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1 INLEDNING 
 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling har tagits fram för att göra det enklare för myndigheter att köpa in produkter, tjänster och 

entreprenadarbeten med reducerad miljöpåverkan. Användningen av kriterierna är frivillig. Kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de, om så 

bedöms lämpligt av den enskilda myndigheten, helt eller delvis kan integreras i myndighetens anbudsdokument med minimal redigering. Innan en 

anbudsinfordran offentliggörs bör myndigheterna kontrollera det tillgängliga utbudet av de varor, tjänster och entreprenader som de planerar att 

upphandla på den marknad där de är verksamma. Om en upphandlande myndighet avser att använda de kriterier som föreslås i detta dokument ska den 

göra detta på ett sätt som säkerställer överensstämmelse med kraven i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling (se till exempel artiklarna 42, 43, 

67.2 och 68 i direktiv 2014/24/EU och liknande bestämmelser i annan EU-lagstiftning om offentlig upphandling). Praktiska aspekter av denna fråga 

diskuteras även i handboken Att köpa grönt! från 2016, som finns på http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_sv.pdf. 

I detta dokument anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling, reviderade för vägtransport. I en åtföljande teknisk rapport finns en 

närmare förklaring till varför dessa kriterier har valts och hänvisningar till ytterligare information. Kriterierna är uppdelade i urvalskriterier, tekniska 

specifikationer, tilldelningskriterier och klausuler om fullgörande av kontrakt. Det finns två typer av kriterier: 

 Kärnkriterier – som är framtagna för enkel miljöanpassad offentlig upphandling. Fokus ligger på den eller de delar av en produkts 

miljöprestanda som har störst betydelse, och målet är att hålla nere företagens administrativa kostnader så mycket som möjligt. 

 Utvidgade kriterier – som tar hänsyn till fler aspekter eller ställer krav på en högre miljöprestanda. De kan användas av myndigheter som vill 

gå längre för att uppnå mål kopplade till miljö och användning av innovativ teknik. 

Formuleringen ”samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier” har lagts in om kriterierna är desamma för båda ambitionsnivåerna. 
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1.1 Definition och tillämpningsområde 
 

Produktgruppen ”vägtransport” omfattar följande kategorier av fordon och tjänster: 

Kategori 1: Inköp, leasing eller hyra av personbilar, lätta motorfordon och fordon i kategori L: 

- personbilar och lätta motorfordon: fordon i kategori M1 och N1 enligt definitionen i direktiv 2007/46/EG. 

- fordon i kategori L: enligt definitionen i förordning (EU) nr 168/2013. 

Fordon för särskilda ändamål, t.ex. bepansrade fordon, är undantagna från tillämpningsområdet. 

 

Kategori 2: Rörlighetstjänster: 

- persontransporter på väg för särskilda ändamål: enligt den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling (CPV) CPV-kod 60130000-

8. 

- icke-reguljära persontransporter: enligt CPV-kod 60140000-1. Detta bör omfatta upphandlade kollektivtrafiktjänster (kollektivtrafiktjänster 

som har lagts ut på taxibolag, dvs. transport av elever/studenter som inte kan resa själva). 

- uthyrning av bussar med förare: enligt CPV-kod 60172000-3. 

-  taxitjänster: enligt CPV-kod 60120000-5. 

- samåkning: i denna kategori äger en organisation fordonen och plattformen. Sådana organisationer är vanligen mer standardiserade och 

tillförlitliga än informella samåkningsarrangemang, och en del biltillverkare har ett närstående samåkningsföretag. 

- kombinerade rörlighetstjänster: tjänster baserade på en ny affärsmodell som erbjuder ett brett urval av kombinerade rörlighetsalternativ. 

Tjänsterna erbjuds till användarna på abonnemangsbasis och med sammanslagna fakturor, eventuellt även i form av paket som anpassas till 

kundens behov, exempelvis ett paket med de resor som kunden vanligtvis gör under veckan. Kombinerade samåkningstjänster stöds av någon 

form av digitalt gränssnitt för kunden (appar, webbaserade tjänster osv.). 

- cyklar: cyklar (CPV-koderna 34430000-0 och 34431000-7), cykelsläp, cyklar med hjälpmotorer/eldrivna cyklar (CPV-kod 34420000-7). 

- lätta elfordon och självbalanserande fordon: specifika definitioner för dessa fordon håller på att utvecklas av CEN/TC 354/WG 4. 

Definitionerna av personbilar, lätta motorfordon och fordon i kategori L samt bussar gäller även för denna kategori. 

 

Kategori 3: Inköp eller leasing av bussar: 
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- fordon i kategorierna M2 och M3 enligt definitionen i direktiv 2007/46/EG. 

o kategori M2: fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som inte 

överstiger 5 ton. 

o kategori M3: fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som 

överstiger 5 ton. 

 

Kategori 4: Busstrafiktjänster: 

- busstrafiktjänster eller kollektivtrafiktjänster: dessa tjänster bör definieras på samma sätt som de tjänster som omfattas av CPV-kod 60112000-

6 (Kollektivtrafik på väg). 

 

Kategori 5: Sopbilar: 

- fordon i kategorierna N2 och N3 eller tunga motorfordon enligt definitionen i direktiv 2007/46/EG, som är utformade för att tillhandahålla 

tjänster som omfattas av CPV-kategorierna Avfallshämtningstjänster (CPV-kod: 90511000-2) och Avfallstransporttjänster (90512000-9). 

 

Kategori 6: Insamlingstjänster avseende avfall: 

-  tjänster som omfattas av CPV-kategorierna Avfallshämtningstjänster (90511000-2) och Avfallstransporttjänster (90512000-9). 

