor från olika byggprojekt runt om i Sverige.  
Genom att öka andelen tur- och returtransporter och lägga större fokus på återanvändning och återvinning bidrar 
koncernen till avfallsminimering och cirkuläritet. Fokusområdet cirkulära flöden är identifierat som ett av  
koncernens viktigaste områden med många identifierade aktiviteter och ambitioner som kommer ta form  
under 2022. Därmed finns ännu inga specifika mål eller utfall att rapportera för 2021. 

 

Koncernen och cirkulära flöden  
Bellman Group har som ambition att bli marknadsledande 
och en heltäckande partner inom cirkulär masshantering. 
Varje år hanterar koncernen väsentliga mängder massor 
som transporteras från byggplats till mellanlagring, bear- 
betning, återvinning eller deponi. Ofta går det fulla lass till- 
baka till samma byggplats men många gånger tvingas trans- 
porterna gå tomma.  

Bellman Group ska tillsammans med kund vara aktiv, 
inom projekt med syfte att bidra till cirkularitet. Deponi- 
verksamheten och masshantering ska vara hållbar i alla led. 
Även vid nyetablering av deponiverksamhet är den långsik- 
tiga samhällsnyttan viktig för koncernen. Bevarande och att 
skapa hållbara samhällen ska vara en del av koncernens  
ledord. I dagsläget äger Bellman Group tre deponier och hyr 
fem och har nyligen förvärvat ytterligare två markområden 
strategiskt belägna nära stora infrastrukturprojekt. Genom 
Norrvidinge finns även tillgång till elva miljöanläggningar. 

Koncernen är aktiv på två egna bergtäkter. Bergtäkter 
skapar förutsättningar och är ett naturligt habitat för 
många arter vilket skapar en variationsrikedom bland le- 
vande organismer, på platser där Bellman Group gräver 
sten och grus. Bellman Group har en uttalad ambition att 
bevara och öka den biologiska mångfalden i de bergtäkter 
där de är verksamma.   

 
 

 
 

 
Under 2022 har arbetet påbörjats att ta fram mätbara mål 
inom området återanvändning av massor. Fram till och med 
2024 ska koncernen öka sin återanvändning markant. 

Tur och returtransporter 
Optimering av körsträckor, på och utanför arbetsplatserna, 
är en mycket viktig aspekt i koncernens hållbarhetsarbete 
och helhetserbjudande, både avseende miljö och ekonomi. 
Detta görs genom att i samarbete med kunder och partners 
minimera onödiga interna transporter mellan lastning och 
lossning. Två av koncernens dotterbolag deltar i ett pilot-
projekt för optimering av körsträckor i samband med byg-
get av Västlänken i Göteborg. 

Det finns digitala hjälpmedel i form av en app, som gör 
att lastbilsförare snabbt får information om hinder och 
olyckor på väg och rekommenderas ny färdväg samt att 
entreprenadmaskiner utrustas med teknik som gör att varje 
lass optimeras.  

Den digitala tjänsten Effektiv utlastning, som Bellman 
Group under 2020 tillsammans med Volvo och NCC varit bi- 
dragande till, används fortsatt. Detta för optimerad och  
planerad lastning från byggplats till deponi. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 

   

Strategiskt fokusområde Målbild Mål 2024 Utfall 2021 Omfattning Uppfyllnad Kommentar 

Cirkulära flöden 
Bellman Group ska öka det cirku-
lära flödet genom optimerade 
transporter och genom återan-
vändning och återvinning av mas-
sor. Genom detta bidrar koncernen 
till en hållbar masshantering och 
blir den självklara partnern för hel-
hetserbjudandet. 

Vi ökar återanvändning och 
återvinning av egenhante- 
rade massor samt ökar antal 
tur- och returtransporter. 
Koncernens fokus under 2022 blir att 
definiera begrepp inom masshantering 
internt samt sätta upp relevanta nyck- 
eltal och mål. Avgränsning i målet är 
kopplat till egenhanterade massor och 
med det menas de massor som koncer- 
nen hanterar på sina egna verksam- 
heter. Till detta hör även optimerade 
transporter där koncernen under 2022 
påbörjat mätningar. 

