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HÅLLBARA TRANSPORT-
UPPHANDLINGAR

• Klimat och miljö

• Socialt ansvar

• Trafiksäkerhet
• 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under

• 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder kronor

• 1177 medlemsföretag omsätter 3,5 miljarder kronor (total marknad 8 mdr kr)

Presentatör
Presentationsanteckningar
30 sekTotala marknaden transportupphandlingar offentlig sektor Sverige är: 4236 företag som omsätter 8 miljarder kronor (inklusive kommunala bolag) ÅKERINÄRINGEN motsvarar 4 % av BNPEtt mål med utbildningenKonsten att använda samma krav men så att upphandlingen blir funktionsstyrd snarare än detaljstyrd är en del av målet med dagen. Före under efter – vi vill varmt rekommendera mer mod när det gäller dialog INNAN en upphandling, mer uppföljning och också avstämning under avtalsperioden.
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VAD ÄR FAIR TRANSPORT?
• Ett värdegrundsarbete - Corporate Social 

Responsibility (CSR)

• Sveriges Åkeriföretag vill lyfta fram och 
uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla 
åkerier, ett frivilligt åtagande 

• Åkerier som kör trafiksäkert, arbetar klimatsmart och 
erbjuder goda arbetsförhållanden

Presentatör
Presentationsanteckningar
30 sek Ett frivilligt åtagande som ska förtydliga hållbara värden i transporten och logistiken.En definition av vad en sund transport är och syftet är att höja lägstanivån i branschenÖppen strategi: ca 40 % av våra medlemmar kör Bygg, och-anläggning. Offentlig sektor köper mycket i detta segment (Trafikverket), normerande för kravställning, pris mm. därför arbetar vi målinriktat gentemot denna målgrupp och deras (under)leverantörer
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• Trafiksäkerhet
• Regional och urban utveckling

• Klimatåtgärder ska genomsyra alla 
nationella beslut och prioriteringar

• Resurseffektivitet, miljö och tillväxt får
inte konkurrera

• Säkra och trygga arbetsplatser

• Hållbar offentlig upphandling
• Stötta företag i hållbarhetsredovisning

AGENDA 2030 

Genom att skapa 
hållbarare transporter 
bidrar du som upphandlare 
till att bättre nå FN:S 
klimatmål

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 min. (Del) syfte med dagen:Genom att skapa hållbarare transporter bidrar du som upphandlare till att bättre nå FN:S klimatmål. Åkerinäringen vill och kan bidra till att ni bättre uppfyller dessa mål genom de råd och tips som presenteras på denna utbildning Agenda 2030 är FN:s inriktning mot ett globalt hållbart samhälle. Med 17 punkter redogör FN för hur ett solidariskt och hållbart globalt samhälle ska uppnås. Några av dessa punkter samspelar med ambitionerna i Fair Transport: Mål 11hållbara, trafiksäkra städer, och en jämn balans mellan lands/glesbygd och storstad. Mål 8 och 12handlar om tillväxt, arbete och konsumtion, där FN lyfter fram att hållbarhet ska vara ett ledord i offentlig upphandling samt att miljö och tillväxt inte ska konkurrera. Mål 13 innebär att medvetenheten om klimatförändringar ska lyftas i all utbildning och genomsyra alla nationella beslut och prioriteringar: med andra ord, åtgärder för att minska klimatförändringar och stärka samhällets motståndskraft mot naturkatastrofer ska vara högsta prioritering. -----------------------------------Bakgrundsinfo, ej till presentationen: såhär lyder målen: Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla- Resurseffektivitet i tillverkning och produktion så att tillväxt och miljö inte konkurrerar- Säkra och trygga arbetsplatser för alla arbetare�Mål 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara- Trafiksäkerheten ska säkras, speciellt med tanke på barn, äldre och funktionshindrade- Stötta och utveckla de sociala, ekonomiska och miljömässiga sambanden mellan stadsmiljö och landsbygd genom att stärka nationell och regional planering�Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster- År 2030 ska naturresurser handhas på ett hållbart och effektivt sätt- Stora och transnationella företag ska stöttas och uppmuntras i att utveckla hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i rapporteringen- Offentliga upphandlingar ska vara hållbara och stämma överens med nationell lagstiftning och prioritering�Mål 13: vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser- Stärka länder och samhällens motståndskraft och anpassning till klimatrelaterade naturkatastrofer och risker- Integrera klimatförändringsåtgärder i nationell politik, strategi och planering- I utbildning inkludera och uppmärksamma arbete och kunskap om klimatförändringar och om att minska klimatförändringar�
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BAKGRUND
• Transportköpare anser att det är svårt att köpa transporter

• 50 % av transportköparna anger att det är viktigt att köpa sunda transporter 

• Det finns ett beställaransvar reglerat i lag, och så finns det ett moraliskt 
beställaransvar

