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VD har ordet

2021 blev ett bra år för TransportCentralen trots pandemi i
världen. Vi har tillhört en bransch som har klarat de annorlunda
tiderna bra och med en god efterfrågan. Byggsektorn var på
väg ned under 2019 och även industrin kunde uppleva en viss
avmattning, när pandemin slog till 2020 så var vi nog många
som trodde att det skulle bli en total inbromsning.

Vissa branscher så som besöksnäring, hotell och restaurang,
resor m.m. fick näst intill ett total stopp. Medan vi inom
exempelvis byggsektorn och transport fick en uppgång, det
blev viktigt med boende och att fixa till där hemma.
Omsättningen ökade med 13% under 2021 och gav ett historiskt
bra resultat, en utmaning har varit att få tag i resurser när de
egna inte räcker till.

Vårt arbete med att utveckla verksamhetssystem och
hållbarhetsarbetet har gått vidare, vi har nu digitaliserat vår
verksamhetshandbok på en plattform som vi kan utveckla
vidare. Vi har under året också fått i gång en TC-app som ger
oss möjlighet att få ut information till alla på ett effektivt och
snabbt sätt. Vi är certifierade för ISO 9001 och 14001, samt
diplomerade för ISO 26001 (social hållbarhet).

TransportCentralen är certifierad för Fair Transport, ett
initiativ från Sveriges Åkeriföretag för transportföretag som
kör trafiksäkert, miljösmart och konkurrerar på sunda villkor
genom sitt arbete med social hållbarhet.

Vi fortsätter vår hållbarhetsresa där vi gjort en del konkreta
investeringar för att minska vårt klimatavtryck. Hösten 2017 så gjorde
vi vår första investering i solenergi på vår fastighet Torsholm i
Falkenberg, där var redan bergvärme installerat på fastigheten och vi
tog då ett nästa steg i utvecklingen. Installationen blev ca 50 kw som
var 25% av den dåvarande årsförbrukningen. 

Med en utökad hyresverksamhet kommer behovet av mer el och vi
planerar nu för att investera i mer solenergi på fastighet.
För våra fastigheter i Halmstad så har vi gjort vissa
energieffektiviseringar med installation av ledbelysning på terminal och
lager. 

Under 2019/2020 så investerade vi i ny uppvärmning för fastigheten,
vi tog bort gas pannan för uppvärmning, och installerade
värmepumpar.
Under våren 2020 så installerades 180 kw solenergi på våra tak. Idag
producerar vi ca 80% av vår årsförbrukning!

Den stora utmaningen för oss är övergången till fossilfria transporter
och entreprenader. Vi hade kommit en bra bit på väg med
användningen av HVO, men detta stannade av med reduktionsplikten.
Vi följer och utvärderar möjliga alternativ för en hållbar lösning i
framtiden, där vi kan köra helt fossilfritt!

Vi är nöjda med vårt hållbarhetsarbete för året 2021 och ser nya
utmaningar framför oss under det nya året.



02

Vi är TransportCentralen

TransportCentralen i Halland AB (TC) är en lastbilscentral som bildades
1940 och har drivits som en ekonomiskförening fram till 2012 då
verksamheten övergick i aktiebolagsform, det finns ca 75 delägare till TC.
TC har övertid vuxit organiskt men även genom fusioner med kollegor.

TransportCentralen i Halland AB har idag ca 270 personer sysselsatta i
moderbolaget eller i de 75 delägarföretagen. I TC AB så är det 30 anställda
som jobbar med trafikplanering och administration, samt försäljning. 

För verksamhetsområde logistik så har vi personal som arbetar på vår
terminal och på vårt lager. I vår recycling så har vi personal som jobbar med
sortering av verksamhetsavfall som kommer till våra anläggningar och
chaufför för liftdumper.

Verksamheten i TransportCentralen är fördelad på två affärsområden, logistik och
entreprenad.

Entreprenadverksamheten innefattar anläggningstransporter med tipp- och kranbilar, samt
grävmaskiner. I affärsområdet finns även recycling. Recycling verksamheten är i Halmstad,
Falkenberg och Varberg. Med mottagningsanläggningar i Falkenberg och Halmstad.
Verksamhetsområdet för entreprenad är framför allt från Ängelholm till Varberg, men vi kan
även följa kunden längre bort.

