




Miljöpolicy 
Med bibehållen god lönsamhet skall vi 

bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, 

genom att erbjuda och utveckla effektiva 

transport- och logistiklösningar, med låg 

miljöbelastning. 

   
Öka det personliga miljöansvaret 
     och höja medvetandet kring 
     miljöfrågor hos alla medarbetare 
     genom information och utbildning 
 
  Arbeta förebyggande och 
     målinriktat med ständiga 
     miljöförbättringar 
 
  Ständigt sträva efter att minska  
     miljöbelastningen från våra 
     transporter. 
 
  Bevaka forskning och utveckling 
     kring bränslen, energiproduktion, 
     transportmedelsteknik och 
     logistik 
 
  Uppfylla gällande miljölagar  
     och miljöförordningar. 
 
  Vid nyinvesteringar alltid 
     fokusera på minskning av energi- 
     användningen och alternativa 
     energislag. 

Det innebär att vi ska: 
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Stora Åkeripriset 2009  
kategori Miljö 

 



Sänka CO2 

• Investering: 30 nya fordon 
• RME – egen tankanläggning i Skånes Fagerhult, 

Växjö, Nybro, och externa anl. Helsingborg och 
Stockholm m.fl. 

• RME- sänkning CO2 med 70% 
• Sparsam körning uppföljning med Vehco datorer i 

bilen 
• Projekt med Scania och Volvo på nya bilar 

uppföljning med coachning varje enskild chaufför 
för att sänka drivmedelsförbrukningen – sänka 
utsläpp 



Proaktivitet med kund 

• Smartare upplägg sänka mil – mindre kostn. 

• Samlastning – beläggningsgrad mål 98% 

• Vinna - vinna principen 

• 0-felsprincipen 

• Uppföljning 

• Team med kund - förbättringar 

 



Visste du att lastbilars utsläpp minskat  

med över 90 procent sedan 90-talet? 

 Utsläppen påverkar luften vi andas. Något vi alla oroar oss 

över. Samtidigt vet vi att transporter behövs, både för livets 

nödtorft och guldkant.  
 

 Motorerna har från 1990 tills idag utvecklats så pass att 

koloxidutsläppen minskat med 87 procent, kolväteutsläppen 

med 82 procent, kväveoxider med 97 procent och partiklar med 

97 procent!  
 

 Imponerande, eller hur? 



Visste du att 24 moderna lastbilar tillsammans bullrar 

mindre en enda lastbil 1970? 

 Specialisolering och andra tekniker gör att dagens 

lastbilar är avsevärt tystare än de byggda för bara 

några år sedan. 

Med hjälp av stora investeringar av industrin har bullernivån 

minskat avsevärt sedan 70-talet.   



Visste du att dagens lastbilar förbrukar 40 procent mindre 

bränsle per transporterat ton gods än på 70-talet? 

 Nutidens lastbilar är anmärkningsvärt bränslesnåla. En lastbil som på 

70-talet drog runt fem liter bränsle per mil, drar i dag drygt tre liter på 

samma sträcka. Det betyder att den är 100 gånger effektivare än en 

personbil per kilo transporterad vara. 
 

 Vi har kommit långt i utvecklingen. Att minska lastbilens 

bränslekonsumtion spar både resurser och miljö. 
 

 Börjes koncernens förare utbildas i sparsam körning både för 

ekonomins och miljöns skull.  



Visste du att utan lastbilar  

skulle Sverige stå stilla? 

  Sveriges Åkeriföretag har gjort ett antal undersökningar på olika orter i Sverige om 
hur vårt samhälle påverkas om lastbilarna skulle stå stilla. Så här skulle livet 
kunna se ut: 

Dag 1 

• Mjölk och färskt bröd tar slut 

• Morgontidningen uteblir för många 

• Sjukvården får brist på rena textilier 

• Avfallshanteringen blir problem inom sjukvården 

• Brev och paket kan inte skickas 

• Brist på vissa läkemedel på apoteket 

• De flesta varorna i Systembolagets sortiment tar slut 

• Värmeproduktionen upphör 

• Industriproduktionen tvingas stänga 

• Kommunens anläggningsarbeten stannar 

• Äldreomsorgen får problem att ordna mat 

Dag 2 

• Apoteket stänger 

• Färskvaror tar slut i livsmedelshandeln 

• Brist på diesel på tankstationerna 

• Restauranger får problem med sopor 

• Risk för störningar i kollektivtrafiken 

Scenariot är att alla transporter med tunga lastbilar upphör under en vecka. I scenariot har ingen varning 

gått ut och det har därför inte funnits möjlighet att förbereda sig, lägga upp lager eller ändra rutiner.  

Att detta skulle inträffa ses som ett tankeexperiment snarare än ett troligt scenario.  

Forts. 



Forts. från föregående sida 

Dag 3 

• Avloppsslam blir ett problem 

• Mjölken kan inte längre tas om hand ute på  

   gårdarna 

• Brist på drivmedel börjar märkas på bensin- 

   stationerna 

• Hotellgäster kan inte räkna med rena lakan 

• Skolmaten består nu av rester och torrfoder 

• Lärarna uppmanar barnen att ta med egen mat 

Dag 4 

• Allt drivmedel är slut på tankstationerna 

• Busstrafiken ställs in 

• Flygtrafiken ställs in 

• Sopor på gatorna 

Dag 5 

• Dricksvattnet blir otjänligt 

• Brist på livsmedel 

• Många fordon får ställas i brist på drivmedel 

• Hotellen stänger i brist på insatsvaror  

• Skolmaten är nu helt slut 

• Industriproduktionen står stilla 



Vi kör för din skull 