Källa: undersökning 8000 transportköpare år 2012, Sveriges Åkeriföretag 

Yrkestrafiklagen 

När yrkesmässig trafik har bedrivits utan tillstånd, och den som slutit avtal om transporten, 
för egen eller annans räkning, känt till eller haft skälig anledning anta att tillstånd 
saknades. Beställningen ska ha gjorts yrkesmässigt. Straffet är böter eller fängelse i 
upp till ett år.
Källa: Transportstyrelsen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minTransporter är omgärdade av många lagar och regler. Det ÄR komplicerat att köpa transporter, men det finns några tumregler att hålla sig till och vår förhoppning är att du får med dig goda råd på vägen till nästa transportköp och upphandling Exempel: En kommunal nämnd godkänner en upphandling gällande transportköp. Transportören följer inte gällande lagar och regler (tex. Förlorat trafiktillståndet och har flera överträdelser mot Kör och vilotiderna, även kallat VSI – Very serious infringments). Med en ny, skarpare, lagstiftning kan hela nämnden komma att bli ansvarig om beställaransvaret skärps ytterligare (med tex.) undersökningsplikt). Hur kommer ni som tjänstemän att följa upp transporterna under innevarande avtalsperiod? Känner politikerna till Yrkestrafiklagens straffsatser? I en undersökning vi genomfört svarade 0 % att de blivit uppföljda. Kanske följdes några upp, men utan att bli kontaktade av uppdragsgivaren? Hur gör ni i er verksamhet? BeställaransvarSveriges Åkeriföretag anser att det är rimligt att ta ansvar för den transport som beställts.Regeringen har gett Transportstyrelsen ett uppdrag att se över beställaransvaret. Lag kommer sannolikt att skärpas. Det finns verktyg som kan underlätta, identifiera relevanta faktorer och göra transportköpen hållbarare och transparentare. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Bestallaransvar/


TRANSPORTKÖPARNAS 
ÖNSKELISTA
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• Kostnadseffektivitet 
• Leveranssäkerhet och pålitlighet
• Miljöhänsyn 
• Kvalitet 
• Trafiksäkerhet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
1 minI dagsläget kan man generellt säga att transportköparna uppfyller de två gröna områdena. Men tyvärr skapas ett motsatsförhållande mellan exempelvis pris och trafiksäkerhet. Det viktigaste att poängtera är att transportköparna vill göra rätt för sig och ta hänsyn till alla de områden som främjar en sund åkerinäring. För att kunna leva upp till samtliga önskemål så behöver både kravformuleringar, dialog och uppföljning fungera bättre än idag. De allra flesta transportköpare vill förstås få till så låga priser som möjligt, det handlar i grunden om att förvalta skattemedel/ägarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.Många inser också att det finns en relation mellan priset och kvaliteten på transporten. Och allt fler, inte minst på grund av de krav som ställs i de egna kundleden, inser att de måste vara med och ta sitt ansvar för mervärden som trafiksäkerhet och miljö.
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ATT TA MED PÅ VÄGEN 

• Kommer transportörens uppdrag att kunna utföras på 
ett sätt som är förenligt med er egen policy/-ies utifrån 
de krav ni ställer i upphandlingsunderlaget? 

• Ingår inköp av transporter i era befintliga policies? 

• Krav på systematiskt arbetssätt med mål och ständiga 
förbättringar kan räcka för mikroföretag (<10 anst) vid 
mindre upphandlingar /direktupphandling.

• 50% av åkerinäringen är enmansföretag 

Presentatör
Presentationsanteckningar
1 min Gör mot andra såsom ni själva vill bli behandlade – ställer ni krav i upphandlingarna som den egna verksamheten också ska leva upp till?  Undersökning bland transportköpare: 78 % av de svarande (transportköpare) anger att transporter ingår i CSR eller miljöpolicy – hur är det hos er som sitter här idag – ingår transporter i era befintliga policies? FrågaFör några år sedan aktualiserades en ny SIS-standard för offentlig sektors ledningssytem, används den idag? SIS/TK522? 



UNDERSÖKNING
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Hur viktigt är det för er idag att köpa sunda transporter (transporter från 
företag som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda 
arbetsförhållanden)? 
1= mycket viktigt  2 = ganska 3 = varken eller 4 =Inte särskilt viktigt 5= inte viktigt

Presentatör
Presentationsanteckningar
1 min Källa: undersökning bland 8000 transportköpare 2012 (Sveriges Åkeriföretag)Undersökning bland transportköpare:Hur viktigt är det för er som företag idag att köpa sunda transporter (transporter från företag som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden)? Mycket viktigt 48,7% Ganska viktigt 35,8% Varken eller 11,6% Inte särskilt viktigt 1,9% Inte alls viktigt 1,0% Vet ej 1,0%  
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Val av motor