 

Kategori 7: Post-, kurir- och flyttjänster: 

- tjänster som omfattas av CPV-kategorierna för olika post-, kurir- och flyttjänster: 

o Grupp 641 Post- och kurirtjänster, med undantag för posttransport via järnväg, flygpost och sjötransport av post. 

o 79613000-4 Personalförmedling 

o 63100000-0 Godshantering och magasinering 

o 98392000-7 Personalförmedling 

 

(Se den tekniska rapporten för närmare information och tekniska definitioner.) 
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1.2 Generell kommentar om kontroll av kriterier 
 

För ett fåtal kriterier utgörs den föreslagna kontrollen av inlämning av testrapporter. De relevanta testmetoderna anges för vart och ett av kriterierna. 

Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra i vilket skede i processen sådana testresultat ska tillhandahållas. Generellt sett är det knappast 

nödvändigt att begära att alla anbudsgivare ska lämna in testresultat redan från start. För att minska arbetsbelastningen för både anbudsgivare och 

myndigheter kan en egen försäkran anses vara tillräcklig när anbuden lämnas in. Därefter finns det olika alternativ för om och när sådana tester kan 

krävas, enligt följande: 

 

a) I upphandlingsstadiet: 

För engångskontrakt kan anbudsgivaren med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ombes att tillhandahålla ett sådant bevis. Om 

bevismedlet bedöms vara tillräckligt kan kontraktet tilldelas. Om beviset bedöms vara otillräckligt eller inte uppfyller kraven gäller följande: 

i) Gäller kontrollen en teknisk specifikation ska bevis begäras in från den anbudsgivare som kommit på andra plats och som därefter ska 

övervägas för tilldelning av kontraktet. 

ii) Gäller kontrollen ett tilldelningskriterium ska de tilldelade extrapoängen tas bort från denna anbudsgivare och anbudsgivarnas inbördes 

ordning räknas om, med alla därpå följande konsekvenser. 

En testrapport visar endast att en provprodukt har testats utifrån vissa krav, inte de produkter som faktiskt levereras enligt kontraktet. För 

ramavtal kan situationen se annorlunda ut. Detta scenario tas upp i närmare detalj under nästa punkt som gäller kontraktets fullgörande och i de 

ytterligare förklaringarna nedan. 

 

b) Under kontraktets fullgörande: 

Testresultat kan begäras in för en eller flera produkter som ska levereras enligt kontraktet. Detta kan antingen göras rent generellt eller om det 

finns några tveksamheter kring huruvida uppgifter är korrekta. Detta är särskilt viktigt för ramavtal som inte föreskriver någon inledande 

beställning. 
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Det rekommenderas att man uttryckligen inför klausuler om fullgörande av kontrakt. Av dessa klausuler bör det framgå att den upphandlande 

myndigheten har rätt att göra slumpvisa kontrolltest när som helst under kontraktets giltighetstid. Om resultatet av sådana tester visar att de 

levererade produkterna inte uppfyller kriterierna har den upphandlande myndigheten rätt att tillämpa påföljder och avsluta kontraktet. Vissa 

upphandlande myndigheter inkluderar villkor som anger att om produkten, efter provningen, visar sig uppfylla kraven ska myndigheten stå för 

kostnaderna för provningen. Om kraven däremot inte uppfyllts ska i stället leverantören stå för kostnaderna. 

För ramavtal ska tidpunkten då bevis begärs in vara beroende av kontraktets specifika upplägg, enligt följande: 

i) För ramavtal med en enda leverantör där de enskilda produkter som ska levereras specificeras i samband med att ramavtalet tilldelas och 

det bara är en fråga om hur många enheter som behövs, gäller samma överväganden som för engångskontrakt enligt beskrivningen 

ovan. 

ii) För ramavtal där flera potentiella leverantörer väljs ut genom ett förhandsurval och det senare sker ett konkurrensförfarande mellan 

dessa förhandsvalda leverantörer, räcker det att leverantörerna i det inledande förhandsurvalet visar sin förmåga att leverera produkter 

som uppfyller ramavtalets minimikrav på prestanda. För efterföljande avropskontrakt (eller beställningar), som tilldelas efter ett 

konkurrensförfarande mellan de på förhand utvalda leverantörerna, gäller i princip samma överväganden som under punkterna a och b 

ovan, om överensstämmelse med ytterligare krav behöver bevisas under konkurrensförfarandet. Om konkurrensförfarandet endast 

avgörs på grundval av pris bör en kontroll under kontraktets genomförandefas övervägas. 

Observera också att enligt artikel 44.2 i direktiv 2014/24/EU ska upphandlande myndigheter godta andra lämpliga bevismedel. Detta kan 

innefatta teknisk dokumentation från tillverkaren om den ekonomiska aktören inte har haft tillgång till provningsrapporter eller inte har 

möjlighet att erhålla dem inom de aktuella tidsfristerna. Detta gäller under förutsättning att detta inte kan tillskrivas den berörda ekonomiska 

aktören och under förutsättning att den berörda ekonomiska aktören bevisar att entreprenaden, varorna eller tjänsterna uppfyller kraven eller 

kriterierna i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet. Om hänvisning görs till ett intyg 

eller en testrapport som har upprättats av ett specifikt organ för bedömning av överensstämmelse i fråga om utförandet av testerna, ska den 

upphandlande myndigheten även godta intyg eller testrapporter från andra likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse. 
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2 VIKTIGA MILJÖEFFEKTER 
 

Vägtransportens största miljöeffekter ur ett livscykelperspektiv sammanfattas nedan baserat på tillgängliga vetenskapliga bevis (se den tekniska 

rapporten för närmare information). I samma tabell presenteras också strategier enligt EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för att 

begränsa eller minska dessa effekter. 

Viktiga miljöeffekter under produktens livscykel  Strategi enligt EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 

 Utsläpp av växthusgaser och luftförorenande utsläpp 

från energiförbrukning under användningsfasen. 

 Utsläpp av växthusgaser och luftförorenande utsläpp 

som uppstår längs energibärares leveranskedjor. 

 Miljöeffekter som uppstår under tillverkning av 

batterier för elfordon. 

 Bulleremission från fordon och däck under 

användningsfasen. 

