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Förord 

Detta projekt har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Väst i syfte att jämföra och utvär-

dera de upphandlingskrav Volvo Logistics och Saab Automobile ställer med DHLs och Schenkers 

egna krav inom miljö och trafiksäkerhet. Projektarbetet har huvudsakligen utförts av Vendela 

Zachrisson (projektledare).  Kontaktperson på Vägverket har Mona Pettersson varit. Projektet på-

gick under 2006 och avslutades i slutet av mars 2007. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Vägverket driver ett långsiktigt nationellt arbete kring kvalitetssäkring av transporter. I Västsveri-

ge har fordonsindustrin och deras transportörer samarbetat tillsammans med Vägverket för att ut-

veckla kvalitetssäkringen ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Deltagare har varit Saab Auto-

mobile samt Volvo Logistics (VLC) och vissa av dess transportörer. 

Uppdraget 

Projektets syfte har varit att undersöka hur Volvo Logistics samt Saab Automobiles miljö- och 

trafiksäkerhetskrav stämmer överens med två av de stora transportörernas krav; DHL och Schen-

ker. Dessa krav har även jämförts med QIIIs1 struktur för bedömning av kvalitet i upphandling av 

vägtransporter. Därutöver har det analyserats vilka punkter som är viktiga att beakta vid kravstäl-

landet i upphandlingen av transporter. 

Huvudsakliga resultat 

Jämförelsen visar att på de flesta punkter täcks transportköparnas krav in av transportörernas krav. 

Dock finns vissa skillnader mellan aktörerna, såsom olikheter i vilka krav som ställs eller utform-

ningen av dem.  

Saab Automobile, Volvo Logistics samt Schenker har ett direkt kravställande som innebär att alla 

transportörer måste nå upp till de ställda kraven. DHL har ett system som bygger på att en lägsta 

nivå med kontinuerlig förbättring år för år måste uppfyllas. QIIIs bedömningskriterier är inriktade 

på ett antal specifika områden vilka är relativt detaljerade.  

 

Följande punkter har identifierats som viktiga vid kravställandet: 

 Att kraven är tydligt dokumenterade och kommunicerade och att det är klart vilka krav 

som är skall- respektive bör-krav.  

 Att upphandlaren premierar de transportörer som jobbar aktivt med miljö- och trafiksä-

kerhetsarbete genom 

o Att välja de transportörer som uppfyller de ställda kraven 

o Att det är möjligt att göra och även utförs en uppföljning på de ställda kraven 

o Att det görs åtgärder om kraven inte följs 

o Att ständig förbättring ligger i fokus 

 Att väldigt detaljerade krav kan ge en ineffektiv arbetsbörda och resultat, både för upp-

handlaren och transportören 

Att mer övergripande krav, som ser till helheten, kan ge större frihet och ansvar till transportören 

samt effektivare arbetsgång både för transportköparen och för transportören. 

 

                                                      
1 QIII är bedömningskriterier som är utformade av LO och NTF i samarbete med SNF med mål 

att utvärdera transportköpares upphandlingskrav.  Se vidare kapitel 4. 
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1 Inledning 

1.1 BAKGRUND 

Vägverket driver ett långsiktigt nationellt arbete kring kvalitetssäkring av transporter. Detta arbete 

styrs av riksdagens anslagna mål för trafiksäkerhet och miljö, riksdagens trafiksäkerhetsmål och 

riksdagens transportpolitiska mål. Inom trafiksäkerhet gäller det långsiktiga målet: ”ingen skall 

dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet”. Ett delmål är 

att antalet personer som dödas till följd av vägtrafikolyckor bör ha minskat med minst 50 % år 

2007 räknat från 1996 års nivå.  Inom miljöområdet har riksdagen mål för utsläpp från bl.a. koldi-

oxid, där det antagits att utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige bör år 2010 ha stabilise-

rats på 1990 års nivå. Vägverket har det övergripande ansvaret för både trafiksäkerheten och väg-

transportsystemets miljöpåverkan. 

 

För att kvalitetssäkra transporterna inom områdena trafiksäkerhet och miljö jobbar Vägverket 

bl.a. med hastighet, alkohol och droger, bilbälten, säkra fordon, koldioxidutsläpp och hälsoskadli-

ga utsläpp. Detta gäller både inom persontrafik- som godstransportsektorn. För att öka trafiksä-

kerheten och miljömedvetenheten har det inom godssektorn pågått flertalet projekt som handlar 

om hur kraven på upphandlade transporter kan se ut och öka i omfattning samt hur uppföljningen 

kan gå till. Målet har varit att förmå transportköpare att ställa krav och följa upp kraven, som en 

del i ett systematiskt arbete. Detta har skett både i nära samarbete med transportköparna såväl som 

transport och logistikföretagen.  I Västsverige har fordonsindustrin och deras transportörer samar-

betat tillsammans med Vägverket för att utveckla kvalitetssäkringen ur miljö- och trafiksäkerhets-

synpunkt. Deltagare har varit Saab Automobile samt Volvo Logistics (VLC) och vissa av dess 

transportörer. Samarbetet har handlat om hur transportköparna kan påverka genom tydligare krav-

ställande av den upphandlade transportören. Dessutom har en viktig del handlat om uppföljningen 

av transporterna, att de transporter som körs verkligen når upp till de ställda kraven.   

 

En utvärdering av miljö och trafiksäkerhetskraven som Volvo Logistics och Saab Automobile 

ställer gjordes av Ekosofia under första halvan av 2006. Då gjordes också en jämförelse med den 

undersökning som gjordes av Volvo Logistics och Saab Automobiles krav 2002. Detta finns pre-

senterat i rapporten ”Utvärdering av miljö- och trafiksäkerhetskrav för godstransporter, ställda av 

Saab Automobile och Volvo logistics”.2 

1.2 SYFTE 

Projektets syfte har varit att undersöka hur Volvo Logistics samt Saab Automobiles miljö- och 

trafiksäkerhetskrav stämmer överens med två av de stora transportörernas krav; DHL och Schen-

ker.  Dessa krav har även jämförts med QIIIs struktur för bedömning av kvalitet i upphandling av 

vägtransporter. Därutöver har det analyserats vilka punkter som är viktiga att beakta vid kravstäl-

landet i upphandlingen av transporter.  

                                                      
2
 Referens: Utvärdering av miljö- och trafiksäkerhetskrav för godstransporter, ställda av Saab Automobile 

och Volvo Logistics, Ekosofia/ Sara Borgström och Bill Romanus, Vägverket, april 2006. 
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1.3 METOD 

Genom att utgå från rapporten ”Utvärdering av miljö- och trafiksäkerhetskrav för godstransporter 

ställda av Saab Automobile och Volvo Logistics” har Saab och Volvos miljö- och trafiksäker-

hetskrav identifierats. Detta har konfirmerats och kompletterats med uppgifter direkt från Saabs 

respektive Volvos representanter. DHLs och Schenkers krav har tagits fram genom kontakt med 

miljö- och trafiksäkerhetsansvarige på respektive företag. Matchningen mot QIIIs struktur gjordes 

genom jämförande med QIIIs ”Systemhandbok för bedömning”. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Företagen som omfattas av undersökningen är begränsad till två transportköpare; Saab Automobi-

le och Volvo Logistics, samt två av de största transportörerna i Sverige; DHL och Schenker. 

För att möjliggöra jämförelse mellan kraven så har alla krav tolkats som skarpa krav, även då det 

varit otydligt om det egentligen är ”bör-krav” som menas.  
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2 Miljö- och trafiksäkerhetskrav i 

upphandlingsprocessen 

Då Saab Automobile eller Volvo Logistics (VLC) upphandlar en transport av DHL eller Schenker 

så innebär det att man köper en tjänst som behövs för att driva sin verksamhet. Miljö och trafiksä-

kerhetsfrågorna har på senare år fått ökad betydelse och är en del i den totala verksamheten för 

det upphandlade företaget. Att ha en miljöpolicy och en miljöplan är standard för de flesta stora 

företag idag, och även i form av miljöcertifieringar som t.ex. ISO 14001 eller liknande. Detta 

gäller även Saab Automobile och VLC.  

Att i upphandlingen visa sitt ansvar och engagemang genom val av transportör och att ställa krav 

på sina transporter är för VLC och Saab Automobile en del i miljö och trafiksäkerhetsarbetet. 

