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Sammanfattning 
Tömning av enskilda avlopp utförs av sug- och spolbilsförare som suger upp 
slammet och vanligen transporterar det till kommunala slambehandlings-
anläggningar. Enskilda avlopp kan vara avsides belägna, vilket innebär att 
slamtömningen ofta sker i svårframkomlig och otillgänglig miljö. Långa 
slangdragningar och besvärlig terräng samt ett arbetsamt manuellt 
sugningsförfarande innebär ett tungt och fysiskt belastande arbete. För att komma 
till rätta med dessa arbetsmiljöproblem har innovationsupphandling framförts som 
en möjlig väg.  

Denna förstudie skall bedöma potentialen för utveckling och ökad användning av 
tekniska hjälpmedel som förbättrar arbetsmiljön vid slamtömning. Speciellt fokus 
har legat på kommunens möjlighet att genomföra en innovations-upphandling för 
att få fram lämpliga hjälpmedel. JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har 
genomfört förstudien på uppdrag av Kretslopp & Vatten, Göteborgs stad som 
finansierade förstudien via medel från Energimyndigheten. 

Förstudien har utförts i tre parallella delar innehållande arbetsmiljö och ergonomi, 
inventering av tekniska hjälpmedel och leverantörer, innovationsupphandling och 
andra stimuleringsåtgärder. 

Förstudien visar att kunskapen om arbetsmiljö och ergonomi inom området är 
begränsad i dagsläget, och att mycket av det som idag diskuteras inte kan styrkas 
med fakta. Även inom teknikområdet är utvecklingen av och tillgången på ny 
utrustning för bättre arbetsmiljö begränsad. Här finns troligen stora möjligheter 
för nya, tekniska lösningar men då måste tillgång mötas av en reell efterfrågan, 
vilket flera leverantörer idag upplever saknas. 

För att skapa bättre möjligheter för innovationer inom offentlig upphandling 
beskrivs vanligen två olika möjligheter: 

• Genomföra en så kallad innovationsupphandling, dvs en upphandling med 
ett i förväg väl definierat problem men där lösningen inte är känd vid 
upphandlingstillfället. Denna upphandlingsform, upphandling av en 
innovation, förekommer idag i begränsad omfattning. 

• De vanliga upphandlingsförfarandena kan, inom ramen för LOU, göras 
mer innovationsvänliga. Det är då viktigt att beskriva behovet väl och 
vilka alternativ som finns möjliga för en anbudsgivare för att ta fram nya 
lösningar före och under avtalsperioden.  

I Innovationsupphandlingsutredningens betänkande (SOU 2010:56) klargjordes 
att innovationsupphandling inte är ett juridiskt begrepp utan snarare en beteckning 
på en process som syftar till att göra det möjligt att utveckla nya lösningar. 
Utredningen menade att olika delar av denna process kan ligga utanför lagen om 
offentlig upphandling och innovationsupphandling är därmed ett bredare begrepp 
än det juridiska begreppet offentlig upphandling.  

Slutsatsen av denna förstudie är att möjligheterna att via upphandling verka för 
framtagandet av nya, innovativa lösningar för att förbättra arbetsmiljön vid 
slamtömning är goda.  
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Även om upphandling av innovation är en juridiskt svårare upphandlingsform, 
kan det rätt hanterat erbjuda stora möjligheter. Här föreslås att en tydlig 
beställargrupp formeras, förslagsvis med parter från entreprenadsidan (t ex 
Sveriges Åkeriföretag) och att juridiskt stöd tas med. En enklare väg att gå, t ex 
för den enskilda kommunen, är att arbeta proaktivt som katalysator och ta fram 
underlag för, samt genomföra mer innovationsvänliga upphandlingar. Detta går 
troligen redan idag att tillämpa även för relativt små kommuner med befintliga 
resurser. 

Det är viktigt att avgränsa problemställningen tydligt tidigt i processen och att 
utifrån tillgänglig fakta identifiera vilket eller vilka problem man vill försöka lösa. 
Om underlagen för detta är för knapphändiga, vilket förstudien visar att de kan 
vara, finns annars en uppenbar risk att den lösning som tas fram visar sig vara fel 
och den förväntade effekten då uteblir. I värsta fall kan den nya lösningen även 
skapa nya, och kanske värre, arbetsmiljöproblem. 

Slutligen har en viktig fråga framkommit under förstudien: vad är kommunens 
egentliga roll i frågan? Det är entreprenören som har det slutliga 
arbetsmiljöansvaret, men om beställaren själv verkar för att ta fram nya lösningar 
för arbetsmiljön kan detta bli otydligt. Vem har då ansvaret vid en olycka som kan 
härledas till den nya utrustningen? Detta måste tas i beaktande av de kommuner 
eller kommunala bolag som väljer att engagera sig i frågan. 
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Inledning 
Det finns nästan en miljon enskilda avlopp i Sverige. Det slam som bildas från 
enskilda avlopp klassas normalt som hushållsavfall och kommunen har ett 
lagstadgat ansvar för insamling av hushållsavfall. Detta ansvar har lagstiftaren 
ålagt kommunerna av miljö- och hälsoskyddsskäl. 

Tömning av enskilda avlopp utförs av sug- och spolbilsförare som suger upp 
slammet och vanligen transporterar det till kommunala slambehandlings-
anläggningar. Enskilda avlopp kan vara avsides belägna, vilket innebär att 
slamtömningen ofta sker i svårframkomlig och otillgänglig miljö. Långa 
slangdragningar och besvärlig terräng samt ett arbetsamt manuellt 
sugningsförfarande innebär ett tungt och fysiskt belastande arbete. Yrket är 
mycket mansdominerat och en vanlig uppfattning i branschen är att det är svårt att 
rekrytera nya förare. 

Arbetsmiljöverket genomför tillsyn av slamhämtning och har i olika kampanjer 
informerat arbetsgivare (kommuner och slamtömningsentreprenörer) om att den 
tunga manuella hanteringen måste minska. Många gånger utför kommunen (eller 
det kommunala bolaget) inte tömningen i egen regi. Ansvaret för arbetsmiljön 
ligger då på den anlitade slamtömningsentreprenören. Kommunerna har dock en 
viktig funktion för arbetsmiljöförhållandena eftersom de har en nyckelroll i 
agerandet mot fastighetsägare samt vid handläggning av tillståndsärenden för 
avloppsanläggningar och bygglov. 

Kommunen har ett grundläggande ansvar att anpassa insamlingen av 
hushållsavfall till de behov som finns i olika slag av bebyggelse. Denna 
anpassningsskyldighet kan innefatta att kommunen för vissa hämtningsområden 
och fastigheter använder specialfordon, teknisk hjälputrustning eller ökad 
bemanning. Om kommunen anlitar entreprenör för insamlingen är det viktigt att 
denna anpassningsskyldighet åläggs entreprenören via avtal. Kommunen har ett 
ansvar att formulera bra krav i upphandlingsunderlagen som underlättar en god 
arbetsmiljö för slamentreprenörerna. 

För att komma till rätta med arbetsmiljöfrågorna vid slamtömning behövs arbete 
på flera fronter:  

• förebyggande insatser i syfte att komma till rätta med missförhållanden 
genom insatser på fastigheten och förhindra att framtida 
nybyggnad/ombyggnad leder till dåliga arbetsmiljöer 

• kunskapshöjande insatser för att klargöra vilka arbetsmoment som utgör 
största hälsorisken för förarna  

• teknik- och metodutvecklingsinsatser för att underlätta arbetet vid 
befintliga slambrunnar där problem förekommer.  