 

 
 Kräv kriterier för typgodkännande avseende koldioxidutsläpp för 

personbilar och lätta motorfordon samt specifika tekniker för 

tunga motorfordon och fordon i kategori L. 

 Kräv kriterier baserat på för typgodkännande avseende 

koldioxidutsläpp för personbilar och lätta motorfordon samt 

specifika tekniker för tunga motorfordon och fordon i kategori L. 

 Kräv kriterier för däcks rullmotstånd. 

 Kräv kriterier för elbilars och lätta motorfordons 

energieffektivitet. 

 Kräv kriterier för batterigarantier. 

 Kräv kriterier avseende bulleremissioner från fordon och däck. 

 Kräv nyckelkompetenser och tillämpning av viktiga 

miljöledningsåtgärder och miljöledningsrutiner hos 

tjänsteleverantörerna. 

 Kräv adekvat och regelbunden utbildning av 

tjänsteleverantörernas personal. 

 Kräv kriterier för däck och smörjmedel i samband med underhåll. 
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Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis deras betydelse. 

Närmare information om vägtransport – bl.a. information om relevant lagstiftning, standarder och tekniska källor som används som bevis – finns i den 

tekniska rapporten. 
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3 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AVSEENDE INKÖP, LEASING 

ELLER HYRA AV PERSONBILAR, LÄTTA MOTORFORDON OCH FORDON I KATEGORI L (KATEGORI 1) 

3.1 Syfte 
 

SYFTE 

Inköp, leasing eller hyra av personbilar, lätta motorfordon och fordon i kategori L med låg miljöpåverkan 

Fordon för särskilda ändamål, såsom bepansrade fordon, undantas från tillämpningsområdet. 
 

3.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
Viktigt: De gemensamma kriterierna för fordonskategorierna (avsnitt 10) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISK SPECIFIKATION 

TS1. Typgodkännandevärde för koldioxid 

Typgodkännandevärdet för fordons utsläpp av koldioxid får inte 

överskrida följande värden: 

Fordonstyp
1
 Koldioxid (g/km)  

Personbilar – Små 

(M1) 

2018: 86 (NEDC)
2
 

2019: 103 (WLTP)
2
 

2020: 99 (WLTP) 

2021: 95 (WLTP) 

Personbilar – 

medelstora (M1) 

2018: 94 (NEDC) 

2019: 104 (WLTP) 

2020: 100 (WLTP) 

TS1. Typgodkännandevärde för koldioxid 

Typgodkännandevärdet för fordons utsläpp av koldioxid får inte 

överskrida följande värden: 

Fordonstyp Koldioxid (g/km)  

Alla M1- och N1-

fordon 

2018: 45 (NEDC) 

2019: 40 (WLTP) 

2020: 35 (WLTP) 

2021: 25 (WLTP) 

   

Fordon i kategori L ska vara ackumulatorfordon. 
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2021: 97 (WLTP) 

Personbilar – Stora 

(M1)  

2018: 107 (NEDC) 

2019: 111 (WLTP) 

2020: 106 (WLTP) 

2021: 102 (WLTP) 

Lätta motorfordon 

– Små (diesel, N1 

klass I) 

2018: 93 (NEDC) 

2019: 116 (WLTP) 

2020: 113 (WLTP) 

Lätta motorfordon 

– Små (bensin, N1 

klass I) 

2018: 117 (NEDC) 

2019: 135 (WLTP) 

2020: 131 (WLTP) 

Lätta motorfordon 

– Medelstora (N1 

klass II) 

2018: 127 (NEDC) 

2019: 

- Från 2019-01-01 till 

2019-08-31: 124 (NEDC) 
- Från och med 2019-09-

01: 157 (WLTP) 
2020: 153 (WLTP) 

Lätta motorfordon – Stora (N1 klass II)  

2018: 151 + 0,096 * (M – 1766,35) (NEDC) 

2019:  

- Från 2019-01-01 till 2019-08-31: 147 + 0,096 * 

(M – 1766,35) (NEDC) 
- Från och med 2019-09-01: 193 + 0,096 * (M – 

1766,35) (WLTP) 
2020: 188 + 0,096 * (M – 1766,35) (WLTP) 

där M är fordonets vikt. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 
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Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 

 

 

TS2. Luftförorenande utsläpp 

Anmärkning: Detta kriterium är tillämpligt på M1- och N1-fordon med en 

referensvikt
1
 på högst 2 610 kg. M1- och N1-fordon med en referensvikt 

som överskrider 2 610 kg ska uppfylla TS2 Luftförorenande utsläpp i 

kategori 3 (avsnitt 5.2). 

 

Från och med den 1 september 2019 ska alla nya personbilar och lätta 

motorfordon uppfylla prestandakraven för utsläpp vid verklig körning 

(RDE-prestanda), som högst motsvarar Euro 6-gränsvärdena för 

kväveoxider (NOx) och partikelantal (PN) (vilket inte omfattar den 

tillämpliga mätmarginalen
2
). 

Från och med den 1 januari 2021 ska alla nya personbilar och lätta 

motorfordon uppfylla RDE-prestandakraven (utsläpp vid verklig 

körning), som högst får motsvara 0,8 gånger Euro 6-gränsvärdena för 

kväveoxider (NOx) och partikelantal (PN) (exklusive tillämplig 

mätmarginal
2
). 

 

Vid inköp av fordon som ska användas i områden med 

luftkvalitetsproblem
3
: Fordonen ska vara utsläppsfria. 

TS2. Luftförorenande utsläpp 

Vid inköp av fordon som ska användas i områden med 

luftkvalitetsproblem: Fordonen ska vara utsläppsfria. 

