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Miljökrav i upphandlingen av 
entreprenader
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• Spelar det någon roll?

Mycket pengar är det…………….
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• Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige, det vill säga de 

upphandlingspliktiga inköpen, uppskattas till cirka 600 miljarder kronor 

per år.

• Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö står också för en stor 

andel av alla entreprenadupphandlingar inom infrastruktur som sker 

(> 50 miljarder/år)

• Kraftfullt att samarbeta!

Historik Gemensamma miljökrav

- Miljökrav har funnits hos respektive beställare sedan slutet av 

90-talet, och varit gemensamma sedan mitten av 2000-talet

- Utkom 2012, reviderades 2013

(skärpta krav från och med 2014)

- Nya uppdaterade och 

kompletterade krav 2018                                                        

(skärpta krav från och med 2020

- Ny uppdaterad vägledning 

2018
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2018-11-22

2

Uppdatering 2018

HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 

• Trafiknämnden Göteorg Remiss 2017-06-21 Beslut 2017-12-15

• Kommunfullmäktige Göteborg Beslut 2018-02-22

• Trafikverket beslut feb

• Malmö beslut feb

• Stockholm beslut mars

Allmänt om miljökraven
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• Miljökraven har utarbetats av Göteborgs, Malmö, Stockholms stad och 

Trafikverket

• - Kraven ska ställas tillsammans med övriga krav vid upphandlingar

• - Miljökraven är minimum-/baskrav som ska upprätthållas i alla 

entreprenaduppdrag

• - Kompletterande generella och objektspecifika krav tillkommer 

beroende på beställare och uppdrag

Syfte: Varför gemensamma krav?
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• Miljönytta på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 

– idag måste vi bidra till lägre energiförbrukning och utsläpp för att 

uppnå satta miljö- och klimatmål 

• Idéen är att de fyra beställarna presenterar gemensamma miljökrav så 

att såväl entreprenörer som deras leverantörer vet vilka krav som gäller 

och kan agera utifrån detta. 

• Stöd, samordning inom beställargruppen

Miljökraven vill åstadkomma:

• Ett systematiskt miljöarbete hos entreprenören

• Minskad klimatpåverkan genom förbrukning av 
bränsle/energi och minskade utsläpp

• Förhindra att för gamla fordon och maskiner används

• Minskad användning och spridning av farliga ämnen

sid 8
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Gemensamma miljökrav i 

entreprenader

- Systematiskt miljöarbete

- Miljöplan

- Drivmedel

- Lätta fordon

- Tunga fordon

- Arbetsmaskiner

- Kemiska produkter 

- Material och varor NYTT!

sid 11

Inledning

Förklarar kravens syfte, omfattning, tillämpning och 

vad som gäller vid ev. avvikelser och avsteg.

sid 12

Systematiskt miljöarbete

Ett högre 
redovisningskrav

Kravet har redigerats något gällande åtagande och 

förväntade rutiner samt redovisning.

sid 13

Miljöplan

Kravet har ändrats bl.a. gällande angivande av 

miljöansvarig samt åtgärd för att minska klimatpåverkan.

Nu med klimatkrav!
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Drivmedel

Kravet specificerar nu tydligare godkända drivmedel 

samt har ett klimatkrav på andel inblandning av 

förnybara/fossilfria drivmedel 20%

Nu med klimatkrav!

sid 15

Lätta fordon

Ett högre 
redovisningskrav

Kravet kommer att ändras till ett Euroklass-krav 2020.

Tidigare krav kvarstår under 2018-2019. Kravet är ställt 

utifrån att lätta fordon i entreprenader är av typen lätta 

lastbilar och pickuper.

sid 16

Tunga fordon 

Euroklass-kravet höjs upp 2020.

Tidigare krav kvarstår under 2018-2019. Euroklass-

kravet reglerar både CO, NOx, HC och partiklar. Vissa 

undantag/lättnader på fordon finns nu med.

sid 17

Arbetsmaskiner 

Steg-kravet kvarstår under 2018-2019.

2020 går kravet över till ett ålderskrav på grund av att 

det är enklare att följa upp för olika typer av maskiner. 

