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Kvalitetspolicy 

Våra transporttjänster ska konsekvent hålla den kvalitet som överenskommits med kunden. 
Baskvaliteten ska motsvara ett fackmannamässigt utförande i enlighet med vårt ledningssystem med 
fokus på oskadat gods och genomförande inom givna tidsramar. 
 
I första hand ska marknaden uppfatta oss som pålitliga, effektiva företag som respekterar lagar, 
förordningar samt ingångna avtal och åtaganden. För att uppnå och vidmakthålla denna ambition 
söker vi därför aktivt förebygga problem och genomföra successiva förbättringar. 
 
Miljö- och arbetsmiljöpolicy 

Vi ska med utgångspunkt från samhälle, teknikutveckling, kundkrav och egna förutsättningar 
eftersträva att bedriva verksamheten på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljö och 
personal. Konkret ska vi 

 Erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats där personalen är förtrogen med miljö- och 
säkerhetsfrågor samt har tillgång till adekvat information och (skydds)utrustning 

 Agera snabbt och verkningsfullt vid incidenter eller olyckor 

 Mäta och söka minska tomkörning, drivmedelsförbrukning och skadliga emissioner 

 Erbjuda våra kunder rapporter och information om deras transporter ur miljösynpunkt 

 Använda förnybara bränslen f.n. biodiesel HVO100 och effektiviserande teknik 
 
Trafiksäkerhetspolicy 

 följa lagar och regelsystem 

 uppträda som föredömen i trafiken 

 köra alkohol- och drogfritt 

 använda säkerhetsbälte 

 låta rådande väglag, klimat och väderförhållanden styra verksamheten 

 delta i anordnade internutbildningar 

 välja trafiksäker utrustning vid nyinvesteringar 

 ha alkolås i alla fordon  

 
Alkohol- och drogpolicy 

Vi ska vara lyhörda för signaler om ett begynnande missbruk och ska ta tag i detta på ett tidigt 
stadium.  

 Arbete under påverkan av alkohol eller droger är förbjudet 

 Alla har skyldighet att påkalla ledningens uppmärksamhet om man misstänker att någon är 
påverkad i tjänsten eller om det finns misstanke om missbruk 

 Vid sådan misstanke ska personen ges möjlighet att fria sig från misstanke genom alkohol- 
och/eller drogtest 

 Vi ska verka för att person med missbruksproblem genomgår rehabiliteringsprogram 
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