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Kvalité, Miljö & Trafiksäkerhetspolicy 

Kvalitetspolicy 

Berglund transport har som målsättning att tillgodose kundernas krav på hög transportkvalitet. 

Med vår stora kunskap och kännedom inom våra affärsområden skall vi erbjuda hög kvalitet 

och effektivitet, samt tillfredsställa kundens behov och förväntningar till konkurrensmässiga 

priser. 

Vid nyanställning begär vi ut registerutdrag från Rikspolisstyrelsen. Detta är ett led i vårt 

förebyggande arbete mot stöld. Vidare har vi en noggrann introduktion och ett mentorskap för 

nyanställda för att säkerställa att alla våra medarbetare bidrar till en fortsatt hög kvalitet. Vi 

transporterar stora mänger högvärdigt gods där vår kund sätter stor tillit till att vi kan 

distribuera och förvara deras gods på ett säkert sätt.  

Vi har följande kvalitetskrav på våra transporter: 

 Vi hämtar och levererar inom överenskomna tider. 

 Godskvaliten skall alltid vara i samma skick under hela vårt handhavande 

 Vi sköter våra transportuppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner. 

 Vi följer dagligen upp hur vårt arbete med våra medarbetare 

Miljöpolicy 

Berglund Transport skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från kundernas krav, åkeriets 

egna resurser och förutsättningar arbeta för lösningar som ger förbättringar på miljön, 

exempelvis sänkningar av bränsleförbrukning och tomkörningar, miljöanpassa inköp och 

minsta användandet av icke förnyelsebara produkter. 

 

Detta innebär: 

 Vi följer upp vår bränsleförbrukning regelbundet i syftet att genom analys kunna 

minska drivmedelsåtgången och därmed på ett positivt sätt bidra till ett mer hållbart 

samhälle. 

 Utbilda och följa upp våra chaufförer i ekonomiskt körsätt. 

 Nogsamt ta hänsyn till miljön när vi bygger våra distributionsslingor. 

 Att vid inköp om möjligt välja det mest miljövänliga alternativet. 
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Trafiksäkerhetspolicy 

Berglund Transport skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten 

samt vara ett föredöme inom trafiksäkerhetsarbeten. Företagets åtgärder och beteende i 

trafiken skall bidra till att minska antalet trafikolyckor, helt i vår linje med Vägverkets 

nollvision. 

Detta innebär: 

 Med hjälp av checklista utföra daglig tillsyn av fordonet, skulle brister visa sig ska 

bristerna åtgärdas direkt. 

 Alltid använda bilbälte. 

 Alla som framför ett fordon skall vara alkohol- och drogfria. 

 Hastighet skall anpassas efter omständigheterna. Te x trafikrytm och väglag. 

 Hålla avstånd till framförvarande fordon. 

 Alltid visa vederbörlig respekt mot medtrafikanter och uppträda som ett föredöme i 

trafiken. 

 Alltid använda handsfree-enheter till telefon i samband med körning 

 Respektera kör & vilotidsregler. 

 Chauffören skall alltid förvissa sig om att lasten är säkrad före och under färd. 

 Företaget skall alltid följa gällande regler. 

 