Krav på arbetsmaskiner som bytt motor finns nu med.
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Arbetsmaskiner 

Redovisningskravet har höjts upp för att underlätta en 

identifiering (spårbarhet):

CE-märkning väl synlig

19

sid 20

Kemiska produkter

Från granskning till
redovisningskrav

Kravet på kemiska produkter har ändrats till att följa 

Trafikverkets indelning och gruppering (utifrån MB & 

produktvalsprincipen). Likvärdiga bedömningssystem kan dock appliceras. 

Tidigare krav på miljöanpassad 

hydraulolja gäller fortsatt i 

känsliga områden.

sid 21

Material och varor

Kravet på material och varor är nytt och inbegriper ett 

klimatkrav. Det följer också Trafikverkets gruppering. Nu med klimatkrav!
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Gemensamma miljökrav i entreprenader

Krav 2018-2019 2020

Systematiskt miljöarbete Miljöpolicy – uppfylla bindande krav

Rutiner för egenkontroll, beredskap och nödlägen

Miljöplan* Miljöplanen ska tydligare ange Miljöansvarig resp. kontaktperson. I tillägg krav på 

klimatåtgärd. Tydligare att den ska vara framtagen och granskad innan byggstart.

Drivmedel* Tydligare specificerade drivmedel. Diesel och Bensin Mk1, Alkylatbränsle för 

bensindrivna Arbetsmaskiner mm. Drivmedel listade enl. standarder, 
El och vätgas tillåtet. Nytt klimatkrav på drivmedel (inblandning förnybart).

Lätta fordon Personbilar =< 200 gCO2/km

Lätta lastbilar =< 250 gCO2/km
Lätta fordon får ej vara äldre än 8 år

Lätta fordon Euroklass 5 eller senare

Krav på fordon-/maskinförteckning!

Tunga fordon Euroklass IV eller senare

Skärpta krav i känsliga områden (SK): 
Euroklass V eller senare

Euroklass V eller senare, Skärpta krav 

i känsliga områden (SK): Euroklass VI 
eller senare, plus 2-motor-klausul

Arbetsmaskiner Motor Steg II eller senare (ej EU max 10 år)

SK: Dieselmotor Steg IIIA eller senare
Bensinmotor Steg II eller senare (max 6 år 

om den ej omfattas av EU:s regelverk)

Maskin max 12 år alt. Steg IV eller 

senare, plus 2-motor-klausul
SK: Maskin max 6 år, Motor<19 kW 

max 9 år

Kemiska produkter Nya kriterier som följer Trafikverkets gruppering.

SK: för Hydraulvätska/-olja (SS 155434)
Krav på förteckning!

Material och varor* Nya krav gällande innehåll av farliga ämnen 

som följer Trafikverkets gruppering.
Krav på logg/ förteckning!

Klimatkrav på armerings- och 

konstruktionsstål, cement/betong. 
Krav på redovisning vid anmodan!

*Klimatkrav -

…på Miljöplan, Drivmedel och Material och varor.

sid 23

Definitioner

Nu finns det en bilaga med definitioner längst bak i 

kravdokumentet.

För entreprenader där Trafikverket är beställare finns dessutom 

kommentarer inlagda till vissa av kraven!

Ny Vägledning

- Uppdaterad och 

anpassad till 

nya krav 2018.

- Allt finns på vår hemsida;

Trafikverkets webbplats (sök på Miljökrav)

Miljöbonus och viten

• Vi ger bonus till fordon och arbetsmaskiner som är bättre än kraven

• Vite om kraven inte uppfylls

sid 25

http://www.trafikverket.se/
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Utsläpp arbetsmaskiner 

sid 27

28

Uppföljning är viktigt

29

• Alltid revision om entreprenören begär miljöbonus

• Stickprov
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Framtidsspaning

30

De gemensamma miljökraven innehåller klimatkrav på betydande 

material från 2020 

• Stål konst.

• Stål arm.

• Cement/Betong

• Asfalt kommer

Klimatkrav ligger i tiden…………..

KONTAKT: Maria Aronsson

Trafikkontoret,

Avdelning: Samhälle

Miljöenheten

Göteborgs Stad

maria.aronsson@trafikkontoret.goteborg.se
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