
I dagens konkurrenssituation finns risk att både köpare och sälj-
are av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt 
ansvar i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi anser att 
både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för 
en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Fair Transport under-
lättar för alla som köper transporter att göra bra val.

Vi kör trafiksäkert
•  Vi följer trafikregler och hastighetsbegränsningar
•  Vi följer regler om kör- och vilotider
•  Vi lastar och säkrar godset korrekt
• Vi använder bara besiktigade fordon

En yrkesförare som följer kör- och vilotider 
tar regelbundna raster och kör inte för långa 
arbetspass. Föraren får en bra arbetsmiljö, goda 

arbetsvillkor och kör mer trafiksäkert. Tack vare reglerna om 
kör- och vilotider har vi som åkeri också kontroll på tider 
och leveransöverenskommelser. Vi är kompromisslösa vad 
gäller alkohol och droger och använder alltid bilbälte, även 
vid kortare sträckor. Vi lastar godset korrekt och följer svensk 
lagstiftning vad gäller lastsäkring. För att våra fordon alltid 
ska vara i trafiksäkert skick besiktigas och underhålls de 
regelbundet. Våra förare tar ett stort ansvar för att förebygga 
olyckor och öka säkerheten för andra medtrafikanter. Vi vill 
vara goda föredömen i trafiken.

Vi kör klimatsmart
•  Vi är utbildade i sparsam körning
•  Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången
•  Vi tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan
• Vi följer gällande kvalitets- och miljöplaner

Våra förare är utbildade i sparsam körning och 
förstår vikten av att spara bränsle med hänsyn till 
både miljö och ekonomi. Vi arbetar aktivt för att 

minska bränsleåtgången och såväl lastbilar som förarbeteende 
och bränsle förbättras och förnyas ständigt. Vi är också med 

och ställer krav på tillverkare och förare för att uppnå minsta 
möjliga miljöpåverkan. Vi kontrollerar bränsleförbrukningen 
och följer upp våra utsläpp löpande. Via Sveriges Åkeriföre-
tag har vi tillgång till verktyg för att beräkna miljöpåverkan 
och kan redovisa transporternas avtryck på miljön. Tack vare 
effektiv planering och samverkan med våra kunder erbjuder 
vi transporter som ger minskad miljöbelastning.

Vi tar ansvar
•  Vi ger vår personal trygga anställningar och goda 
 arbetsförhållanden
•   Vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter
•   Vi har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet 
 som krävs
•  Vi följer en etisk policy

Vi är inte bara åkare som tar ansvar för att trans-
porterna håller hög nivå, vi är också arbetsgivare 
som tar hand om vår personal. När personalen 

mår bra och känner sig trygga i sin anställning kan också 
våra kunder känna sig trygga med sina varutransporter. Våra 
medarbetare omfattas av alla de delar som bygger ett socialt 
hållbart företagande. Vi respekterar de regler som finns, tar 
miljö- och säkerhetsfrågor på allvar och har alla papper i 
ordning. Vi tar avstånd från svartarbete, korruption och alla 
former av kriminalitet. Vi har också det yrkeskunnande, 
ekonomiska resurser och goda anseende som yrkestrafiktill-
ståndet kräver. Vi omfattas av Sveriges Åkeriföretags etiska 
policy.

  
  En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst  
  och ärligt företagande bidrar till en sundare åkeri-
  näring. Läs mer och ta del av hela programförklaringen 
  på akeri.se/fairtransport.

SUNDA TRANSPORTER  
FRÅN SUNDA ÅKERIFÖRETAG
ANBUDS- och oFFERTBILAGA

Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens branschorganisation 
och som medlemsföretag är vi med och arbetar för en sund och lönsam 
utveckling av vår bransch. Vi är också en del av Fair Transport – ett ställ-
ningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som 
kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. 

SverigeS Åkeriföretag
telefon: 08-753 54 00

e-mail: fairtransport@akeri.se
www.akeri.se