Med tanke på det stora antal enskilda avlopp som finns i landet och att 
förnyelsetakten är långsam är det ett faktum att många besvärliga hämtställen för 
sug- och spolbilsförarna kommer att finnas kvar lång tid framöver. Det är därför 
av stor vikt att man hittar bra lösningar för att hantera dessa hämtställen.  
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Genom att utveckla den utrustning som används vid slamtömning, så att tungt 
manuellt arbete ersätts av teknik, kan sug- och spolbilsförarnas arbetsmiljö 
förbättras och hämtningen göras mer rationell. Med mindre fysiskt tungt arbete 
skulle även kvinnor ges större möjlighet att arbeta med slamtömning vilket då 
skulle ge en jämnare könsfördelning. 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik genomför denna förstudie på 
uppdrag av Kretslopp & Vatten, Göteborgs stad. Göteborgs stad finansierar 
förstudien via medel från Energimyndigheten. 

Syfte och mål 
Syftet med förstudien var att bedöma potentialen för utveckling och ökad 
användning av tekniska hjälpmedel som förbättrar arbetsmiljön. Speciellt fokus 
har legat på kommunernas möjlighet att genomföra en innovationsupphandling för 
att få fram lämpliga hjälpmedel. 

Målsättningar: 

• Att beskriva kunskapsläget avseende olika arbetsmoment och dess 
inverkan på förarnas hälsa. Detta för att kunna tydliggöra vad man bör 
rikta in sig på vid en eventuell innovationsupphandling 

• Att beskriva vilka tekniska lösningar som idag finns på marknaden och 
används av entreprenörerna 

• Att undersöka intresset och förmågan i leverantörsledet avseende 
utveckling av ny teknik och deltagande i innovationsupphandling 

• Att undersöka möjligheten till samarbete kring innovationsupphandling 
och föreslå lämplig sammansättning av beställargrupp. 

Genomförande 
Förstudien har utförts i tre parallella delar innehållande arbetsmiljö och ergonomi, 
inventering av tekniska hjälpmedel och leverantörer, innovationsupphandling och 
andra stimuleringsåtgärder. 

En workshop har genomfört med i huvudsak representanter från kommunala 
verksamheter för att diskutera innovationsfrämjande åtgärder och dess 
förutsättningar att vara framgångsrika som instrument för en bättre arbetsmiljö för 
sug- och spolbilsförarna. 

Denna förstudie ska betraktas som generell vad gäller juridiken. Frågor som 
behöver tas i beaktande i samband med en specifik upphandling behöver därför 
belysas vidare, av exempelvis juridisk expertis. 

Arbetsmiljö och ergonomi 
En inventering av tillgänglig litteratur inom området arbetsmiljö vid slamtömning 
har utförts i syfte att få en nulägesbild av kunskapsläget. Sökningar har gjorts brett 
i Google, samt i databaserna ScienceDirect och PubMed. ScienceDirect och 
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PubMed är databaser som inkluderar ett stort antal internationella vetenskapliga 
tidskrifter. I sökningarna har olika kombinationer av sökord, både på svenska och 
engelska, använts så som arbetsmiljö, ergonomi, arbetsskador, arbetssjukdomar 
och belastning. 

Kontakt har tagits med Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring med syfte att få 
fram statistik vad gäller arbetsskador och sjukskrivningar som drabbar just 
yrkeskåren sug- och spolbilsförare. Vidare har flera entreprenörer kontaktats för 
att undersöka i hur stor omfattning och för vilka besvär deras förare sjukskriver 
sig och om de upplever att sjukskrivningarna är relaterade till arbetet. 

Teknik och leverantörer 
För att få en nulägesbeskrivning av den teknik som finns idag inom slamtömning 
genomfördes en litteraturstudie samt intervjuer med ett urval av entreprenörer och 
tillverkare/leverantörer av slamsugbilar.  

Litteraturstudien gjordes via sökningar på internet med sökord så som 
slamsugbilar, vakuumteknik och även engelska sökord. Det gjordes också en 
kartläggning av marknaden, d.v.s. vilka företag som bygger slamsugbilar, d.v.s. 
påbyggarföretag, både i Sverige och utomlands (med försäljning i Sverige) samt 
en sammanställning av en rad entreprenörer som utför slamsugning av enskilda 
avlopp.  

Förstudien innefattade också att utbyta information med pågående parallella och 
besläktade aktiviteter som Avfall Sverige bedriver (framför allt arbetet med en 
Guide om hur de kommunala verksamheterna kan arbeta med arbetsmiljön vid 
slamtömning). En dialog har även förts löpande under arbetets gång med Avfall 
Sverige och Göteborgs stad. 

En intervjustudie utfördes genom telefonintervjuer med utvecklingsansvariga och 
säljare på slamsugbilföretag och med ansvariga på entreprenadföretag. Även en 
tillverkare av lätta plastlock har intervjuats. Se bilaga 1 för vilka frågor som 
ställts. 

Innovationsupphandling och andra stimuleringsåtgärder 
För att få en bild över innovationsupphandling som upphandlingsform, och andra 
möjliga upphandlingsformer, har dels relevant underlag sökts på internet och dels 
har resultatet kombinerats med tidigare kunskap och erfarenheter.  

För att få in synpunkter och erfarenheter genomfördes som en del i denna 
förstudie en workshop med aktörer från den kommunala beställarsidan och även 
deltagande från Energimyndigheten (Noak Westerberg), Avfall Sverige (Jenny 
Westin) och JTI. Workshopen var indelad i två pass: ett där information om vad 
som framkommit i denna studie presenterades och där även Energimyndigheten 
gav sin syn på innovationsupphandling samt vilka möjligheter de har att stötta den 
processen, och ett där deltagarna fick arbeta i mindre grupper. 

I denna förstudie har även kontakt tagits med juridisk expertis, advokat Alexander 
Hantosi vid Ramberg Advokater AB, för att diskutera innovationsupphandling 
som möjlig väg att finna lösningar på arbetsmiljön vid slangdragning och 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

8 

slamtömning. Alexander Hantosi har mer än tretton års erfarenhet av kvalificerat 
juridisk arbete, avseende huvudsakligen myndighetsjuridik, offentlig upphandling, 
konkurrensrätt, EU-rätt, offentlig finansiering, sekretess, avtalsrätt, skatterätt och 
processer inom såväl offentlig som privat sektor. 

Resultat 

Arbetsmiljö och ergonomi 
Sökningarna efter litteratur som berör arbetsmiljön vid slamtömning och 
slangdragning gav endast en relevant träff: en svensk studie gjord av Karolinska 
Institutet i samarbete med TYA (Bernmark m.fl., 2012). Det är en mindre 
pilotstudie som undersökte den fysiska arbetsbelastningen hos sug- och 
spolbilsförare vid arbete med slamtömning. Resultaten från studien presenteras 
kort nedan. 

Databasen PubMed gav få träffar och inga var relevanta för vår frågeställning. 
Databasen ScienceDirect genererade ett relativt stort antal träffar vid vissa 
kombinationer av sökord, men vid en genomgång av dessa visade det sig att inga 
artiklar relaterade till just arbetsmiljö vid slamtömning. Det har gjorts en del 
studier kring arbetsmiljö vid sophämtning (Paulsen et al., 1995; Engkvist et al., 
2011), men just slamtömning verkar vara ett eftersatt område vad gäller 
internationell forskning.  

Under denna förstudie genomfördes telefonintervjuer med ett antal entreprenörer 
där bland annat frågor om arbetsmiljö ingick och statistik från Arbetsmiljöverket 
och AFA Försäkring har inhämtats och sammanställts. Därutöver nyttjades den 
kunskap som sammanställts genom workshops och seminarier som tidigare 
anordnats av bland annat JTI och Avfall Sverige. Dessa har bidragit till spridning 
och utbyte av kunskap. Anteckningar från de möten m.m. som JTI medverkat i har 
använts i nedanstående syntes. 