Bältes-
användni…

Lastsäkring

Fyllnadsgrad

Val av fordon

Val av bränsle

Ruttoptimering

Förarbeteende

Arbetsvillkor 
/lön

ArbetsmiljöSociala 
förhållande

VAD INGÅR I EN 
HÅLLBAR TRANSPORT?
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Medlemsundersökning: 9 av 10 svarar arbetsmiljö och arbetsvillkor

Presentatör
Presentationsanteckningar
30 s. Medlemsundersökning: vad anser du ingår i en hållbar transport Allra viktigast är arbetsmiljö och arbetsvillkor, 9 av 10 angav dessa alternativ som viktigast för en hållbar affär.  Åkarna vill ta ansvar. Åkerinäringen toppar en eländig lista, antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. Det måste vi gemensamt motverka och arbeta förebyggande. 
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RÄTT KRAV PÅ VÄG 

• Har implementeringen av 
en trafiksäkerhetspolicy 
genomförts?

• Hur formuleras 
funktionskrav istället för 
detaljstyrda, kostnads- och 
utsläppsdrivande 
teknikkrav?

• Vilket stöd behövs i arbetet 
med en 
trafiksäkerhetspolicy? 

Tips!
Minimikrav = 
lämpliga skall-krav
Önskvärd nivå = 
lämpliga 
mervärdeskrav 

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minDet finns ofta policies på en rad områden. Trafiksäkerhet ska inte vara ett undantag! Under dagen presenterar vi ett förslag till faktorer och utgångspunkt för en trafiksäkerhetspolicy, något som vi varmt rekommenderar alla verksamheter att ha, antingen som en del av en CSR-policy, eller som ett fristående dokument. Skicka gärna er trafiksäkerhetspolicy till oss för granskning – vi bidrar gärna med sakkunskap, tips och råd!Detaljstyrda teknikkrav innebär att underlaget snabbt blir föråldrat. Exempel:Om underlaget säger Euroklass 6 och avtalsperioden är 3+2 år hinner det sannolikt komma en ny euroklass och maskinparken behöver förnyas successivt, det motverkas av kravformuleringen. Funktionskrav: skriv ”senaste euroklassen”, eller två/tre ”senaste euroklasserna” osv.Funktionskrav: Ingen fortkörningsböter under avtalstidenVerktyg och tillgänglighetAnvänd de verktyg som finns tillgängliga och som både köpare och transportsäljare kan användaKommenterade upphandlingenUpphandlingsmyndigheten, Sveriges Åkeriföretag mfl. står till förfogande Q3 - Trafikverket är initiativtagare. Lättanvänt, en representant finns på plats för att bistå och förklara och dela ut gratis testanvändare. Här hittar ni sätt att både ställa kloka frågor och krav, och hur och när uppföljning kan ske och på vilket sätt och i vilken omfattning. 



FAIR TRANSPORT 
- TRE DELAR 
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KLIMAT - MINIMINIVÅ
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• Tillämpa sparsam körning

• Livscykelperspektiv med fokus 
hållbarhet vid nyinvesteringar

• Effektivisering i förhållande till 
mängden transporterat gods/km

• Ruttoptimeringsförslag från 
transportör istället för exakta 
klockslag - kan minska 
körsträckan med upp till 70 % 

Miljötips!

I upphandlings-
underlaget, se till att du 
får exempelvis de två 
senaste Euroklasserna 
istället för att ange 
exakt Euroklass

