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HÅLLBAR 
UPPHANDLING 
AV FORDON & 

TRANSPORTER 

Upphandling –  
Vilka krav kan 

(måste) man ställa? 

Uppföljning!! Behovsanalys 





Behovsanalys 

FORDON 
–  Kan ni köpa miljöbil? 

–  Förnybara bränslen? 

–  LCC 

 
TRANSPORTER 

–  Var finns den betydande miljöpåverkan? 
•  Ställ frågor som: Hur ofta ska transporterna ske? Hur långt?  

–  Förfogar ni över hela transporten? 

TILLBA
KA 



 
 
 
Lag om miljökrav vid upphandling av 
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 
 
 

1. Teknisk specifikation 
Miljö- och energiprestanda som 

krav i förfrågningsunderlaget 
 

2. LCC 
Tilldelningskriterium 
Enligt definierad metod 

Energi- och miljöpåverkan ska beaktas vid inköp av 
vägtransportfordon. Åtminstone energianvändning, utsläpp av 
CO2-, NOX (kväveoxider), NMHC (kolväten) och partiklar  



KKV:s upphandlingskriterier inom 
transportområdet 
 
§  Fordon (lätta, tunga fordon) 
§  Godstransporter 
§  Persontransporter 
§  Drivmedel 

tillba
ka 



KKV:S kriterier är: 
•  Frivilliga! 
•  Har tagits fram inom en expert 

grupp med både upphandlare, 
leverantörer och andra 
intressenter 

•  Är färdiga att användas som de 
är 

•  Är förenliga med LOU 
•  Drivande miljökrav d v s de är 

över lagstiftningen 



Exempel: CO2 -krav personbilar (6 
passagerare) 
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Andra 
krav 



Exempel: CO2 -Krav personbilar (6 
passagerare) biodrivmedel 
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Exempel: CO2-krav för minibussar & 
lätta lastbilar 

MINIBUSSAR    

–  Basnivå:  
•  215 g CO2 /km  
•  340 g CO2 /km (biodrivmedel) 

–  Avancerad:  
•  195 g CO2 /km  
•  310 g CO2 /km (biodrivmedel) 

–  Spjutspets:  
•  185 g CO2 /km  
•  310 g CO2 /km (biodrivmedel) 

 

LÄTTA LASTBILAR    

–  Basnivå:  
•  225 g CO2 /km 
•  Drivs med alternativa drivmedel 

–  Avancerad:  
•  195 g CO2 /km  
•  Drivs med alternativa drivmedel 

–  Spjutspets:  
•  175 g CO2 /km  
•  Drivs med alternativa drivmedel 

 

tillba
ka 



Andra kriterier 

•  Buller 
•  System för övervakning av lufttryck 
•  Växlingsindikator 
•  Stödsystem för sparsam körning 
•  Euro 6 
•  LCC 
•  Sociala krav 

tillba
ka 



Vill man ha fordon med ett särskild 
bränsle ? 

Ställ krav på det 

–  Exempel biodrivmedel eller el 

–  Fortfarande måste man beakta 

energianvändningen, utsläpp av 

koldioxid samt emissioner genom 

tekniska specifikationer eller EU 

LCC.  



Den monetära metoden enligt EU direktiv 

•  Fungerar inte riktigt för 
tunga fordon då det saknas 
en standard för att mäta 
energianvändningen per 
körkilometer och saknas 
standard utformning av 
fordon. Euroklass testar 
utsläpp, men inte CO2. 

•  För lätta fordon missgynnar 
den alternativa bränslen. 



Men…   
 
…den monetära metoden 
ger en del märkliga 
resultat… 

Exempel gjort av Miljöfordon Jonas Ericson 
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Fuel CO2  WTW 
(g/km) 

NOX 

(mg/km) 
PM10 

(mg/km) 
NMHC 

(mg/km) 
Energy 

(kWh/km) 
Miljö- 

kostnad  
(€) 

Inköp 
 (€) 

Total 
kostnad 

(€) 
E85 85 16,8 0,5 43,1 57 9 942 33 140 43 082 

Diesel 135 94,1 0,32 ? 45 8 686 33 953 42 639 

Petrol 184 38,8 1,45 49,7 63 11 547 33 721 45 268 

Biogas 83 27,3 0,2 6,4 60 12 733 36 628 49 361 

1 

4 

Monetära metoden enligt Direktivet 

4 så gott som identiska bilar  

VW Passat Master, Euro 5 

4 olika drivmedel 

 

Exempel gjort av Miljöfordon Jonas Ericson 



VARFÖR BLEV DET SÅ? 

a)  Direktivet räknar CO2 från avgasröret istället för hela 
livscykeln 
= energieffektivitet snarare än klimatpåverkan 

 
b) Energi är mycket högt värderat jämfört med klimat och 

lokala emissioner 

För mer information  
Jonas Ericson  
Miljöfordon 
jonas.ericson@stockholm.se 
Tel: + 46 850 828 946 / +46 761 228 946 



VARFÖR BLEV DET SÅ? 