 
Återanvändning 
och återvinning;  
Mål sätts under 

2022 
 

- 
Alla koncern-

bolag 
- 

Inget mål eller  
utfall finns för 
2021 då detta är 
ett nytt mätom- 
råde för 2022–
2024. 

Tur- och retur-
transporter; 

Mål sätts under 
2022 

- 
Alla koncern-

bolag 
- 

Inget mål eller ut-
fall finns för 2021 
då detta är ett 
nytt mätområde 
för 2022–2024. 
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Hälsa och säkerhet  
För varaktig framgång krävs att Bellman Group och dess dotterbolag uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna mår bra, erbjuds en miljö utan olyckor och kan utvecklas. En god företagskultur bäddar för trivsel, 
goda relationer, låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro, jämlikhet och mångfald. 

Säkerheten ligger högst upp på agendan 
Säkerheten för personal är högst prioriterad och Bellman 
Group har en nollvision när det gäller olyckor och uppmunt- 
rar all personal och underentreprenörer att rapportera till- 
bud och olyckor. Risker, tillbud och olyckor rapporteras och 
utreds så att åtgärder kan vidtas så snabbt som möjligt. 
Inom koncernen genomförs kontinuerligt åtgärder för att 
skapa och upprätthålla säkra arbetsplatser, utbilda medar- 
betare i säkerhet samt att förändra attityder för att mot- 
verka riskbeteenden. Detta bidrar till en hälsosam organi- 
sation och en säker arbetsmiljö. Samtliga chefer och ledare 
med personalansvar ska genomgå en utbildning i arbets- 
miljö. Vid årets slut hade 100 procent av chefer och ledare 
genomgått utbildning. 

Arbetsmiljö 
Koncernens verksamhet omfattar arbete med stora maski- 
ner och fordon samt sprängning. Att hantering sker enligt 
gällande säkerhetsföreskrifter är av yttersta vikt så att per- 
sonskador kan undvikas. För ett par år sedan implemente- 
rade koncernen ett system för att förenkla avvikelserappor- 
teringen för medarbetare och inhyrd personal i det dagliga 
arbetet. Fem av åtta bolag inom koncernen har erhållit en 
uppdaterad 45000 (arbetsmiljö) ISO-certifiering under 
2021. Att inte kunna behålla eller rekrytera kvalificerad   

 
arbetskraft är en risk som Bellman Group hanterar genom 
att sträva efter en god arbetsmiljö och möjligheter till kom-
petensutveckling.  

Mobbning, trakasserier och hot 
Diskriminering, trakasserier, hot och våld är inte tillåtna i 
någon form och alla medarbetare ska ges lika möjlighet att 
utvecklas oavsett kön, ålder, etnisk härkomst, religion,  
politiska åsikter, sexuell läggning, funktionshinder eller 
andra särskiljande egenskaper. Under 2021 kom fem ären- 
den in i koncernens avvikelserapporteringssystem, varav 
två handlade om sexuella trakasserier och tre härrörde till 
hot och våld. Bellman Group har nolltolerans för sexuella 
trakasserier, hot och våld. Samtliga av dessa ärenden har 
behandlats enligt koncernens rutiner och riktlinjer. I början 
av 2022 lanserades en obligatorisk utbildning för alla med-
arbetare i koncernens Uppförandekod. 

Sedan 2020 har koncernens krisberedskap avseende 
hälsa och säkerhet kartlagts och ett system för krishante- 
ringsstöd har upphandlats med en extern aktör. På  
Bellman Group är HR- och arbetsmiljöchefen ansvarig för 
att aktivera krishanteringsstöd för personal och under- 
entreprenörer. 
 

