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Haninge Åkeri



Haninge Åkeri AB

• 193 egna enheter 50 st kontrakterade
• Vi tankar 19 300 liter/dag – 482 500 sek/dag – 121 590 000 sek/år
• Haninge Åkeri bildades 1943
• Kollektiv avtal sedan 1 januari 1969
• Miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 9 mars 2001
• Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 3 april 1998
• Högsta kreditvärdighet sedan 1999
• Fair transport sedan 2012, när det bildades



Framtiden

Vi vet två saker!

• Lägre utsläpp !

• Mer transporter !



Framtiden

• 2030 – 58% lägre emissioner per fordons km (Jämfört med 2010)
• 2030 – 45% ökning av fordons km (Lastbilar)

Hur?
• Höjda drivmedelsskatter
• Vägslitage skatt

Dämpa efterfrågan på lastbilstransporter
• Järnväg
• Sjötransporter



Framtiden

• Omlastning till Lastbil – från järnväg och sjöfart

• Vi beställer hem mer och mer, mat, kläder, material
• Vi beställer hem från hela världen, elektronik

• Juli 2021, körde vi ut 3 000 spa bad i söderort
• Markant ökning av brädgårdsbilar

• Ökat behov av transporter – därmed ökat behov av 
infrastruktur



Framtiden

En effektiv utbyggd infrastruktur behövs för:

• Miljön
• Säkerheten
• Möta efterfrågan om snabba och effektiva transporter

Hur möta kravet på minskning av emissioner
• Effektivare körning på bättre vägar – minskar emissioner
• Elektrifiering
• Biogas
• Vätgas
• HVO100 eller annat bränsle

Men det finns andra sätt också!



Cirkulär masshantering

I vårt eget sorteringsverk återvinner vi schaktmassor till olika 
fraktioner av jord och kross. Det främjar återanvändningen av 
material och möjliggör återvinning i ett cirkulärt flöde.

Med närhet till vår egen sorteringsanläggning minskar vi vårt klimat-
avtryck. Efter bearbetning av schaktmassorna kan en stor del av det 
material vi grävt upp återanvändas vid nya mark- och anläggnings-
arbeten istället för att deponeras

Här behöver vi hjälp vid tillståndsprocessen!



Effektiv planering

Logistik

Ny teknik
• Infrastruktur avseende IT
• 5g, 6 g, etc?

Nya och förändrade utbildningar
• Transportledning
• Förare

Här behöver vi också hjälp!



Tvärförbindelse Södertörn

Men, se till att bygga tvärförbindelsen – den är väldigt viktig för Södertörns 
framtid och utveckling! 

Och hela landet då den blir ett nav för Norviks hamn 



Tack!


