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Inledning
VSV/Unite är ett komplett bolag inom skogslogistik. Vi utför avverkning, rundvirkes och
flistransportuppdrag samt biobränsletransporter för våra kunders räkning. Våra uppdrag utförs åt kunds
räkning över hela Mellansverige. VSV tillhandahåller terminalytor och biobränslehantering.
Huvudkontoret är beläget i Karlstad. Dagligen sysselsätts ca 600 personer som ser till att verksamheten
fungerar. I VSV/Unite regi rullar ca 250 fordon dagligen på våra vägar och 120 skogsmaskiner utför
arbeten i våra skogar.

Redovisande prioriterade hållbarhetsområden:

Hållbar skogslogistik
VSV/Unite har ett stort fokus på hållbarhet. Att klimatförändringarna påverkar oss och att alla måste ta ett
ansvar blir allt tydligare. Då vår verksamhet baseras på transporter är det än viktigare för oss att driva
utvecklingen framåt vad gäller förnybara drivmedel, modernare fordon och nya innovationer. VSV/Unite
har antagit Transportutmaningen för initiativet ”Fossilfritt Sverige” vilket innebär att VSV/Unite:s mål är
att vara fossilfria redan 2030.
Skogslogistik kommer alltid att efterfrågas då skogen är en av Sveriges största resurser. VSV/Unite ser
det som sitt ansvar att hjälpa till att ta branschen in i framtiden. Det görs genom att motivera och ställa
krav på drivmedelsbolagen att öka sin ickefossila andel inblandning i drivmedlet. Att utöka tankställen
med tillgång till tex. HVO. Med andra ord, att hjälpa till att skapa förutsättningar för åkerier och
entreprenörer att tanka fossilfritt och minska sin klimatpåverkan.
Hållbar skogslogistik är även långsiktiga kontrakt med kunder, där vi vunnit deras förtroende pga. att
kvalitén på det arbete vi utfört är i toppklass. Att långsiktigt samarbete gynnar människan, ekonomin och
miljön. Hållbar skogslogistik innebär också att vi alltid tar hänsyn till människan som utför arbetet,
marken, skogen och jorden som bearbetas, vägarna vi kör på, och luften vi andas. Avvikelser rapporteras
alltid och fasta rutiner för utförande av allt arbete finns. Allt arbete utförs alltid med hållbarhet i fokus.

Hållbart klimatarbete
VSV/Unite har 120 skogsmaskiner och 250 fordon i sin flotta. Vi släpper ut mycket CO2. Samt tankar
stora mängder diesel varje år. Vi kan göra en skillnad. VSV/Unite:s mål är att utföra fossilfria transporter
år 2030. Detta innebär en reduktion på 70% av fossil CO2. 2019 beslutades även att ha ett ekipage som
körs enbart på vätgas. Detta för att se hur möjligheterna ser ut framgent för ev. utvidgning av detta
fossilfria drivmedel, främst inom flistransporter. Många projekt har drivits tidigare i syfte att optimera
lastkörningsgraden och minska miljöpåverkan. Nya projekt kommer att ta form under 2020 i syfte att
utveckla oss själva och branschen. Målet är att lämna så lite klimatavtryck som möjligt.

Hållbart miljöarbete
Då majoriteten av det arbete som utförs av VSV/Unite personal utförs i skogen och på vägarna är miljön
otroligt viktig för oss. Enligt lag får tex. endast miljöoljor, miljövänliga däck, miljövänliga absorbenter
användas. VSV/Unite verkar för att göra så liten påverkan på miljön i vi arbetar i som möjligt. Med det
innefattas allt från att bevara biotoper vid avverkning till att ha fossilfritt i tanken. Allt detta arbete är
standardiserat och efterföljs genom våra lagar, regler och certifieringar.

Hållbar framtid
VSV/Unite ägs av åkerierna som är anslutna till organisationen. Därför är det av allra största vikt att
förvalta uppdrag, ekonomi, kundrelationer och hållbart arbete över tid. Detta för att det skall bli
ekonomiskt lönsamt för varje enskilt åkeri. Att VSV/Unite måste vara hållbara är avgörande för att vi som
organisation skall vara verksamma i framtiden. Att den framtid och det klimatet vi möter skall vara
välmående, det är vi med och avgör idag. Därför anser vi att allt vi gör idag påverkar hur vi kommer
finnas och verka i framtiden. VSV/Unite bygger för framtiden genom att knyta kompetens till bolaget
med schysta villkor enligt alla lagar och regler. Vi erbjuder företagshälsovård och friskvårdsbidrag- allt
för att vår personal skall må bra och trivas i bolaget. Det är hållbart. VSV/Unite verkar på alla plan från
stort till smått för en hållbar framtid. Från att samtliga sopor källsorteras i fikarummet till att investera i
gasfordon.

Hållbar personalpolitik
VSV/Unite har 3 affärsområden, administrativ personal, IT, och andra stödjande funktioner som dagligen
arbetar hårt med att föra bolaget framåt. Schysta villkor tillsammans med en god personalpolitik är
avgörande för att personalen skall trivas och vilja stanna kvar i bolaget. VSV/Unite uppmuntrar till att
tänka i nya banor på jobbet som hemma, att ta cykeln eller gå istället för att ta bilen. Att äta mer
klimatsmart, kan också bidraga till vårt mål om ett bättre klimat. Alla som arbetar inom bolaget värderas
lika och inga skillnader eller diskriminering pga. Religion, politisk uppfattning, kön, ålder, nationalitet,
sexuell läggning eller handikapp får förekomma. Samtliga anställda har rätt att gå med eller inte gå med i
fackliga organisationer.
Ömsesidig respekt skall finnas hos samtliga inom organisationen. Som anställd på VSV/Unite finns
möjlighet till fortbildning och vidareutveckling inom företaget. VSV/Unite har en relativt platt
organisation med korta beslutsvägar, vilket möjliggör att påverka sin egen arbetssituation.

Certifieringar och krav
VSV/Unite är certifierade enligt ISO 14001, miljöstandard. VSV/Unite uppfyller alla krav som finns i
standarden och revideras årligen av externrevisorer för att uppvisa att vi ständigt arbetar med och
utvecklar detta arbete.
VSV/Unite är även certifierade enligt PEFC – skogens egen certifiering, med entreprenörs och
skogsstandarders som grund. 2019 blev även VSV/Unite certifierade enligt Fair Transport,
transportbranschens eget sätt att belysa företag som tar hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet, miljö och
trafiksäkerhet.

Social Hållbarhet och mänskliga rättigheter
VSV/Unite arbetar ständigt med att säkerställa att alla i organisationen får skäligt betalt, blir behandlade
väl och har och verkar under riktiga förhållanden. Inget tvångsarbete eller arbete som avböjer från
lagstiftningar får förekomma.

