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Vilka spår i miljön som lämnas av lastbilstrafiken påverkas av en 

mängd olika faktorer. Val av vägar, körteknik och hur fordonet fram-

förs, fordonets kvalitet och effektivitet och förstås vilket bränsle som 

används. Det finns många möjligheter att tänka klimatsmart.

 Med Fair Transport – sunda transporter från sunda åkeriföretag – 

vill vi underlätta för transportköpare att göra bra och goda val. Det är 

också därför vi samarbetar med Q3 – Forum för hållbara transporter, 

en ideell förening som arbetar för att det ska bli enklare att köpa och 

sälja hållbara vägtransporter.

 Som medlem i Q3 får du tillgång till ett upphandlingsverktyg som 

hjälper dig att köpa transporter som ställer höga krav på arbetsmiljö, 

trafiksäkert och miljö. Du får också tillgång till expertrådgivning och 

ett forum för utbyte av erfarenheter.

 Det krävs kunskap för att kunna ställa rätt krav och se vad som 

utmärker en hållbar transport. Tack vare Fair Transport och Q3 får 

du som transportköpare en god hjälp på vägen.

LÄS MER OM SAMARBETET MED Q3 ››

LÄS MER OM FAIR TRANSPORT ››

Copyright © 2015, Sveriges Åkeriföretag. Alla rättigheter är reserverade. 

Avregistrera dig från nyhetsbrevet Uppdatera din e-postadress

Kontakt
Sveriges Åkeriföretag
Tfn: 08-753 54 00
fairtransport@akeri.se
www.akeri.se

Vi kör trafiksäkert
En ökad trafiksäkerhet räddar 
inte bara människoliv. En ökad 
trafiksäkerhet ger även minskade 
kostnader för bränsle, gods och 
fordonsskador. Och en trygg 
leverans. LÄS MER ››

Vi kör klimatsmart
Långsiktigt hållbara transporter 
kräver kunskap och planering. 
Det handlar inte om att sluta 
transportera. Det handlar om att 
transportera smart. LÄS MER ››

Vi tar ansvar
En transporttjänst som bygger 
på ett lagligt, seriöst och ärligt 
företagande bidrar till en sundare 
åkerinäring. Det är bra för både 
oss, våra kunder och hela sam-
hället. LÄS MER ››

Ta hjälp av Q3!
Med Q3s upphandlingsverktyg 
skapar du ditt eget fråge-
formulär utifrån ett hundratal 
frågor som kretsar kring socialt 
ansvar, arbetsmiljö, trafiksäker-
het och miljö. LÄS MER ››

Välj Fair Transport!
Med Fair Transport vill vi på 
Sveriges Åkeriföretag lyfta fram 
och uppmärksamma sunda 
transporter från ansvarsfulla 
åkerier. Åkerier som kör 
trafiksäkert, tänker klimatsmart 
och erbjuder goda arbetsför-
hållanden. 

LÄS MER ››

”Använd transportupphand-
lingen för att uppmuntra 
miljö- och klimatsmarta 
transporter. Det gör skillnad!”
TRB Sverige AB är ett branschföretag som ägs av 12 större 
transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans 
förfogar delägarföretagen över cirka 7 000 fordon och ar-
betsmaskiner. Och tillsammans driver man drygt 100 driv-
medelsanläggningar för tung trafik, med fokus på förnybara 
drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta 
transporter. Peter Hildingsson är miljö- och trafiksäkerhetsan-
svarig på TRB. 
 - Den stora fördelen med att ha egna drivmedelsstationer 
är att vi kan styra valet av drivmedelsprodukter och enklare 
erbjuda klimatsmarta transporter. Tillsammans med ett bra 
logistikupplägg och bränsleeffektiva fordon är valet av driv-
medel avgörande för att agera klimatsmart.
 Inom TRB är man övertygad om att det behövs en bredd 
av biodrivmedel för att klara omställningen mot fossilfria 
transporter. 
 - Men med ett stort utbud av drivmedel kan det vara svårt 
för den som upphandlar transporter att agera rätt. Lösningen 
för transportköpare är att ställa upphandlingskrav som foku-
serar på att uppnå en viss miljö- och klimatprestanda, i stället 
för att ställa krav på en specifik teknik eller vissa fordon. 
Sedan är det upp till åkeriet och transportören att välja ett 
eller flera drivmedel för att nå uppsatta mål. Vi skulle även 
gärna se att satsningar uppmuntras mer ekonomiskt, så det 
verkligen lönar sig för fler att agera miljö- och klimatsmart.
 Som medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter 
är TRB med och påverkar utvecklingen mot en mer hållbar 
transportnäring.
 - Q3s upphandlingsverktyg innehåller teknikneutrala krav 
och fokuserar på resultat. Vår förhoppning är att allt fler 
transportköpare ska anamma detta. Och använda trans-
portupphandlingen för att uppmuntra miljö- och klimatsmarta 
transporter. Det gör skillnad!

FLER RÖSTER OM Q3 ››

LÄS MER OM TRB ››
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Sveriges Åkeriföretag
Sveriges Åkeriföretag är 
åkerinäringens branschorgani-
sation. Vi driver transport- och 
samhällspolitiska frågor för 
att stärka vår gemensamma 
konkurrenskraft och förbättra 
förutsättningarna att driva åkeri-
verksamhet. Fair Transport är 
en del av detta arbete.   
LÄS MER ››

 ”tillsammans kan 
vi skapa fler sunda 
transporter på våra 
svenska vägar!”

Rickard Gegö,    
VD Sveriges Åkeriföretag     