Logistik innefattar inrikes fjärrtransporter med dagliga avgångar, specialtransporter,
distribution och styckegods. Vi har även 3pl hantering vid vårt lager i Halmstad.
TC är delägare i nätverket OnRoad, där vi är ansvariga för Halland och har terminal i
Halmstad.
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VD
Lars Quander

Affärsområdeschef Entrepreprenad
Halmstad, Markus Johansson

Affärsområdeschef Logistik,
Thomas Skottlund

Platschef Entrepreprenad
Falkenberg, Fredrik Mobjer

Organisationsöversikt



Nyckeltal

Flerårsöversikt (tkr)

Koncernen

2021 2020 2019 2018

Nettomsättning 455 938 402 925 375 062 381 565

Resultat efter finansiella poster 7 544 3 855 3 964 3 972

Balansomslutning 134 685 116 381 103 653 106 552

Soliditet (%) 35 37 40 38

Moderbolaget     

Nettomsättning 454 778 401 121 373 060 380 013

Resultat efter finansiella poster 7 418 3 519 3 454 3 649

Balansomslutning 118 910 100 294 87 362 89 841

Soliditet (%) 37 40 45 43
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Vision &

Värdeord

Vision &

värdegrund

Vår vision är att vi skall vara det
marknadsledande logistik- &
entreprenadföretaget i Halland, med lokal
och personlig anknytning. 

Den gemensamma värdegrund
sammanfattas med TRE (Trygghet, Respekt
& Engagemang).

TC ska bedriva en lönsam affärsverksamhet
med god etik. Vi ska vara ett föredöme inom
hållbart företagande, vilket innefattar miljö,
affärsmoral, jämställdhet, mångfald,
arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Hur vi skapar

kundlojalitet

Kompetent personal
Korta kontaktvägar
Professionellt bemötande

God spårbarhet
Avslutar orders i realtid
Strävar efter 100% leveransprecision
Kontinuerligt mäta och utvärdera våra
prestationer som underlag för ständig
förbättring

Personliga kontakter

Hålla en hög kvalité

TransportCentralen

som arbetsgivare

TC's målsättning är att skapa en arbetsplats som
upplevs som utvecklande och stimulerande för
alla anställda.

Möjlighet att kunna påverka sin egen
arbetssituation och att kontinuerligt fortsätta
utveckla sin kompetens. 

Anställda, delägare och chaufförer ska känna till
verksamheten, dess vision och värdegrund.

TC stöder FN:s Global Compact som innefattar
tio principer om mänskliga rättigheter,
arbetsrättsliga frågor, skydd för miljön och
motverkan mot korruption.
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TCs

Hållbarhetsarbete 

Miljö och hållbarhetsarbetet är ett av TransportCentralens fokus och vi gör allt vi
kan för att bidra till en god- och hållbar miljö. Detta görs bland annat genom vårt
arbete inom fair transport.

Våra medarbetare är den viktigaste tillgången vi har, vi arbetar därför aktivt med
att skapa en trivsam, utvecklande, jämställd och säker arbetsmiljö. Vårt sociala
ansvarstagande sträcker sig (förutom internt) även när vi anlitar externa resurser,
där vi ställer krav på schyssta arbetsvillkor för den anställde. Inom organisationen
jobbar vi aktivt med jämställdhet och mångfald så att det skapas förutsättningar
för alla medarbetare att uppnå sin fulla potential. 

Vi erbjuder alla våra anställda, delägare och chaufförer möjligheten att gå
utbildningskurser där de känner att de saknar kompetens men också där dem vill
utvecklas och bli bättre. Dessutom jobbar vi nära med yrkes skolor specifikt de
inom transport och anläggning där vi försöker motivera allt fler unga att komma in
bra i branschen och erbjuda bra praktikplatser samt jobb under och efter
utbildningen.

TransportCentralen hanterar/förädlar avfall från fem
kommuner i Halland och har en återvinningsgrad på 90%
(medräknat energiåtervinning). Vi strävar ständigt att
utveckla nya energisnåla och hållbara metoder för att nå
våra mål. 