DHL och Schenker tillhör de frontföretag som visar ansvar på en transportmarknad som ses som 

en av de stora bidragarna till klimatpåverkan och hälsovådliga utsläpp, och där det är svårt att se 

att förbättringar verkligen sker.  Dessutom är trafiksäkerheten i fokus alltmer genom uppmärk-

sammade tillbud med lastbilar och dess last eller dess bidragande till olyckor och oskyldiga män-

niskors död. Detta på grund av exempelvis bristande rutiner i antingen lastsäkring, service, bry-

tande mot lagar eller förordningar på grund av för hög hastighet och/eller alkoholpåverkan.  

 

Upphandlingsprocessen är en komplex uppgift. Saab Automobile eller VLC köper transporter av 

DHL eller Schenker.  DHL och Schenker kontrakterar sedan åkerier i sin tur som utför transpor-

ten. Detta betyder att den som utför transporten är ett par led ifrån den som beställde transporten 

från början. Kraven i upphandlingen är ett sätt för transportköparen att försäkra sig om att en viss 

nivå på transportör skall uppfyllas. Men förmedlas verkligen samma krav hela vägen ned till utfö-

raren av transporten? 

 

En sammanställning av transportköparna Saab Automobile och Volvo Logistics miljö- och trafik-

säkerhetskrav är gjord nedan. Sammanställningen grundar sig dels på den tidigare utvärderingen, 

som gjordes av Ekosofia under första halvan av 2006, samt på uppdaterat material från Volvo Lo-

gistics. Två stora transportörers miljö- och trafiksäkerhetskrav, DHL och Schenker, är även dem 

sammanställda nedan. En dialog med DHLs och Schenkers miljö- och trafiksäkerhetsansvariga 

har skett för att få kunskap om de krav som transportörerna ställer idag.      

2.1 Saab Automobile 

Saab Automobile har krav inom miljö och trafiksäkerhet i sitt leverantörsavtal. Dessa krav har 

gällt sedan 2004 och är således desamma som utvärderades i Ekosofias rapport tidigare under 

2006. Det finns tre punkter i avtalet som rör de nämnda områdena miljö och trafiksäkerhet: ”Kva-

litet och miljö”, ”Lagar och förordningar” samt ”Miljö och säkerhet”. Ett utdrag av Saabs krav 

finns i bilaga 1.  

Avtalet gäller alla transportörer som kör för Saab Automobile. Detta är densamma kravbild som 

även Saabs ägare, General Motors innehar. Uppföljning av kraven sker genom stickprovskontrol-

ler på terminalerna, men i begränsad omfattning.3 

                                                      
3
 Referens: Håkan Larsson, Saab Automobile, Telefonkontakt, november 2006.  
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Kvalitet och miljö 

Det krävs att Saab Automobiles transportörer och deras åkerier skall ha ett etablerat kvalitetssy-

stem, motsvarande kraven inom ISO 9000. På liknande sätt krävs att Saab Automobiles transpor-

törer och deras åkerier skall ha ett etablerat miljöledningssystem som motsvarar kraven inom mil-

jöledningssystemet ISO 14000.  

Dessutom krävs det att CO2,-, NOx - och SO2 – utsläpp skall redovisas per tonkm årligen eller då 

det efterfrågas. 

Lagar och förordningar 

Transportören ska ha kunskap om de lagar och föreskrifter som är ”nödvändiga för säkra trans-

porter”, däribland nämns särskilt i kontraktet: Vägtrafikkungörelsen, Fordonskungörelsen, Kör-

kortslagen, EU:s regler för kör- och vilotider, farligt gods samt lastsäkring.  

Vägtrafikkungörelsen handlar om att hastighetsbegränsningarna skall hållas, man ska agera an-

svarsfullt och omdömesfullt på vägarna samt vara i nyktert tillstånd. Dessutom skall nationella 

lagar följas. 

Fordonskungörelsen handlar om att trailerns tillstånd skall nå upp till de lagkrav som finns. 

Körkortslagen innebär att förarnas körkort måste kontrolleras regelbundet. 

EU:s regler för kör och vilotider måste följas.  

Farligt gods skall hanteras enligt gällande föreskrifter och lastsäkring ska på svenskt territorium 

ombesörjas enligt gällande föreskrifter och rekommendationer.  

Godset måste alltid vara säkrat i enlighet med lagar och rekommendationer. Alla trailer på svenskt 

territorium skall följa svenska lagar, oavsett trailerns ursprung. 

Miljö och säkerhet 

En rad punkter som ”särskilt bör beaktas” (gäller såväl inrikes som gränsöverskridande trafik) tas 

också upp i avtalstexten inom området för miljö och säkerhet.  

CEMT-certifikat4 bör finnas, lägre hastighet och mjukare körstil krävs, miljödiesel ska användas, 

svanen-märkta oljor och smörjmedel skall användas, däcken får ej innehålla mer än 3 % polyaro-

matiska kolväten, underhåll av absorberare och tätning mot buller bör ske regelbundet. Regelbun-

den och dokumenterad service på fordonen bör ske, bilbälte skall användas samt trafikreglerna 

följas. En extra bromskontroll måste göras mellan besiktningarna och en särskild säkerhetskon-

troll skall göras inför körningarna.  

Generella kommentarer 

Saab Automobiles krav inom miljö och trafiksäkerhet omfattar både egna krav, förtydliganden av 

lagar samt punkter som bör beaktas. Formuleringarna i avtalet är i flera fall otydliga och det är 

inte helt klart om Saab ställer krav inom alla punkter eller enbart rekommenderar transportören att 

beakta vissa av aspekterna. Enligt Saabs kontaktperson är det meningen att alla punkter på kon-

                                                      
4
 CEMT-certifikat kan sökas av transportföretaget och ersätter de transporttillstånd som gäller utanför EU 

samt i vissa andra stater där vägtransportavtal inte finns. CEMT-certifikatet gynnar miljövänliga fordon och 

finns i fyra olika nivåer. Den lägsta nivån innefattar emissionskrav (minst Euro 1) samt bullerkrav medan 

den högsta innefattar emissionskrav (Euro 4), bullerkrav samt trafiksäkerhetskrav. 
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traktet skall ses som krav.5 Och i den kommande jämförelsen är det också tolkat på det sättet. Men 

värt att nämna är, att även i Ekosofias rapport diskuteras otydligheten i Saab Automobiles krav. 

Även om Saab själva tycker att det är krav som ställs, finns det för den enskilde läsaren rum för 

olika tolkningar och bedömningar av texten. Det är i alla fall en indikation på att ett tydligare 

formulerat kontrakt skulle bädda för klarare kommunikation mellan avtalsparterna. 

2.2 Volvo Logistics (VLC) 

Volvo Logistics krav inom miljö- och trafiksäkerhet gäller alla transportörer som kör för VLC 

inom Europa och Nordamerika.  Kraven är uppdaterade under 2006 och kommer även stärkas yt-

terligare den 1 jan 2007. Dessutom utarbetar VLC just nu en strategi för hur transportörer skall 

väljas utifrån dessa krav.6 Nedan beskrivs den uppdaterade versionen av kraven år 2006. Hela 

kravbeskrivningen finns i bilaga 2. 

 

Utöver nedanstående krav måste även Volvogruppens och VLCs miljöpolicy följas. Den finns i 

bilaga 3. Även Volvogruppens miljökrav gällande att ”leverantörer skall använda bästa tillgäng-

liga teknik utan att detta genererar ökade kostnader, samt att säkerställa minsta negativa miljöef-

fekt i sina respektive system” skall följas. 

Ledningssystem 

VLCs alla nyckeltransportörer skall vara certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 eller mot-

svarande kvalitets och miljöstandard. Om ej certifikat finns så krävs en tidplan för hur certifiering 

och implementering ska ske, och om tidplanen och åtgärderna inte följts ett år efter att tidplanen 

har skickats till VLC är det grund för uppsägning av kontraktet. 

Emissioner 

Ett minimum av EURO 1 motorer krävs för vägtransport i Europa (Nordamerika US 94). Fr.o.m. 

1 jan 2007 krävs minst Euro 2/US 98 motorer.  

Säkerhet 

Tranportörer skall följa nationella och internationella krav över trafiksäkerhet.  

 

Prioriterade områden för VLC är: 

 Respekt för hastighetsbegränsningar 

 Alla fordon skall vara utrustade med säkerhetsbälte vilket skall användas av chauffören. 

 Kör- och vilotider. 

