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avsett om det är en leverans av mejerivaror, halv-

ledare eller valaffischer så är det mycket troligt att 

varan någon gång under sin resa legat på ett last-

bilsflak. Hela 80 % av allt gods som transporteras

i Sverige fraktas helt eller delvis med hjälp av lastbil.

Åkerinäringen fyller med sin stora andel av alla leveranser en mycket

viktig funktion för vårt land. Samtidigt bär vår näring på ett stort ansvar.

Alla transporter i samhället påverkar nämligen på olika sätt, kanske främst 

genom utsläpp av koldioxid men även via arbetsmiljön för anställda och

trafiksäkerheten på vägarna. Vi i vår bransch har bestämt oss för att

minska all oönskad påverkan så mycket som möjligt. Det är därför vi

skapat Fair Transport.

 Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering för gods- 

transporter på väg. Syftet är att sunda och hållbara transporter ska öka

i andel på våra vägar. Med certifieringen vill vi bidra till att nå landets

klimatmål, Trafikverkets Nollvision och att skapa förutsättningar för en

sund konkurrens på lika villkor. Utöver det vill vi säkra goda arbetsvillkor

för alla som verkar i branschen.

För att du som transportör ska bli certifieradi Fair Transport ställs

en rad krav: en modern fordonspark, redovisning av andel förnybart

drivmedel, goda arbetsvillkor och ett aktivt trafiksäkerhetsarbete.

Med certifieringens tydliga ramverk och krav, tillsammans med

en tredjepartsgranskning säkerställs att transporterna utförs på

ett ansvarsfullt sätt i linje med certifieringens kriterier. Det gör att  

certifieringen är trovärdig och tillförlitlig.

 Certifieringen har vunnit gehör bland transportköpare, både på privata

och offentliga sidan. Det syns på att allt fler transportupphandlingar ställer

certifiering i Fair Transport som ett krav eller som ett mervärde.

 Vill du bli en del av Fair Transport? Tveka inte, genom certifieringen

bidrar du till omställningen mot en hållbar åkerinäring och vässar

samtidigt ditt kunderbjudande. Läs mer på fairtransport.se.
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CERTIFIERA DIG I 
FAIR TRANSPORT
OCH STÄRK DITT VARUMÄRKE!
Utöver strävan mot allt mer hållbara 
och sunda transporter är Fair Trans-
ports främsta syfte att stärka seriösa 
åkerier och transportföretag i ett 
hårt konkurrensläge. Det handlar helt 
enkelt om att göra det lättare för an-
svarstagande transportköpare att finna 
och sedan välja rätt transportör.
 Att certifiera sig i Fair Transport 
innebär att ständigt utveckla transpor-
ten till att bli allt mer hållbar. Därmed 
stärks också konkurrenskraften. Det 
blir två goda ting på samma gång . Vi ser 

att omvärlden i allt större utsträckning 
efterfrågar hållbara produkter. Parallellt 
med denna utveckling syns tydligt 
även en efterfrågan på en hållbart 
utförd transport. Det skapas många 
affärsmässiga möjligheter om man som 
transportsäljande företag kan möta en 
tydligt växande efterfrågan på hållbara 
transporter. Därför kommer också en 
Fair Transport-certifiering att löna sig  
i längden. 

Se till att certifiera ditt företag du också!

1. Gå in på fairtransport.se och klicka
på ”registrera dig”.

2. Fyll i dina företagsuppgifter och
skapa ett eget unikt login.

 3. Efter att din registrering
godkänts kan du logga in igen och
börja rapportera in dina uppgifter.
Detta sker i fem steg: företagets

grunduppgifter, företagets affärsidé, ansvar,
miljö & klimat och trafiksäkerhet.
Bra att känna till är att det är en hel del policy- 
dokument och rutinbeskrivningar som ska
rapporteras in. Rapportering behöver inte ske
vid ett tillfälle utan kan delas upp i omgångar.

4. När uppgiftslämningen är
komplett och du är nöjd så skickar
du in för slutgiltigt godkännande.

5. Dina uppgifter granskas.

6. Som godkänt och certifierat
företag kan du nu erbjuda hållbara
transporter till alla nya och befintliga
kunder. Det kommer göra skillnad

tack vare att du nu har en mer attraktiv trans-
portlösningatt presentera. Ditt erbjudande
stärks helt enkelt med Fair Transport.