Om det inte finns någon laddningsinfrastruktur tillgänglig, eller om den 

förväntade användarprofilen kräver lång räckvidd: 

Fordonet får vara minst nollutsläppsfordon, vilket innebär att fordonet 

kan färdas under en minimisträcka utan utsläpp. Den upphandlande 

myndigheten fastställer minsta räckvidd för nollutsläpp enligt de 

förväntade användarprofilerna i meddelandet om upphandling (ett 

förslag på standardräckvidd kan vara 40 km). Från och med 2019 

kommer räckvidden utan utsläpp att vara elfordonets räckvidd över 

WLTP. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 
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Om det inte finns någon laddningsinfrastruktur tillgänglig, eller om den 

förväntade användarprofilen kräver lång räckvidd: 

Fordonet får vara minst nollutsläppsfordon, vilket innebär att fordonet 

kan köras under en minimisträcka utan utsläpp. Den upphandlande 

myndigheten fastställer minsta räckvidd för nollutsläpp enligt de 

förväntade användarprofilerna i meddelandet om upphandling (ett 

förslag på standardräckvidd kan vara 40 km). Från och med 2019 

kommer räckvidden utan utsläpp att vara elfordonets räckvidd över 

WLTP. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 
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TS3. Växlingsindikatorer 

Anmärkning: Detta kriterium är inte tillämpligt på automatiska fordon. 

Det är inte relevant för elfordon och laddhybrider, så det ingår inte i de 

utvidgade kriterierna. 

Lätta motorfordon ska vara utrustade med en växlingsindikator, dvs. en 

synlig indikator som rekommenderar föraren att byta växel. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 

uppgifter anges. 

 

TS4. Energiförbrukningsvisare (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Fordonen ska vara utrustade med en mekanism för att visa bränsleförbrukningssiffror för föraren. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa uppgifter anges. 

 TS5. Trafikinformation och ruttoptimering 

 

Anmärkning: De upphandlande myndigheterna kan införa detta 

kriterium som ett krav om fordonet ska användas i tätortsområden med 

trafikstockningsproblem eller om de ska köras till platser som föraren 

inte känner till och inget annat informationssystem (t.ex. smarttelefoner) 

finns tillgängligt. 

Anmärkning: Kriteriet är inte tillämpligt på fordon som används för 

särskilda ändamål som kräver en hög skyddsnivå för flytande bildata, 
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t.ex. flottor för säkerhetstjänster, officiella fordon som används av 

regeringsmedlemmar osv. 

Fordonen ska vara utrustade med trafikinformations- och 

ruttoptimeringssystem som är avsedda att samverka med föraren och 

tillhandahålla förhandsinformation, så att föraren kan undvika 

trafikstockningar och välja andra resvägar för att optimera rutten. 

Systemet ska vara integrerat, dvs. en fullständig kommunikationsmodul 

som består av ett modem och ett SIM-kort som är permanent integrerat i 

fordonet. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 

uppgifter anges. 

TS6 Minimigaranti (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Om den upphandlande myndigheten kräver ackumulatorfordon: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en minimigaranti för batteriet på 150 000 km eller åtta år mot kapacitetsförlust under 70 % av dess ursprungliga 

värde vid leverans enligt EN 62660
1
. 

Kontroll: 

Anbudsgivarna ska lämna in en förklaring där garantivillkoren anges. 

TILLDELNINGSKRITERIER (AC) 

AC1. Lägre koldioxidutsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas fordon som har typgodkännande för lägre utsläpp av koldioxid än de som krävs enligt TS1 – koldioxidvärde för typgodkännande, 

i förhållande till den minskning som uppnås. 

Kontroll: 
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Se TS1 ovan. 

 AC2 Energieffektivitet 

Om den upphandlande myndigheten kräver ackumulatorfordon: 

Poäng ska tilldelas fordon med högre energieffektivitet uttryckt i 

kWh/100 km enligt NEDC-provningsförfarandet
3
 2018 och WLTP-

provningsförfarandet 2019 och därefter. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 

AC3. Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anmärkning: Detta kriterium är tillämpligt på M1- och N1-fordon med en referensvikt på högst 2 610 kg. M1- och N1-fordon med en referensvikt som 

överskrider 2 610 kg ska uppfylla AC3 Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp i kategori 3 (avsnitt 5.2). 

 

Poäng ska tilldelas proportionellt för prestanda avseende luftföroreningar för fordon vars RDE-prestanda är bättre än Euro 6-gränsvärdena för 

kväveoxider och partikelantal (exklusive tillämplig mätmarginal). 

 

Poäng ska tilldelas enligt följande formel: 

 

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = (
𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −   𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑁𝑂𝑥𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑥 + (

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥 

där 
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 NOx high och NOx low är de högsta respektive lägsta NOx-utsläppen räknat i mg/km bland anbuden i upphandlingen. 

 PNhigh och PNlow är de högsta respektive lägsta PN-utsläppen räknat i #/km bland anbuden i upphandlingen. 

 NOx och PN motsvarar NOx- och PN-utsläppen i det utvärderade anbudet. 

 PNOx max och PPNmax motsvarar de högsta poäng som kan tilldelas för varje luftförorenande ämne. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 

AC4. Nollutsläppskapacitet (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anmärkning: Detta kriterium är tillämpligt på M1- och N1-fordon med en referensvikt på högst 2 610 kg. M1- och N1-fordon med en referensvikt som 

överskrider 2 610 kg ska uppfylla AC3 Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp i kategori 3 (avsnitt 5.2). 

 

Poäng ska tilldelas fordon som kan visa en miniminivå för nollutsläppskapacitet, dvs. den sträcka fordonet kan färdas utan utsläpp i förhållande till 

fordonets kapacitet. Den upphandlande myndigheten fastställer ett referensgränsvärde för minsta räckvidd för nollutsläpp enligt de förväntade 

användarprofilerna i meddelandet om upphandling (ett förslag på standardräckvidd kan vara 40 km). 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 

 AC5. Hastighetsbegränsande anordningar 

Poäng ska tilldelas fordon som är utrustade med en 

hastighetsbegränsande anordning, dvs. en installerad anordning som 

automatiskt begränsar fordonets hastighet till en viss högsta hastighet 
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enligt anordningens inställning. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 

uppgifter anges. 