 Alla chaufförer skall vara nyktra och drogfria 

 Lastsäkring 

 Farligt gods 

                                                      
5
 Referens: Håkan Larsson, Saab Automobile, Telefonkontakt, november 2006. 

6
 Referens: Maria Böös, Volvo Logistics, Telefonkontakt, november 2006 
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Utvärdering 

VLC kräver att alla transportörer deltar i deras transportörundersökning. Dessutom agerar VLC 

observatörer vid polisens stickprovskontroller på deras transporter.7 

2.3 DHL 

DHL har utvecklat ett eget verktyg som används i upphandlingen av transporter som kallas 

”Transportörernas Kvalitet- och Miljöhandbok”. Handboken verkar både som en kravlista, utvär-

dering samt utbildning av åkerierna. Handboken omfattar de fasta kontrakterade transportörerna 

och har använts sedan 1998, med kontinuerligt uppdaterad data. De områden som inkluderas i 

handboken är kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Miljö och trafiksäkerhet är de områ-

den som beskrivs mer utförligt nedan. Inom varje område finns specificerade krav. 

Idén med handboken är att via ett poängsystem utvärdera transportörerna inom varje specificerat 

krav. För att vara godkända som transportörer krävs ett minimum av 25 poäng (år 2006). Dessut-

om krävs en förbättring från föregående år med minst 2 poäng. Detta betyder att alla krav inte be-

höver vara uppfyllda för att vara en godkänd transportör, men transportören bör hela tiden jobba 

med att förbättra sig. Handboken hjälper till både med information samt med tips och idéer om 

hur transportören kan förbättras inom de områden som är prioriterade för DHL. Om transportören 

inte uppnår den nivån som krävs, måste åtgärdsplan dokumenteras och godkännas av DHLs repre-

sentant.  

Miljö 

Miljöutvärderingen sker genom ett separat förfrågningsunderlag som resulterar i ett Miljöindex. 

För att bli godkänd krävs 25 poäng. Förfrågningsunderlaget innefattar frågor som rör åkeriets 

övergripande miljöarbete samt dess fordon. 

Exakt hur förfrågningsunderlaget ser ut är inte officiellt, men i huvudsak rör det sig om följande 

områden: 

 Miljöarbete, miljöpolicy 

 ECO-driving, bränslesparande åtgärder 

 Fordonsflotta 

 Bränsle 

 Bränsleförbrukning 

 Fyllnadsgrad 

 Värmeaggregat 

 Avgasrening 

 Däck, köldmedium, motorolja 

 Serviceintervall 

Trafiksäkerhet 

Handboken omfattar följande krav/utvärderingskriterier inom trafiksäkerhet: 

 Att trafiksäkerhetspolicy finns 

 Att rutiner för bältesanvändning finns samt att fysisk kontroll görs 

                                                      
7
 Referens: Maria Böös, Volvo Logistics, Telefonkontakt, november 2006 
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 Att fordonen är anslutna till program för extra testade bromsar 

 Farligt gods 

 Drogpolicy 

o Att ansvarig medarbetare finns 

o Att 100 % av alla medarbetare är informerade 

o Att åtgärdsplan för alkohol och drogmissbruk finns 

 Ansluten till trafiksäkerhetskampanjen ”Vägens riddare” 

 Att alkolås finns monterat 

 Axeltrycksmätare 

Generella kommentarer 

Eftersom DHLs system bygger på att transportörerna utvärderas, utbildas och samtidigt måste nå 

upp till en viss kravnivå så är det svårt att jämföra med övriga aktörers krav. I jämförelsen kom-

mer alla poängområden som tas upp i handboken att ses som skall-krav, även om i verkligheten 

transportören inte måste nå upp till alla dessa krav samtidigt, utan enbart en viss del.   

2.4 Schenker 

Schenker har miljö- och trafiksäkerhetskrav på sina transporter som gäller inrikes och utrikes 

transporter. Dessa ser lite olika ut. Kraven på inrikes transporter är under utveckling både när det 

gäller miljö och trafiksäkerhet. De nya miljökraven kommer att offentliggöras i början av 2007. 

Enligt miljöansvarige på Schenker, är det stor skillnad mellan de nya och gamla kraven. Dock kan 

inte de nya användas i denna jämförelse eftersom de fortfarande inte är officiella.8  

Värt att nämna är att Schenkers krav på utrikes transporter är bedömda av QIII och resulterat i 2 

stjärnor, 28-29 poäng.   

Miljö  

Schenkers miljökrav på inrikes tranporter innefattar följande sju krav:  

 SÅ:s (Sveriges Åkeriföretags) blankett Miljödeklaration skall användas vid inköp av for-

don. 

 Alla fordon utrustas med motorvärmare. 

 Inrapportering av årlig bränsleförbrukning per åkeri. 

 Senast år 2003 skall samtliga chaufförer genomgått utbildning i ekonomiskt körsätt. 

 Diesel av sämre kvalitet än MK1 får ej användas. 

 Från år 2002 skall alla nyinköpta däck vara fria (lägre än 3 %) från PAH-olja i slitbanan. 

 Lastförteckningen skall alltid förses med korrekt registreringsnummer 

 

På utrikes transporter ställs krav innefattande tolv punkter och kan sammanfattas inom följande 

områden:  

 Miljöarbete: Först och främst handlar det om transportörens miljöarbete genom att ställa 

krav på att åkeriet ska ha börjat arbeta med miljöfrågor genom miljöåtagande och miljö-

policy.  Dessutom ska åkeriet ha konkreta miljömål och formulerat en handlingsplan.  

                                                      
8
 Referens: Monica Jadsén Holm, Schenker AB, november 2006 
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 Miljöutbildning: Åkeriets personal ska även ha genomgått miljöutbildning. Chaufförerna 

ska ha genomgått kurs i Heavy EcoDriving eller motsvarande. 

 Fordon: Åkeriet ska använda däck som har lägre PAH halt än 3 % eller svanmärkta däck. 

Dessutom ska fordonen inom miljözonen uppfylla miljözonenkravet. I Sverige ska 

MK1diesel användas och i övriga länder skall bästa möjliga diesel användas. Fr.o.m. 

2005 är inte Euro 0 klass tillåtet, och fr.o.m. 2007 är inte euro 1 klass tillåtet.  

 Utvärdering/rappportering: Det krävs att åkeriet tillåter revision från Schenker för utvär-

dering och miljöarbetet. Dessutom ska åkeriet rapportera om fordonsflottans sammansätt-

ning, samt rapportera om åkeriets sammanlagda bränsleförbrukning i trafik utförd av 

Schenker. 

Trafiksäkerhet 

Schenker har även inom trafiksäkerhet olika krav på inrikes respektive utrikes nivå.  

 

Inrikes innefattar kravet på transportören att följa Schenkers trafiksäkerhetspolicy. Trafiksäker-

hetspolicyn innefattar sju punkter.  

 Fordonen skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick och försedda med säkerhetsut-

rustning av god kvalitet. Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av 

fordonen såväl avseende vägbelastning som framförande 

 Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som föredöme i trafi-

ken 

 Bilbälte skall alltid användas vid framförande av såväl lastbilar som personbilar 

 Regelverk för säkring av last och transport och hantering av farligt gods är kända och 

tillämpas i alla delar 

 System och rutiner finns för rapportering av fel i fordon och för återgivning efter åt-

gärd till rapportören 

 Transporterna utövas av drogfri personal 

 

 

Utrikes innefattar kraven områdena trafiksäkerhetspolicy, hastighet, säkra fordon samt alkohol 

och droger.  

 Trafiksäkerhetspolicy: Schenker kräver att ”transportören skall ha en trafiksäkerhetspoli-

cy eller annat ledningssystem för trafiksäkerhet och implementera den i verksamheten se-

nast 2006”.  

 Hastighet: Schenker kräver att det ska finnas rutiner för att den tillåtna hastigheten inte 

överskrids. Dessutom skall avvikelser dokumenteras och arkiveras i minst 12 mån.   

 Säkra fordon: Schenker kräver att det skall finnas rutiner för att kontrollera att bilbälte 

alltid används enligt gällande lagkrav. Nyinköpta fordon (2006) skall vara utrustade med 

bältespåminnare. Alla transporter skall vara lastsäkrade enligt gällande lagkrav för aktuell 

transport. Dessutom skall åkeriets samtliga förare ha utbildning i lastsäkring samt det 

skall finnas rutiner för att kontrollera däck och bromsar. 