Fysisk arbetsbelastning vid slamtömning 

De arbetsmoment som identifierats i litteraturen relaterat till hög fysisk belastning 
är slangdragning, lyft av tunga brunnslock och själva tömningen av brunnen och 
då särskilt när det bildats hårda slamkakor som måste slås sönder. 

Bernmark m.fl. (2012) följde åtta sug- och spolbilsförare under de olika 
arbetsmomenten under en arbetsdag och mätte puls och arbetsställningar för rygg 
och armar. Resultaten visade på en relativt hög fysisk arbetsbelastning vid 
slamsugningsarbetet och särskilt lyftes arbete med böjd rygg samt periodvis hög 
puls fram i studien. Speciellt slangdragningen ansågs vara ett tungt moment, med 
dragkrafter som kommer upp i nivåer över Arbetsmiljöverkets rekommenderade 
maxnivå på 200 N (AFS 1998:01). Däremot påpekades i studien att slangdragning 
inte självklart innebär en förhöjd skaderisk för ländryggen då dragningen ofta sker 
med rak rygg och kraftlinjen nära ryggraden. Hur slangdragningen belastar 
skuldror och axlar behöver utredas vidare för att några säkra slutsatser ska kunna 
dras. 
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Pilotstudien (Bernmark m.fl., 2012) ger en inblick i hur det kan se ut, men 
mätningarna är för få för att ge en generell bild. Eftersom det är en stor variation 
mellan olika kommuner och entreprenörer, och troligen också för hur arbetet ser 
ut för en och samma förare vid olika arbetsdagar, vilka förutsättningar som finns 
och vilken utrustning som används skulle ett större dataunderlag vara önskvärt 
och bidra till en mer komplett helhetsbild av arbetsbelastningen. Studien är dock 
unik i sitt slag och pekar på viktiga problemområden som behöver åtgärdas. 

 

 

Bild 1. Exempel på arbete vid pågående slamtömning. 

Enligt pilotutredningen återkommer ofta frågeställningen bland t ex 
entreprenörerna om hur själva tömningsarbetet (där föraren ofta jobbar med böjd 
rygg) påverkar skaderisken. Tyvärr saknas dock sakkunskap och mätningar av 
belastning i samband med detta arbetsmoment. 

Bland de i telefonintervjuen tillfrågade entreprenörerna ansåg majoriteten att 
arbetet som helhet är tungt och fysiskt belastande. Hur de värderade 
slangdragning, tunga lock och sugarbete varierade dock mellan dem. En 
entreprenör ansåg att hela debatten idag var snedvriden och hävdade att 
arbetsmiljöverkets ageranden varit ogrundade och felfokuserade, och menade att 
frågan behövts utredas mer innan enskilda arbetsmoment pekades ut som nu skett.  

Arbetsmiljösituationen varierar också enligt entreprenörerna påtagligt från 
fastighet till fastighet och från kommun till kommun och entreprenörerna 
förvånades över att slangdragningen kan vara lång (50-70 m) även på en del 
nybyggda anläggningar. En del nya brunnar är också i sig olämpligt konstruerade 
ur tömningssynpunkt påpekade någon entreprenör. 
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Arbetsskador, arbetssjukdomar och sjukskrivningar 

Arbetsmiljöverket registrerar sug- och spolbilsförarna under näringsgren 
”Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering o.d.”. Det innebär att det inte 
är möjligt att erhålla specifik statistik för just sug- och slambilsförarna, utan i 
statistiken ingår även till exempel renhållningsarbetare, vilket är en mycket större 
yrkesgrupp än sug- och spolbilsförarna. En sammanställning av anmälda 
arbetsolyckor och arbetssjukdomar år 2013 presenteras i Tabell 1 nedan. Där 
framgår att antalet anmälda arbetssjukdomsfall per 1 000 förvärvsarbetare ligger 
över genomsnittet för samtliga näringsgrenar. Av 63 anmälda arbetssjukdomar 
misstänks 37 st ha belastningsfaktorer som orsak (Arbetsmiljöverket, 2014).  

Tabell 1. Sammanställning av Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar inom näringsgren E Vattenförsörjning; 
avloppsrening, avfallshantering o.d. samt för samtliga näringsgrenar år 2013 
(Arbetsmiljöverket, 2014). 

 Arbetsolyckor Arbetssjukdomsfall 

Totalt 
antal 

Därav >14 
sjukdagar 

Dödsfall Antal per  
1000 förvärvs-
arbetande 

Totalt 
antal 

Därav >14 
sjukdagar 

Antal per  
1000förvärvs
arbetande 

Totalt 
Närings-
gren E 

296 84 3 16 63 31 3 

Män 266 77 3 17 57 30 4 

Kvinnor 30 7 0 9 6 1 2 

Samtliga 
närings-
grenar 

 

29 964 

 

8 723 

 

33 

 

7 

 

11 091 

 

3 953 

 

2 

 

AFA Försäkring har inte heller någon specifik registrering av sug- och spolbils-
förarna, utan de sorteras in under yrkesförare. På begäran gjorde de dock en 
särskild sökning på 14 av de entreprenörer som arbetar med slamtömning, vilket 
gav en bättre avgränsning än att titta på hela yrkeskategorin även om statistiken 
fortfarande inte inkluderar enbart sug- och spolbilsförare. Sammanlagt nybevilj-
ades 52 arbetsskador för gruppen under 2013. Den vanligaste olyckstypen var 
fallskador med 15 ärenden och ingen annan olyckstyp hade fler än 5 ärenden. 
Nybeviljade sjukskrivningar uppgick till 207 st, varav den största andelen (32 %) 
gällde diagnoskapitlet ”sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven”. 
Det är dock enligt AFA ytterst få sjukskrivningar som klassas som belastnings-
skador kopplat till arbetet. 

Enligt de kontaktade entreprenörerna var det ingen som upplevde att de 
sjukskrivningar de hade var kopplade till långa slangdragningar, tunga lock eller 
tömningsarbetet vid brunnen. Det som nämndes var vrickade fötter eller 
fallskador, som ansågs vara relaterat till framkomlighetsproblematik (oländig 
terräng vid slangdragning). En entreprenör nämnde att de tidigare hade upplevt 
mycket problem med axlar, men det var innan de nya bilarna med slangvindor och 
automatisk in- och utmatning av slangen. Ett annat problem som nämndes var i- 
och urstigning vid bilen, som sliter på knäna.  
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Teknik och leverantörer 
I sökningen efter befintliga tekniker och företag identifierades 9 företag som är 
verksamma som leverantörer av material och fordon inom sug- och 
spolbilsbranschen i Sverige: Rolba, Nordisk miljöteknik, Korp och son, Nordic 
Tank (före detta Interconsult), AquaTec, Oy Eur-Mark Ab, FFG Elephant, VM 
Tarm A/S och Hvidtved A/S. De fem förstnämnda har tillverkningsanläggningar i 
Sverige. Bland övriga företag sker utveckling och tillverkning i Tyskland, Finland 
och Danmark. Sex tillverkare valdes ut för en intervju. 

Även en tillverkare av lätta plastlock för slambrunnar har intervjuats: 
Kombiringen AB.  

I entreprenörsledet identifierades följande aktörer som intressanta att intervjua: 
Ragn Sells AB, SITA AB, Miljövision AB, Renova AB, DKLBC AB och Svensk 
Tanktransport. Dessa privata eller kommunala bolag är verksamma helt eller 
delvis i kommuner som jobbat aktivt med arbetsmiljöfrågorna vid slamtömning 
och där kommunen är beställare. Även Arvika Teknik AB intervjuades och skiljer 
sig från de övriga genom att man ingår i den kommunala organisationen, och 
kommunen har därmed egna anställda sug- och spolbilsförare och ansvaret som 
arbetsgivare.  

