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Transportupphandlingar ser på många sätt likadana ut idag som för 50 år sedan.
Vilken potential för kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning finns med
en förändrad upphandlingsmodell baserad på digitaliserade affärsprocesser? I en
värld med ökad ambition kring klimatmedvetenhet, ökande energipriser, chaufförsbrist och osäkra försörjningskedjor, samt nyare initiativ såsom horisontell
samverkan, behöver vi förstå hur digitaliseringen bättre kan utnyttjas i transportupphandlingar. Fordons- och bränsleutveckling räcker inte för att nå klimatmålen,
utan det behövs också en effektivisering av transporterna.
Vi vill därför genomföra en workshop som tar upp frågor som:
•

Vad i form av digitaliserade verktyg och processer kan integreras i en
transportupphandling?

•

Vad krävs i form av digital information från transportköpare och från transportör, och finns denna data tillgänglig i ett användbart format?

•

Vilka hinder och möjliggörare finns för en ökad digitalisering i transportupphandlingen?

•

Hur kan man använda verktyg såsom digital ruttplanering under upphandling och uppföljning?

•

Många företag lägger mycket tid på omförhandlingar, då det avtalade
uppdraget förändras relativt ofta. Hur kan digitalisering vid uppföljning användas vid förändringar i avtalet?

•

Vad krävs för en effektiv och transparent uppföljning genom exempelvis
en indexreglering?

Som exempel och inspiration kommer Olof Moen och Berndt Andersson från
Eco-First Logistics vid workshopen att beskriva en modell där ruttoptimering och
fordonsövervakning integreras i transportupphandlingen (Femstegsmodellen
Rapport 2016:100 kan laddas ner från http://trafikverket.diva-portal.org/). Uppföljning, styrning, kontroll och fakturering följs sedan upp i den dagliga driften. Syftet
är att skapa ett transparent förhållande mellan transportköpare och transportör
där ansvarsfördelning är definierad. Förändringar i upphandlad transporttjänst blir
reglerat i avtalstext som minimerar omförhandlingar.
Affärsmodellen togs fram i ett FoI-projekt finansierat av Trafikverket. Olof var projektledare i projektet och Berndt medverkade i rollen som transport- och inköpschef på Tamro som var fallföretag. Ansvarig för simuleringsarbetet och utveckling
av IT-verktyg var Daniel Moback.
Deltagarna i workshopen kommer därefter i grupper diskutera vilka förändringar
som är möjliga, vad som krävs för att förändra en befintlig upphandlingsprocess
mot ökad digitalisering och vilka effektiviseringsvinster som kan uppnås. Vi begränsar oss inte till en viss typ av miljö eller typ av affärsmodell för transporterna,
utan vill också bättre förstå både möjligheten och begränsningar för den bredd av
affärsrelationer som existerar.
Workshopen kommer att ske i Lindholmen Science Parks lokaler och är ett samarbete mellan CLOSER, Transportinköpspanelen och Eco-First Logistics.
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