 Alkohol och droger: Transportören ska ha en alkohol- och drogpolicy. Det krävs också att 

alla chaufförer skall vara alkohol och drogfria i sin yrkesutövning. Dessutom skall det 

finnas rutiner för att följa upp att fordonen enbart framförs av alkohol- och drogfri perso-

nal och alkolås skall finnas på nyinköpta fordon (2006).  
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3 Jämförelse mellan kraven 

En jämförelse mellan de beskrivna kraven som ställs av transportköparna, Saab Automobile och 

VLC, och de krav som ställs av transportörerna, DHL och Schenker, är gjord nedan.  En gemen-

sam sammanställning och jämförelse av de ställda miljökraven visas i tabell 1. Medan kraven 

inom trafiksäkerhetsområdet sammanställs och jämförs i tabell 2. Flera av kraven överlappar var-

andra eller är formulerade på olika sätt men innefattar ungefär samma sak. Vid de tillfällena står 

det hänvisat till ett ovan- eller nedanstående krav i tabellen.   

Miljökraven 

Inom miljöområdet täcks på det stora hela Saab Automobile och VLC krav in av DHLs och 

Schenker Utrikes krav. Dock är Schenker Inrikes krav begränsade och lever inte alls upp till 

transportköparnas krav. Men som tidigare nämnts, så är dessa under utveckling, och nya uppdate-

rade krav kommer att träda ikraft under 2007. 

 
Tabell 1: Jämförelse mellan de miljökrav som ställs av transportköparna respektive transportörer-

na. 

 

 

Först och främst kräver Saab Automobile och VLC miljöcertifiering av transportören. DHL och 

Schenker är båda ISO-certifierade enl. 14001. DHL kräver i sin tur miljöcertifiering av sina leve-

rantörer medan Schenker inte gör det. DHL och Schenker ställer däremot bägge krav som rör mil-

jöarbetet, såsom miljöpolicy och miljöåtagande.   

När det gäller kraven på lastbilarna ställer alla aktörerna krav på vilken typ av EURO-motor som 

är lägstanivån (EURO 2 fr.o.m. 2007). Saab Automobile ställer kraven genom att kräva CEMT-

certifikat, men i dessa certifikat krävs också en lägsta nivå på EURO-motorn.  

Utöver detta kräver VLC en lägsta nivå av svavelhalten i bunkerbränslet. Men anledningen till att 

det inte finns med hos transportörerna är att det är enbart landtransporter som omfattas av de 

ställda kraven.  
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Saab Automobile ställer också krav på mjukare körsätt, vilket också krävs hos transportörerna i 

form av kurser i ECO-driving. Att bästa möjliga bränsle används samt att däcken är fria från 

PAH-oljor krävs även det av Saab Automobile och dess transportörer. Detta är inte alls nämnt hos 

VLC, mer än ett övergripande krav på att bästa möjliga teknik skall användas. 

Överlag är inriktningen på kraven desamma, medan de formuleras på lite olika sätt. Saab har lite 

mer omfattande krav än VLC.  

 

När det gäller utvärdering och uppföljning, så kräver VLC deltagande i transportörundersökning-

en, medan både Saab Automobile och VLC kräver redovisning av utsläpp.  Detta har alla trans-

portörerna också med i sina krav på något sätt, i form av rapportering av bränsleförbrukning och 

rapportering av EURO-flottan.  

 

Utöver dessa krav ställer transportörerna ett antal krav som inte nämns av transportköparna alls, 

som t.ex. att det krävs att fordon i miljözonen skall uppfylla miljözonenkrav.  

Trafiksäkerhet 

Liknande bild fås inom trafiksäkerhetsområdet som inom miljöområdet. På det stora hela täcks 

transportköparnas krav in av transportörerna, men likväl kan några skillnader ses.  

 
Tabell 2: Jämförelse mellan de trafiksäkerhetskrav som ställs av transportköparna respektive 

transportörerna. 

 

Kvalitetssystem krävs av transportörerna, men det krävs inte vidare av transportörernas underle-

verantörer. Dock är både DHL och Schenker certifierade enligt ISO-9001.  

Alla parter kräver att nationella lagar och regleringar följs, och särskilt nämnda är att följa hastig-

hetsbegränsningarna, användningen av bälte, nyktra och drogfria chaufförer samt hanteringen av 

farligt gods. Lastsäkringen nämns också som prioriterad utav alla utom Schenker inrikes.  

Kör- och vilotider nämns av Saab Automobile och VLC, men inte av transportörerna. Både Saab 

Automobile och DHL kräver extra bromskontroll, och enbart Saab Automobile kräver genom-
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gången säkerhetskontroll innan körningen. Dessutom nämner Saab Automobile krav på ett ytterli-

gare antal punkter kopplat till lagar och förordningar. 

 

När det gäller uppföljning och utvärdering så krävs inlämning av transportörsundersökning av 

både VLC och DHL, medan övriga inte har någon utvärdering nämnd i kontraktet. Stickprovskon-

troller görs av både Saab Automobile och VLC. 

4 Matchning mot QIII 

4.1 Bakgrund 

LO (Landsorganisationen) och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande) har 

utvecklat ett bedömningssystem för tunga vägtransporter. Detta har skett i samarbete med SNF 

(Svenska Naturskydds Föreningen). Utvecklingen startade 2003, och har resulterat i ett bedöm-

ningssystem inom områdena arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. 

Målet med systemet är att påverka transportköpare till att i högre grad ställa krav i upphandlingen 

inom arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. Upphandlare kan använda sig av de krav som formule-

ras i bedömningskriterierna och genom att företagen ser marknadsfördelar med att vara goda fö-

rebilder, satsa på hög kvalitet och på så sätt sänka kostnader ökar användandet av QIII bedöm-

ningskriterier. Hittills har 16 bedömningar som redovisats som stjärnklara gjorts. En stjärnklar 

bedömning fås om man uppnår minst en stjärna, där fem stjärnor är maximalt. Fem stjärnor har 

dock enbart uppnåtts av ett företag hittills, vilket är Preem.  Än så länge är bedömningen helt 

kostnadsfri för företagen.  

Anledningen till att QIIIs bedömningskriterier tas upp här är att få en jämförelse mellan olika sätt 

att ställa krav och hur de kan bedömas. På så sätt skapas en diskussion kring detta.  

Eftersom detta projekt fokuserar på trafiksäkerhet- och miljökrav så kommer inte QIIIs bedöm-

ningskriterier inom arbetsmiljö vidare förklaras. Den fullständiga förklaringen över bedömnings-

kriterierna för trafiksäkerhet och miljö finns i bilaga 7, men nedan följer en sammanfattning över 

vad som tas upp inom respektive område. 

4.2 Trafiksäkerhet 

Bedömningsområdet består av tre kriterieområden: Hastighet; Säkra fordon samt Alkohol och 

droger. 

 

Hastighet: Trafiksäkerhetspolicy; Kontroll av hastigheter; Åtgärdsprogram och stöd funktioner 

Säkra fordon: Säker utrustning; Handhavande och tillsyn; Stödsystem och säkerhetsutrustning 

Alkohol och droger: Alkohol och drogpolicy; Alkohol och drogtester; Stödsystem alkolås 

4.3 Miljö 

Bedömningsområdet består av tre kriterieområden, Utsläpp till luft, Effektivare bränsleanvänd-

ning samt Utsläpp av miljöstörande ämnen.  

 

Utsläpp till luft: Miljöpolicy och redovisning; Drivmedelsförbrukning, mål och handlingsplan; 

Fordon 
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Effektivare drivmedelsanvändning: Utbildning; Utbildning, information och uppföljning; Stödsy-

stem för lägre drivmedelsförbrukning. 

Utsläpp av miljöstörande ämnen: Underhållsplan och kemikalieförteckning; Produktval och ser-

viceavtal; Rengöring och underhåll av fordon.   

 

4.4 Jämförelse med de krav som ställs av transportköpare och transportörer idag 

QIIIs bedömningskriterier har jämförts med transportköparnas, Saab Automobile och Volvo Lo-

gistics, och transportörernas, DHL och Schenkers, krav inom trafiksäkerhet och miljö.  

 

I tabell 3 har en sammanställning gjorts utifrån QIIIs bedömningskriterier. I tabellen har för tyd-

lighetens skull markeringar gjorts i färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att bedömningskri-

teriet sammanfaller helt och hållet med transportköparen eller transportörens krav, medan gult 

betyder att bedömningskriteriet delvis sammanfaller, och rött inte alls. Detta är en bedömning helt 

grundat på materialet redovisat i den här rapporten, och naturligtvis kan bedömningen göras på 

olika sätt. Men målet har varit att bedöma detta så objektivt som möjligt utifrån det tillgängliga 

materialet för att på så sätt få en övergripande bild över skillnaderna i kravställandet och skapa en 

diskussion kring utformningen av miljö- och trafiksäkerhetskrav samt om vilka krav som bör stäl-

las. Man kan tydligt se att de krav som ställs inte sammanfaller helt och hållet med QIIIs bedöm-

ningskriterier, men däremot delvis på en hel del av punkterna.  