Presentatör
Presentationsanteckningar
3 minLivscykel och hållbarhetHur länge lever en lastbil? 8-15 år beroende på användningsområdeFlera faktorer: antal mil/år, lastens tyngd och omfattning, körsätt, vägarnas skick mm.Ny motor istället för att byta ut hela lastbilen? Självklart är nya och moderna fordon viktiga, men även lastbilar med några år på nacken som körs på 100 % HVO/RME/Hybrid osv. kan innebära en stor miljönytta. En blandad fordonspark där äldre fordon (inom rimliga gränser) kompletterar den nyaste euroklassen är ett sunt sätt att hantera livscykelperspektivet på. Tips: Upphandlingsmyndigheten kan ge råd på vägen ang livscykelfrågorFunktionskrav: byta motor istället för hela fordonetFunktionskrav: årliga utsläppsminskningar (undantag fossilfria alternativ såsom HVO och el)Funktionskrav: däckens mönsterdjup, ej vad ni INTE vill ha eller vinterdäckskrav. Det finns nämligen ingen standard för vinterdäck på lastbilar. Skillnaden är ibland bara en formulering - LivscykelperspektivDet är viktigt att ta reda på om den extra lampan/tillbehöret osv verkligen behövs för uppdraget = annars kostnadsdrivandeSuccesiva förändringar är bättre än absoluta krav på senaste euroklass – 3 senaste euroklasserna, byte av motor osv är också bra alternativDessutom ges transportören en bättre planeringsförutsättning då de i god tid känner till när nya euroklasser kommer och på så sätt kan planera en förnyelse av fordonsparken. SME - Små och medelstora företag Varannan av våra medlemsföretag är Enmansföretag. Drygt 3000 företag. Många 1-5 anställda, detta är alltså en typisk SME-bransch. Vi vill att det ställs krav som gör det rimligt och möjligt även för mindre aktörer att lägga anbud, där kan direktupphandlingar vara en faktor. Tänk framtid och funktion före teknikkrav Har du tänkt på att exakta skrivelser om drivmedelssorter och smörjoljor kan bli inaktuella under avtalsperioden? Det kommer nya drivmedelslösningar, inblandningar och med bättre miljöprestanda. Funktionskrav: Fokusera på utsläppsminskningar, årliga reduktioner, mönsterdjup på däck som funktionskrav DrivmedelsfällaVi har stött på upphandlingskrav som definierat ett specifikt drivmedel som inte finns i övriga Europa, trots att företaget köper transporttjänster inom EU och andra landområden. Tips: fokusera på årliga utsläppsminskningar och andra mätbara faktorer, inte exakta drivmedel eller exakta Euroklasser Vi har med verktygsrepresentanter idag och de erbjuda en gratis testperiod av systemen (Q3, SÅ Klimat Calc)En generell princip är: skriv inte vad ni INTE vill ha, skriv vad ni VILL ha. Vi har sett ”inte-krav”, det är inte en bra utgångspunkt. 
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KLIMAT - ÖNSKVÄRD 
NIVÅ
• Årlig minskning x % av utsläpp i relativa tal 

per transportarbete, kopplat till 
verksamhetens miljömål 

• Plan för att minska fossilberoende

• Uppföljning drivmedelsförbrukning för 
förare och fordon

• Uppföljning under avtalsperioden – egna 
revisioner av transportören från köparens 
sida 

• ISO 14001

12

Tips!

Eskilstuna kommun har 
minskat sina transporter 
med 70 %.

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 min Kontinuerliga förbättringar istället för exakta teknikkravTips: Ställ gärna krav på årliga utsläppsminskningar, tydlig redovisning av fordonens miljöpåverkan men undvik krav på exakta drivmedel. Det är oerhört kostnadsdrivande och inte alltid anpassat till den rådande verkligheten.Gasfordon fungerar väl under vissa omständigheter men kan vara direkt kontraproduktiva i andra sammanhang. Exempel:�Göteborgs innerstad – litet geografiskt område, korta sträckor och nära till tankstationen. Arjeplog – 15 mil till gasstationen, svårt i kallt klimat att motivera nyttan osv. skriv vad ni vill ha ut i klimatnytta istället. Goda exempel smart transportplanering = 70 %-iga minskningarExempel: Eskilstuna minskade sina transporter med 70 % efter samordning och ruttoptimering. Falköping är ett annat mycket gott exempel på medveten planering och ruttoptimering, vilket upphandlades via en privat aktör. Dessutom nöjdare medarbetare i bla. skolbespisningen som nu slipper ta emot livsmedel mitt i lunchruschen  Lämplig längd på avtal?Bra längd på ett avtal beror på segment (avfall, bygg, livsmedel osv) Hur stora investeringar/omfattning maskiner, tillbehör, specialkrav osv innebär uppdraget = påverkar längden Dialog med branschen/branschorganisationen INNAN en ny avtalsperiod för att undvika dåliga lösningar.Vilka drivmedel/bränslen är bäst?Beror på uppdraget. Batteridrift innebär tyngre lastbil och kortare körsträckor = kan ta mindre gods och måste köra fler rutter. Våga tänka funktion före exakta modeller och drivmedel. Projekt Clean TruckTips: Stockholms stad genomförde ett projekt där de testade olika drivmedel på olika typer av transporter (renhållning, annat). Resultatet visar att nyttan med olika drivmedel helt beror på vilken typ av transport det gäller. Clean truck – läs gärna rapporten!
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SOCIALT ANSVAR
- MINIMINIVÅ 
• Uppdraget ska utformas så att det kan utföras inom 

ramen för Kör- och vilotidsförordningen

• Arbetsgivaren ska betala de försäkringar, 
pensionsavsättningar och avgifter som rör 
arbetstagaren och dennes arbete

• Enkät visade att transportbranschen upplevde att den 
oschyssta konkurrensen hade ökat (Skatteverket 2013) 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete en självklarhet? 