Nulägesanalys 

En viss utveckling av sug- och spolbilarnas utrustning med avseende på 
arbetsmiljö har skett på senare år. Exempelvis har hanteringen av slangar 
förbättrats från att man från början förvarade lösa slangar i sidofack runt bilen till 
dagens moderna fäll- och svängbara slangvindor med svivel, se bild 2 nedan.  

	   	  

Bild 2. Exempel på fordon med svängbar svivelvinda (t.v.) och fordon med fällbar 
svivelvinda (t.h.). Källa: Rolba AB. 

En slangvinda med svivel innebär att av- och påkoppling av slangen mot 
vakuumtanken inte krävs. De moderna trummorna är också hydrauliskt drivna och 
slangen matas ut och in från trumman automatiskt på fjärrkommando från föraren. 
Slangdragningsmomentet omfattar därmed enbart förflyttning av den redan 
utrullade slangens egenvikt. Att vindan kan svängas underlättar för föraren att få 
ut slangen i rätt riktning från bilen. Kan den även fällas, minskar detta 
sugmotståndet vilket kan snabba på och underlätta tömningsarbetet vid brunnen. 
På några av leverantörernas hemsidor kan man läsa att det går att få fällbara 
slangtrummor som rymmer upp till 50 meter tre tums sugslang.  
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Intervjuerna visar att de leverantörer som kontaktats har en likvärdig 
produktportfölj. Man har få produkter som man själv klassar som 
arbetsmiljöorienterade. Många levererar bilar med kran som i vissa fall kan räcka 
ca 5 meter men dessa produkter är främst avsedda för gatujobb i stadsmiljö och 
mycket få enskilda avlopp är placerade så att de kan nås med denna utrustning. 
Till kranbilarna finns annars gott om tillbehör (exempelvis vinschar som skulle 
kunna användas för tunga lock).  

En leverantör erbjuder också slamsugningssläp (se bild 3 nedan) för mindre 
dragfordon och slamsugningsutrustning som påbyggnad på små flakbilar. Dessa 
produkter kan förbättra arbetsförhållanden och möjliggöra tömning på platser där 
framkomligheten för tunga fordon är dålig.  

 

	  

 

Bild 3. Exempel på slamsugningssläp. Källa: Aquateq Sweden AB. 

Flera leverantörer uppger att de vanligtvis jobbar nära sina kunder och därmed är 
vana vid att leverera kundanpassade produkter. Det är därför troligt att fler 
tillverkare än de som öppet marknadsför utrustning för små fordon kan leverera 
liknande lösningar om så efterfrågas. En del leverantörer har även produkter som 
kan anpassa vakuumpumpsarbetet (motoreffekten) till den specifika situationen, 
vilket kan minska bullernivå och energiförbrukning. 

Inga leverantörer uppger att man har någon särskild utrustning för hantering av 
tunga lock i sitt sortiment förutom enklare manuella hjälpmedel så som krokar och 
spett. Leverantörerna hänvisar till företag som säljer plastlock som kan ersätta de 
tunga betonglocken. Vid kontakt med en tillverkare av plastlock samt 
låsanordningar för slambrunnar uppgav denne att de sålt ett hundratal lock, men 
att då det var en relativt ny produkt i deras sortiment trodde de att efterfrågan 
skulle öka framöver. 
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Tömningsarbetet vid brunnen har leverantörerna inga riktade lösningar för, men 
flera nämner möjligheterna att vid problem med slamkakor spola sönder kakan 
med högtrycksspruta eller använda enklare redskap som spett. Någon leverantör 
poängterar också att arbetet vid brunnen underlättas av att man använder grov 
slang och har en fällbar slangvinda alternativt direkt anslutning av slang på bilen. 
På detta sätt ökar sugkapaciteten vilket förenklar arbetet och kortar ner arbetstiden 
vid brunnen. Man bör notera att dessa åtgärder - grövre slang eller direktansluten 
slang - troligen gör slangdragningsarbetet tyngre. 

Tunga lock är lokalt vanligt förekommande enligt entreprenörerna, men i de fall 
där kommunen aktivt informerat fastighetsägarna så har många bytt till lättare 
lock Ett plastlock kan väga under 10 kg medan motsvarande betonglock kan väga 
över 60 kg. Entreprenörerna kände till flera kommuner som köpt in lock centralt 
för att sedan sälja vidare till berörda fastighetsägare med gott resultat. 

Entreprenörerna nämnde även att tätare tömning av brunnen för att förhindra 
bildning av slamkaka, medför en ökad kostnad för fastighetsägaren, vilket sällan 
uppskattas. Dock upplevdes fastighetsägarna av någon entreprenör som mer 
förstående och positiv till förändringar när de besöktes på plats och fick problemet 
förklarat för sig.  

Trots att de tillfrågade entreprenörerna arbetar i kommuner där man aktivt jobbar 
med dessa arbetsmiljöfrågor, är användandet av nya eller okonventionella metoder 
och tekniker begränsat. Vissa handgripliga manövrar för att underlätta 
tömningsarbetet då slamkakan är besvärlig nämndes, liksom användande av 
timmerkrok och specialspett för att underlätta arbetet med tunga lock. 
Timmerkroken uppgavs också vara användbar vid slangdragning för att få bättre 
grepp och kraft, vilket kan ses som ett exempel på en lågteknologisk ”lösning”.  

 
Bild 4. Exempel på timmerkrok. Källa: STIHL.se. 

En av de mer radikala åtgärderna som vidtagits var arbetsrotation mellan 
slamkörning, sophämtning och rampbemanning vilket innebar att anställda aldrig 
arbetade mer än halvtid med slamkörning. Entreprenören hade också utrustat 
anställda med bättre arbetskläder (bland annat batteriuppvärmda skor). Dubbel 
bemanning vid långa slangdragningar nämndes också som en arbetsmiljö-
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förbättrande åtgärd. En av entreprenörerna använde specialfordon i form av ett 
mindre tanksläp med motordriven vakuumpump och en tankvolym på ca 1 kbm. 
Släpet drogs av personbil eller fyrhjuling för att komma närmare inpå brunnar i 
svår terräng och för att kunna nyttja vägar med dålig bärighet. Samma entreprenör 
använde också en 38 meters färja vid tömning i skärgården.  

Ingen av de tillfrågade organisationerna kunde vid intervjutillfället redogöra för 
något metod- eller utvecklingsprojekt som man hade några dåliga erfarenheter 
från.  

Från tidigare workshops, seminarier och arbete med Avfall Sveriges guide 
gällande arbetsmiljö vid slamtömning vet man att klenare och lättare slang ibland 
nyttjas för att förenkla slangdragningen. Det finns också exempel på kommunala 
initiativ som syftar till att demonstrera möjligheten att använda teknik som bygger 
på vinschning för att underlätta slangdragningen (Uppsala Vatten och Avfall AB, 
2013). 

Potential för teknikutveckling 
På frågan om man har eller har haft produkter på idé- eller konceptstadiet som 
innebär en förbättring avseende arbetsmiljön svarade leverantörerna som regel 
nej. Någon uppgav att man har funderat en hel del och att man hade en del lösa 
idéer, men att dessa ännu ej konkretiserats. Leverantörernas inställning var ofta att 
det skulle vara en marknadsfördel med sådana produkter men erkände samtidigt 
att denna inte ansetts tillräckligt stor för att man skulle ta egna initiativ till 
utveckling. På frågan om vad man känner till om arbetsmiljöförbättrande 
lösningar på den europeiska marknaden så ansåg sig flera tillverkare ha en god 
överblick över läget, men att man inte hade sett några produkter med denna 
inriktning som inte redan är tillgängliga i Sverige. 