 

Inom miljöområdet och det första kriteriet, ”Utsläpp till luft”, så är det enbart Schenker Inrikes-

krav som inte på något sätt sammanfaller med bedömningskriterierna. Övriga aktörers krav 

stämmer delvis överens. Saab Automobile och VLC saknar krav inom kriteriet ”Effektivare driv-

medelsanvändning”, medan transportörernas krav delvis stämmer överens med QIII inom just 

detta kriterie. Inom kriteriet ”Utsläpp av miljöförstörande ämnen” ser det dock glesare ut med 

överensstämmelsen. Enbart punkten ”Produktval och serviceavtal” täcks delvis in av alla aktörer 

förutom VLC.  
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Tabell 3: Jämförelse mellan QIIIs bedömningskriterier och transportköparnas och transportörer-

nas krav.  

 

Inom bedömningsområdet trafiksäkerhet och det första kriteriet ”Hastighet” är punkten ”Trafik-

säkerhetspolicy” det som täcks in delvis av aktörernas krav. Dock täcker inte Schenker Inrikes 

krav in denna punkt alls. Schenker Utrikes krav är den enda som till största delen innefattar punk-

ten ”Kontroll av hastigheter”. Ingen av aktörerna kräver åtgärdsprogram då hastighetsbegräns-

ningarna överskridits.  

Inom ”Säkra fordon” har alla aktörerna krav som delvis täcker in bedömningskriterierna inom 

”Säker utrustning” och ”Handhavande och tillsyn”. Däremot är det enbart Schenker Utrikes som 

till viss del täcker in den sista punkten inom kriteriet, ”Stödsystem och säkerhetsutrustning”.  

Inom det sista kriteriet ”Alkohol och droger” är det Schenker Utrikes som sticker ut med högre 

krav än övriga aktörer, och stämmer helt överens med punkten ”Stödsystem, alkolås”, genom att 

kräva alkolås på de nyinköpta fordonen.  

 

Vid en helhetsjämförelse kan man se att Schenker Utrikes krav är den av aktörerna som överens-

stämmer mest med bedömningskriterierna. Därefter kommer DHL och sedan Saab Automobile 

och VLC tillsammans. Anledningen till att transportörerna stämmer mer överens med kriterierna 

kan vara att vid bedömningskriteriernas utformning kan transportörernas krav ha haft en inverkan. 

Det finns också krav som inte alls nämns i bedömningskriterierna men som ställs av aktörerna, 

och det syns ju inte i den här jämförelsen. T.ex. så kräver både Saab Automobile och VLC att kör- 

och vilotider skall följas, medan varken transportörerna eller QIII har med det i sina krav respek-
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tive kriterier. Saab Automobile och VLC ställer också krav på en mer övergripande nivå som mer 

handlar om att uttalade lagar och förordningar skall följas medan QIII innehåller mer detaljerade 

krav på att transportören skall kontrollera och ha rutiner för att vissa nämnda lagar följs. Det som 

inte nämns alls i QIII-kriterierna är om det finns uppföljningen från upphandlarens sida och på 

vilket sätt det i så fall går till.  

 

5 Analys 

5.1 Generell bild av jämförelsen 

Studien har visat att majoriteten av Saab Automobiles och Volvo Logistics krav inom miljö och 

trafiksäkerhet täcks in av de två stora transportörerna, DHLs och Schenkers, krav. Dock har ett 

antal skillnader kunnat hittas, dels mellan transportköpare och transportör, och dels mellan trans-

portköparna och mellan transportörerna.  

 

Olikheter mellan kraven 

Var och en har ett eget formulerat kravsystem inom miljö och trafiksäkerhet. Framförallt skiljer 

sig transportörernas system åt, eftersom DHL använder sig av sin egenutvecklade TKM-handbok, 

ett helt annat system för kravställande och uppföljning, än Schenker som har direkt ställda krav. I 

jämförelsen är alla krav i TKM-handboken jämförda som skall-krav och inte som bör-krav vilket 

ger en så optimistisk bild av DHL som möjligt. Men i verkligheten kan det vara så att en DHL-

transportör inte uppfyller ett enskilt krav, som exempelvis VLC ställer.  

Schenkers krav var väldigt tydligt formulerade, men framförallt syntes det att inrikeskraven inom 

miljö var föråldrade och inte levde upp till transportköparnas krav idag. Som nämnts tidigare är ju 

uppdateringar på gång under 2007. 

Skillnaderna mellan Saab Automobile och VLC var att Saab Automobile hade lite fler punkter där 

krav ställdes, medan VLC i sin tur hade fler möjliga uppföljningsområden nedskrivna i kontraktet.  

Olikheterna mellan kraven var inte bara upplägget på kravställandet utan också på innehållet även 

om majoriteten av kraven överensstämde. T.ex. så ställer Saab Automobiles krav på att svanen-

märkta eller likvärdiga smörjmedel och oljor skall användas, medan ingen av transportörerna har 

med det i sina krav. Då uppkommer givetvis frågan: varför finns det ett krav med i transportköpa-

rens kontrakt som inte alls nämns i transportörens krav?  

Det kunde även ses att inom utvärderingen på trafiksäkerhetsområdet var transportörerna bristfäl-

lig i kraven.  

 

Utveckling sedan 2002 

Aktörerna jobbar aktivt med ständig utveckling och skärper kraven. Det syns t.ex. i Schenkers 

krav för trafiksäkerhet utrikes, där det går att följa vad som hänt de senaste åren. Även DHL har 

skärpt poängkraven i TKM en hel del mellan 2005 och 2006, då det höjdes från 10 poäng till 25 

poäng 2006. Utvecklingen på transportköparsidan är inte lika tydlig. VLCs har gjort ett antal upp-

dateringar, medan Saab Automobile som har samma krav sedan 2002. 
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5.2 Identifierade områden 

Nedan följer ett antal punkter som identifierats som viktiga i kravställandet idag, baserat på svag-

heter hos de jämförda aktörerna. 

 

Tydlighet - Vad betyder kravet? 

Att det är tydligt vad som gäller i kravformuleringen i aktörernas krav inom miljö och trafiksä-

kerhet är inte helt självklart. Det var i flera fall otydligt hur kravet skulle tolkas. Var kravet ett 

bör- eller skall-krav? Detta gällde framförallt Saab Automobiles krav inom trafiksäkerhet, som 

var formulerade på ett sätt som kunde tolkas både som ett skall-krav eller bör-krav. Det måste 

vara väldigt viktigt att i förhandlingen mellan transportköparen och transportören vara tydlig med 

vad som krävs, så inga missförstånd uppstår om vad som gäller. Att detta är lika tydligt nedskrivet 

på papper borde också vara en självklarhet. Detta underlättar också uppföljningen av kraven. 

 

Uppföljning - Vad händer om kraven inte följs? 

Uppföljningen har ansetts komplicerad bland transportköparna och transportörerna. Både Volvo 

Logistics9 samt Saab Automobile10 nämner detta som ett problem. Det är ett omfattande och tids-

mässigt krävande jobb att följa upp att kraven följs. Dessutom är det svårt att göra åtgärder som 

ger effekt då fel upptäcks. I den tidigare rapporten från Ekosofia tas även detta upp som ett pro-

blem nämnd från transportörernas sida. Transportören tar inte kraven på allvar om de inte följs 

upp eller om transportören inte känner att miljöarbete premieras genom åtgärder från transportkö-

paren mot de transportörer som inte följer kraven.  

 

Transporten – uppfyller den verkligen de ställda kraven?  

Transportören, i detta fall DHL eller Schenker, som ska utföra en transport, använder sig av de 

leverantörer som finns på marknaden. Transportörerna kontrakterar åkerier för att utföra transpor-

terna. Utöver dessa kontrakterade åkerier krävs ibland att ytterligare åkerier kör, då de kontrakte-

rade ej räcker till. DHL uppger att ungefär 90 % av transporterna innefattas av standardkontrak-

tet.11 Saab Automobile och VLC ställer krav på alla sina transportörer. DHL och Schenker ställer 

sina krav på deras fasta kontrakterade transportörer respektive de transportörer som kör i linjenä-

tet. Detta betyder att det vid tillfällen då det är mer gods som ska transporteras än vad som kan 

hanteras av de fasta kontrakterade transportörerna måste t.ex. DHL ta in en annan, icke fast kon-

trakterad transportör och denne behöver alltså inte uppfylla samma krav. Det kan vara just den 

bilen som kommer till Saab Automobile eller VLC.  