Inom hållbar energi jobbar vi mot att bli helt
självförsörjande med el, vi har sedan 2020 installerat
solceller på våra kontor/anläggningar i Halmstad och
Falkenberg. Detta innebär att vi i dagsläget är 80%
självförsörjande med målet att bli helt självförsörjande
inom ett par år. 
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Ledningssystem Kvalitets- och Miljöpolicy

För att vara tydliga med vårt miljöfokus och vår strävan att leverera med hög
kvalitets- och miljösäkring enligt ISO standard. Sedan 2011 är vi ISO-certifierade
enligt 9001 och 14001. 

Vi utövar även riktlinjerna inom ISO 26000, vilket ger vägledande rekommendationer
inom socialt ansvarstagande och där är vi verifierade då det i nuläget inte går att bli
certifierade inom detta.

Kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar
Vara lyhörda för våra kunders krav, behov och förväntningar
Att varje uppdrag ska utgöra en rekommendation för kommande affärer.
Följa aktuell lagstiftning
Erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för tjänsten blir så låg som möjligt för
kund.
Genom utbildning och information ha kunniga och motiverade medarbetare.
Att överenskomna leveranstider hålls till kund
Kontinuerligt mäta och utvärdera kundnöjdheten av de tjänster som utförs.

TransportCentralen skall arbeta för att erbjuda tjänster som motsvarar eller
överträffar kundens förväntningar och som skapar ett långvarigt förtroende för
ett bra samarbete.
Det uppnås bland annat genom att:

Inom miljö jobbar vi aktivt för att samordna och effektivisera alla
transportuppdrag för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. 

För att nå ut till våra chaufförer och delägare så jobbar vi aktivt med vår TC
applikation för att nå ut med kommunikationen till alla berörda inom
organisationen på bästa möjliga sätt. 

Ledningssystemet som vi använder är AM-Systems där vi inom organisationen
hittar allt ifrån företagets policys, organisationsuppbyggnad, arbetsbeskrivningar,
uppförandekod och förarhandbok. Förutom dokumenthantering använder vi också
systemet till ärenden så som avvikelser på orders, förbättringsförslag,
protokollföring, reklamationshantering och mycket mer. 
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Våra intressenter

Interna Externa

Banker
Samhället & Myndigheter
Leverantörer
Försäkringar
Partners
Kunder
Konkurrenter
Leverantörer

Personal
Delägare
Styrelse
Chaufförer



09

Trafiksäkerhetspolicy

Företagsledning, transportledning, transportörer och förare skapar förutsättningar
och tar ett aktivt ansvar för att uppdragen utförs så trafiksäkert som möjligt.
Följa gällande lagar för arbets-, kör och vilotider.
Inte använda droger (inkl. stark medicin) eller alkohol under arbetsutövning. Arbeta
förebyggande genom att tillhandahålla information och erbjuda relevant utbildning
till delägare, förare och personal.
Om vi skall prata i mobiltelefon eller använda annan kommunikationsutrustning
under körning, skall detta ske enligt gällande regler.
Vi använder alltid säkerhetsbälte.
Vi säkrar godset på ett korrekt sätt.
Vi följer gällande viktbestämmelser.
Vi skall alla köra riskmedvetet och anpassa körsättet efter väglag och omgivning.
Inte acceptera villkor i kunduppdrag som kan riskera att trafiksäkerheten
åsidosätts.

TransportCentralens ambition är att med ett ledningsansvar som grund och genom ett
systematiskt trafiksäkerhetsarbete i vår verksamhet medverka till att angelägna
trafiksäkerhetsmål uppnås i enlighet med Svensk Åkerinärings avsiktsförklaring
beträffande trafiksäkerhet. 

Genom professionell yrkesutövning, hänsynstagande till lagar och regelsystem och
ansvarstagande i övrigt skall vi av våra medtrafikanter, uppdragsgivare och kollegor
uppfattas som föredömen i trafiken.

Detta uppnås genom:
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Fair Transport

TC är certifierade inom Fair Transport där vår
hållbarhetscertifiering bildar ett axplock av vårt
hållbarhetsarbete inom klimat och miljö, socialt
ansvarstagande och trafiksäkerhet. 

Vi ställer även krav när vi anlitar externa transportörer på
schyssta villkor, exempelvis lika betalt för lika arbete samt
om det följer Fair Transports riktlinjer. 