  
Bild 5. Exempel på räfflad slang och slangkoppling. 
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Flertalet leverantörer såg det som en stor utmaning att komma åt de tre 
arbetsmiljöproblem som förstudien koncentrerat sig på: slangdragning, lyft av 
tunga brunnslock och själva tömningen av brunnen. De hinder som framhölls var 
framför allt de fysikaliska begränsningarna i själva vakuumtekniken samt den 
variation av fysiska hinder som finns på sug- och spolbilsförarnas arbetsplatser. 
Det förstnämnda hindret ansågs också vara en viktig anledning till att 
möjligheterna att plocka in tekniska lösningar från andra branscher är begränsade. 
Att använda en lättare mjuk slang på liknande sätt som cement- och betongbilar är 
inte möjligt tekniskt sett, eftersom cement- och betongbilarna pumpar ut 
”vätskan” medan sug- och spolbilarna suger upp slammet. En jämförelse med en 
flatrullad slang (exempelvis brandslang) och en slang till en dammsugare kan 
göras: vattnet trycker ut den flatrullade slangen som därför inte behöver ha någon 
styvhet i sig självt, medan om en sådan slang kopplades till en dammsugare skulle 
den vid undertryck sugas ihop och bli obrukbar. Dammsugarslangen däremot har 
ett inbyggt stöd i sin räfflade konstruktion och sugs därför inte ihop på samma sätt 
vid undertryck. Då luft i sig också är ett väldigt tunt medium går det inte att via 
undertryck i luft suga upp vätska högre än några meter. Vätskans tyngd blir så stor 
att luften inte klarar av att lyfta den utan luften tunnas ut istället. Att pumpa vätska 
däremot motsvarande höjd, eller högre, är vanligtvis inga problem då vätskan lyfts 
av underliggande vätska med samma densitet som ofta är ca 1000 gånger högre än 
för luft.  

När frågan ställdes om hur man såg på innovationsupphandling eller liknande 
processer för att stimulera utveckling var man som regel positiva. Vissa var 
tydliga med att en förutsättning för att man skulle vara intresserade att medverka i 
sådana processer var att det var kundledet som utgjorde beställarorganisation. 
Några var dock öppna för att även delta i exempelvis tekniktävlingar som 
andordnades av tredje part men bara om man kunde se att detta skulle generera 
tydliga marknadsfördelar. Många poängterade att det var viktigt att man i den här 
typen av process hade en tydlig, avgränsad frågeställning att lösa. 

Leverantörerna fick även frågan vilket man ansåg var den faktor som främst 
hindrade den tekniska utvecklingen. Flera svarade då att tids- och prispressen hos 
entreprenörerna är en stor bromskloss. Från tillverkarnas synvinkel saknade man 
också efterfrågan.  

En tillverkare hävdade att entreprenörerna och branschen kände tveksamhet inför 
att agera i frågan då arbetsmiljöproblemen för sug- och spolbilsförarna inte var 
tillräckligt utredda. Tillverkaren menade att dagens fokus på arbetsmiljöfrågan har 
föranletts av agerande från Arbetsmiljöverket som varit dåligt grundat. I praktiken 
är man därför rädd för att frågan blivit uppförstorad och för att fokus framöver 
kanske kommer förskjutas till andra arbetsmoment än slangdragning. Hela 
marknaden för arbetsmiljörelaterade produkter kändes därför i dagsläget osäker 
för tillverkaren. 

När entreprenörerna tillfrågades om man upplevde att det saknas teknisk 
utrustning för att underlätta arbetet så var svaret ja. Flera påpekade dock samtidigt 
att man hade svårt att se några bra lösningar och bedömde utvecklingsarbetet som 
svårt. Flera poängterade att man ville se ett utvecklingsarbete på fastighetssidan 
(brunnsutformning och fasta rörinstallationer). Samtidigt var gensvaret från de 
flesta mycket positivt till att få igång teknikutvecklingsarbete under förutsättning 
att det generar rationella lösningar som underlättar arbetet.  
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För att stimulera utvecklingen föreslog entreprenörerna ökade resurser och 
krafttag både på nationell och på kommunal nivå. Någon nämnde möjligheten att 
ta hjälp av studenter i innovationsprocessen via t ex tekniktävlingar och liknande. 
Flertalet tillfrågade hade en klart positiv inställning till att använda sig av 
innovationsupphandling eller liknande processer för att få fram nya tekniska 
lösningar. Flera visade också ett tydligt intresse för att medverka i en 
beställargrupp. Frågan är dock av sådan karaktär att den behöver förankras i 
entreprenörföretagens ledning. Man kan dock konstatera att det finns ett intresse 
bland de som i praktiken jobbar med frågorna hos entreprenörerna. 

När entreprenörsledet slutligen fick frågan om vad som främst bromsar teknisk 
utveckling i dagsläget var det mest återkommande svaret upphandlingsprocessen 
och att det i förfrågningsunderlagen då oftast lämnades lite utrymme för 
teknikutveckling. Några lyfte även resursfrågan i stort samt att branschen i sig är 
konservativ. 

Innovationsupphandling och andra stimuleringsåtgärder 

Vad är en innovation?  

Innovation kommer av latinets innovare som betyder förnya. I det här 
sammanhanget kan en innovation definieras som genomförandet av en ny eller 
väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process.  

Noak Westerberg vid Energimyndigheten menar att innovationer är nya sätt att 
kombinera och använda sig av befintlig teknik på ett innovativt sätt snarare än att 
uppfinna nya material eller andra saker som kan antas ta längre tid.  

 
Bild 6. Exempel på innovation. Bild lånad av Noak Westerberg, Energimyndigheten. 

Innovationsupphandling 

För att skapa bättre möjligheter för innovationer inom offentlig upphandling 
beskrivs vanligen två olika möjligheter: 

• Genomföra en så kallad innovationsupphandling, dvs en upphandling med 
ett i förväg väl definierat problem men där lösningen inte är känd vid 
upphandlingstillfället. Denna upphandlingsform, upphandling av en 
innovation, förekommer idag i begränsad omfattning. 

• De vanliga upphandlingsförfarandena kan, inom ramen för LOU, göras 
mer innovationsvänliga. Det är då viktigt att beskriva behovet väl och 
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vilka alternativ som finns möjliga för en anbudsgivare för att ta fram nya 
lösningar före och under avtalsperioden.  

Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen (2007:1091) 
om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Regeringen beslutade 
i december 2009 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna 
för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige, 
Innovationsupphandlingsutredningen (N2009:12). De i utredningen föreslagna 
åtgärderna ska syfta till att genom innovationsupphandling stärka den offentliga 
verksamhetens förnyelse, kvalitet och effektivitet. 

I Innovationsupphandlingsutredningens betänkande (SOU 2010:56) klargjordes 
att innovationsupphandling inte är ett juridiskt begrepp utan snarare en beteckning 
på en process som syftar till att göra det möjligt att utveckla nya lösningar. 
Utredningen menade att olika delar av denna process kan ligga utanför lagen om 
offentlig upphandling och innovationsupphandling är därmed ett bredare begrepp 
än det juridiska begreppet offentlig upphandling.  

Detta ger att innovationsvänlig upphandling, där nya lösningar inte utesluts, ingår 
i begreppet innovationsupphandling liksom även upphandling av innovationer, det 
vill säga upphandling av framtagandet av nya lösningar som ännu inte finns på 
marknaden, ingår. Detta kan beskrivas med nedanstående bild: 

 
Bild 7. Illustration som beskriver att både upphandling av innovation och 
innovationsvänlig upphandling ingår i begreppet innovationsupphandling. 

Innovationsupphandling som process kan följaktligen innehålla ett flertal olika 
(upphandlings-)metoder och går inte enkelt att avgränsa och definiera, men 
bygger dock på upphandlingsrättens grundstenar om likabehandling och 
konkurrens.  
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Enligt Advokat Alexander Hantosi, Ramberg Advokater AB råder en viss 
osäkerhet idag vad som menas när man generellt pratar om 
innovationsupphandling, och det finns därför på förslag att istället börja använda 
begreppet innovationspartnerskap för att beskriva denna process.  