 

  

   
 

    

Strategiskt  
fokusområde 

Målbild Mål 2024 
Utfall 
2021 

Omfattning Uppfyllnad Kommentar 

Hälsa och säkerhet 
Bellman Group ska inte ha några 
allvarliga olyckor och minskar år- 
ligen antal olycksfall med fler än 
4 dagars frånvaro utan att även- 
tyra inrapporterade fall. Alla be- 
handlas lika oavsett härkomst, 
könstillhörighet och sexualitet. 
Jämställdheten bland medarbe- 
tarna ska öka och kvinnor i le- 
dande befattning likaså. Medar- 
betarna ska ha god kunskap i  
säker arbetsmiljö. 

Vi är en attraktiv arbetsgi-
vare som erbjuder trygga, 
säkra och jämlika arbets-
platser  
Genom ökad kommunikation och kom- 
petenshöjande utbildningar ökar med- 
vetenheten kopplat till arbetsmiljö, 
hälsa och säkerhet. En förankrad vär- 
degrund genom budskap och lättill- 
gänglig information för alla medarbe- 
tare. Genom att tillgängliggöra möjlig- 
het att rapportera in fall rörande till- 
bud, olyckor och övriga avvikelser.  
Genom att säkerställa uppföljning och 
åtgärder vid fall av mobbning, trakas- 
serier och allvarliga olyckor. Koncer- 
nen ska även öka diversiteten i perso- 
nalstyrkan genom att erbjuda lärlings- 
platser och delta aktivt i yrkesnämnder 
och skolor för att kompetenssäkra  
bristyrken. 
 

0 allvarliga olyckor 11 
Alla  

koncernbolag  

En ökning föranleds av 
antal medarbetare samt 
en mer frekvent inrap-
portering 

3 LTIF4 5,8 
Alla  

koncernbolag  

Arbetsrelaterade 
olyckor med över fyra 
dagars frånvaro per en 
miljon arbetade timmar 

100 procent i  
arbetsledande  

befattning har fått 
utbildning i  
arbetsmiljö 

100 
Alla  

koncernbolag  
 

25 procent av våra 
medarbetare är 

kvinnor 
18/201) 

Alla  
koncernbolag  

1) andel i procent, kvin-
nor i chefsposition 

> 30 eNPS 27,8 
Alla  

koncernbolag  
Ett första resultat pre-
senterades i mars 2022 

0 fall av mobb- 
ning, våld eller sexu-

ella  
trakasserier 

5 
Alla  

koncernbolag  

Samtliga fall har hante-
rats enligt koncernens 
rutiner och riktlinjer 
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Jämlikhet och mångfald 
Bygg- och anläggningsbranschen är starkt mansdominerad 
och koncernen har en utmaning i att rekrytera kvinnliga 
medarbetare för att skapa en mer balanserad könsfördel- 
ning. Bellman Group är övertygad om att en inkluderande 
arbetsplatskultur präglad av mångfald gynnar alla. Koncer- 
nen har fastställt en målsättning att öka andelen kvinnliga 
medarbetare inom dotterbolagen. 

Olycksfallsfrekvens ska minska 
Sedan flera år har Bellman Group följt olycksfallsfrekven- 
sen, Lost Time Incident Frequency (LTIF). Från och med 
2021 har mätningar gjorts kopplat till över fyra dagars från- 
varo per en miljon arbetade timmar och koncernen har be- 
slutat att sätta ett mål kopplat till LTIF4. Målet är att minska 
olyckorna markant till under tre fram till och med 2024.  

 

 
 
 

 
 

Bellman Group och många av dess kunder har valt att lägga 
fokus på att minska personalens frånvaro till följd av 
olyckor. 