AC6 Förlängd garanti (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Om den upphandlande myndigheten kräver ackumulatorfordon: 

Poäng ska tilldelas anbud som erbjuder en förlängning av den minimigaranti som anges i TS6 Minimigaranti i förhållande till värdet på 

förlängningen. 

Kontroll: 

Samma som TS7. 

 

3.3 Förklarande anmärkningar 

Förklarande anmärkningar 

TS1. Typgodkännandevärde för koldioxid 

1
 Definitionerna av de tre fordonstyperna för personbilar anges i nedanstående tabell. 

Personbilstyper som används 

i kriterierna för 

miljöanpassad offentlig 

upphandling 

Motsvarande segment enligt den segmentering som används av Europeiska kommissionen 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf) 

Småbilsklass A: mopedbilar 
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B: högre småbilsklass 

Mellanklass C: medelstora bilar 

Storbilsklass D: stora bilar 

E: lyxiga storbilar 

F: lyxbilar 

S: sportkupéer 

M: universalfordon 

J: sportbilar (inklusive terrängfordon) 

 
2
 Sedan september 2017 gäller det nya globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP). Alla nya fordon måste provas och 

typgodkännas i enlighet med WLTP senast 2019. Kommissionen rekommenderar att typgodkännandeuppgifter från den europeiska körcykeln 

(NEDC) används fram till slutet av 2018 för att informera konsumenter (kommissionens rekommendation (EU) 2017/948). Enligt bestämmelserna i 

rekommendationen bör konsumenterna från början av 2019 och framåt endast informeras om koldioxidutsläpp som mätts med WLTP för alla 

personbilar och lastbilar utom N1 klass II och klass III, för vilka genomförandedatumet har skjutits upp till september 2019. 
3 

En minskning på 10 Wh/km i energieffektiviteten hos ett ackumulatorfordon som färdas i genomsnitt 10 000 km/år kan spara 15–20 euro per år 

beroende på elpriset. 

TS2. Luftförorenande utsläpp 
1
 Referensvikt avser fordonets vikt i körklart skick enligt vad som anges i intyget om överensstämmelse, minus förarens enhetsvikt på 75 kg och 

utökat med en enhetsvikt på 100 kg. 
2
 De högsta tillåtna RDE-värdena anges som mg/km eller partikelantal/km i intyget om överensstämmelse. De omfattar inte mätmarginalen, som 

endast har samband med mätutrustningens mätosäkerhet. Detta beror på att den osäkerhetsmarginal på 0,5 som för närvarande gäller enligt 
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lagstiftningen håller på att granskas och antagligen kommer att ändras. Om en tillverkare deklarerar ett värde i dag med tillägg av den tillämpliga 

marginalen (dvs. värde + marginal 2017) och marginalen sänktes under 2018 blir den uppgiften ofördelaktig jämfört med en tillverkare som 

deklarerar 2018 (dvs. värde + marginal 2018), trots att båda fordonen har samma utsläppsnivå. 

I nedanstående tabell anges de RDE-gränsvärden, dvs. NOx max och PNmax, som krävs för att uppfylla EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling. De värden som anges i fordonets intyg om överenskommelse ska motsvara dessa gränsvärden. 

Gränsvärdena NOx max/PNmax för att uppfylla EU:s kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling (lätta motorfordon som omfattas 

av RDE), exklusive tillämplig mätmarginal 

1 september 

2019–31 

december 

2020 M och N1 klass I  N1 klass 2 N1 klass III 

 

Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin 

NOx (mg/km) 80 60 105 75 125 82 

PN (#/km) 6 × 10
11

 6 × 10
11

 6 × 10
11

 6 × 10
11

 6 × 10
11

 6 × 10
11

 

       Från och 

med den 1 

januari 2021 M och N1 klass I  N1 klass 2 N1 klass III 

 

Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin 

NOx (mg/km) 64 48 84 60 100 66 

PN (#/km) 5 × 10
11

 5 × 10
11

 5 × 10
11

 5 × 10
11

 5 × 10
11

 5 × 10
11

 
 

3
 Områden med luftkvalitetsproblem är områden där trafikbegränsningsåtgärder införs för att uppfylla de gränsvärden för luftförorenande utsläpp 

som fastställs i luftkvalitetsdirektivet (direktiv 2008/50/EG). 
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TS6 Minimigaranti 
1 

Tekniken för eldrivna fordon utvecklas mycket snabbt mot mer hållbara och tillförlitliga batterier. De gränsvärden som föreslås i detta kriterium 

bör därför dubbelkontrolleras mot de alternativ som finns tillgängliga på marknaden vid den tidpunkt då meddelandet om upphandling utfärdas. 

 

4 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING – RÖRLIGHETSTJÄNSTER 

(KATEGORI 2) 

4.1 Syfte 
 

SYFTE 

Inköp av busstrafiktjänster som används för särskilda ändamål, icke linjebundna busstrafiktjänster, hyra av bussar med förartjänster, taxitjänster, 

samåkningstjänster och kombinerade rörlighetstjänster med låg miljöpåverkan. 

 

4.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
Viktigt: De gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna (avsnitt 11) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS1. Luftförorenande utsläpp 

Anmärkning: Den upphandlande myndigheten ska i meddelandet om 

upphandling ange vilka fordonstyper som krävs för att tillhandahålla 

tjänsten. 

 

Alla bussar som används för att utföra tjänsten ska minst uppfylla 

TS1. Luftförorenande utsläpp 

Anmärkning: Den upphandlande myndigheten ska i meddelandet om 

upphandling ange vilka fordonstyper som krävs för att tillhandahålla 

tjänsten. 

 

TS1.1. Alla bussar som används för att utföra tjänsten ska minst uppfylla 
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Euro V. 

2018: 40 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2019: 48 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2020: 56 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2021: 64 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

 

Om fordonen enligt intygen inte uppfyller Euro V eller högre, men 

samma standard har uppnåtts med teknisk efterbehandling, ska detta 

dokumenteras i anbudet. 