Även om kraven finns ställda hela vägen ned till den som utför transportören så är det ingen ga-

ranti för att kraven följs. Därför är det också viktigt att följa upp kraven med åtgärder mot de som 

inte uppfyller dem, så att de som följer kraven premieras.  

Ett exempel på att kraven inte uppfylls fås genom en undersökning som NTF Sörmland och 

Stockholm har genomfört på uppdrag av Vägverket.12 22 % av alla lastbilar med släp som obser-

verats höll hastighetsbegränsningarna. Detta betyder att hela 78 % överskred hastighetsbegräns-

ningarna. Vägverket redovisar även uträkningar som visar att den tunga trafiken skulle kunna spa-

                                                      
9
 Referens: Maria Böös, Volvo Logistics, Telefonkontakt, november 2006 

10
 Referens: Håkan Larsson, Saab Automobile, Telefonkontakt, november 2006 

11
 Referens: Ulf Hammarberg, DHL, Mailkontakt, januari 2007 

12
 Pressmeddelande Vägverket, Internet: http://www.vv.se/templates/Pressrelease____19027.aspx, 2006-11-

29 

http://www.vv.se/templates/Pressrelease____19027.aspx
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ra 1,6 miljarder kronor om den höll tillåten hastighet genom minskad bränsleförbrukning samti-

digt som koldioxidutsläppen skulle kunna minska med ca 470 000 ton per år. Dessutom skulle 

omfattande trafiksäkerhetsvinster också göras.  

5.3 Marknaden idag 

Den alltför billiga transportmarknaden 

I kontakterna med aktörerna i den här undersökningen har det uppkommit diskussioner som gäller 

dagens tuffa transportörsmarknad.  

DHL nämner den hårda marknaden, vilken utpräglats av brist på transportörer och extremt låga 

transportpriser.13 P.g.a. den tajta marknaden med låga marginaler för transportörerna finns det be-

gränsade resurser att investera i ny teknik och utföra aktioner inom miljö- och trafiksäkerhetsarbe-

tet. Detta gäller speciellt de mindre åkerierna som har än mindre resurser än de större. Lagar och 

regleringar tillåter gamla och ”billiga” fordon på marknaden. Internationell konkurrens ökar ge-

nom att åkerier med bas i andra länder i Europa kan agera fritt på den svenska marknaden, och 

dessa hjälper även till att pressa priserna hos den svenska åkerinäringen. Svenska åkerier har för-

hållandevis höga priser jämfört med andra länder i Europa, framförallt beroende på ett högre löne-

läge i Sverige.14 Allt detta tillsammans med högre konkurrens gör att det är låga marginaler på 

transportmarknaden i Sverige.  

 

Dessutom är kunden inte beredd att betala ett högre pris för transporten. Priset är en av de absolut 

mest avgörande faktorerna i val av transportör.15 Detta syns även i Volvo Logistics avtal, där det 

är formulerat följande: ”leverantörer skall använda bästa tillgängliga teknik utan att detta gene-

rerar ökade kostnader, samt att säkerställa minsta negativa miljöeffekt i sina respektive system”. 

 

Hur kan vi då stärka och påskynda miljö- och trafiksäkerhetsarbetet, då det är orimligt att arbete 

och investeringar görs utan att generera ett högre transportpris? Det finns många frivilliga miljö- 

och trafiksäkerhetsmässiga aktioner hos åtskilliga åkerier och transportörer. Men de åkerier som 

ser mer kortsiktigt och inte tar sitt ansvar i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet på marknaden klarar 

sig väl ändå eftersom det är priset som i de flesta fall styr valet av transportör. Detta bromsar ut-

vecklingen för de mer seriösa bolagen, eftersom de måste kunna erbjuda samma låga pris. Detta 

tillsammans med att kundernas krav och framförallt uppföljning är svag, betyder att de ”seriösa” 

bolagen inte premieras i den utsträckning de skulle kunna göra.  

5.4 Vilka krav bör ställas av transportköparna? 

Kraven – system eller detaljkrav? 

Vilken typ av krav som bör ställas är en intressant diskussion med tanke på de olika typer av 

kravställande vi har sett inom dessa fyra aktörer som är jämförda. Dessutom gav jämförelsen med 

QIIIs bedömningskriterier ytterligare en dimension på hur kravställandet kan gå till.  

                                                      
13

 Referens: Ulf Hammarberg, DHL, Telefonkontakt, november 2006  
14

 Referens: Åtgärder för en sund och livskraftig godstransportnäring, Vägverket, 2005-09-29 
15

 Referens: Nelldal B. Troche G. Wajsman J., Järnvägens möjligheter på den framtida godstransportmark-

naden, KTH,  2000 
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QIIIs bedömningskriterier är relativt detaljerade. De går in i detalj på entreprenörens rutiner och 

arbetssätt inom vissa områden enbart. Däremot nämns det inte hur upphandlaren bör följa upp de 

ställda kraven. 

 

DHL har, som tidigare beskrivet, ett helt annat system (TKM-handboken), där utbildning, krav-

ställande och uppföljning går hand i hand. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. 

TKM-handboken är ganska heltäckande gällande områdena inom trafiksäkerhet och miljö, men 

kraven är i de flesta fall relativt övergripande. Enligt DHL har DHL medvetet gått mot att ställa 

mer och mer system krav, d.v.s. VAD syftet är, istället för att för detaljerat tala om HUR åkeriet 

skall nå det ställda kravet.16 Negativt är ju att man som transportköpare inte kan vara helt säker på 

vilken kvalitet som fås (mer än en lägstanivå), medan det positiva främst är att ansvaret ligger helt 

hos åkeriet samt åkeriet har möjlighet att själv välja var insatserna skall göras. Att det krävs en 

förbättring av åkerierna från år till år gör ju också att kraven hela tiden stramas åt. Det går också 

att utveckla kraven till nya ej redan infattande områden eller utesluta inte längre relevanta områ-

den. Dessutom kan DHL enkelt höja lägsta nivån från år till år. 

 

Övriga aktörer (SAAB Automobile, Volvo Logistics samt Schenker) har ett mer ”straight-

forward” synsätt. Alla transportörer behöver nå upp till samma krav.  Man vet då säkert vad som 

förväntas av transportörerna, men det blir då svårare att få igenom förändringar på kraven, efter-

som alla åkerier måste anpassa sig efter de nya kraven samtidigt. Det kan då vara en viss seghet i 

en sådan process.  

 

Det har tidigare diskuterats kring hur viktigt det är att de krav som ställs verkligen efterlevs. Och 

det enda sättet för upphandlaren att vara säker på detta är att ha uppföljningssystem och åtgärder 

mot de transportörer som inte följer kraven. Ju mer detaljerade krav som ställs, desto mer går 

upphandlaren in och styr arbetet hos entreprenören. Dessutom kan det bli mer omfattande att följa 

upp kraven. Om istället upphandlaren ser till helheten och ställer mer övergripande krav läggs 

mer ansvar på transportören och denne kan förhoppningsvis agera friare med möjligheter att hitta 

innovativa lösningar för att uppnå kraven.   

 

I en avhandling, som publicerats av Lunds Universitet17, diskuteras miljöarbetet i upphandlings-

processen av transporter. Resultatet visar att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv i upphand-

lingsprocessen. Istället för att se till enskilda krav eller åtgärder bör man i upphandlingsprocessen 

se till helheten och på så sätt också få en mer rättvisande bild samt ett effektivare agerande inom 

de områden som verkligen gör nytta miljömässigt. Här handlar det om verktyg för att utveckla 

hela upphandlingsprocessen. Bl.a. vilka aspekter som är viktiga för företaget att prioritera och 

vilken anledning det finns att ställa krav, vilka krav som bör ställas, utvärdering samt aktioner om 

kraven inte följs. Tydlighet, kommunikation och ständig förbättring är även här nyckelpunkter.  

                                                      
16

 Referens: Ulf Hammarberg, DHL, Telefonkontakt, november 2006 
17

 Referens: Björklund M., Purchasing Practices of Environmentally Preferable Transport Services, De-

partment of Industrial Management and Logistics, Lund University, 2005 
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6 Slutsats och rekommendationer 

Jämförelsen visar att på det stora hela täcks transportköparnas krav in av transportörernas krav. 

Men vissa skillnader finns, t.ex. ställer transportköparna ett antal krav som inte transportören har 

med i sitt kravställande. Dessutom har transportörerna krav som inte nämns av transportköparen. 

Förutom detta är det även skillnader i på vilket sätt kraven ställs.  