eNPS och medarbetarundersökningar 
Varje år genomförs en omfattande medarbetarundersök- 
ning för att mäta bland annat trivsel och nöjdhet bland 
medarbetarna, lyfta fram svagheter och styrkor till ytan och 
genom det fortsatt sträva efter att vara en attraktiv och bra 
arbetsgivare. Under 2021 togs beslut att börja mäta eNPS 
(Employee Net Promoter Score), ett mått som mäter hur 
sannolikt det är att en medarbetare skulle rekommendera 
sin arbetsgivare till vänner och familj. Första mätningen av 
eNPS genomfördes våren 2022.  
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Etik och efterlevnad 
Bellman Group värderar upprätthållandet av mänskliga rättigheter och sunda arbetsförhållanden högt. Koncer-
nens framgång baseras på medarbetarnas förmåga att bygga starka och långsiktiga relationer med kunder och 
underentreprenörer. För Bellman Group är det av yttersta vikt att alla medarbetare har en tydlig uppfattning om 
koncernens gemensamma mål och de etiska principer verksamheten utgår från. Detta gäller såväl för arbete inom 
koncernen som i kontakter med externa parter. Bellman Group tar avstånd från alla former av korruption och be-
drägerier samt eftersträvar öppenhet, integritet och ärlighet i hela verksamheten. 

Uppförandekod och våra riktlinjer 
Koncernen har upprättat en uppförandekod som ställer 
krav på hur medarbetare förväntas agera i affärsmässiga  
relationer. Uppförandekoden gäller samtliga medarbetare. 
Medarbetarna har tillgång till personalhandbok, avvikelse- 
hantering, visselblåsarsystem och krishantering genom en 
digital app.  

Bellman Group har sedan 2019 en uppförandekod för 
underentreprenörer, vilken måste efterlevas och bekräftas 
av samtliga underentreprenörer som anlitas av koncernen. 
Nya underentreprenörer godkänner uppförandekoden i 
samband med avtalsskrivning och under året arbetade kon- 
cernen med att kommunicera och inhämta godkännande 
från befintliga underentreprenörer. Målet är att samtliga 
underentreprenörer ska signera och ta del av koden. 

Bellman Groups app  
Bellman Groups app är ett verktyg för interninformation 
samt ett verksamt sätt att nå ut till koncernens alla  
underentreprenörer. Vid årets slut hade koncernens med- 
arbetare delgetts uppförandekoden via appen. Varje ny  
medarbetare får tillgång samt en introduktion i appens alla 
funktioner. Däribland finns uppförandekoden, persnalhand- 
bok, policyer och riktlinjer. Dessa dokument ska signeras i 
samma app. Det är via appen som medarbetare och unde- 
rentreprenörer når avvikelsehantering, visselblåsarsystem 
och övrig relevant information samt övriga dokument. I 
samma app finns även en utbildningsmodul vilken togs fram 
under 2021. Modulen är ett effektivt redskap för utbildning 
av både medarbetare och underentreprenörer. Bellman  

 

 
Groups app introducerades och implementerades under 
2021 och nytillkomna användare läggs till vartefter. 

Brott mot mänskliga rättigheter, korruption och affärsetik 
För att koncernen tidigt ska få kännedom om och kunna åt- 
gärda förhållanden och händelser som strider mot uppfö- 
randekod, policyer eller gällande lagar och regler uppmanas 
alla medarbetare, partners och underentreprenörer att 
meddela misstänkta avsteg direkt till Bellman Groups kon- 
cernledning eller via visselblåsarsystemet. Inkomna ären- 
den granskas och åtgärdas av HR- och arbetsmiljöchef till- 
sammans med Bellman Groups styrelseordförande, som 
inte är i beroendeposition gentemot koncernen. 

Under 2021 uppdaterades det koncerngemensamma 
visselblåsarsystemet som finns tillgängligt på koncernens 
och dotterbolagens hemsidor samt i appen. Detta gör det 
möjligt att fånga upp misstänkta händelser och stärka med- 
arbetares och andras möjligheter att rapportera misstänkta 
avsteg under anonymitet. Samtliga fall har hanterats enligt 
koncernens rutiner och riktlinjer. 

Långsiktigt lönsamt företag 
Att driva koncernen så att den är långsiktigt lönsam har inte 
bara ett finansiellt värde, utan påverkar även koncernens 
förmåga att behålla kompetenta och kunniga medarbetare, 
erbjuda marknadsmässiga ersättningar samt ha en modern 
maskin- och fordonspark. Vidare skapar det värde för sam- 
hället genom koncernens förmåga att anställa medarbe- 
tare, betala löner, arbetsgivaravgifter och skatter. 

