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Ambitiösa mål för hållbarhetsarbete ger resultat  
Thomas Concrete Group presenterar Hållbarhetsredovisning 2020  

 
Göteborg, 17 maj 2021 

 
Hållbarhet handlar om att balansera och väga samman 
de tre hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet. Därför står nöjda medarbetare, en 
säker arbetsplats och klimatneutral betong i fokus för 
koncernen Thomas Concrete Group. Resultaten 
presenteras i den nya Hållbarhetsredovisningen 2020.  
 
Tydliga fokusområden, ambitiösa mål och kontinuerlig 
uppföljning möjliggör den utveckling som Thomas Concrete 
Group har haft de senaste åren.  
 
Målinriktat arbete mot nöjda medarbetare har resulterat i ett 
stegvis ökat index för engagemang, vilket är nu betydligt högre 
än genomsnittet i branschen. Företaget vann tidigare i år 
Brilliant Futures pris ”Årets arbetsgivare 2020” inom bygg- och 
tillverkningssektorn. 

 
Säkerhet är ett särskilt viktigt område i byggbranschen. Förutom att uppfylla myndigheternas krav 
vidtar företaget kontinuerligt nya säkerhetsåtgärder. Under 2020 minskade LTI-frekvensen (skador 
som leder till förlorad arbetstid) inom Thomas Concrete Group, vilket var en viktig förbättring jämfört 
med 2019. Det visar att det löpande säkerhetsarbete och de säkerhetsåtgärder som vidtas ger 
resultat. 
 
Byggbranschen står inför stora hållbarhetsutmaningar.  
- Vi har arbetat med betong sedan 1955, och erbjudit klimatförbättrad betong sedan 2012. Med vår 
kunskap och erfarenhet har vi länge bidragit vi till branschens klimat- och hållbarhetsomställning. – 
säger Karin Gäbel, Hållbarhetschef på Thomas Concrete Group. - Vi har kommit långt i användningen 
av alternativa bindemedel inom koncernen och fortsätter att leta efter nya lösningar för att 2030 kunna 
erbjuda våra kunder helt klimatneutral betong.    
 
>> Team Thomas Hållbarhetsredovisning 2020 (PDF)  
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Karin Gäbel, Hållbarhetschef, Thomas Concrete Group AB  
karin.gabel@thomasconcretegroup.com  |  Telefon: +46 10 450 52 01 
 
Om Thomas Concrete Group AB 
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar  
 högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av Martin 
Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger 
i Göteborg. Koncernen har 2050 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 
miljarder SEK under 2020. www.thomasconcretegroup.com 
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