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MILJÖHANDLINGSPLAN OCH MÅL
2019–2021
Att transportsektorns miljöpåverkan minskas är avgörande
för branschens framtid och det är därför oerhört viktigt
att varje aktör tar sitt ansvar för att driva utvecklingen i rätt
riktning. Fraktkompaniet tar miljöfrågorna största allvar. Den
viktigaste miljöaspekten för oss är de transporter vi utför för
våra kunders räkning med lastbil, båt och flyg.
Miljömål nr 1. Få fler kunder att klimatkompensera sina transporter.
För att underlätta för våra kunder att minska sin miljöpåverkan erbjuder
vi klimatkompenserade transporter genom tjänsten Klimatvalet. Genom
att beräkna godsets vikt, mått och antal transportkilometer räknar vår
klimatkal¬kylator ut hur stort utsläpp av CO2 transporten medför samt
vad det kostar att klimatkompensera. Kunderna kan själva göra detta direkt
på vår hemsida när de bokar en transport. För att få fler kunder att välja att
klimatkompensera kommer vi att intensifiera vår kommunikation. Målet för
2021 är att andelen klimatkompenserade transporter ska uppgå till minst 15 %
av den totala volymen.
Miljömål nr 2. Skärpta krav på kontrakterade åkerier. De åkerier som
kontrakteras av Fraktkompaniet åtar sig att uppfylla ett antal miljörelaterade
krav. Till exempel ska alla förare genomgå utbildning i sparsam körning. I avtalen
anges även krav på bränsle, däck och emissionsklassning. De lastbilar som
används för transporterna ska idag vara godkända enligt EU:s emissionskrav
Euro 4 eller senare. Målet för 2021 är att alla kontrakterade åkerier enbart ska
använda lastbilar certifierade enligt Euro 5 eller Euro 6. Fraktkompaniets ställer
också krav på att kontrakterade åkerier utbildar sina förare i lastsäkring, att körtider och vilotider kontrolleras regelbundet samt att hastighetsbestämmelser
efterlevs. Alkolås ska installeras i så stor utsträckning som möjligt.
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Tillsammans för en god arbetsmiljö
Personalen är vår viktigaste tillgång. Fraktkompaniet ska därför erbjuda en
sund, säker och stimulerande arbetsmiljö. Ingen medarbetare ska behöva
drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet. Tillsammans med våra
medarbetare ska vi verka för att erfarenheter och synpunkter som gäller
arbetsmiljön tas tillvara i den dagliga verksamheten. Alla ska känna sig
delaktiga i arbetsmiljöarbetet och uppleva att de fysiska, psykiska och sociala
förhållandena på arbetsplatsen håller en god kvalitet. Det är också allas ansvar
att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan även vara uppmärksamma på
och rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.
Ansvarsfull avfallshantering
På Fraktkompaniet strävar vi efter att använda både material och energi på
ett ansvarsfullt sätt. Våra inköp av kontorsmateriel och produkter styrs av
ambitionen att i möjligaste mån välja det minst miljöpåverkande alternativet.
Förbrukningen av kontorspapper reduceras. Avfall källsorteras, återvinns eller
komposteras. På varje kontor finns en miljöansvarig som verkar för att vårt
miljötänkande ska genomsyra verksamheten.
Med vänlig hälsning
Anette Yngvesson
VD
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