VÄRDET MED
FAIR TRANSPORT
FÖR DIG SOM SÄLJER TRANSPORTER

HÅLLBARA TRANSPORTER
UTFÖRDA AV ANSVARSTAGANDE
ÅKERIFÖRETAG

O

avsett om det är en leverans av munskydd,
mejerivaror eller maskindelar så är det
mycket troligt att varan någon gång under
sin resa legat på ett lastbilsflak. 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 betydelsefull funktion för vårt land. Samtidigt bär
vår näring på ett lika stort mått av ansvar. Alla transporter
i samhället påverkar på olika sätt, kanske främst genom
emissioner 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 tagit initiativet till Fair Transport.
Den enkla men lika självklara idén med Fair Transport är att
transporterna ska utföras så bra som bara är möjligt – trafiksäkert, klimatsmart och med hänsyn till goda arbetsvillkor
för dem som kör. Vi vill samtidigt lyfta fram de sunda åkeriföretag som valt att ansluta sig till Fair Transport. Det är
transportörer som löpande mäter, följer upp och öppet redovisar sin drift vad gäller ansvar, klimat/miljö och trafiksäkerhet.
Målet är att göra det enklare för köpare av transporter att
skilja en bra transport från en dålig. Samtidigt vill vi ge dig
som utförare av transporter möjligheten att skapa en hållbar
transportkedja i samarbete med dina kunder. Bli delaktig!

ANSLUT DIG TILL
FAIR TRANSPORT
OCH STÄRK DITT FÖRETAG!
Utöver strävan mot allt mer hållbara
och sunda transporter är Fair Transports främsta syfte att stärka seriösa
åkerier och transportföretag i ett
hårt konkurrensläge. Det handlar helt
enkelt om att göra det lättare för ansvarstagande transportköpare att finna
och sedan välja rätt transportör.
Att bli en del av Fair Transport innebär
att ständigt utveckla transporten till
något sundare och på köpet erhålla en
rejält stärkt konkurrenskraft. Det blir
två goda ting på samma gång.

Vi ser att omvärlden i allt större
utsträckning efterfrågar hållbara produkter. Parallellt till denna utveckling
syns tydligt även en efterfrågan på en
hållbart utförd transport av varan längs
vägen. Att som utförare av transporter
kunna möta en växande efterfrågan
på hållbara leveranser skapar många
affärsmässiga möjligheter. Därför
kommer också en anslutning till Fair
Transport att löna sig i längden.
Tveka inte, bli delaktig du också!
Din väg till anslutning steg för steg:

SÅ HÄR GÅR DU TILL VÄGA :
1. Gå in på fairtransport.se, klicka på
fliken för transportsäljare. Här kan du
läsa vilka kriterier som gäller för en anslutning
till vår unika hållbarhetsmärkning.
2. Fyll i dina företagsuppgifter och
skapa ett eget unikt login.
3. Din registrering granskas av oss vilket
kan ta några dagar.
4. 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 hygglig bredd på

informationen som du förväntas rapportera in.
Det kommer ta lite av din tid, men belöningen
är desto större. Rapportering behöver inte ske
vid ett tillfälle utan kan delas upp i omgångar.
5. När uppgiftslämningen är komplett
och du är nöjd så skickar du in för
slutgiltigt godkännande.
6. Dina uppgifter granskas nu av oss,
vilket kan ta några dagar.
7. Som godkänt anslutet företag kan
du nu erbjuda Fair Transport till alla
nya och gamla kunder. Det kommer
göra skillnad tack vare att du nu har en mer
attraktiv transportlösning att presentera.

FAIR TRANSPORTS

TRE FUNDAMENT
Åkerinäringen är en förutsättning för företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Samtidigt så påverkar alla transporter och arbetet
förknippat med detta på olika sätt. Det är därför vi tagit initiativet till Fair
Transport. Målet är att transporterna ska utförs så bra som bara är möjligt.
Här är de tre fundament som Fair Transport vilar på:

ANSVAR FÖR GODA ARBETSVILLKOR
Ett sunt åkeriföretag ger sin personal trygga anställningar
och goda arbetsförhållanden, följer lagstiftning, förordningar och föreskrifter och har de tillstånd, den kunskap
och den erfarenhet som krävs.

ANSVAR FÖR KLIMAT & MILJÖ
Ett sunt åkeriföretag arbetar målmedvetet med att minska
sin klimatpåverkan. Det innebär att man har en personal
som är utbildad i sparsam körning, arbetar aktivt för att
minska bränsleåtgången, väljer klimatsmarta bränslealternativ, tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöeffekter och följer gällande kvalitets- och miljöplaner.