 

Strategiskt fokusområde Målbild Mål 2024 
Utfall 
2021 

Omfattning Uppfyllnad Kommentar 

Etik och efterlevnad 
Bellman Group ska tillämpa god  
affärsetik genom att implementera 
uppförandekoden. Uppföljning om 
efterlevnad och tydliga riktlinjer ska 
eftersträvas. Koncernen har noll  
tolerans för brott mot mänskliga 
rättigheter, korruption och mutor. 
Koncernen rapporterar sina håll- 
barhetsaktiviteter enligt lagstadgad 
rapport. 

Alla våra underentreprenörer 
och anställda har signerat och 
tagit del av vår uppförandekod 
Följa upp uppförandekoder som delges 
vid kontraktsskrivning alternativt upp- 
muntra till digital signering via Bellman 
Groups app. Implementera ett bättre upp- 
följningsverktyg. Skapa bättre, mer trans- 
parenta rapporteringsverktyg för hållbar- 
hetsdata samt utveckla och förbättra  
rapporteringen av hållbarhetsaktiviteter.  
Synliggöra vägar för rapportering av  
visselblåsarärenden. 
 

100 procent av 
våra anställda har 

tagit del av vår 
uppförandekod 

100 
Alla  

koncernbolag  

Ett nytt rapporteringsverk- 
tyg har tagits fram under 
2021 tillsammans med 
Bellman Groups app där 
signering av dokument är 
möjlig. 

100 procent av 
våra underentre-
prenörer har tagit 

del av vår  
uppförandekod 

22 
Alla  

koncernbolag  

Ett nytt rapporteringsverk- 
tyg har tagits fram under 
2021 tillsammans med 
Bellman Groups app där 
signering av dokument är 
möjlig. Till underentrepre- 
nör räknas det kontrakte- 
rande bolaget. Utfallet ba-
serat på att 4 av 7 enheter 
har rapporterat.  

0 fall av korrupt- 
ion, mutor eller 

brott mot  
mänskliga  
rättigheter 

1 
Alla  

koncernbolag  

Rapporterades in via  
koncernens visselblåsar- 
kanal och hanterades  
enligt koncernens rutiner 
och riktlinjer. 
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Taxonomiförordningen 
Från och med 2021 omfattas Bellman Group av de krav som följer av artikel 8 i EU:s taxonomiförordning EU 
2020/852 ("EU-Taxonomin"). För 2021 ska andelen av ett bolags ekonomiska verksamheter som omfattas av  
EU-taxonomin presenteras.  

Bedömning av överenstämmelse med förordningen 
För att avgöra vilka av koncernens verksamheter som om- 
fattas av EU-taxonomin har en utvärdering genomförts av 
verksamheterna inom dotterbolagen i förhållande till de 
ekonomiska aktiviteter som beskrivs i den delegerade för- 
ordning som fastställts inom ramen för EU-taxonomin  
rörande begränsning av respektive anpassning till klimatför- 
ändringar EU 2021/2139. Identifiering av vilka verksam- 
heter som är relevanta har krävt tolkningar av taxonomin 
samt den delegerade förordningen. Bellman Groups tolk- 
ning är att för att en ekonomisk verksamhet, enligt  
definitionen i taxonomin, ska anses omfattas, måste verk- 
samheten generera extern omsättning, utföras av Bellman 
Group samt uppfylla beskrivningen av verksamheten i den 
delegerade förordningen.  

Baserat på denna tolkning är slutsatsen att stora delar 
av verksamheten inte omfattas av EU-taxonomin. De verk- 
samheter som omfattas är tjänster avseende vägtransport 
av gods och materialåtervinning av ofarligt avfall samt vissa 
av koncernens inköp och leasing av personbilar, medan öv-
riga tjänster relaterat till exempelvis sprängning, schaktning 
och hantering av massor för närvarande inte omfattas. 