13

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minDet förekommer tyvärr många avarter när det gäller socialt ansvar inom åkerinäringen. Vi behöver gemensamt ta ansvar för att motverka detta. Kör- och vilotider:Exakta tidsangivelser och andra detaljer kan kraftigt påverka vid en svår trafiksituation (vägolycka, stopp i trafiken, dåligt väder) – hitta alternativa formuleringar  Viktigt att det finns utrymme och förståelse för senare leveranser, omlagda rutter och andra lösningar som gör att uppdraget kan genomföras men under ändrade förutsättningar. Fusk mot socialt ansvarAtt det finns försäkringar, betalas sociala avgifter, skatter är inte självklart och lagen tolkas vidlyftigt iblandAktuellt ärende, socialt ansvarDet vi ser är svenska företag som på ett felaktigt sätt anlitar utländska företag eller utländska chaufförer, säger Skatteverket.Bakgrunden till granskningen var en enkät från 2013 till företagen som visade att transportbranschen upplevde att den oschyssta konkurrensen hade ökat. Skatteverket valde sedan ut runt 100 stora och medelstora åkerier där de misstänkte fusk. Hälften har nu granskatsDet första som hittats är att företagen har bytt ut sina chaufförer till chaufförer från andra länder, som man haft som anställda. Man har inte betalt de sociala avgifterna och man har heller inte dragit någon skatt på lönerna, enligt Skatteverket.Ett annat upplägg är åkerier som anlitat chaufförer som de anser vara egenföretagare, men som saknat F-skatt. En tredje variant är åkerier, som anlitat utländska bemanningsföretag men som haft hela sin verksamhet i Sverige. Efter granskningen har de 40 åkerierna fått 44 miljoner mer att betala i skatt och avgifter. Runt 1000 chaufförer utreds också om i vilket land de ska betala skatt. Förklaringar till fusket: Allt från ren gnidenhet till att man anser sig tvingad till att pressa ned priserna så pass mycket att för att få uppdraget, säger Pia Bergman, Skatteverket. Även om de flesta företagen sköter sig så leder fusket till en ond cirkel där även de som sköter sig tvingas pressa priserna nedåt.
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SOCIALT ANSVAR
- ÖNSKVÄRD NIVÅ 

• Kollektivavtal rekommenderas

• Åtgärdsplaner tillsammans 
med alla

• ISO 26000 om socialt 
ansvarstagande, en checklista 
(används ej för certifiering)
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Tips!
Tillåt godslämning även 
nattetid. Då undviks 
farliga situationer med 
backande fordon när 
skolbarn befinner sig i 
samma miljö, eller att vid 
kraftiga oväder köra 
godset innan eller direkt 
efter skottning/ 
översvämning och 
anpassa sig efter rådande 
trafikmiljö.

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minExempel ansvar för bättre varumottag En kommun eller ett stort företag har många lossningsplatser (mat till skolor, äldreboenden, renhållning osv). Dessa ska hålla en viss standard när det gäller utformningen. Det fungerar sådär. Transportören kan inventera samtliga ställen och sätta rött, gult eller grönt ljus på dessa samt definiera hur de avviker från en god arbetsmiljö. Sedan är det upp till kommunen att ta ansvar för att åtgärda och korrigera fellutande mark, trasiga eller farliga delar i platsens utformning osv.Tips: Det finns en handbok från TYA (BA+Facket) som heter Bättre varumottagExempel tillämpning ISO 26000 mervärde:Bättre trafiksäkerhet, minskade utsläpp, buller och antal transporter med smartare planering – redan självklart för vissaEn annan viktig del är att kunna transportera och lämna gods på udda tider för att skydda tredje part. Skolgårdar och daghem är ett sådant exempel. Idag förekommer upphandlingskrav där livsmedel och andra varor ska finnas på plats ett exakt klockslag dagligen eller några dagar i veckan. Tips: tidsbestäm inte exakt när en leverans ska görasFunktionskrav: tillåt godslämning även udda tider samt att anbudsgivaren ska ge förslag på ruttoptimering mm. Något både trafiksäkerhet och miljö vinner på! FördelarPå så sätt undviks farliga situationer med backande fordon när skolbarn befinner sig i samma miljö, om det är kraftiga oväder så kan godset köras innan eller direkt efter skottning/översvämning och anpassa sig efter rådande trafikmiljö. Det kräver att verksamheten ger passerkort till leverantören att lossa och lämna godset på ett sätt som gör att kylkedjan inte bryts. Detta görs redan idag på vissa håll, med gott resultat. 
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TRAFIKSÄKERHET 
- MINIMINIVÅ
• Beställaransvaret 

• Följa gällande lagar och regler ( t ex.yrkeskunnande, gott 
anseende, ekonomiska resurser.)