Lycka till!

SÅ HÄR GÅR DU TILL VÄGA:



 

FAIR TRANSPORT–  
KRAV OCH NIVÅER

ANSVAR FÖR GODA ARBETSVILLKOR
Ett certifierat åkeriföretag ger sin personal trygga anställ- 
ningar, goda arbetsförhållanden och avtalsenlig lön. Man
följer lagstiftning, förordningar och föreskrifter och har  
de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs.

ANSVAR FÖR KLIMAT & MILJÖ
Ett certifierat åkeriföretag arbetar målmedvetet med att
minska sin klimatpåverkan. Det innebär att man arbetar
aktivt för att minska sin bränsleförbrukning, väljer så
klimatsmarta bränslealternativ som möjligt och redovisar
andel förnybart drivmedel. Certifiering ställer dessutom
krav på en modern fordonspark och ständiga förbättringar.

ANSVAR FÖR TRAFIKSÄKERHET
Ett certifierat åkeriföretag följer trafikregler och
hastighetsbegränsningar, följer regler om kör- och
vilotider, lastar och säkrar godset korrekt och använder
bara säkra, besiktigade och kontrollerade fordon. För
att klara certifiering måste företaget ha en rutin för hur
de säkerställer nykterheten hos sina förare. Utöver det
krävs tydliga rutiner för hantering av avvikelser.

Efterfrågan på transporter ökar stadigt. Samtidigt riktas ljuset mot 

transportköparnas påverkan vad gäller miljö och klimat, trafiksäkerhet 

och arbetsmiljöfrågor. För att göra det möjligt att påbörja resan mot  

klimatmålen, och även ges möjlighet att utvecklas med certifiering-

en så finns Fair Transport i flera nivåer. Beroende på hur väl man som 

transportör presterar utöver grundkriterierna i certifieringen kan 

man uppnå mervärdesnivåerna ett, två eller tre.

 Här följer grunden i certifieringen:



DEN HÅLLBARA 
RESAN FÖR GODS
En KRAV-märkt mango, en fossilfri elbil eller en
tröja av ekologisk ull har alla goda klimatsmarta
kvaliteter, men hur ser det ut med transporten?
De allra flesta produkter som går att hitta på
hyllan i en butik har haft en lång resa bakom sig.
Det handlar i många fall om en transport över
både berg, vatten och flertalet landsgränser.

För att en produkt fullt ut ska bli hållbar så
måste utöver råvaran och tillverkningen även
transporten vara igenomtänkt och väl utförd.
Transporten står nämligen för en stor del i
en varas totala miljöpåverkan. För en sund
konsumtionskedja så krävs alltså både en håll-
bar produktion så väl som en hållbar transport.

Ovan ser du ett exempel som beskriver en
ganska typisk resa för en butiksvara. Vi följer
en tröja från ekogologisk ull ända till ett förtjust
födelsedagsbarn. Valet av en hållbart producerad
tröja, som är fallet i exempelet, är sunt. Gott
så, men det blir nu en lång resa från producent
till konsument. När varan väl landat i Sverige så
transporteras den i 80 % av fallen med lastbil

i något skede innan den når fram till beställaren,
som ofta är ett lager eller en butik. Tack vare att
Fair Transport bygger på hållbara val så bidrar
certifierade transportörer till en ökad hållbar-
het i den långa transportkedjan. 
 
Är du inte certifierad? Ansök redan idag.  
Du kommer att göra skillnad!

Vårt gemensamma bidrag 
till en hållbar transport-
kedja – en certifierad 
transport i enlighet med 
kraven för Fair Transport



 ”TRANSPORTÖREN  
FAIR TRANSPORT-
CERTIFIERAD 
= FÖRUTSÄTTNING FÖR SAMARBETE”

ELEKTROSKANDIA har sedan många 
år ett gott samarbete med NÄRKE-

FRAKT. Det nära samarbetet innebär 
bland annat att man tillsammans  jobbar 
mot gemensamma mål där ökad håll-
barhet har blivit en av de allra viktigas-
te frågorna. Det handlar om att möta 
omvärldens allt högre förväntningar 
på en sund helhet där både produk-
tens tillverkning, återvinning och dess 
transport sker på ett ansvarsfullt och 
hållbart sätt.