De verksamheter som omfattas är följande: 

Tjänster avseende vägtransport av gods 
Inom koncernen erbjuds flertalet olika typer av transport- 
tjänster med lastbil vilket omfattas i EU-taxonomin av kate- 
gori 6.6 Tjänster avseende vägtransport av gods avseende 
målet att begränsa klimatförändringarna. Alla koncernens 
lastbilar är EURO 6 klassificerade.  

För att möjliggöra flexibilitet använder sig Bellman 
Group av underentreprenörer för att möta kunders behov. 
De transporttjänster som koncernen själva utför bedöms 
omfattas av EU-taxonomin medan de transporttjänster som 
utförs genom underentreprenörer bedöms inte omfattas av  
EU-taxonomin. 

Materialåtervinning av ofarligt avfall 
I dotterbolaget Norrvidinge bedrivs återvinnings- och sorte- 
ringsstationer vilket omfattas av kategori 5.9 Materialåter- 
vinning av ofarligt avfall avseende målet att begränsa  
klimatförändringarna. 

Vidare bedriver flera av dotterbolagen deponier där pri- 
märt inerta jordmassor och schaktmassor tas emot och 
återvinns. Då materialet i dessa fall används som återfyll- 
nad och/eller till återfyllnadsändamål bedöms denna typ av 
verksamhet inte omfattas av kategori 5.9 i EU-taxonomin.  

Inköp av taxonomi-relaterade produkter och tjänster 
Enligt EU-taxonomin medges även inkludering av kapitalut- 
gifter och driftsutgifter som relaterar till inköp av produkter 
och tjänster hänförliga till verksamheter vilka omfattas av 
EU taxonomin men som inte genererar intäkter som är  
direkt förknippade med verksamheten i fråga, förutsatt att 
dessa inköp bidrar till utsläppsminskningar och/eller att  
leverantörens ekonomiska verksamhet är förenlig med EU- 
taxonomin.  

Baserat på genomförd utvärdering har inköp och lea- 
sing av personbilar bedömts vara relevanta (kategori 6.5 
Transport med motorcyklar, personbilar och lätta motor- 
fordon). Koncernens personbilar är inte förknippade med 
externa intäkter utan används för att stödja vår övriga verk- 
samhet. För att inköp och leasing av personbilar således ska 
anses omfattas av EU-taxonomin ska personbilarna bidra till 
att målverksamheten blir koldioxidsnål eller leda till mins- 
kade växthusgasutsläpp samt omfattas av de tekniska 
granskningskriterier som definierats i den delegerade  
akten. Baserat på tillgänglig information per sista december 
2021, har vi tolkat detta som att endast personbilar med  
utsläpp om högst 50 g/km kan inkluderas. Koncernen har 
under året köpt in eller leasat flertalet laddhybrider med  
utsläpp under 50 g/km.  
 

 

 
Bellman Groups omfattning av EU taxonomin 
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Redovisningsprinciper / Redovisningspolicy 
Inom ramen för redovisning i linje med EU-taxonomin defi- 
nieras omsättning, kapitalutgifter och driftsutgifter enligt 
nedan. Definition av kapitalutgifter och rörelsekostnader 
skiljer sig här från vår ordinarie finansiella rapportering. 
Redovisningen av den andel av verksamheten som omfattas 
av EU-taxonomin har baserats på den andel av omsätt- 
ningen, kapitalutgifterna och driftsutgifterna som är direkt 
hänförliga till de verksamheter inom Bellman Group som 
omfattas av EU-taxonomin enligt ovan. Denna allokering 
har primärt baserats på finansiell information relaterad till 
relevanta resultat- och kostnadsställen. Vid sammanställ- 
ningen av informationen har kontroll genomförts i syfte att 
säkerställa att belopp inte dubbelräknats 

Omsättning 
Redovisningen av total omsättning motsvarar koncernens 
nettoomsättning från koncernens resultaträkning och rap- 
port över totalresultat på sid 59 samt not K4.   