För att vi ska utvecklas som organisation erbjuder vi
relevant utbildning till delägare, förare och personal. Detta
kan vara allt från att informera om godssäkring, riktlinjer
och informativa möten om hur vi kör/planerar klimatsmart
för att minska vårt koldioxidavtryck. 



Miljömål

Vårt övergripande mål är att vi ska minska vår miljöpåverkan i den mån
vi kan, med målet att vara fossilfria till 2035. Vi kollar kontinuerligt på
nya lösningar som vi tror är hållbara för vår organisation framåt. Bland
annat kollar vi på andra alternativ till el-lastbilar som klarar av att gå
längre sträckor och som går att tanka upp snabbare och är mer hållbara
enligt oss.

När vi kollar på framtidens fossilfria resurser och drivmedelsalternativ så
tror vi att vätgas & vätgaslastbilar kommer att vara rätt väg framåt i vår
resa mot målet att vara fossilfria 2035, se följande sida.

Euro 6
82.1%

Euro 5
13.8%

Euro 4
2.4%
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Euroklass

Entreprenad ligger på ett medelvärde på 5,62.
Logistik ligger på ett medelvärde på 5,94.

Detta mäter vi årligen för både vår entreprenad & logistikavdelning,
varav euro 6 är det högsta möjliga.
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Framtidens

drivmedel

TransportCentralens ledning, tillsammans med styrelsen har som en
återkommande fråga vad vi tror kan bli lösningen för vår verksamhet när det
kommer till drivmedel för våra resurser. Vi är inte övertygade att elektrifieringen
är den hållbara lösningen för tunga och längre transporter.

En möjlighet som vi tittar på är att via förnybar energi tillverka vätgas, vätgas är
en möjlighet att lagra energi från sol och vind för att kunna använda den när man
har behovet. 

Bilden till höger ger en illustration över hur det kan gå till att göra vätgas från sol-
eller vindkraft, via en elektrolys (två elektroder i vanligt vatten) och då får man
syre och vätgas. Vätgasen kan sedan omvandlas via en bränslecell till el. Detta kan
man använda i ett fordon som då har en elmotor eller till att gå till en fastighet
/samhälle för att täcka upp den normala elanvändningen.

Vi har sedan 2019 kontinuerligt jobbat med att bygga upp med solceller både i
Halmstad och i Falkenberg och där är vi i nuläget 80% självförsörjande på el. Detta
kommer vi att fortsätta bygga vidare på under 2022 för att se vad vi kan göra,
bland annat möjligheten att starta en mindre produktion på vår anläggning i
Torsholm. 



Här är vi idag

Vi har bestämt oss att
vätgas är rätt väg att

gå för oss mot vår
resa till att vara helt

fossilfria.

Resan framåt

De första vätgas
prototyperna av

lastbilar/maskiner
börjar sakta att rulla

på.

Nära slutmål

Serieproduktion av
vätgasfordon startar

och vår resa startar att
i operativ skala byta ut
nuvarande fordon mot

vätgas fordon.

100% Fossilfria

transporter

Hela flottan utbytt.

Vår resa mot klimatneutrala
transporter

2021 2024 2027 2035
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NKI - Nöjd Kundmätning, Mål 4,0/5,0.

Genomförs vartannat år, analys av svar

och åtgärder görs efter färdig analys.

Nöjd medarebetare, Mål 4,0/5,0.

Mätningen görs två gånger per år, analys

av svar och åtgärder görs efter färdig

analys. 

Korttidsfrånvaro, Mål <0,5% / 100%.

Mäts varje månad, åtgärderna innebär

samtal med anställd och extern hjälp vid

behov.

Utfall 3,9

Utfall 4,19

Utfall 0,74%
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78%

84%

1%



Har du förtroende för TCs ledning?

Har du förtroende för TCs styrelse?

Anser du att ledningen på TC jobbar för

att uppfylla de uppsatta målen?

Utfall 95%

Utfall 100%

Utfall 100%

15

95%

100%

100%

Delägareenkät
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Avslut

Tack för visat intresse! 
Vi på TransportCentralen ser positivt fram emot

utvecklingen och arbetet inom hållbarhetsfrågor. Vi
jobbar ständigt för att bli ännu bättre och därför vill vi

gärna ha dina synpunkter!

Vi finns på sociala medier. Följ oss gärna via:


