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Miljö & Klimatpolicy 
 
Rolf Viebkes Åkeri AB (RVÅ) erbjuder hållbara transporter och värnar om miljön och vårt 
klimat. Vi har siktet inställt på att minska våra utsläpp av växthusgaser med 80 procent till 
2030 samt att uppnå Sveriges mål att bli klimatneutrala 2045. 
 
Miljö- och klimatpolicyn definierar gemensamma principer för att driva och utveckla vår 
verksamhet och våra produkter mot klimatneutralitet och nära noll miljöpåverkan, samt att 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
 
Alla som arbetar inom RVÅ har ett ansvar att följa denna policy och integrera miljö och 
klimat i sitt dagliga arbete.  
 
 
Vi kör för framtiden 
 

I vår kontinuerliga utveckling av transport och logistik jobbar vi målinriktat för att 
klimatavtrycket av varje leverans blir mindre och mindre. Vi gör detta tillsammans och 
uppmuntrar varandra att alltid ta ett beslut som leder till högre klimat- och miljöambitioner. 
 
 
Vi har rätt utrustning och rätt kompetens 
 

Rolf Viebke Åkeri AB försöker hålla sig i framkant vad gäller den senaste och mest 
klimatsmarta tekniken, men även körsätt avseende våra fordon och våra chaufförer. Det 
innebär en vagnpark av lätta och tunga transportfordon med Euro 6 motorer som drivs med 
fossilfria bränslen som HVO100 och gas (LNG). Vi var också ett av de första åkerierna i 
Sverige att introducera lastbilar med elhybridteknik. 
 
Med en övervägande del lastbilar av märket Volvo har vi också förmånen att kunna utnyttja 
deras senaste I-Save och I-See teknik vilket ovanpå allt ger en högre bränsleffektivitet och 
bränsleekonomi. Det innebär att vi redan idag (2021) möter högt ställda krav relaterat till 
totala utsläpp och har som företag redan passerat Sveriges klimatmål 2030. Vår ambition 
och nästa mål är således att uppnå full klimatneutralitet (klimatmål 2045) så fort teknik och 
infrastruktur tillåter det.  
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Följaktligen mäter vi kontinuerligt förbrukning av drivmedel och utsläpp av skadliga ämnen. 
Vår personal har också instruktioner och relevant mjukvaruhjälp för att kunna styra 
körningarna så att de påverkar vår miljö så lite som möjligt. 
 
 
Vi tar ansvar 
 

Vi tar ansvar för vår miljö- och klimatpåverkan i alla led och i ett livscykelperspektiv. Därför 
ställer vi höga krav – inte bara på oss själva, utan även på våra leverantörer, 
underentreprenörer och andra samarbetspartners. 
 
Vi integrerar miljö- och klimatarbetet i våra affärer och bjuder in kunder, partners och 
leverantörer att tillsammans med oss driva utvecklingen framåt. 
 
 