Alla personbilar och lätta motorfordon som används för att utföra 

tjänsten ska minst uppfylla Euro 5. 

2018: 40 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2019: 50 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2020: 60 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2021: 70 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

 

Alla fordon i kategori L som används för att utföra tjänsten ska minst 

uppfylla Euro 3. 

2018: 40 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

2019: 50 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

2020: 60 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

Euro V. 

2018: 60 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2019: 68 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2020: 76 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2021: 84 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

 

Om fordonen enligt intygen inte uppfyller Euro V eller högre, men samma 

standard har uppnåtts med teknisk efterbehandling, ska detta dokumenteras 

i anbudet. 

Alla personbilar och lätta motorfordon som används för att utföra tjänsten 

ska minst uppfylla Euro 5. 

2018: 60 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 

6. 

2019: 70 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 

6. 

2020: 80 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 

6. 

2021: 90 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla Euro 

6. 

 

Alla fordon i kategori L som används för att utföra tjänsten ska minst 

uppfylla Euro 3. 

2018: 60 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

2019: 70 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

2020: 80 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
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2021: 70 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om 

upphandling utfärdas. 

 

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska 

faktablad, där utsläppsstandarderna anges. För fordon som har 

uppnått den ovannämnda standarden efter en teknisk uppgradering 

ska åtgärderna dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av 

en oberoende tredje part. 

 

 

2021: 90 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

 

TS1.2. Mobilitetstjänster som ska användas i områden med 

luftkvalitetsproblem: 

[den upphandlande myndigheten får ange en procentandel, alla fordon i 

flottan, särskilda fordonskategorier eller delkategorier eller fordon som ska 

användas på specifika linjer, se anmärkning] Personbilar, lätta motorfordon 

och fordon i kategori L ska ha nollutsläpp. 

Om det inte finns någon laddningsinfrastruktur tillgänglig, eller om den 

förväntade användarprofilen kräver lång räckvidd: Fordonet får vara minst 

nollutsläppsfordon, vilket innebär att fordonet kan färdas under en sträcka 

på minst 40 km utan utsläpp. 

 

 

Kontroll: Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över fordonen i 

tjänsteflottan och deras intyg om överensstämmelse. 

 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC1. Koldioxidutsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anmärkning: Den upphandlande myndigheten ska i meddelandet om upphandling ange vilka fordonstyper som krävs för att tillhandahålla tjänsten. 

För personbilar och lätta motorfordon 
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Poäng ska tilldelas anbud som erbjuder en tjänsteflotta vars genomsnittliga typgodkännande för koldioxid är lika med eller lägre än TS1-

kärnkriterierna för koldioxidutsläpp i kategori 1 (avsnitt 3.2), proportionellt till flottans genomsnittliga typgodkännande för koldioxid. 

För bussar 

Poäng ska tilldelas anbud som erbjuder en tjänsteflotta som består av [den upphandlande myndigheten får ange en procentandel, alla fordon i 

flottan, särskilda fordonskategorier eller delkategorier eller fordon som ska användas på specifika linjer, se anmärkning]  fordon utrustade med en 

av de tillåtna teknikerna i TS1-kärnkriteriet i kategori 3 (avsnitt 5.2). 

 

Kontroll: Anbudsgivarna ska i ett kalkylblad ange förteckningen över fordon i tjänsteflottan med uppgifter om deras typgodkännande för 

koldioxidutsläpp (styrkt av respektive intyg om överensstämmelse) samt för personbilar och lastbilar, deras genomsnittliga beräkning, och för 

bussar, fordonets tekniska faktablad där dessa tekniker anges. 

AC2. Luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier, gäller inte om nollutsläpp krävs för samtliga fordon enligt 

den tekniska specifikationen TS1.2). 

Poäng ska tilldelas anbud som erbjuder antingen 

(a). en högre procentandel än den som anges i TS1, eller  

(b). personbilar, lastbilar och fordon i kategori L som har en bättre utsläppsprestanda än Euro 6/4, eller 

(c). naturgasbussar och nollutsläppsfordon, dvs. med en minimiräckvidd på 40 km utan utsläpp för personbilar och lätta motorfordon, och 

laddhybrider, ackumulatorfordon för bussar och fordon i kategori L samt bränslecellsdrivna fordon för bussar. 

 

 (Det bör fastställas hur poäng ska tilldelas för högre procentandelar, bättre prestanda och nollutsläppsfordon. Nollutsläppsfordon ska ges fler 

poäng än fordon med bättre prestanda än Euro 6/4 och naturgasbussar.) 

 

Kontroll: 

Se TS1 ovan. 
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4.3 Förklarande anmärkningar 

Förklarande anmärkningar 

Kombinerade rörlighetstjänster 

Kombinerade rörlighetstjänster erbjuder ett brett urval av kombinerade rörlighetsalternativ, som vanligen omfattar kollektivtrafik och 

cykeluthyrning. En central egenskap hos kombinerade rörlighetstjänster är deras kapacitet att tillgodose kundernas resbehov genom användning av 

det lämpligaste och effektivaste transportslaget eller en kombination av flera transportslag. Rörlighetslösningarna optimeras för att minska den 

energiandel som förbrukas per sträcka och passagerare (energi/[km.passagerare]). Detta åstadkoms genom att icke-motordrivna fordon och 

kollektivtrafik prioriteras. Graden av multimodalitet eller intermodalitet är därför en avgörande aspekt för att tillgodose resbehovet så effektivt som 

möjligt. Graden av multimodalitet eller intermodalitet hos en rörlighetstjänst kan definieras som de olika transportslag som tjänsten kan erbjuda 

och hur de kombineras under en resa. Transportslag ska förstås som privata personbilar, fordon i kategori L, elcyklar, cyklar, kollektivtrafik, 

samåkning osv. Kombinerade rörlighetstjänster befinner sig fortfarande i ett mycket tidigt utvecklingsskede. Denna typ av tjänst erbjuder dock 

mycket stora möjligheter att stimulera en trafikomställning mot icke-motoriserad transport och kollektivtrafik. Offentliga upphandlare 

rekommenderas därför att undersöka möjligheten att upphandla kombinerade rörlighetstjänster i stället för andra rörlighetstjänster som inte 

erbjuder intermodalitet, om det finns aktörer som tillhandahåller sådana tjänster. 
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5 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING FÖR INKÖP ELLER LEASING AV 

BUSSAR (KATEGORI 3) 

5.1 Syfte 
 

SYFTE 

Inköp eller leasing av stadsbussar som definieras som fordon i klasserna M2 och M3 enligt direktiv 2007/46/EG med låg miljöpåverkan. 

