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Ramavtalsleverantörer
• Korttidsförhyrning – rangordning:

1. Nordic MasterCar AB – Sixt Rent A Car

2. Mabi Sverige AB - MABI

3. First Rent A Car AB – Hertz

4. Europeisk Biluthyrning AB – Europcar

• Långtidsförhyrning – Särskild 
fördelningsnyckel genom dynamisk 
rangordning:

Europcar, Sixt, Hertz, MABI

• Krav på leverantörerna 
(sammanfattat):

• Ha en organisation och rutiner för att 
hantera avropsförfrågningar och 
leverans

• Krav som ställs i upphandlingen ska 
vara uppfyllda under hela 
ramavtalsperioden - se kravspec.              
kap. 4-6 i UD.

• Löpande uppföljning och revisioner 

• Information till myndigheter om 
ramavtalet ska ske i enlighet med 
ramavtalets intentioner och innehåll

• Leveranser till myndigheten ska ske  
enligt angivna villkor i ramavtal



Nya ramavtal – direktiv och 
vägledning
• Avtalsperiod:                                 

2021-04-08 – 2025-04-07

• Uppdelning Korttidsförhyrning och 
Långtidsförhyrning:

➢ Korttid – upp tom. 30 dagar

➢ Långtid – från 1 månad upp tom. 11 
månader och 30 dagar

• Priser per fordonsklass och hyresperiod 
enligt prisbilagorna på avropa.se: 
Fordonsförhyrning (avropa.se)

➢ Bästa möjliga pris på korttid

➢ Långtid – RAL har rätt att ta ut hel 
månadskostnad. 

➢ Prisjustering en gång per år.

• Obligatoriska krav enligt UD (kap. 4) -
kostnadsfritt 

• Extrautrustning och tillhörande tjänster enligt 
kravspecifikation per område i UD                         
(kap. 5 och kap. 6) -
kostnad för detta enligt prisbilagorna på 
avropa.se                   

➢ Pris per dygn/månad och maxpris per 
hyrestid (korttid)

• Allmänna villkor enligt ramavtal gäller – ej 
leverantörens egna villkor som strider mot 
dessa. Allmänna villkor utgör även del av 
kontrakt (bilaga)

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/fordonsforhyrning-och-taxitjanster/fordonsforhyrning/?value=188046


Fordonsklasser

• Fordonsklasser: Liten personbil, Mellan 
personbil, Stor personbil, Stor personbil 
(4x4), SUV (4x4) med hög markfri 
gång om minst 180 mm, Minibuss 
(Minst 7 passagerare), Skåpbil, Lätt 
lastbil med bakgavellyft och Lätt 
lastbil (Pick-up).

➢ Fordonsklasserna motsvarar en eller 
flera fordonskategorier enligt ACRISS 

• Krav kan ställas på miljökategori

• Krav kan ställas på växlings- eller 
bränsletyp

• Krav kan ställas på extrautrustning och 
tillhörande tjänster som omfattas av 
ramavtalet (se prisbilagorna)

• Om inte nr 1 i rangordningen kan 
tillhandahålla fordon enligt ev. krav på 
ovan går förfrågan vidare till nr 2 i 
rangordningen osv.

• Krav enligt myndighetens egna policy 
kan endast ställas om ramavtalen 
tillåter det



Avropsordning 
• Korttidsförhyrning:      

➢ Fast rangordning - avropsförfrågan ska 
ställas till den högst rangordnade 
ramavtalsleverantören.

➢ Om nr 1 inte kan leverera enligt behov 
(fordonsklass, miljökategori, 
extrautrustning, tillhörande tjänster, 
växling, bränsle) går förfrågan vidare till nr 
2 osv.

Om avropsberättigad har efterfrågat ett fordon inom 
en särskild miljökategori, har leverantören dock rätt 
att erbjuda ett annat fordon inom samma 
miljökategori om leverantören för tillfället inte kan 
tillhandahålla det efterfrågade fordonet. 
Avropsberättigad kan då välja att acceptera ett 
sådant fordon eller vända sig till nästa leverantör i 
rangordningen.       

Skäl att gå vidare i rangordningen:

- Om högre rangordnad ramavtalsleverantör inte 

besvarat avropsförfrågan alternativt inte skickat in 
avropssvar inom 24 timmar eller i avropsförfrågan 
längre angiven tid.

- Om högre rangordnad ramavalsleverantör endast 
kan tillhandahålla efterfrågat fordon där avståndet 
till utlämningsstället överstiger 15 km från den plats 
där behovet uppstår. Om samtliga 
ramavtalsleverantörer saknar utlämningsställe av 
fordon inom 15 km från den plats där behovet 
uppstår, ska avrop ske från den ramavtalsleverantör 
där totalkostnaden för fordonshyra inkl. eventuell 
lämning och hämtning är lägst.



Avropsordning forts.