 

Schenker, Saab Automobile och VLC har ett kravställande som innebär att alla transportörer mås-

te nå upp till de ställda kraven. Det är då tydligt vad som krävs av transportörerna, men det är svå-

rare att öka kravställandet eftersom det är en viss seghet i en sådan process. 

 

DHLs TKM handbok är ett system som fungerar som en kravlista, utvärdering samt utbildning av 

transportörerna där en lägsta nivå med kontinuerlig förbättring krävs. Insatsen görs där transportö-

ren själv har möjlighet att agera. Dock kan inte upphandlaren vara säker på vilka krav som trans-

portören kommer nå upp till.  

 

QIIIs kriterier skiljer sig något från de jämförda aktörernas krav inom miljö och trafiksäkerhet, 

där QIII är mer detaljerad i sina bedömningskriterier mot upphandlarens krav till transportö-

ren/entreprenören. QIII är inriktad på ett antal specifika områden vilka är väldigt detaljerade, ris-

ken finns då att andra viktiga områden försummas. Helhetsbilden och möjlighet för transportören 

att själv välja arbetssätt minskas med ett väldigt detaljerat system.  

 

Följande punkter har identifierats som är viktiga vid kravställandet: 

 Att kraven är tydligt dokumenterade och kommunicerade och att det är klart vilka krav 

som är skall- respektive bör-krav.  

 Att upphandlaren premierar de transportörer som jobbar aktivt med miljö- och trafiksä-

kerhetsarbete genom 

o Att välja de transportörer som uppfyller de ställda kraven 

o Att det är möjligt att göra och även utförs en uppföljning på de ställda kraven 

o Att det görs åtgärder om kraven inte följs 

o Att ständig förbättring ligger i fokus 

 Att väldigt detaljerade krav kan ge en ineffektiv arbetsbörda och resultat, både för upp-

handlaren och transportören 

 Att mer övergripande krav, som ser till helheten, kan ge större frihet och ansvar till trans-

portören samt effektivare arbetsgång både för transportköparen och transportören.  
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Bilaga 1: Saab Automobiles miljö- och trafiksäkerhets-

krav på transporter 

 

Utdrag ur Saab Automobiles upphandlingskrav på transporter.  
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Bilaga 2: Volvo Logistics kvalitets, säkerhets och mil-

jökrav 

Kvalitets, Säkerhets och Miljökrav  
Volvogruppens kärnvärden är kvalitet, säkerhet och miljö. Kärnvärdena styrs av 
Volvogruppens policies gällande kvalitet, säkerhet som är styrande för alla Vol-
vobolag.  
På Volvo Logistics är kärnvärdena integrerade i all verksamhet och i företaget. 
För att uppnå våra mål inom dessa områden ställer vi krav på våra transportörer 
och andra leverantörer.  
Utvärderingar av transportörer baseras på kommersiella aspekter vilka inkluderar 
nedanstående krav.  
Ledningssystem  
VLCs operationella funktioner skall följa ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004 
standard. Alla nyckeltransportörer skall vara certifierade enligt ISO 9001 och ISO 
14001 eller motsvarande kvalitets- och miljöstandard. För företag utan ISO 9001 
och 14001 certifikat, skall en tidsplan för certifiering upprättas och implemente-
ras. En tidplan med åtgärder vilken inte har genomförts ett år efter att ha skickats 
till Volvo Logistics anses vara gilltlig orsak att avsluta kontraktet.  
Emissioner  
Vägtransporter skall utföras med ett minimum av Euro 1/US 94 motorer i Euro-
pa/Nordamerika. Från 1: e januari 2007 krävs minst Euro 2/US 98 motorer för 
vägtransport i Europa/Nordamerika. Chaufförerna skall genomgå miljöutbildning.  
Från och med 19:e maj 2006 kräver VLC efterlevande av EU-direktivet 
1999/32/EC och MARPOL 73/78 Annex VI för maximal nivå av svavelhalt in bun-
kerbränsle för sjötransporter.  
Säkerhet  
Transportörer involverade i Volvo Logistics transporter skall följa nationella och 
internationella krav över trafiksäkerhet. Prioriterade områden för VLC är:  
• Respekt för hastighetsbegränsningar  
• Alla fordon skall vara utrustande med säkerhetsbälte vilket skall användas av 

chauffören.  
• Kör- och vilotider.  
• Alla chaufförer skall vara nyktra och drogfria.  
• Lastsäkring  
• Farligt gods  
På begäran är transportören också skyldig att presentera en dokumenterad plan 
eller policy över hur ovanstående krav komminuceras ut och följs upp.  
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Bilaga 3: Volvos miljöpolicy 
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Bilaga 4: Volvo Logistics undersökning av transportö-

rer 
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Bilaga 5: Schenkers leverantörskrav inrikes 
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Bilaga 6: Schenkers miljökrav utrikes 
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Bilaga 7: Bedömningskriterier från QIII 

Utdrag från QIIIs “Systemhandbok för bedömning” 

Bedömningsområde Trafiksäkerhet 
Bedömningsområdet består av tre kriterieområden, Hastighet, Säkra 

fordon samt Alkohol och droger. 

Hastighet 
1. Trafiksäkerhetspolicy (4 p) 

Det första kriteriet är att beakta och respektera hastigheten i 

samband med transporter. Beställaren ska kräva att entreprenören 

säkerställer att alla transporter utförs inom gällande hastighetsgränser 

samt att hastigheten alltid ska anpassas till rådande 

förhållanden. 

Har beställaren krävt att entreprenören ska ha: 

• en trafiksäkerhetspolicy, där det framgår att hastigheten är den 

enskilt viktigaste faktorn för trafiksäkerheten? 

• dokumenterade riktlinjer/rutiner, där det framgår att hastigheten 

alltid ska anpassas till rådande förhållanden? 

2. Kontroll av hastigheter (8 p) 

Entreprenören ska dokumentera fordonens hastigheter samt 

avvikelser. Avvikelser ska kommuniceras mellan ledning och 

förare. 

Har beställaren krävt: 

• att entreprenören ska ha rutiner för och kontinuerligt, minst 

kvartalsvis, genomföra hastighetskontroller på samtliga fordon? 

• att entreprenören ska dokumentera avvikelser? 

• att avvikelser ska kommuniceras mellan ledning och 

aktuell förare? 

3. Åtgärdsprogram och stödfunktioner (12 p) 

Entreprenören ska ha ett åtgärdsprogram för att eliminera 

hastighetsöverträdelser. Tekniska stödfunktioner som kan lagra 

data ska finnas i fordonen. 

Har beställaren krävt att entreprenören ska: 

• ha ett åtgärdsprogram som sätts in om en förare överskridit 

gällande hastighetsgränser eller inte anpassat hastigheten 

efter rådande förhållanden? 

• utrusta alla fordon med stödsystem för att eliminera överträdelser? 
1 

1 Exempel på åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att transporterna utförs i enlighet med gällande 

hastighetsgränser är: (1) befintliga hastighetsregulatorer ställs på 80 km/h, inklusive program för 

kontinuerlig kontroll av regulatorns funktion, (2) förare som överskrider hastighetsgränserna kontrolleras 

minst en gång per månad med hjälp av färdskrivare eller annan utrustning, (3) installation 

av på marknaden befintliga hastighetsövervakningssystem och (4) installation av ISA-system som 

säkerställer att hastigheten inte kan överskrida befintlig hastighetsgräns 

Säkra fordon 
1. Säker utrustning (1 p) 

Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att däck och 

bromsar har god standard . Godkända bilbälten ska finnas i samtliga 

fordon. Lasten ska vara förankrad enligt gällande regler. 

Har beställaren krävt: 

• att entreprenören ska ha riktlinjer/rutiner för att säkerställa att 

däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte 

är skadade? 2 

• att entreprenören genomför godkända bromskontroller var 

sjätte månad hos ASB eller ackrediterad verkstad? 

• att entreprenörens samtliga fordon som nyttjas har godkända 

bilbälten? 

• att entreprenören är väl förtrogen med och kontinuerligt uppdaterar 

regelverk som avser överlast och lastsäkring? 

2. Handhavande och tillsyn (2 p) 

Entreprenörens förare ska känna till regelverk och kunna använda 

befintlig säkerhetsutrustning. Entreprenören ska ha rutiner för 
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kontinuerlig tillsyn av fordon. 
2 Med god standard avses för däck att mönsterdjupet inte underskrider 1,6 mm på 75% av slitbanan 

gällande driv- och styrhjul samt att däcken inte har skador. 