 

5.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
Viktigt: De gemensamma kriterierna för fordonskategorierna (avsnitt 10) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS1 Tekniska förbättringsalternativ för att minska utsläpp av 

växthusgaser 

Stadsbussar 

Fordonet ska vara utrustat med en av de tekniker som klassificeras som 

A eller B i Tabell 1.  

Tabell 1: Förteckning över tillåtna tekniker för stadsbussar – 

kärnkriterium 

Teknik Klass  

Lätthybrid B 

Hybrid med svänghjul B 

TS1 Tekniska förbättringsalternativ för att minska utsläpp av 

växthusgaser 

Stadsbussar 

Fordonen ska vara utrustade med en av de tekniker som klassificeras 

som A i Tabell 3. 

Tabell 3: Förteckning över tillåtna tekniker för stadsbussar – utvidgat 

kriterium 

Teknik Klass  

Rena elfordon och laddhybrider A 

Vätgasfordon med bränsleceller*) 
A enligt de villkor som 

anges i anmärkningen 
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Fullseriehybrid B 

Fullständigt parallell hybrid B 

Rena elfordon och 

laddhybrider 
A 

Naturgasfordon med 

högtrycksdirektinsprutning 

B som standard, A 

enligt de villkor 

som anges i 

anmärkningen 

nedan. 

Naturgasdrivna 

dubbelbränslefordon från 

tillverkare av 

originalutrustning (OEM-

tillverkare) med en 

gasenergiandel på minst 

50 %* över varmstartsdelen 

av den internationella 

harmoniserade transienta 

körcykeln (WHTC)). 

B eller A enligt de 

villkor som anges i 

anmärkningen 

nedan. 

Vätgasfordon med 

bränsleceller*) 

B eller A enligt de 

villkor som anges i 

anmärkningen 

nedan. 

 

Särskilda naturgasfordon*) 

B eller A enligt de 

villkor som anges i 

anmärkningen 

nedan. 

Naturgasdrivna 

dubbelbränslefordon från OEM-

tillverkare med en gasenergiandel 

på minst 50 % över 

varmstartsdelen av WHTC-

provningscykeln*) 

A enligt de villkor som 

anges i anmärkningen 

nedan. 

Naturgasfordon med 

högtrycksdirektinsprutning*) 

A enligt de villkor som 

anges i anmärkningen 

nedan. 

Särskilda naturgasfordon*) 

A enligt de villkor som 

anges i anmärkningen 

nedan. 

*) Vätgas- och naturgasfordon som kräver en minsta procentandel av 

tillförsel av förnybara bränslen ska klassificeras som A (se 

anmärkningar, avsnitt 5.3). 

 

Interurbana bussar 

Fordonet ska vara utrustat med en av de tekniker som klassificeras som 

A i Tabell 4. 

Tabell 4: Förteckning över tillåtna tekniker för bussar och 

interregionala bussar – utvidgat kriterium 

Teknik Klass 

Vätgasfordon med bränsleceller*) 
A enligt de villkor som 

anges i anmärkningen 
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nedan. 

 

*) Vätgas- och naturgasfordon som kräver en minsta procentandel av 

tillförsel av förnybara bränslen ska klassificeras som B (se 

anmärkningar, avsnitt 5.3). 

 

Interurbana bussar 

Fordonet måste vara utrustat med en av de tekniker som anges i Tabell 2. 

Tabell 2: Förteckning över tillåtna tekniker för bussar och 

interregionala bussar – kärnkriterium 

Teknik Klass 

  

Aktiv flödeskontroll C 

Strömlinjeformade/förlängningspaneler C 

Lätthybrid (endast för interregionala 

bussar) 
C 

Hybrid med svänghjul (endast för 

interregionala bussar) 
C 

Fullseriehybrid (endast för 

interregionala bussar) 
C 

Fullständigt parallell hybrid (endast för 

interregionala bussar) 
C 

nedan. 

 

Naturgasdrivna 

dubbelbränslefordon från OEM-

tillverkare med en gasenergiandel 

på minst 50 % över 

varmstartsdelen av WHTC-

provningscykeln*) 

A enligt de villkor som 

anges i anmärkningen 

nedan. 

 

Naturgasfordon med 

högtrycksdirektinsprutning*) 

A enligt de villkor som 

anges i anmärkningen 

nedan. 

Särskilda naturgasfordon*) 

A enligt de villkor som 

anges i anmärkningen 

nedan. 

Rena elfordon och 

laddhybrider**) 
A 

*) Vätgas- och naturgasfordon som kräver en minsta procentandel av 

tillförsel av förnybara bränslen ska klassificeras som A (se 

anmärkningar, avsnitt 5.3). 

**) Laddhybridteknik används för närvarande inte för interregionala 

bussar. Det kan visserligen inte uteslutas att denna teknik inte används i 

framtiden, men det finns inget tydligt användarmönster i nuläget. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 

tekniker anges. 
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Naturgasdrivna dubbelbränslefordon 

från OEM-tillverkare med en 

gasenergiandel på minst 50 % över 

varmstartsdelen av WHTC-

provningscykeln. 