• Långtidsförhyrning:

➢ Särskild fördelningsnyckel genom 
dynamisk rangordning –
avropsförfrågan ställs till den 
ramavtalsleverantör som kan erbjuda 
det lägsta totalpriset för att tillgodose 
beställarens behov (hyreslängd, 
extrautrustning, tillhörande tjänster) 
vid avropstillfället.

➢ Uträkningsmall under ”Gemensamma 
dokument” på avropa.se

➢ Om ramavtalsleverantör med lägst pris 
inte kan leverera efterfrågade fordon 
enligt behov skall förfrågan gå vidare 
till ramavtalsleverantör med näst lägst 
totalpris osv.

Skäl att gå vidare i rangordningen:

- Om högre rangordnad leverantör inte 
besvarat avropsförfrågan alternativt inte 
skickat in avropssvar inom 48 timmar eller i 
avropsförfrågan längre angiven tid.

➢ OBS! Avropande myndighet kan välja 
att räkna ut dynamisk rangordning per 
fordon eller totalt för samtliga fordon i 
ett och samma avrop



Lämning och hämtning (nytt)

Korttidsförhyrning

• RAL ska kostnadsfritt lämna och hämta 
fordon vid kontorsadress under 
kontorstid, kl. 08.00-17.00, inom en 
radie av 15 km från utlämningsstället.

• RAL ska även kunna lämna och hämta 
fordon vid kontorsadress utanför ovan 
nämnda radie samt utanför kontorstid. 
Kostnad enligt prisbilagorna

• Vid lämning och hämtning på annan 
plats än kontorsadress (ej 
obligatoriskt) har RAL rätt att ta ut en 
avgift på 150 kr per lämning/hämtning

Långtidsförhyrning

• RAL ska kostnadsfritt lämna och hämta 
fordon vid kontorsadress under 
kontorstid, kl 08.00-17.00, inom en 
radie av 30 km från utlämningsstället.

• RAL ska även kunna lämna och hämta 
fordon vid kontorsadress utanför ovan 
nämnda radie. Kostnad enligt 
prisbilagorna

• Vid lämning och hämtning på annan 
plats än kontorsadress (ej obligatoriskt) 
har RAL rätt att ta ut en avgift på 150 kr 
per lämning/hämtning

• Ej krav på lämning/hämtning utanför 
kontorstid



Miljökrav

• Miljöanpassad avropsordning (nytt)

• Myndighet ska välja miljöfordon om 
det inte finns särskilda skäl till att välja 
annan kategori. Myndigheten avgör 
vad som är särskilda skäl. T ex att 
laddningsmöjligheter inte finns 
tillgängligt i den utsträckning som 
krävs, att verksamheten kräver en 
annan typ av fordon som inte uppfyller 
kraven etc.

• Leverantör ska tillhandahålla i            
1:a hand – miljöfordon           
2:a hand – basfordon
3:e hand – avstegsfordon
4:e hand – övriga fordon (endast till 
myndigheter som inte är förpliktade 
att följa miljöbilsförordningen)                                                   

• Om en myndighet avropar miljöfordon 
(på långtid) och billigast leverantör ej 
kan leverera miljöbil då går frågan 
vidare till näst billigaste leverantören.

• På korttid har leverantören rätt att 
erbjuda en annan fordonsklass inom 
samma miljökategori – myndigheten 
avgör om accept eller gå vidare i 
rangordningen.

• Miljöfordon - Förordning (2020:486) 
om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar

• Basfordon – ska uppfylla 
Upphandlingsmyndighetens basnivå 
för personbilar

• Avstegsfordon – ska uppfylla 
avstegskraven enligt 
miljöbilsförordningen



Förordning och hänvisningar 
miljökrav

• Förordning (2020:486) om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters 
bilar Svensk författningssamling 
2020:2020:486 – Riksdagen

• Förordning (2017:1334) om 
klimatbonusbilar Svensk 
författningssamling 2017:2017:1334 
t.o.m. SFS 2021:200 – Riksdagen

• Hållbarhetskriterier för Fordon | 
Upphandlingsmyndigheten

• Fordonsförhyrning (avropa.se)

• Se gemensamma dokument -
Upphandlingsdokument och Vägledning

• Övriga miljökrav:
- Miljöledningssystem (ISO 14001 eller 

likvärdigt)
- Fordonsvård (tvätt)
- Skyldigheter enligt Miljölagstiftningen
- kontinuerligt arbeta med att
förbättra och ta hänsyn till miljöaspekter 
för att förebygga och undvika negativ 
miljöpåverkan.

• Myndighet kan (1 gång per kvartal) 
begära att RAL redovisar specificerad 
miljöstatistik för myndighetens avrop.

➢ Se 9.16.2 Miljöstatistik i UD

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020486-om-miljo--och_sfs-2020-486
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171334-om-klimatbonusbilar_sfs-2017-1334
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/fordon-och-transport/fordon/
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/fordonsforhyrning-och-taxitjanster/fordonsforhyrning/?value=188046


Frågor?



TACK!


