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Fair Transport
Godstransporter på väg är en förutsättning för att näringsliv och samhälle
ska fungera. Efterfrågan på transporter förväntas enligt alla prognoser
att öka stadigt, och samtidigt riktas ljuset mot transporternas påverkan
på samhället vad gäller miljö och klimat, trafiksäkerhet och arbetsmiljöfrågor. Fair Transport syftar till att bidra till en hållbar transportsektor.
Med Fair Transport kan transportsäljare och transportköpare
tillsammans skapa en transportnäring som är klimatsmart, ansvarsfull
och trafiksäker. Transportsäljande företag som är godkända för
certifieringen Fair Transport lever upp till krav inom miljö, klimat,
arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Transportsäljare och transportköpare
kan utvecklas tillsammans med certifieringen.
Bakom Fair Transport står Sveriges Åkeriföretag, åkerinäringens
branschorganisation.
Ansvarstagande
Köper du en Fair Transport köper du en transport från ett åkeriföretag som lever upp till flertalet krav
vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Som erbjuder schyssta villkor för de sina anställda,
tar hänsyn till medtrafikanter och ständigt förbättrar energieffektiveten. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.
Trovärdigt
Fair Transport har ett tydligt användarvillkor och anslutna företag granskas i flera led. Både av
representanter för Fair Transport, och av en tredje part. Ett Fair Transport-företag håller vad de lovar.
Gemensamt ansvar för att nå målen
För att nå Sveriges mål inom miljö, klimat- och trafiksäkerhetsområdet behövs insatser och
bidrag från alla sektorer. Genom att ni som transportköpare väljer företag som är certifierade
för Fair Transport, ställer det som krav i upphandlingar och frågar efter det vid köp av transporter
– tar ni också ansvar för att tillsammans med transportören bidra till att nå målen. För att göra det
möjligt att påbörja resan mot klimatmålen, och även ges möjlighet att utvecklas med certifieringen
så synliggör godkända företag sitt utvecklingsarbete i mervärdesnivåer.
Resultatet – En hållbar affär
Ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för
slutkunden som köper det som transporterats.
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GRUNDUPPGIFTER OCH KRITERIER
Allmän information om transportföretaget och dess verksamhet som är väsentliga för att kriterierna
i de olika kravområdena klimat, miljö, trafiksäkerhet och ansvarsfullt företagande, ska bli företaget
rättvist och jämförbart. Det är till exempel:
- Kort beskrivning om företaget, exempelvis affärsidé
- Uppgifter om arbetare och fordonspark
- Skatteuppgifter
Kriterier
• Yrkestrafiktillstånd
• Miljö- och klimatpolicy
• Trafiksäkerhetspolicy
• Alkohol- och drogpolicy
• Policy för kränkande särbehandling
• Arbetsmiljöpolicy
• Systematiskt arbetsmiljöarbete/krishanteringsplan
• Uppföljning av kör- och vilotider samt vägarbetstidslag
• Uppföljning av hastigheter
• Checklista för fordon och förare, säkerhetskontroll inklusive lastsäkring
• Rutinbeskrivning för hantering av avvikelser
• Säkerställer godkända behörigheter för förarna, behörighetskontroll yrkeskompetens
• Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs då de ska

Följande kriterier ingår för certifiering men ändras med mervärdesnivåerna.
•
•
•
•

Kollektivavtal, alternativt Arbetsrättsliga villkor 1
Fordon i yrkesmässig trafik. Max 15 procent får vara lägst miljöklass 2 : euro IV (4).
Andel förnybart drivmedel: 100 procent svensk diesel enligt gällande reduktionsplikt
Säkerställer nykterheten: Alkolås till färre än 25 procent av fordonen kräver rutinbeskrivning

MERVÄRDESNIVÅ 1
•
•
•
•
•

Kollektivavtal 3
Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass 4 : lägst euro V (5), minst 50 procent euro VI (6)
Andel förnybart drivmedel, snitt på 12 månader. Minst 40 procent.
Säkerställer nykterheten, alkolås till minst 25 procent av fordonen
Minst 40 % anslutna underleverantörer (gäller endast LBC och transportförmedlare med UE)
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Kriteriet Kollektivavtal alternativt Arbetsrättsliga villkor, gäller om anställd personal finns
Utsläppsklass motsvarande miljöklass IV (euro 4)
Kriteriet Kollektivavtal gäller om anställd personal finns
4
Utsläppsklass motsvarande miljöklass V (euro 5) /miljöklass VI (euro 6)
2
3
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MERVÄRDESNIVÅ 2
•
•
•
•
•

Kollektivavtal 5
Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass 6 : lägst euro V (5), minst 70 procent euro VI (6)
Andel förnybart drivmedel, snitt på 12 månader. Minst 60 procent.
Säkerställer nykterheten, alkolås till minst 50 procent
Minst 70 % anslutna underleverantörer (gäller endast LBC och transportförmedlare med UE)

MERVÄRDESNIVÅ 3
•
•
•
•
•

Kollektivavtal 7
Fordon i yrkesmässig trafik, miljöklass 8 : lägst euro V (5), minst 90 procent euro VI (6)
Andel förnybart drivmedel, snitt på 12 månader. Minst 80 procent.
Säkerställer nykterheten, alkolås till 100 procent av fordonen
Minst 90 % anslutna underleverantörer (gäller endast LBC och transportförmedlare med UE)
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Kriteriet Kollektivavtal gäller om anställd personal finns
Utsläppsklass motsvarande miljöklass V (euro 5) / miljöklass VI (euro 6)
7
Kriteriet Kollektivavtal gäller om anställd personal finns
8
Utsläppsklass motsvarande miljöklass V (euro 5) / miljöklass VI (euro 6)
6

Förutom kraven för de olika nivåerna ska det anslutna företaget leva upp till certifieringens syfte
och mål och ha en plan för att utvecklas positivt med dess miljö- och klimatkriterier i mervärdesnivåerna.
SYFTE OCH MÅL
Fair Transport bidrar till hållbara och trafiksäkra transporter. Transportföretag som har certifieringen
Fair Transport tar ansvar, kör trafiksäkert samt tänker på sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp
av Fair Transport bidrar vi till att nå klimatmålen, Nollvisionen och skapar förutsättningar för sund
konkurrens på lika villkor.
EGEN KONTROLL/LEVERANTÖRSKONTROLL
För transportköparens egen kontroll av företaget finns uppdaterad information om alla certifierade
transportföretag på webbsidan fairtransport.se. Det går även att kontakta Fair Transport genom mail
info@fairtransport.se eller telefon 010-510 54 70.

4

SAMMANFATTNING
Att upphandla godstransporter genom att ställa krav på hållbarhetsmärkningen Fair Transport
är ni, tillsammans med er transportör, med och bidrar till att vi närmar oss de svenska klimat och
trafiksäkerhetsmålen, trygg och säker arbetsmiljö med sund konkurrens. Men även till
nedanstående Globala hållbarhetsmål. Det blir helt enkelt en hållbar affär för alla.
Ni kan dessutom lita på att just de här kriterierna kontrolleras, både av Fair Transport och av tredje
part. De godkända transportörerna finns redovisade på webbsidan för Fair Transport.

Kontaktuppgifter
Adress: Sveriges Åkeriföretag
Att: Fair Transport
Box 7248
103 89 STOCKHOLM
E-post : info@fairtransport.se
Telefon : 010-510 54 70
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