• Förarna har rätt behörigheter att framföra 
fordonskombinationen

• Fordonen är skattade, försäkrade och besiktigade 
Exempel 

• Tillämpa gällande krav för lastsäkring av gods

• Inneha relevanta körkortsbehörigheter
15

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minAtt lista samtliga lagar som gäller tunga transporter är inte görligt i en presentation (enormt omfattande reglering). Några lagar som vi särskilt vill lyfta fram då de är vanligt förekommande när det gäller avvikelser eller föremål för diskussion i branschen. Följa lagar och reglerKan låta självklart men tål att upprepas. Sverige är topp 3 när det gäller trafiksäkerhet, men vi kommer att dala om inte viktiga, kontinuerliga förbättringar görs löpande. KörkortsbehörigheterBland annat finns det olika körkortsbehörigheter för tunga fordon med/utan släp samt alla specialtransportkrav.Ekipaget får förändrade egenskaper när det ska framföras med/utan släp och av trafiksäkerhetsskäl  - viktigt med rätt kompetens för jobbet. Här finns sätt för arbetsgivaren att bevisa vid kontinuerliga kontroller eller stick-kontroller, att förarna har rätt kompetens för uppdraget och fordonet (BKY-prenumeration).Alla ska regelbundet gå YKB - Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Krav i alla EU-länder. Lastsäkring Kanske låter självklart men det har funnits lika många standarder för detta som länder i Europa. Sverige är världsledande när det gäller lastsäkring. Syftet med lastsäkring av gods är att transporten skall vara trafiksäker samt att skydda godset så det levereras i oskadat skick. Svenska erfarenheter har medverkat till ny internationell standard för lastsäkring och framtagning av handböcker. Vid vägkontroller av fordon inom EU skall lastsäkring av gods kontrolleras så att kraven i internationell standard följs.  Ditt ansvarTransportköpare som själv lastar och säkrar gods måste ha den kunskap, utrustning och erfarenhet som krävs för trafiksäkra transporter. Följ upp detta med stöd av de verktyg och tjänster som finns till förfogande så underlättas både transparens och kontroll Det behövs till och med särskild behörighet/säkerhetskunskap för att transportera sprayfett för matlagning…Artikel 3 (källa: Transportstyrelsen) – bakgrundsinfo Krav för att bedriva yrkesmässig trafik1. Företag som bedriver yrkesmässig trafik ska vara faktiskt och fast etablerade i en medlemsstat,ha gott anseende,ha tillräckliga ekonomiska resurser, ochha erforderligt yrkeskunnande.2. Medlemsstaterna får besluta att införa ytterligare krav, vilka ska vara proportionerliga och icke-diskriminerande, som företagen ska uppfylla för att tillåtas att bedriva yrkesmässig trafik.
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TRAFIKSÄKERHET 
- ÖNSKVÄRD NIVÅ
• Kontrollerar avvikelser mot Kör- och vilotidskraven 

samt kontroll, åtgärder och utvärdering där de brister

• Systematiskt trafiksäkerhetsarbete (policy, analys, 
mål, rutiner)

• Gott anseende 

• ISO 39001 Ledningssystem för trafiksäkerhet 

16

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minKör och vilotiderEn vanlig överträdelse är avvikelser i Kör och vilotider (KoV). Här finns det idag möjlighet att analysera sin(a) digitala färdskrivare. Mindre, enstaka avvikelser är tillåtna (enligt artikel 6 och 9) men ska dokumenteras av föraren Färdskrivaren, tillsammans med förarkortet, är utgångspunkten för lagstiftning (Sverige) och direktiv (EU) för att reglera körtider och viloperioder. En hårt reglerad och ganska komplicerad lag Om det Goda anseendet ifrågasättas och trafiktillståndet dras in = får inte bedriva yrkesmässig trafik.  Kontinuerligt förbättringsarbeteLedningssystem och certifiering ger verktyg för att utvärdera, förbättra rutinerna och minska riskerna. En fördel (men inget måste) att certifiera verksamheten, även om det är en större utmaning för SME-företag (små/medelstora)Vilket verksamhet behöver inte struktur, ordning och reda?Gemensamma genomgångar och analyser med transportköpare och åkeriet/transportsäljaren  – åtgärdsplaner upprättas, avstämningar av genomförda åtgärder bockas av osv. Certifierade företagCertifierade företag Trafiksäkerhet anger 84 procent att de har en hög eller mycket hög måluppfyllelse inom viktiga trafiksäkerhetsfaktorer. Fokus för förare och företag inom trafiksäkerhet är till exempel hastighet, säkerhetsbälte, lastsäkring, att se och att synas, förarens hälsa, trötthet, distraktion, alkohol och droger.Mervärde: ISO 39001Mervärde: Alkolås  Effektivt Det ger företagsledningen en trygghet i att veta att deras förare passerat alkolåset innan nycklarna sätts i fordonet. Det finns flera sätt att använda alkolås, exempelvis i företagets lokaler, där nycklar hämtas ut, eller i fordonen.  Därför behöver inte krav på alkolås gälla just fordonen utan det viktiga är att det finns någonstans i kedjan. Olika förutsättningar långväga transporter som är ute flera dagar.På så sätt minskar de kostnadsdrivande faktorerna om ETT alkolås gäller för samtliga nycklar, men även krav på alkolås i fordon är värdefullt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
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UPPHANDLA 
FAIR TRANSPORT

17

Presentatör
Presentationsanteckningar
30 sek
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ANVÄNDBARA VERKTYG

Ett kalkyleringsverktyg för växthusgas-
utsläpp. Exakt information från 
drivmedelstillverkare ligger till grund för 
rapporter om faktiska utsläpp.