Har beställaren krävt: 

• att entreprenörens förare har utbildning i de regelverk som 

avser överlast och lastsäkring? 

• att entreprenören har rutiner för att säkerställa att bilbälten 

alltid används? 

• att entreprenören har rutiner för och tillämpar kontinuerlig 

tillsyn av fordon 

• att entreprenören dokumenterar skador, tillsyn, underhåll och 

service av fordon? 

3. Stödsystem och säkerhetsutrustning (3 p) 

Entreprenören ska ha tekniska stödsystem för att undvika överlast, 

ha bältespåminnare på samtliga sittplatser som används 

samt underkörningsskydd runt om. 

Har beställaren krävt att entreprenörens fordon ska ha: 

• stödsystem (mätinstrument) för att kontrollera lastvikten? 

• bältespåminnare med ljud- och ljussignal? 

• underkörningsskydd runt om? 

Alkohol och droger 
1. Alkohol- och drogpolicy (1 p) 

Entreprenören ska ha en alkohol- och drogpolicy inklusive ett 

åtgärdsprogram. 

Har beställaren krävt att entreprenören ska ha: 

• en alkohol- och drogpolicy? 

• ett åtgärdsprogram och en rehabiliteringsplan? 

2. Alkohol- och drogtester (2 p) 

Entreprenören ska genomföra alkohol- och drogtester. Minst 

hälften av entreprenörens fordon ska ha tekniska stödsystem, 

alkolås, för att förhindra att alkoholpåverkad förare kan starta 

fordon. Stödsystemet ska kunna lagra data, som ska avläsas 

kontinuerligt och arkiveras i minst ett år. 

Har beställaren krävt: 

• att entreprenören genomför drogtester på personal som ska 

anställas? 

• att entreprenören har rutiner för att säkerställa att alkohol inte 

förekommer i samband med arbetet? 

• att 50% av entreprenörens fordon har alkolås som kan lagra 

data? 

• att alla data från alkolås arkiveras i minst ett år? 

3. Stödsystem, alkolås (3 p) 

Entreprenörens samtliga fordon som används ska ha ett tekniskt 

stödsystem, alkolås, som eliminerar förekomsten av alkohol vid 

företagets transporter. 

Har beställaren krävt: 

• att organisationens samtliga fordon skall vara utrustade med 

tekniska stödsystem, alkolås, som kan lagra data? 

 

 

Bedömningsområde Miljö 
Bedömningsområdet består av tre kriterieområden, Utsläpp till luft, 

Effektivare bränsleanvändning samt Utsläpp av miljöstörande ämnen. 

Utsläpp till luft 

1. Miljöpolicy och redovisning (3 p) 

Entreprenören ska ha en miljöpolicy samt ett system för att 

kunna redovisa drivmedelsförbrukning och utsläpp. 

• ska ha en miljöpolicy som anger företagets långsiktiga miljömål? 

• kvartalsvis ska redovisa drivmedelsåtgången och utsläpp per 

tonkilometer och fordon? 

2. Drivmedelsförbrukning, mål och handlingsplan (6 p) 
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Entreprenören ska aktivt arbeta för att minska drivmedelsförbrukningen. 

Det ska finnas en handlingsplan för hur drivmedelsförbrukningen 

per tonkilometer ska minskas. Andel förnybart 

respektive fossilt bränsle ska anges. Högst 5 % av fordonen får 

vara äldre än tio år, räknat från tillverkningsår. 

Har beställaren krävt: 

• att entreprenören ska ha en plan med kvartalsvisa mål för att 

minska drivmedelsåtgången per tonkilometer? Resultatet som 

ska redovisas kvartalsvis ska också ange andelen förnybart 

respektive fossilt bränsle som använts. 

• att entreprenören ska ha en plan för att minska beroendet av 

fossila bränslen? 

• att högst 5 % av entreprenörens fordon får vara äldre än tio år? 

3. Fordon (9 p) 

Entreprenören ska ha en handlingsplan för att öka fyllnadsgraden. 

Minst 30% av transporterna ska utföras av fordon som är Euro 

II-klassade eller bättre, alternativt motsvarande svensk miljöklassning 

av fordon. 

Minst 50 % av fordonen ska ha katalysator och partikelfilter. 

Transporternas energiåtgång ska dokumenteras kvartalsvis. 

Har beställaren krävt: 

• att entreprenören ska ha en handlingsplan för att öka fyllnadsgraden? 

(Resultatet ska redovisas kvartalsvis.) 

• att minst 30 % av transporterna ska utföras av fordon som är 

Euro II-klassade eller bättre? 

• att minst 50 % av fordonen ska ha katalysator och partikelfilter? 

• att transporternas energiåtgång ska dokumenteras kvartalsvis 

och redovisas i (kWh/tonkm) samt beräknas utifrån bränslets 

energiinnehåll (kWh/l)? 

Effektivare drivmedelsanvändning 
1. Utbildning (2 p) 

Entreprenörens förare ska ha utbildning i sparsamt körsätt. 

Har beställaren krävt: 

• att minst 50 % av entreprenörens förare ska ha utbildats i sparsamt 

körsätt, med motsvarande omfattning och innehåll som 

i ECO-drivingutbildning? 

• att entreprenören minst kvartalsvis ska informera förarna 

om drivmedelsåtgången? 

2. Utbildning, information och uppföljning (4 p) 

Entreprenörens samtliga förare ska ha utbildning i sparsamt körsätt 

eller motsvarande med individuell uppföljning. Individuell 

uppföljning innebär att föraren får veta varje månad hur hans/ 

hennes körsätt påverkar genomsnittlig bränsleförbrukning. 

Har beställaren krävt: 

• att entreprenörens samtliga förare ska ha utbildats i sparsamt 

körsätt med motsvarande omfattning och innehåll som i ECOdrivingutbildning? 

• att entreprenören fortlöpande ska hålla kunskapen vid liv genom 

återkommande informationer/utbildningar eller incitamentprogram? 

• att entreprenören ska följa upp individuellt så att föraren varje 

månad får veta hur körsättet påverkar bränsleförbrukningen? 

3. Stödsystem för lägre drivmedelsförbrukning (6 p) 

Det tredje kriteriet är att minst 20 % av entreprenörens fordon 

har tekniska stödsystem för att ge direkt information till föraren 

om hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning. 

Har beställaren krävt: 

• att minst 20 % av entreprenörens fordon ska ha stödsystem som 

visar hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning? 

Utsläpp av miljöstörande ämnen 
1. Underhållsplan och kemikalieförteckning (1 p) 

Entreprenören ska ha en underhållsplan och en förteckning 

med tillhörande säkerhetsinformation över de kemikalier som 

används. 

Har beställaren krävt att entreprenören ska ha en: 
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• plan för fordonsunderhåll där det framgår vilka miljöstörande 

ämnen som används och en förteckning över de kemikalier 

som används med tillhörande säkerhetsinformation? 

• plan/strategi för att avveckla miljöstörande ämnen? 

2. Produktval och serviceavtal (2 p) 

Entreprenören ska tillämpa produktvalsprincipen enligt 2 kap. 

6§ Miljöbalken . Entreprenörens fordon ska ha däck utan HA/ 

PAC-oljor (högaromatiska/polyaromatiska kolväten) och vattenlösliga 

åldringsskydd. Serviceavtal eller motsvarande ska finnas, 

vilket innebär att underhåll ska utföras regelbundet. 

Har beställaren krävt: 

• att entreprenören ska tillämpa produktvalsprincipen enligt 

Miljöbalken? 3 

• att entreprenörens fordon ska ha däck utan HA-oljor samt 

vattenlösliga åldringsskydd? 

• att entreprenören ska ha serviceavtal eller motsvarande för 

regelbundet underhåll av fordonen? 

3. Rengörning och underhåll av fordon (3 p) 

Entreprenören ska använda miljömärkta produkter vid underhåll 

av fordonen. Om underleverantör utför rengöring, tvätt eller 

service av fordon gäller kravet även dessa. Med miljömärkning 

avses i detta fall etablerade miljömärkningar som den nordiska 

miljömärkningen Svanen, den europeiska EU-blomman eller 

SNFs Bra Miljöval. 

Har beställaren krävt att entreprenören: 

• alltid ska välja miljömärkta produkter (om de finns på marknaden) 

för rengörning och underhåll av fordon? 

• i avtal med underleverantörer kräver att miljömärkta produkter 

(om de finns på marknaden) ska användas vid rengörning och 

underhåll av fordon? 
3 6 § 2 kap. Miljöbalken: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan 

befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter 

eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som 

innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 
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