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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 som transportör bli certifierad i 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. 

 Målet är att göra det enklare för dig som köper transporter.

 På fairtransport.se kan du läsa mer om certifieringen och söka  

upp en transportör i din närhet som passar dina behov. 

O





CERTIFIERADE
TRANSPORTER
SOM MAN KAN LITA PÅ!
Fair Transports främsta syfte är att lägga 
grunden till en rakt igenom hållbar 
transportsektor. Vi vill med certifie-
ringen stärka de seriösa och ansvars-
tagande företagen inom den svenska 
näringen som stävar mot just detta 
långsiktiga mål. Det gäller både företag 
som säljer och köper transporter. 

Med satsningen så vill vi göra det enkla-
re för dig som transportköpare att hitta 
en leverantör av hållbara transporter 
som möter dina specifika behov – allt 
ifrån typ av transport, antal fordon  
och geografisk närhet. Och givetvis 
tillgodose att transporten möter dina 
önskemål på hållbarhet. För om du 
köper en transport från ett åkeri som 
är Fair Transport-certifierat så köper 

du också en transport  från ett företag 
som ständigt strävar efter förbättringar, 
löpande mäter, följer upp och öppet 
redovisar sin dagliga drift inom ansvar, 
klimat/miljö och trafiksäkerhet. 

Fair Transport-certifieringen har skapat
den första transparenta plattformen för 
transporter. Som transportköpare har du 
möjlighet att se uppgifter som fordons- 
park, euroklasser, andel förnybart 
drivmedel samt de krav och mervärden 
som de certifierade företagen lever upp 
till. Allt är självklart  kontrollerat. De 
hundratals godkända certifierade före-
tagen har en egen sida som är sökbar 
och lättillgängligt. Allt för ge dig som 
transportköpare bästa förutsättningar 
till ett sunt transportval. 

1.  På  fairtransport.se  finns en sök-
funktion där du bland alla certifiera-

de transportörer kan leta upp en leverantör av 
en hållbara transport som passar dig.
 
2. Sökfunktionen gör det möjligt att jämföra 
alla de hundratals certifierade  transportleve-

rantörerna. Du kan filtrera resulta-
tet på sökningen genom att välja län 
och/eller verksamhetsområde.  

3. När du hittat lämpliga kandidater 
så kan du titta närmare på respektive 
transportör och se uppgifter om 

fordon, policydokument och understödjande 
system för områdena ansvar, klimat/miljö och 
trafiksäkerhet. 

4. Välj och ta kontakt! Kontakt-
uppgifter finns på respektive  
transportörers sida.

SÅ HÄR FINNER DU EN HÅLLBAR TRANSPORT:



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
De allra flest produkter som går att finna på en 
lagerhylla, i en butik eller i en bilhall har haft en 
lång resa bakom sig. För att en produkt fullt ut 
ska bli hållbar så måste utöver råvaran och till-
verkningen även transporten vara igenomtänkt 

och väl utförd. Transporten står nämligen för 
en ansenlig del av en varas totala påverkan. För 
en sund konsumtionskedja så krävs alltså både 
vettiga råvaror, en hållbar produktion, så väl 
som en hållbar transport. 

Ovan ser du en ganska typisk resa för en svensk 
industriråvaras förädling till avancerad slut-
produkt. I det här fallet en hybridbils resa från 
malm till ett färdigt fordon på köparens uppfart. 
Köparens val av en klimatsmart hybridbil, som 
är fallet i exemplet, är klokt. Gott så, men hur 
ser resan ut för råvarorna, de många tusen 
bildelarna och det färdiga fordonet? 80 procent 

av alla råvaror, bildelar och färdiga produkter
fraktas i någon fas på ett lastbilsflak. Tack vare 
att  Fair Transport bygger på sunda grunder så 
bidrar de certifierade transportörerna till en 
ökad hållbarhet i den långa transportkedjan.   
 Fair Transport skapar trygghet och guidar 
dig till ett sunt och hållbart transportköp.



 ”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.



VILKA KRAV STÄLLS PÅ 
DE TRANSPORTSÄLJANDE  
FÖRETAGEN SOM ÄR 
CERTIFIERADE I
FAIR TRANSPORT?
Det ställs en lång rad krav på de
transportföretag som vill certifiera
sig i Fair Transport. Syftet är att alla
företag ska nå upp till FairTransports 
högt ställda kriterier. Det handlar 
samtidigt om att tillgängliggöra
de anslutna företagens arbete i  
certifieringens fokusområden:  
ansvar, klimat/miljö och trafiksäker-
het. Alla företag som är certifierade 
granskas i flera led.

För ett godkännande krävs redovis-
ning såsom fordonsflotta, euroklasser, 
trafiktillstånd, andel förnybart driv- 
medel, rutiner och avvikelsehantering. 
Allt för att säkerställa att de certifie-
rade transportörerna kan erbjuda  
en hållbar, högkvalitativ och sund 
transportlösning. Tillsammans med
en återkommande tredjepartsgransk-
ning säkerställs att transporterna sker
på ett hållbart sätt.

ALLA STEG FÖR GODKÄND CERTFIERING I  FAIR TRANSPORT:

Registrering av företagets
uppgifter såsom anställda, 
fordon och drivmedel. 
Krav: bolag registrerat  
i Sverige med giltigt
organisationsnummer  
och godkänd för F-skatt,  
moms och arbetsgivare. 

REGISTRERING,

GRUNDUPPGIFTER 

OCH AFFÄRSIDÉ

Stort socialt ansvarstagande 
är centralt. Obligatorisk 
inlämning av information som 
rör kvalitet och personal. Krav: 
arbetsmiljöpolicy, säkerställning 
av behörigheter, trafiktillstånd 
och kollektivavtal eller liknande 
villkor.

INRAPPORTERING 

ANSVAR

Minsta möjliga klimatpåverkan 
är ett mycket viktigt mål inom 
ramen för certifieringen.
Obligatorisk inlämning av 
information om arbetssätt för  
minskad påverkan. Krav: klimat- 
och miljöpolicy, euroklasser  
och andel förnybart drivmedel.

INRAPPORTERING 

MILJÖ/KLIMAT

Metodiskt  arbete för hög trafik-
säkerhet är det avslutande 
prioriterade området. Obliga-
torisk inlämning av information 

som beskriver arbetssätt och  
regelefterlevnad. Krav: trafik-
säkerhetspolicy, alkolås m.m.

INRAPPORTERING 

TRAFIKSÄKERHET
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EN HÅLLBAR AFFÄR.
FÖR ALLA.

Fair Transport
Box 7248

103 89 Stockholm
info@fairtransport.se

Telefon: 010-510 54 70