Energimyndigheten har ett regeringsuppdrag att genomföra en satsning på teknik- 
och innovationsupphandling inom miljöteknik och erbjuder stöd till offentlig 
sektor i form av information och vägledning samt finansiering. Stöd kan även ges 
till andra aktörer än offentlig sektor, och exempel på detta är Energimyndighetens 
beställargrupp för energieffektivisering inom livsmedelslokaler, BeLivs, samt 
BELOK som är Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus.  

Möjligheterna för Energimyndigheten att ge stöd för genomförande av 
innovationsupphandlingar upphörde dock under 2014, men kan komma att 
återinföras. Beslut väntas troligen före 2015 enligt Energimyndigheten. 

Enligt advokat Alexander Hantosi, Ramberg Advokater AB, är ett av de största 
problemen med upphandling av innovationer utvärdering av lämnade anbud. Att 
utvärdera och bedöma inkomna förslag på innovativa lösningar, som sedan kanske 
måste byggas som prototyper för att ytterligare utvärderas en andra gång ser han 
som mycket juridiskt svårt att hantera.  

 
Bild 8. Att som aktör från den offentliga sektorn omfattad av LOU utvärdera en innovativ 
lösning inför och efter framtagandet av en prototyp kan vara svårt att hantera. Här 
illustreras det vid en förkommersiell upphandling men gäller vid alla typer av 
upphandlingar där en färdig lösning ej redan finns. Bild lånad av Advokat Alexander 
Hantosi, Ramberg Advokater AB. 

Att tilldelningen av uppdraget relativt enkelt kan överklagas av någon 
konkurrerande anbudsgivare ser han som ett stort problem och som kan 
omöjliggöra en upphandlingsprocess.  
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Svårigheter kring utvärderingen och risken att bli överklagad blir en bromskloss 
för många upphandlande myndigheter. Trots att de vill ge möjlighet till nya, 
innovativa lösningar väljs då andra upphandlingsformer där möjligheterna för 
innovativ teknikutveckling är begränsade. Det är olyckligt då 
innovationsupphandling, om den utförs väl, har stora möjligheter att skapa 
tekniksprång och helt nya lösningar för det området. Även med ett mer 
innovationsvänligt upphandlingsförfarande, som utgår från ”vanlig” upphandling, 
är det ofta är möjligt att driva den tekniska utvecklingen framåt.  

Noak Westerberg på Energimyndigheten betonar vikten av att utreda 
förutsättningarna för innovationsupphandling innan arbetet påbörjas, och han 
lyfter fram genomförande av förstudie som en viktig möjlighet. Förstudien kan se 
olika ut beroende på vilket behov som identifierats, men några exempel på 
innehåll ges i nedanstående bild: 

 
Bild 9. Förstudie är en viktig del av det arbetet inför en ev. innovationsupphandling. Bild 
lånad av Noak Westerberg, Energimyndigheten. 

Innovationsvänlig upphandling 

Som ovan nämnts ska en upphandlande enhet, t ex en myndighet eller annan 
beställargrupp, i en innovationsvänlig upphandling ta hänsyn till att det redan kan 
finnas relevanta innovationer och ska skapa förutsättningar så att dessa beaktas i 
hela upphandlingsprocessen. En upphandling ska med andra ord genomföras på 
ett sådant sätt att innovativa lösningar eller metoder stimuleras. 

Innovationsvänliga upphandlingar, som utgår från ”vanliga” upphandlingsformer, 
har därför stora möjligheter att innefatta nya (system-)lösningar och processer. På 
så sätt kan upphandlande organisationer verka katalytiskt för framtagandet av nya 
tekniska lösningar och arbetssätt. 

I Kammarkollegiets skrift Att främja nytänkande - vägledning för 
innovationsvänlig upphandling (2012:3.1) beskrivs vad en upphandlande enhet 
bör tänka på före, under och efter en innovationsvänlig upphandling. Där betonas 
vikten av att analysera behovet och utreda möjligheterna att få till innovativa 
lösningar tidigt i processen och utifrån det välja lämplig upphandlingsform. 
Utformningen av förfrågningsunderlaget för att korrekt kunna kvalificera, pröva 
och utvärdera anbuden kräver ofta noggrann arbetsinsats då hela processen annars 
äventyras och i värsta fall måste avbrytas och göras om.  
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De innovativa lösningar som tas fram kommer vanligtvis att finansieras från den 
befintliga budgeten, och detta måste beaktas tidigt i upphandlingsprocessen. Det 
måste också tydligt redan i upphandlingsunderlaget framgå under vilka villkor, 
och i vilken omfattning, de framtagna innovativa lösningarna finansieras för att 
undvika tvister under avtalsperioden. 

Exempel på innovation under avtalsperioden: 
Kommun A ska upphandla slamtömning och tar fram ett 
upphandlingsunderlag för detta. Då det finns ett bostadsområde 
beläget på en ö som nås via fast broförbindelse och som mestadels 
består att klippor, småvägar mm som skapar svåra 
arbetsförhållanden vid slamtömning vill man öppna upp för nya 
lösningar. Kommunen bestämmer sig för att genomföra en 
innovationsvänlig upphandling för att försöka lösa detta. 

I upphandlingsunderlaget anger man därför att ön skall ingå i 
upphandlingen och fakta om fastigheterna på ön beskrivs i antal, 
anläggningsstorlek, via kartunderlag mm. Kommunen anger 
dessutom att den normala ersättningen för slamtömning som gäller 
generellt, byts mot en mycket högre ersättning (som specificeras) 
under avtalsperioden om en tillfredsställande lösning tas fram av 
entreprenören i samråd med kommunen.  
Detta relativt enkla agerande från kommunen skapar möjlighet för 
de entreprenörer som vill utveckla tänkbara lösningar att räkna på 
anbudet utifrån dessa förutsättningar. Desto mer säker entreprenören 
är på att lyckas få fram en sådan lösning, och desto mer 
kostnadseffektiv den lösningen bedöms vara, desto lägre kan då 
entreprenören gå i pris på övriga delar av anbudet för att vinna 
upphandlingen och sedan ta igen det på den högre ersättningen. 

 

Ett alternativ för en upphandlande myndighet, som faller under LOU, är att 
åberopa undantaget för forsknings- och utvecklingstjänster. För att detta ska vara 
möjligt krävs dock att (en mindre del av) resultatet av tjänsterna ska kunna 
användas av en eller flera organisationer utöver den upphandlande eller att 
tjänsterna inte enbart finansieras (fullt ut) av den upphandlande myndigheten. 
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Diskussion och slutsatser 
Trots att arbetsmiljöproblematiken vid slangdragning och slamtömning har varit 
allmänt känd inom branschen under lång tid har inga större framsteg gjorts. En 
trolig betydande orsak är att verksamhetsstrukturen, med flera inblandade parter, 
inte enkelt kan peka ut en enskild ansvarig att hantera alla delar av 
arbetsmiljöfrågan. Det är arbetsgivaren som har det slutliga arbetsmiljöansvaret, 
men i fallet med slamtömning styr inte arbetsgivaren fullt ut över de förhållanden 
som dennes personal arbetar i, tex hur brunnen är placerade vid en specifik 
fastighet.  

Nedanstående bild och tillhörande text beskriver de olika aktörerna vid 
slamtömning och hur de olika rollerna de har sinsemellan kan se ut.  

 
Bild 10. Figur ovan illustrerar situationen där Beställaren vanligen är en kommun eller ett 
kommunalt bolag som köper in tjänsten slamtömning och Entreprenören utför tjänsten åt 
beställaren. Entreprenören köper i sin tur in tekniken från en tillverkare. Slutligen finns 
fastighetsägaren som har brunnen som ska slamtömmas. Kommunen kan också ha 
slamtömning i egen regi och är då både Beställare och Entreprenör.  

