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Eric Andersson Gruppens allmänna krav på leverantörer av tjänster med 

fordon och anläggningsmaskiner 
 

Syfte och tillämpning 
Detta dokument anger de allmänna krav som Eric Andersson Gruppen AB och dess dotterbolag, (härefter gemensamt ”EA 
Gruppen”) ställer på sina leverantörer av tjänster med fordon och anläggningsmaskiner.  
 
Leverantören ansvar själv för att hålla sig informerad om och säkerställa uppfyllandet av eventuella tillkommande krav från 
t.ex. myndighet och/eller kommuner, (Trafikverket, Stockholms Stad m.fl.), t.ex. krav angivna i dokument Gemensamma 
miljökrav vid entreprenadupphandling 2018. 
 
Genom att acceptera dokumentet förbinder sig leverantören att vid var tid uppfylla kraven vid leverans av tjänster till EA 
Gruppen. Leverantören ansvarar för att av denne anlitade underleverantörer/förmedlade åkare i alla led uppfyller kraven. 
Leverantören är medveten om att eventuella påföljder som EA Gruppen kan komma att drabbas av på grund av att 
leverantören inte uppfyller kraven kommer att föras vidare mot leverantören. 
 
Undantag från de allmänna kraven kan i vissa fall beviljas av EA Gruppen av miljö- och produktionstekniska skäl. Sådant 
undantag ska vara skriftligt överenskommet mellan EA Gruppen och Leverantören för att vara giltigt. 
 
Eventuella projektspecifika krav hanteras enskilt projekt. 
 
EA Gruppen förbehåller sig rätten att genomföra stickprov för att verifiera att kraven uppfylls. 
 

 

Leverantörsinformation 
Företagsnamn: Kontaktperson: 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 
Organisationsnummer: Tfn/mobil: 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 
Postadress: E-post: 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 
Besöksadress: Företagets hemsida: 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 
  
 

Krav på leverantören 
Leverantören och av denne anlitade underleverantörer/förmedlade åkare ska: 

• Inneha föreskrivna giltiga tillstånd och tillse att uppdrag utförs i enlighet med gällande lagstiftning 

• Inneha giltiga allrisk- och ansvarsförsäkringar, (de fordon och maskiner som inte är registreringspliktiga skall inneha 
ansvarsförsäkring motsvarande trafikförsäkring alternativt ansvarsförsäkring för person och sakskada) 

 

 

Krav på personal 
Utbildningskrav 

• Fordonsförare: Yrkeskompetensbevis 1-5 

• Maskinförare: Maskinbevis 

• Arbete på Väg 1:1 och 1:2 

• Leverantören ansvarar för att personalen som ska utföra arbeten har erforderlig kunskap av att hantera teknisk utrustning 
som finns installerad i fordon/maskin och som behövs för uppdragets utförande, (t.ex. utrustning för maskinstyrning, GPS)  

• Branschspecifik utbildning skall genomföras före dess att arbete påbörjas. Safe Construction Training, SCT 

• Personalen ska delta i platsspecifik utbildning/introduktion som denne kallas till innan arbetena påbörjas 

 
Utrustningskrav 

• Varselkläder som uppfyller klass 3 

• Skyddshjälm med hakrem 

• Hörselskydd, (hörlurar och liknande som används för att lyssna på radio, musik etc är helt förbjudna) 

• Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta 

• Skyddsglasögon 

• Skyddshandskar 

• ID06, (krävs inte för transporter) 
 

  

https://www.trafikverket.se/contentassets/f8269da30de047a38b10a76f80fcb43c/gem_miljokrav_entreprenader_20180302.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/f8269da30de047a38b10a76f80fcb43c/gem_miljokrav_entreprenader_20180302.pdf
https://buc.se/utbildningar/safe-construction-training-svenska/
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Krav på Fordon/Maskiner 
Fordon/Maskiner 

• Fordon/Maskiner skall vara besiktade och godkända enligt gällande lagkrav. 

• Fordon/Maskiner skall vara skattade 

• Fordon skall uppfylla lägst EURO 5 avgaskravnivå 

• Arbetsmaskiner skall uppfylla lägst EU steg IIII 

• På fordon, extra Bromskontroll samt EBK (görs 6 månader efter ordinarie besiktning) 

• På maskiner, utförd brandskyddskontroll GRAMKO 7.2 
 
Utrustningskrav 

• Korrekt fungerande alkolås 

• Hydraulvätskor/oljor som används inom Sthlm zon ska alltid uppfylla miljöegenskapskraven i svensk standard SS155434. 

• Alla snabbkopplingar och tiltrotatorer på arbetsmaskiner har en säkerhetsanordning som förhindrar att redskap lossnar. 

• System för varning vid backning, med ljud och ljus 

• På fordon, backkamera ska finnas för backning 

• Förstahjälpen utrustning / beredskapsväska 

• Brandsläckare (6kg pulver) 

• Saneringsutrustning vid spill (absol eller duk) 

• Däck utan HA-oljor 

• Gällande maskindokumentation skall finnas tillgänglig i fordonet/maskinen, (digital tillgång accepteras). Gäller dokument 
som Registreringsbevis, Besiktningsintyg/protokoll, Försäkringshandlingar, Miljövarudeklaration fordon, 
Brandskyddskontroll (Maskin), Försäkring om överensstämmelser (Maskin) 

 

 

Miljörapportering                                                                                 
Leverantören ska på anmodan rapportera: 

• Antal körtimmar per maskin-/fordonsklass i enskilt projekt och totalt för kalenderår per respektive dotterbolag inom EA 
Gruppen  

• Procentuell fördelning av använd drivmedelskvalitet i enskilt projekt och totalt för kalenderår per respektive dotterbolag 
inom EA Gruppen 

• Beräknad mängd utsläpp koldioxidekvivalenter (CO2e/CO2-ekv) i enskilt projekt och totalt per kalenderår per respektive 
dotterbolag inom EA Gruppen, (med redovisande av använda beräkningsfaktorer) 
 

 

Härmed intygar leverantören att EA Gruppens allmänna krav på leverantörer av fordon och 

anläggningsmaskiner uppfylls. 

 

Datum  Namnteckning 

 

Företag  Namnförtydligande 

 

 