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kapitalutgifter 
Redovisning av totala kapitalutgifter avser tillägg till  
materiella och immateriella tillgångar under året före av- 
skrivningar, omvärderingar och nedskrivningar samt undan- 
taget förändringar av verkligt värde. Vidare ingår tillägg i  
nyttjanderätter samt materiella och immateriella tillgångar 
som härrör från rörelseförvärv exklusive goodwill. Se not 
K10 avseende tillkommande nyttjanderätter, K15 och K16 
avseende tillägg till immateriella anläggningstillgångar  
respektive materiella anläggningstillgångar.  

Driftsutgifter 
Redovisningen av driftsutgifter inom ramen för EU- 
taxonomin omfattar koncernens direkta kostnader som  
avser byggnadsrenoveringar, kortsiktiga leasingavtal och 
underhåll och reparationer. Den större delen av Bellman 
Groups driftsutgifter relaterar till underhåll och repara- 
tioner av fordon och maskiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

Nyckeltal Total MSEK 
Andelen som omfattas av 

taxonomin (%) 
Andelen som inte omfattas 

av taxonomin (%) 

Omsättning 2 861,4 17 83 

Kapitalutgifter (CAPEX) 439,7 4 96 

Driftsutgifter (OPEX) 96,7 24 76 
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Hållbarhetsdata 
All datainsamling sker sedan årets fjärde kvartal via plattformen Position Green och registreras antingen per  
kvartal eller på årsbasis. Under året har två bolag förvärvats. I kvartal två tillkom Ivarsson och i kvartal tre tillkom 
Norrvidinge. Siffrorna för klimatbokslutet samt utsläppssiffror beräknas på helår proforma. Övriga siffror beräk- 
nas och rapporteras in per kvartal.  
 

Klimatbokslut 2021 1)    Hälsa och säkerhet   
Klimatbokslut, (ton CO2e) 2021  

 Tillbud och olyckor 2021  

Scope 1 5 213   
 Totalt (antal) 165  

Fordon och maskiner 5 213   
 - varav allvarliga olyckor 16  

Scope 2 43   
 - varav mindre tillbud 149  

Inköpt energi 43   
 Lost Time Incidents Frequency (LTIF) 2021  

Scope 3 70 059   
 LTIF (snitt under året) 32,2  

Inköpta transporter 52 668   
 LTIF4 (sjukfrånvaro över 4 dagar) 5,8  

Inköpta varor och tjänster 15 651   
 Sjukfrånvaro 2021  

Avfall 1 350   
 Genomsnittlig sjukfrånvaro, % 9  

Tjänsteresor 390   
 Personal, fördelning kvinnor, % 2021  

Summa totalt utsläpp 75 315   
 Medarbetare 18  

Utsläppsintensitet (CO2e/MSEK) 2021  
 Ledande befattning 20  

Scope 1 1,82  
 Koncernledningen Bellman Group 18  

Scope 2 0,02  
 Styrelse Bellman Group 43  

Scope 3 24,48  
 Antal anställda (antal) 2021  

1) pro forma    Medelantal antal anställda (koncern) 594  

    Lärlingar (antal) 2021  

    Lärlingar som sysselsattes 51  

Etik, efterlevnad och styrning       
Anställda som tagit del av Uppförandekoden 2021   Grön flotta   
Antal, % 100  

 Dieselförbrukning 2021  

Underentreprenörer som tagit del av Uppföran-
dekoden 2021   

Förbrukning per arbetad timme (liter) 1) 10  

Antal, % 22  
 Andel förnybart bränsle 2021  

Verksamheter som är certifierade enligt ISO 
(14001, 9001, 45000) 2021   

av total förbrukning bränsle, %  2  

Dotterbolag (antal) 5 av 7  
 Antal miljöincidenter 2021  

Moderbolag (antal) 0 av 1  
 Incidenter, helår (antal) 11  

    1) pro forma   
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Revisorns yttrande avseende den  
lagstadgade hållbarhetsrapporten 
 

Till bolagsstämman i Bellman Group AB (publ), org.nr 559108–3729 

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 
2021 på sidorna 32–44 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Re-
visorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 

Stockholm den 26 april 2022 
 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 

 

REVISORNS YTTRANDE  
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