Entreprenören måste ofta lämna ett så lågt anbud som möjligt för att vinna 
upphandlingen. Att lägga resurser på sådant som inte efterfrågas i 
förfrågningsunderlaget, tex tekniska hjälpmedel, mindre fordon eller 
dubbelbemanning kan få konsekvensen att priset blir för högt och uppdraget 
förloras i utvärderingen. 

Tillverkaren har inget incitament att utveckla ny utrustning för en bättre 
arbetsmiljö om inte entreprenören efterfrågar och är beredd att betala för denna 
utrustning. Varken tillverkaren eller fastighetsägaren drabbas i första hand av en 
dålig arbetsmiljö och kan därför inte förväntas vara drivande i frågan. 

Kommunen eller det kommunala bolaget lyder under LOU. Enligt LOU kan den 
som upphandlar välja ”lägsta pris” eller ”det ekonomiskt mest fördelaktiga 

Beställare	  

Fas+ghetsägare	  

Entreprenör	   Tillverkare	  
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alternativet” som utvärderingsgrund. Väljs det ”ekonomiskt mest fördelaktiga 
alternativet” ska upphandlaren själv definiera vilka utvärderingskriterier som ska 
användas (t.ex. kriterier som berör arbetsmiljö, miljö eller kvalitet). Även vid 
upphandling enligt lägsta pris finns ytterligare faktorer än just pris att ta hänsyn 
till. Upphandlaren kan dock uppleva att det är svårt att hitta relevanta och rimliga 
utvärderingskriterier för arbetsmiljö. Den som lägger anbud (entreprenören) kan 
ibland uppleva att arbetsmiljökraven är för detaljstyrande för att entreprenören ska 
få tillräckligt med utrymme att lägga upp det egna arbetsmiljöarbetet på ett bra 
sätt. Upphandlaren kan också uppleva att det är svårt att utvärdera anbud med 
avseende på utvärderingskriterierna för arbetsmiljö, och att det även är svårt att 
avsätta resurser för att se till att utvärderingskriterierna följs under avtalsperioden. 

De tillgängliga resurserna och kunskapsläget om innovationsupphandling och 
innovationsvänlig upphandling varierar stort mellan olika kommuner – större 
kommuner har naturligt mer resurser att tillgå, så som jurister och 
upphandlingsfunktioner i egen regi, medan mindre kommuner saknar detta helt 
eller delvis.  

Denna förstudie har visat att den faktiska kunskapen kring arbetsmiljön vid 
slamtömning är begränsad, och bygger främst på praktiska erfarenheter. 
Forskningsstudier inom området saknas, med undantag för en mindre svensk 
pilotstudie. Det finns därför ett behov av att fördjupa kunskapen inom området. 
Exempelvis skulle det vara värdefullt att utreda omfattningen av sjukskrivningar 
och vilka besvär förarna lider utav, vilka arbetsmoment förarna upplever som 
tyngst och vilken belastning förarna exponeras för i vilka arbetsmoment. Att 
vända sig till förarna själva genom exempelvis enkäter kan vara en givande väg 
att gå.  

Fördelarna med en fördjupad kunskap inom området är att det ger ledning i var 
insatser för att förbättra arbetsmiljön har störst effekt. Resultatet blir även en 
utgångspunkt för att möjliggöra uppföljning av framtida åtgärder och insatser, 
samt ett verktyg för att kunna stimulera entreprenörerna och visa att frågan är 
viktig och att de behöver arbeta aktivt med förbättringar, särskilt genom att visa 
på kostnader för sjukskrivningar. Denna typ av faktabaserat underlag passar också 
i sammanhang där man måste få politiskt stöd, t ex för att kunna höja taxan och på 
så sätt täcka kostnaderna för ett utökat arbetsmiljöarbete. 

Ett argument för att ytterligare lyfta vikten av att finna lösningar för en förbättrad 
arbetsmiljö vid slamtömning är att en väl fungerande slamtömning är en 
förutsättning för säkerställande av avloppslösningens funktion. Om inte 
slamtömningen kan utföras på ett tillfredsställande sätt kan därför i förlängningen 
negativa effekter på miljö och hälsa uppstå.  

Under workshopen framkom flera förslag på hur arbetsmiljöproblematiken vid 
slamtömning kunde angripas och deltagarna resonerade kring vilka utmaningar 
som dessa innebär: 

• Tekniktävling anordnad av kommuner/Avfall Sverige. De utmaningar och 
hinder som identifierades var: 

o Hur kan man se till att utvecklingen går hand i hand med 
entreprenörernas intressen? 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

23 

o Hur korar man en vinnare? 

o Hur lockar man deltagarna och hur ser man till att de garanteras 
marknadsfördelar om de lyckas? 

• Innovationsupphandling (med hänvisning till tidigare stycke i rapporten 
avses upphandling av innovation) driven av en beställargrupp av 
entreprenörer ledd t.ex. av Sveriges Åkeriföretag, eventuellt med stöd av 
Avfall Sverige. De utmaningar och hinder som identifierades var: 

o Är intresset tillräckligt stort hos entreprenörerna och kan man få 
dem att samarbeta? 

o Vilken roll kan Avfall Sverige ha i processen?  

o Kan man få ekonomiskt stöd från t ex Energimyndigheten eller 
Vinnova? 

• Innovationsvänlig upphandling. De utmaningar och hinder som 
identifierades var: 

o Risk för lokala lösningar som inte sprids vidare utan måste tas fram 
flera gånger av olika aktörer. 

o För en lyckad upphandling krävs ofta god kännedom om de 
specifika förhållanden som gäller där en innovativ lösning är 
önskvärd, så att dessa kan specificeras tydligt i 
förfrågningsunderlaget 

o Viktigt att lyckas med samarbetet med entreprenörerna och bygga 
ett ömsesidigt förtroende mellan beställare och entreprenör.  

• Lättare stimuleringsåtgärder t ex exjobbare som tar fram lösning. De 
utmaningar och hinder som identifierades var: 

o Hur får man lösningar från idé till produkt?  

o Vem äger idén och/eller produkten? 

o Risk för lokala lösningar som inte sprids vidare utan måste tas fram 
flera gånger av olika aktörer. 

o Viktigt att lyckas med samarbetet med entreprenörerna.  

Vid workshopen lyftes också om det verkligen är kommunen som beställare som 
ska verka för att ta fram ny teknik då arbetsmiljöansvaret ligger på entreprenören 
(förutom då kommunen själv utför denna tjänst och då har arbetsmiljöansvaret). 
En farhåga som framfördes var att den tekniska lösningen kan bli resultatet av ett 
skrivbordsarbete som inte fungerar i praktiken, eller upplevs försvåra arbetet mer 
än det gör nytta och därför lämnas outnyttjat kvar i bilen. 

En av huvudslutsatserna vid workshopen var att trots att arbetsmiljöproblemet är 
ett stort identifierat problem kan det vara svårt att angripa det via upphandling av 
innovation på ett framgångsrikt sätt. Då det är få studier gjorda inom området 
samt att entreprenörer har delade meningar om arbetsmiljöfrågan är det svårt att 
med säkerhet identifiera de faktiska problemen som behöver åtgärdas. Ett annat av 
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hindren som lyftes var att det är svårt att utvärdera innovationen då man inte 
säkert vet i förväg att den nya lösningen (innovationen) verkligen kommer 
fungera. För att lyckas med detta såg man i grupperna att det behöver formeras 
beställargrupper som är kunniga inom frågan och där (juridiskt) stöd tas in i 
processen. Här konstaterade man också att kunderna till den nya innovativa 
utrustningen, dvs entreprenörerna, var en naturligare beställargrupp än 
kommunerna. 