Åkes åkeri AB

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 min Finns ett antal verktyg på marknaden för att beräkna växthusgasutsläpp, klimatpåverkan. Vi har utvecklat ett eget kalkyleringsverktyg, med löpande uppdatering med data på utsläpp från drivmedelstillverkare. Funktionskrav: utsläpp, minskningar av utsläpp, val av drivmedel ska redovisas. DRIVMEDELVi rekommenderar INTE att köpare ställer krav på exakta drivmedel. Åkarna vet vilka drivmedel som fungerar bäst för olika transporter och väderlekar. Däremot är det fullt rimligt att ställa krav på minskade utsläpp, kontinuerliga förbättringar (om nivåerna är höga från början). En del kör fossilfritt 100% redan idag. De drivmedlen är dyrare att framställa även om skatten är lägre. Det måste också synas på prislappen i slutändan. Man får det man betalar för. Tänk på att det ibland uppstår drivmedelsbrist och då ransoneras tillgången från leverantören – straffa inte transportören utan skapa flexiblare lösningar!
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ANVÄNDBARA VERKTYG 
• Upphandlingsmyndigheten –

hållbarhetskriterier 

• Q3 – grundare Trafikverket 

• BKY - Behörighetskontroll 
Yrkesförare, läs mer här

• Transportstyrelsens register för 
fordonskontroll

• Fair Transport 

• Certifieringar

Presentatör
Presentationsanteckningar
3 MINUpphandlingsmyndighetenSärskild kravlista för upphandling av tunga transporterKvalificeringskravTeknisk specifikationTilldelningskriterierSärskilda kontraktskravQ320 frågor i en checklista utifrån Q3:s 107 frågeställningar. Finns i er mapp och på vår hemsida. Med Q3 skapar du ditt egna digitala frågeformulär med frågor kring socialt ansvar, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. Systemet bygger på fyra ISO-standarderDigitalt frågeformulär + en instruktion om uppföljning och metodhandledning som guidar dig genom hela transportköpet. Kan användas avtalsmall – kan få transportupphandlingar bedömda efter de krav på miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet som avtalen ställer. �VARFÖR BKY?Kostnadseffektivt - alla transportörer säkerställa att deras förare inte har  blivit av med sina behörigheter att framföra tunga fordon (körkort), att transportera farligt gods (ADR) eller att arbeta yrkesmässigt med transporter (YKB). Ett lagstadgat och straffsanktionerat krav att transportören ska säkerställa förarnas behörigheter. Rimligt att ställa krav på systematisk uppföljning i de framtida upphandlingarna t ex. genom användande av BKY. Fråga till transportköparna:Fundera också om avtalet ska gälla i alla led (huvudentreprenören + underleverantörer) där inte kommunen/offentlig sektor är avtalspart med underleverantörerna? Och hur gör ni när huvudavtalet är en varuleverans och transporten en bieffekt, hur regleras den då? (Frågor från åkare)ISO Är ett bra sätt att kontinuerligt arbeta med förbättrande och systematiska åtgärder. Men även företag som valt att inte certifiera sig kan vara mycket seriösa och duktiga på viktiga faktorer såsom trafiksäkerhet och sparsam körning. Vid direktupphandlingar och affärer med småföretag kan det vara värt att inte ställa alltför höga krav i förhållande till uppdragets omfattning. En lastbil är ändå en miljoninvestering, eller mer. 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/fordon-och-transport/godstransporter/tunga-fordon/
http://www.bky.se/
https://fordonsfraga.transportstyrelsen.se/fragapaannatfordon.aspx
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5 FRÅGOR MILJÖ OCH 
KLIMAT

Miljöaspekter

Miljöpolicy

MiljöarbeteKapacitetskrav

Utbildning och 
medvetenhet

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minuterDESSA FRÅGOR HAR SIN UTGÅNGSPUNKT I dokumentet ”Checklista för att köpa en Fair Transport” som finns för gratis nedladdning på www.akeri.se kortversion av Q3 Överlämnas som egen bilaga i allas mapp – läs gärna upp exempel från nedanstående frågor Frågor DU som transportköpare ställer till anbudsgivare/utförare:Miljöaspekter 1 - Identifierar transportören betydande miljöaspekter?Miljöpolicy 2 - Har transportören en implementerad miljöpolicy? Miljöarbetet3 - Finns handlingsplaner med tidsatta mål för miljöarbetet avseende transportörens verksamhet som uppdateras kontinuerligt enligt principen ständiga förbättringar och som kan redovisas årsvis?Kapacitetskrav4 - Genomförs bedömningar/planer där fordonets kapacitet motoreffekt, storlek, utrustning och lastförmåga ställs i förhållande till det uppdrag som ska genomföras, vilket innebär att överkapacitet undviks?Utbildning, medvetenhet och kompetens5 - Arbetar transportören kontinuerligt med att stärka personalens kompetens med hänsyn till upprättade mål och handlingsplaner?
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5 FRÅGOR SOCIALT 
ANSVAR

