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STR Miljöpolicy
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) inklusive dess servicebolag STR
Service AB och STR medlemsföretag vill verka för en hållbar utveckling där man
bidrar till att minska vår negativa miljöpåverkan. Hållbarhetsarbetet och fokus på
miljö ska genomsyra hela verksamheten och kommuniceras öppet.
Vi ska vara ett föredöme i branschen genom att ständigt minska vår egen
miljöpåverkan. Vi vill utmana oss själva och försöka gå i bräschen för andra som
arbetar inom områden som har en stor negativ miljöpåverkan. Vi följer gällande
miljölagstiftning och myndighetskrav.
Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:
• utveckla förarutbildningen så att framtidens förare är väl medveten om
körsättets betydelse för miljön och kommer på så sätt att vara med och
minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
• hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av
användandet av fossila drivmedel
• välja miljöanpassade alternativ när det gäller material och arbetssätt i vår
verksamhet
• välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägning av
miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet • effektivisera vår
energiförbrukning
• arbeta för en god resurshushållning
*Förbundet ska ombesörja att:
• alla medarbetare och förtroendevalda är informerade om STR:s miljöpolicy
för att kunna agera i enlighet med denna
• det finns en resepolicy där tjänsteresor regleras utifrån ett kostnadseffektivt,
miljöanpassat och säkert resande
• alla medarbetare och förtroendevalda är informerade om STR:s resepolicy
för att kunna agera i enlighet med denna
• medlemmarna erbjuds kompetensutveckling i grundläggande miljörelaterade
ämnen för branschen
• information och kunskap sprids till medlemmarna om miljöfrågor som rör
branschen såsom miljöfordon, alternativa drivmedel och ett bränsleeffektivt
körsätt
• miljöfrågorna implementeras i producerade läromedel
*Förbundets åtagande – ska endast ses som inspiration när man skriver sin egen
miljöpolicy
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STR Miljömål
STR omfattas av de internationella och nationella miljömålen, speciellt eftersom vi är
en bransch med stor negativ miljöpåverkan. STR vill ta ansvar för sin del och
relaterar till de nationella målen för att anpassa oss, men framför allt för att utmana
oss själva och förhoppningsvis gå i bräschen för andra som arbetar inom områden
som också har en stor negativ miljöpåverkan.
•
•
•

STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning att
2020 ska användningen av förnyelsebara drivmedlen uppgå till minst 20
procent.
STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning att
2030 ska användningen av förnyelsebara drivmedlen uppgå till minst 70
procent.
STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har precis som Sverige
en vision om att vara helt fria från fossil klimatpåverkan 2050.
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