Att istället för en upphandling av innovation välja en innovationsvänligare 
”vanlig” upphandlingsform sågs som en stor möjlighet även för enskilda 
kommuner och kommunala bolag att driva på utvecklingen för bättre arbetsmiljö. 
Här lyftes vikten av en bra dialog med entreprenörerna samt god vilja från båda 
parter att gemensamt verka för en utveckling för att lyckas med detta.  

Vid Energimyndighetens presentation under workshopen framgick även att det i 
nuläget inte är klart om de kommer ha fortsatta möjligheter att stötta arbetet med 
innovationsupphandlingar, men att det troligen skulle komma besked om detta 
under hösten. Hittills har Energimyndigheten haft möjlighet att stödja aktörer 
även om de inte är en offentlig myndighet, t ex har Värmek, som är en 
inköpscentral för upphandling inom LUF - Lagen om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster - med uppdrag av 
medlemmarna att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för 
försörjningssektorn, beviljats stöd. Här skulle t ex Sveriges Åkeriföretag kunna ta 
motsvarande roll och leda en innovationsupphandlingsprocess för att förbättra 
arbetsmiljön vid slamtömning. 

Erfarenheter vid JTI av arbetsmiljöarbete är också att det alltid finns risker att 
införandet av ny teknik för att lösa ett problem kan skapa nya, oförutsedda 
problem. En risk som identifierats i detta arbete, och som får illustrera 
problematiken, är utvecklingen av små kärror med tankar som kopplas till lättare 
fordon, ofta så kallade fyrhjulingar. Om dessa kärror är obromsade och har en full 
tank på uppemot en kubikmeter är risken stor att en fyrhjuling inte klarar av att 
bromsa hela ekipaget vid t ex en kraftigt nerförslut. Ett skenande ekipage kan då 
få tragiska konsekvenser med i värsta fall dödlig utgång. Dessa och liknande 
frågor måste därför alltid tas i beaktande vid införandet av nya lösningar. 

Slutsats 

Slutsatsen av denna förstudie är att möjligheterna att via upphandling verka för 
framtagandet av nya, innovativa lösningar för att förbättra arbetsmiljön vid 
slamtömning är goda. Antingen genom upphandling av en innovation eller genom 
att göra de vanliga upphandlingarna mer innovationsvänliga . 

Upphandling av innovation är en juridiskt svårare upphandlingsform, men kan 
erbjuda stora möjligheter om den genomförs på rätt sätt. Här rekommenderas att 
en tydlig beställargrupp i så fall formeras, förslagsvis med parter från 
entreprenadsidan (t ex Sveriges Åkeriföretag), att juridisk kompetens kopplas in 
och att möjligheterna till ekonomiskt stöd från t ex Energimyndigheten undersöks. 

En enklare väg att gå, t ex för den enskilda kommunen eller genom att flera 
kommuner bildar beställargrupp, är att arbeta proaktivt som katalysator och ta 
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fram underlag för mer innovationsvänliga upphandlingar. Detta går troligen redan 
idag att tillämpa även för relativt små kommuner med befintliga resurser. 

För att inte hamna snett i båda dessa fall är det dock viktigt att avgränsa 
problemställningen tydligt tidigt i processen och att utifrån tillgänglig fakta 
identifiera vilket eller vilka problem man vill försöka lösa. Om underlagen för 
detta är för knapphändiga, vilket förstudien visar att de kan vara, finns annars en 
uppenbar risk att den lösning som tas fram visar sig vara fel och den förväntade 
effekten då uteblir. I värsta fall kan den nya lösningen även skapa nya, och kanske 
värre, arbetsmiljöproblem. 

Slutligen har en viktig fråga framkommit under förstudien: vad är kommunens 
egentliga roll i frågan? Det är entreprenören som har det slutliga 
arbetsmiljöansvaret, men om beställaren själv verkar för att ta fram nya lösningar 
för arbetsmiljön kan detta bli otydligt. Vem har då ansvaret vid en olycka som kan 
härledas till den nya utrustningen? Detta måste tas i beaktande av de kommuner 
eller kommunala bolag som väljer att engagera sig i frågan. 
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BILAGA 1 
Intervjuer med tillverkare och leverantörer 
Nedan redovisas frågorna som ställdes: 

1. a) Säljer ni idag (eller har ni tidigare sålt) några produkter som är avsedda att 
förbättra arbetsmiljön vid slamtömning av enskilda avlopp?  

b) Om ja. Har dessa produkter varit en försäljningsframgång? Om nej, varför? 
dyrt? Tidskrävande att använda? Mycket extra att frakta?  

2. Har ni eller har ni haft produkter på idé eller konceptstadiet som innebär en 
förbättring avseende något av dessa arbetsmiljöproblem (om ja, beskriv vilken 
utvecklingsfas den/dessa produkter befinner sig i och eventuella orsaker till att 
produkten inte nått marknaden)? 

3. Ser ni eller kan ni se det som en marknadsfördel med sådana produkter? 

4. Känner ni till hur det ser ut internationellt, tillverkare, tekniska lösningar? 

5. Är ni intresserade av att ta fram ny teknik? (Om nej – varför inte?) 

6. Hur omfattande bedömer ni att utvecklingsarbetet skulle vara för att åtgärda 
de tre arbetsmiljöproblemen (relativ varandra). Tror ni att det kan finnas 
tekniska lösningar/komponenter från andra branscher som kan utnyttjas i 
utvecklingsarbetet? (t ex betongbranschen, om de inte redan jobbar med andra 
branscher).  

7. Vad finns det för svårigheter med ta in lösningar från andra branscher?  

8. Vad behövs för att möjliggöra att ni kan ta fram nya tekniska lösningar? 
Bedömer ni det intressant att delta i tekniktävlingar eller 
innovationsupphandling? 

9. Vad är det idag som främst bromsar en teknisk utveckling? 
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Intervjuer med entreprenörer 
Nedan redovisas frågorna som ställdes: 

1. Utför ni slamtömning av enskilda avlopp?  
Hur bedömer ni följande arbetsmoment ur arbetsmiljösynpunkt (vilket anser 
vara allvarligaste problemet, något annat som ni vill lyfta fram?): 

-slangdragning:  

-lyft av lock:  

-tömningen vid brunnen:  

2. Använder ni idag några metoder eller tekniker som kan betraktas som udda 
eller okonventionella i er verksamhet och som påverkar arbetsmiljön? 

3. Har ni vidtagit några speciella åtgärder eller medverkat i något arbete för att 
förbättra arbetsmiljön eller rationalisera arbetet vid slamtömning? (teknik, 
arbetssätt, tex metoder för att tömma brunnar i udda miljöer). 

4. Om ja, vilka metoder har använts och har dessa varit lyckosamma eller inte. 
Hur har själva utvecklingsarbetet gått till? 

5. Upplever ni att det saknas teknisk utrustning som underlättar ert arbete? 

6. Känner ni till hur det ser ut internationellt, tillverkare, tekniska lösningar? 

7. Är ni intresserade av att ny teknik tas fram? (Om nej – varför inte?) 

8. Hur omfattande bedömer ni att utvecklingsarbetet skulle vara för att åtgärda 
de tre arbetsmiljöproblemen (relativ varandra). Tror ni att det kan finnas 
tekniska lösningar/komponenter eller metoder från andra branscher som kan 
utnyttjas i utvecklingsarbetet? 

9. Vad behövs som stimulans för att ni i er verksamhet skall kunna  vara 
innovativa och ta fram nya arbetsmetoder?  

10. Tror ni att tekniktävlingar eller innovationsupphandling kan användas för att 
få fram nya tekniska lösningar?  

11. Låter det intressant att vara del av en beställargrupp tillsammans med andra 
entreprenörer som gemensamt sätter krav på nya produkter? 

12. Vad är det idag som främst bromsar en teknisk utveckling?  

 