Energi 
90% 

Energi 
beskrivet som  

CO2 ur 
avgasröret 

9% 

Lokala 
emissioner 

1% 



Transporter-  
Ställ krav på:  
•  Miljöarbete 
•  Krav på fordonen 
•  Krav på underhåll och sparsam körning 
•  Ständig förbättring 
 
 

tillba
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Reviderade krav för Godstransporter – 
exempel tunga  fordon 2014 



Informationskrav för minskad 
klimatpåverkan 
Särskilda kontraktsvillkor 
 Leverantören ska årligen, med start ett år efter kontraktstart, 
redovisa totalt nettoutsläpp av koldioxid som den aktuella 
tjänsten har förorsakat. Följande ska redovisas: 
•  Antal körkilometer per bränsletyp. 
•  Mängd liter tankade bränslen per bränsletyp, 
•  Koldioxidekvivalenter per bränsletyp 
•  Fordonsspecifika utsläppsvärden för de fordon som används i uppdraget.  
•  Om tempererade transporter ingår i uppdraget ska även emissioner från 

bränsle som använts för tempereringen inräknas i form av 
koldioxidekvivalenter. 

Beräkningen ska baseras på verklig drivmedelsförbrukning & leverantören jämför sig bara mot sig 
själv.  



Informationskrav för minskad 
klimatpåverkan 
 
•  Observera att av detta krav är anpassat till om 

upphandlingen omfattar ett uppdrag där fordonen 
enbart ska användas för den upphandlande 
myndigheten/enheten. Avtalets längd påverkar hur 
kraven ska ställas. Krav som syftar till ständig 
förbättring ska användas i längre avtal. 

 
Detta krav kan även ställas som ett incitamentskrav. 
 



Incitamentskrav för minskad 
klimatpåverkan 
•  Detta krav kan även formuleras som 

incitamentskrav. Om den upphandlande 
myndigheten/enheten har en lång kontrakt med 
många transporter och fogar själv över hela 
transporten. Stockholmsstad har använd ett 
sådant krav vid upphandling av transport av aska 
från fjärrvärmeanläggning. 



Förslag till formulering som incitamentskrav: 
 
•  Om Leverantören under avtalsperioden minskar sitt utsläpp av 

koldioxidekvivalenter påverkan per till exempel tonkilometer med 
X% justeras ersättningen nästkommande år så att ersättningen 
blir Y% högre än offererad ersättning.   

•  Om Leverantören under avtalsperioden ökar sitt utsläpp av 
koldioxidekvivalenter påverkan per till exempel tonkilometer med 
X% justeras ersättningen nästkommande år så att ersättningen 
blir Z% lägre än offererad ersättning. På motsvarande sätt 
justeras ersättningen med ytterligare under kommande år.  



Uppföljning fordon 

•  Relativt enkelt 
•  Information från vägtrafikregistret alt. 

Fordonstillverkare 
•  Tungafordon problem med bränsleförbrukning 

tillba
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Uppföljning transporter 
Krav på fordonet 
•  Fordonsförteckning innehållande uppgifter från vägtrafikregistret 

om utsläpp, Euroklass eller om fordonet drivs på förnybara 
drivmedel 

Miljöledning 
•  ISO 14001, EMAS, branschspecifikt ledningssystem eller 

likvärdigt 

Sparsam körning 
•  Intyg på att förare genomgått utbildning, samt en enkel 

beskrivning av uppföljningssystemet som kan bestå av rutiner 
eller tekniska system. 

Service och underhåll  
•  Teknisk dokumentation om TPMS (däcktrycksövervakning) 
•  Protokoll från intern revision eller liknande 
 



Stöd finns! 

Stöd finns på www.kkv.se 
Man kan maila: konkurrensverket@kkv.se 
Telefon: 08-700 16 00  
 
Alla krav flyttas från www.msr.se till www.kkv.se  den 15 december 



Tack för att ni lyssnade! 
 
Kontakta mig gärna vid frågor:  
Tel: 08-586 21 741 
E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se 

 

 