21

Registrering 
och skatter

Tillstånd och 
behörigheter

Ekonomisk 
standard

Lagar och 
praxis 

Sociala 
avgifter

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minSveriges Åkeriföretag har ett samarbete med Skatteverket, en rad andra myndigheter samt andra branschorganisationer kring frågor som rör just skatter och hur arbete ska redovisas. ”Checklista för att köpa en Fair Transport”. Registrering och skatter 1 - Innehar transportören FA/F-skattebevis utfärdat av Skatteverket i Sverige eller motsvarande bevis utfärdat från myndighet i annat land?Tillstånd och behörigheter2 - Har transportören vederbörliga tillstånd och behörigheter för att bedriva yrkestrafik i det land eller de länder som omfattas av de transporter som ska utföras?Ekonomisk status3 - Har skatter och sociala avgifter betalats enligt Skatteverket eller motsvarande myndighets anvisningar? 4 - Har transportören förutsättningar att följa den uppförandekod som fastlagts av den upphandlande organisationen eller utgå från en egen med motsvarande innehåll?5 - Har transportören förutsättningar att följa lagar och praxis som är rådande för verksamheten samt lagar och avtal som berör arbetsmarknaden?
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5 FRÅGOR 
TRAFIKSÄKERHET

22

Trafiksäker-
hetspolicy

Trafiksäkerhets-
arbete

BehörighetFordonsstandard

Hastighet

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minUTGÅNGSPUNKT  Q3  ”Checklista för att köpa en Fair Transport”.Trafiksäkerhetspolicy1 - Har transportören en implementerad trafiksäkerhetspolicy som täcker relevanta delar i lagstiftningen?Trafiksäkerhetsarbetet2 - Finns handlingsplaner med tidsatta mål för trafiksäkerhetsarbetet avseende transportörens verksamhet som uppdateras kontinuerligt enligt principen ständiga förbättringar?Behörigheter3 - Genomför transportören kontinuerligt kontroller av tillämpliga behörighetsbevis och kompetenser och fastställer transportören den förarkompetens och transportledarkompetens som krävs för att genomföra förekommande transportarbete?Fordonsstandard4 - Finns riktlinjer eller rutiner för att säkerställa att fordonen är i trafiksäkert skick utifrån följande:Kontinuerlig tillsynServiceintervallerBromskontrollerDäckens mönsterdjupHastigheter5 - Har transportören metoder, rutiner eller system för att säkerställa säkra hastigheter med hänsyn till fordon, trafik, väderlek och vägstandard?
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5 FRÅGOR ARBETSMILJÖ

23

Arbetsmiljö-
policy

Arbetsmiljö-
arbete

ArbetstiderNödläges-
beredskap

Avvikelse- och 
åtgärds-
hantering

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 minUTGÅNGSPUNKT Q3 ”Checklista för att köpa en transport”Arbetsmiljöpolicy1 - Har transportören en dokumenterad och implementerad arbetsmiljöpolicy som täcker relevanta delar i arbetsmiljölagen?Arbetsmiljöarbete2 - Förebygger transportören skador och identifierar problem genom att genomföra regelbundna skyddsronder, revisioner, undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön och utifrån detta fastställer behovet av förbättrande åtgärder?3 - Har transportören en fungerande avvikelse- och åtgärdshantering beträffande brister i arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att förare och transportledare ska stimuleras i detta arbete?Arbetstider 4 - Har transportören implementerade rutiner för att säkerställa att kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen alltid uppfylls?Nödlägesberedskap5 - Har transportören nödläges- eller handlingsplaner för hur personalen ska gå tillväga i samband med att en nödlägessituation uppstår i anslutning till att en olycka inträffat?



• Trafiksäkerhet, socialt ansvar, miljötänk

• Transporter som del av policyarbetet 

• Verktyg finns – använd dem

• Beställaransvar

• Funktionskrav 

• Branschen har nätverk och sakkunniga 
som kan ge rådgivning 

• Följ upp 

24

SAMMANFATTNING
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HÅLLBARHET 
GÄLLER ALLA

Har du frågor, välkommen att kontakta:
torbjorn.heierson@akeri.se, regionchef eller fairtransport@akeri.se

25

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tack för er uppmärksamhet. �Regionchef – skriv in din kontakt

mailto:torbjord.heierson@akeri.se
mailto:fairtransport@akeri.se
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