ANSVAR FÖR TRAFIKSÄKERHET
Ett sunt åkeriföretag följer trafikregler och hastighetsbegränsningar, följer regler om kör- och vilotider, lastar
och säkrar godset korrekt och använder bara säkra, besiktigade och kontrollerade fordon.

DEN HÅLLBARA

RESAN FÖR GODS
En KRAV-märkt mango, en fossilfri elbil eller en
tröja av ekologisk ull har alla goda klimatkloka
kvaliteter, men hur ser det ut med frakten? De
allra flest 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 är nämligen en ansenlig del i en
varas totala påverkan. För en sund konsumtionskedja så krävs alltså både en hållbar produktion
så väl som en hållbar transport.

Vårt gemensamma bidrag
till en hållbar transportkedja – en vägburen
transport i enlighet med
kraven för Fair Transport

Ovan 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 hållbar producerad
tröja, som är fallet i exempelet, är klokt. Gott
så, men det blir nu en lång färd 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 sunda grunder
så bidrar anslutna transportörer till en ökad
hållbarhet i den långa transportkedjan. Precis
som visas i exemplet ovan. Är du inte ansluten
till Fair Transport redan idag så tycker vi att du
ska bli delaktig. Du kommer göra skillnad!

”TRANSPORTÖREN

ANSLUTEN TILL
FAIR TRANSPORT

= FÖRUTSÄTTNING FÖR SAMARBETE”
ELEKTROSKANDIA har sedan många
år ett gott samarbete med NÄRKEFRAKT . Det nära samarbetet innebär

bland annat att man tillsammans jobbar
mot gemensamma mål där ökad hållbarhet har blivit en av de allra viktigaste frågorna. Det handlar om att möta
omvärldens allt högre förväntningar
på en sund helhet där både produktens tillverkning, återvinning och dess
transport sker på ett ansvarsfullt och
hållbart sätt.
David Hjälmarlycka‚ som är ansvarig
för inköp av transporter på Elektroskandia, 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 Örebroregionen har tagit positionen som den
Elektroskandia marknadsför
och säljer elmateriel och system
inom kraft/automation, tele/data
säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. 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.

David Hjälmarlycka, Transportchef,
Logistikcenter Örebro,
Elektroskandia Sverige AB

transportör som driver hållbarhetsarbetet
framåt” och lägger till: ”Med deras
engagemang 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 transportköpare som Elektroskandia visar att
vår anslutning i Fair Transport skapar
goda förutsättningar för långsiktiga
och hållbara samarbeten”.

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 ANSLUTNA I

FAIR TRANSPORT
Största värdet med en anslutning i Fair Transport är den rejält stärkta konkurrenskraften. Möjligheten att erbjuda hållbara 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, trafiksäkerhet och
goda arbetsvillkor gör ditt företag helt sonika bättre över tid. Och starkare.
Du kommer lättare kunna behålla befintlig personal och rekrytera nya välbehövliga kompetenser. Delaktigheten i Fair Transport – med det långsiktiga
arbetet med ständiga förbättringar – bidrar dessutom till samhället i stort
och stärker ditt varumärke generellt. Sammantaget blir det en mycket sund
och hållbar affär.
Vi erbjuder dig stöd i flera former längs din färd med ständiga förbättringar:

1. RÅDGIVNING. Vi ger dig
råd och stöd oavsett dina frågeställningar. Det kan handla
om registrering, inrapportering eller efterlevnad, inget ämne är för litet eller för stort för att
ta upp och prata med oss om.
2. ETT SKYLTFÖNSTER. På fairtransport.se synliggörs ditt företag
och dina transporttjänster. Som
ansluten i Fair Transport blir ditt företag sökbart för alla transportköpare.
3. MARKNADSFÖRINGSSTÖD.
Fair Transports varumärke är igenkänt och uppskattat vilket ger dig
som ansluten medvind. Vi annonserar återkommande för att visa marknaden vilka
åkerier som är del i initiativet och kan erbjuda
hållbara transporter.

4. DISPLAYMATERIAL . I vår
webbshopp kan anslutna företag
beställa dekaler och rollups för att
lyfta fram det hållbara transporterbjudandet.
5. DIGITALT MATERIAL . På
”Mina sidor” kan du som ansluten
ladda ned PPT-presentaioner
foldrar, banners och mailsidfot.
6. CERTIFIKAT. Som ansluten
kan du även beställa ett bevis på
din delaktighet – ett guldfolierat
certifikat med tryckt företagsnamn.
7. TRYCKSAKER. Som ytterliggare stöd finns en rad presentationsfoldrar– precis som den nu
håller i handen – dessutom en programförklaring, en anbudsbilaga och en argumentlista.

EN HÅLLBAR AFFÄR

Fair Transport
Box 7248
103 89 Stockholm
info@fairtransport.se
Telefon: 010-510 54 70