David Hjälmarlycka‚ som är ansvarig 
för inköp av transporter på Elektro- 
skandia, säger: ”I vårt hållbarhetsarbete 
fokuserar vi på de tre områden där vår 
verksamhet påverkar som mest. Det 
handlar om vår energiförbrukning, våra 
transporter och vårt avfall.”  
 Han fortsätter: ”Närkefrakt i Örebro- 
regionen har tagit positionen som den

transportör som driver hållbarhetsarbetet 
framåt” och lägger till: ”Med deras 
certifiering i Fair Transport, känns det 
naturligt för oss att fortsatt utveckla vårt 
samarbete”. 

På Närkefrakt är man både stolta och 
nöjda med det goda samarbetet.  
 Fredrik Öjdemark, VD på Närkefrakt 
säger ”Att möta ett starkt förtroende 
från en så pass betydelsefull transport-
köpare som Elektroskandia visar att 
vår certifiering i Fair Transport skapar 
goda förutsättningar för långsiktiga 
och hållbara samarbeten”.

David Hjälmarlycka, Transportchef, 

Logistikcenter Örebro,  

Elektroskandia Sverige AB

Elektroskandia marknadsför 
och säljer elmateriel och system 
inom kraft/automation, tele/data 

säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenhet-
er. Elektroskandia är en del av Sonepar-koncernen – ett av de 
största elgrossistföretagen i världen. I koncernen ingår idag mer 
än 145 företag i 48 länder, spridda över fem kontinenter.



Ett av Närkefrakts många nya ekipage med 

Euro 6-motor och senaste tekniken inom 

förarstöd vilket ger en höjd säkerhet  på väg.



STÖD OCH FÖRMÅNER 
FÖR ALLA CERTIFIERADE I  
FAIR TRANSPORT

1. RÅDGIVNING. Vi ger dig 
råd och stöd oavsett dina frå-
geställningar. Det kan handla 

om registrering, inrapportering eller efterlev-
nad, inget ämne är för litet eller för stort för att 
ta upp och prata med oss om.
 

2. ETT SKYLTFÖNSTER. På fair-
transport.se synliggörs ditt företag 
och dina transporttjänster. Som  

certifierad i Fair Transport blir ditt företag 
sökbart för alla transportköpare. 

3. MARKNADSFÖRINGSSTÖD. 
Fair Transports varumärke är 
igenkänt och uppskattat vilket ger 
dig som certifierad medvind. Vi 

marknadsför löpande certifieringen och  
dig som godkänt företag.  
 

4. BESTÄLL MATERIAL . I vår 
webbshopp kan certifierade företag 
beställa dekaler och rollups för att  

lyfta fram det hållbara transporterbjudandet.

5. DIGITALT MATERIAL . På 
”Mina sidor” kan du som certifierad 
ladda ned PPT-presentationer

foldrar, banners, loggor och mailfot.

6. CERTIFIKAT. Certifierade kan
ladda ner ett certifikat från ”Mina
sidor” som de kan skriva ut och rama

in. Certifikat kan också bifogas vid kundkontakter.

7. MARKNADSFÖRINGS-
MATERIAL .  Som ytterligare stöd
finns en rad presentationsfoldrar

och en upphandlingsbilaga för införsäljning av
dina transporttjänster.

Största värdet med en certifiering i Fair Transport är den rejält stärkta
konkurrenskraften. Möjligheten att erbjuda hållbar a transporter till
befintliga och nya kunder vet vi gynnar affärerna. Men det stannar inte där.
Att ständigt söka förbättringar inom de tre områdena klimat/miljö, trafik-
säkerhet och goda arbetsvillkor gör ditt företag bättre över tid. Och starkare.
 Du kommer lättare kunna behålla befintlig personal och rekrytera nya
kompetenser. Certifiering i Fair Transport – med det långsiktiga arbetet med
ständiga förbättringar – bidrar dessutom till samhället i stort och stärker ditt
varumärke. Sammantaget blir det en mycket sund och hållbar affär för alla.

Vi erbjuder dig stöd i flera former:



Fair Transport
Box 7248

103 89 Stockholm
info@fairtransport.se

Telefon: 010-510 54 70

EN HÅLLBAR AFFÄR.
FÖR ALLA.