C som standard, B 

eller A enligt de 

villkor som anges i 

anmärkningen 

nedan. 

 

Naturgasfordon med 

högtrycksdirektinsprutning 

B som standard, A 

enligt de villkor 

som anges i 

anmärkningen 

nedan. 

Vätgasfordon med bränsleceller  

C som standard, B 

eller A enligt de 

villkor som anges i 

anmärkningen 

nedan. 

 

Särskilda naturgasfordon*) 

C, B eller A enligt 

de villkor som 

anges i 

anmärkningen 

nedan. 

Rena elfordon och laddhybrider**) A 

*) Särskilda naturgasfordon som kräver en procentandel av tillförsel av 

metan ska vara tillåtna (se anmärkningar, avsnitt 5.3). 

**) Laddhybridteknik används för närvarande inte för interregionala 

bussar. Det kan visserligen inte uteslutas att denna teknik inte används i 
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framtiden, men det finns inget tydligt användarmönster i nuläget. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 

tekniker anges. 

 

TS2. Prestanda avseende luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

M3- och M2-fordon med en referensvikt
1
 som överskrider 2 610 kg ska uppfylla Euro VI. 

M2-fordon med en referensvikt
1
 som inte överskrider 2 610 kg ska uppfylla TS2 Luftförorenande utsläpp – utsläppsprestanda i kategori 1 (avsnitt 

3.2). 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. För fordon som har uppnått den ovannämnda standarden efter en teknisk 

uppgradering ska åtgärderna dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av en oberoende tredje part. 

 

TS3. AC6 Avgasrörets placering (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Fordonens avgasrör ska vara placerade på den motsatta sidan av passagerardörren i fordonets bakre del. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad. 

 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC1. Tekniska förbättringsalternativ för att minska utsläpp av 

växthusgaser 
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Poäng ska tilldelas fordon som är utrustade med någon av de tekniker 

som klassificeras som A i Tabell 1 för stadsbussar, och A eller B i Tabell 

2 för bussar. Denna teknik behöver inte finnas utöver den teknik som 

uppfyller TS1 Tekniska förbättringsalternativ för att minska utsläpp av 

växthusgaser. 

 

Kontroll: Samma som TS1. 

 

 AC2. Luftkonditioneringsgaser 

Poäng ska tilldelas fordon som är utrustade med 

luftkonditioneringssystem med ett köldmedium vars faktor för global 

uppvärmningspotential (GWP-faktor) är under 150 som en 

koldioxidfaktor över en tidsrymd på 100 år. Kontroll: 

Anbudsgivaren ska ange namn, formel och GWP-faktor för det 

köldmedium som används i luftkonditioneringssystemet. Om en 

blandning av gaser används (n antal gaser) ska GWP-faktorn beräknas 

enligt följande: 

GWP= Σ(Ämne X1 % × GWP(X1)) + (Ämne X2 % × GWP(X2)) + … 

(Ämne Xn % × GWP(Xn)) 

där % är varje ämnes viktandel med en tolerans på ± 1 %. 

Uppgifter om gasers GWP-faktorer finns i bilagorna I och II till 

förordning (EU) nr 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0517).   

AC3. Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp  
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M3- och M2-fordon med en referensvikt som överskrider 2 610 kg: 

Poäng ska tilldelas för följande tekniker: 

 naturgas, 

 laddhybrider
2
, 

 ackumulatorfordon, och 

 vätgasfordon med bränsleceller. 

(Det bör fastställas om fler poäng ska tilldelas nollutsläppsfordon, dvs. 

laddhybrider, ackumulatorfordon och bränslecellsdrivna fordon. 

Nollutsläppsfordon ska ges fler poäng än naturgasbussar.) 

 

M2-fordon med en referensvikt
1
 på högst 2 610 kg: Formlerna i AC3 

Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp och AC4 

Nollutsläppskapacitet i kategori 1 (avsnitt 3.2) ska tillämpas. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 

För fordon som har uppnått den ovannämnda standarden efter en teknisk 

uppgradering ska åtgärderna dokumenteras och anges i anbudet och ska 

intygas av en oberoende tredje part. 

 

5.3 Förklarande anmärkningar 

Förklarande anmärkningar 

TS1 Tekniska förbättringsalternativ för att minska utsläpp av växthusgaser 

Uppgradering och klassificering av tekniker 
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De upphandlande myndigheterna får klassificera bränslecellsdrivna fordon som klass B om de har tillförsel av vätgas producerad av förnybara 

energikällor som genereras på plats som tillgodoser minst 5 % av bränslebehovet, eller A, om de har tillförsel av vätgas producerad av förnybara 

energikällor som genereras på plats som tillgodoser minst 15 % av bränslebehovet. 

Den upphandlande myndigheten får klassificera naturgasdrivna dubbelbränslefordon från OEM-tillverkare som klass B eller A om de har tillförsel av 

förnybar metan som tillgodoser minst 15 respektive 35 % av bränslebehovet. 

Den upphandlande myndigheten får klassificera naturgasfordon med högtrycksdirektinsprutning som klass A om de har tillförsel av förnybar metan 

som tillgodoser minst 10 % av bränslebehovet. 

Den upphandlande myndigheten får klassificera särskilda naturgasfordon som klass C, B eller A om de har tillförsel av förnybar metan som 

tillgodoser minst 10, 15 respektive 25 % av bränslebehovet. 

 

Förnybar metan avser biometan och syntetiskt metan som produceras med ett överskott av förnybar el, dvs. den förnybara elproduktion som 

överskrider efterfrågan under vissa perioder och ger upphov till en överskottsproduktion av el (kraft till gas). 

 

Beskrivning av några tekniker 

Lätthybrid: Ett system som använder en elektrisk motor som är monterad på vevaxeln för att driva stopp/start och återvinna bromsenergi. Återvunnen 

energi används för att förstärka accelerationen och för elektrifierad kringutrustning. 

Hybrid med svänghjul: Ett ytterligare svänghjul med hög hastighet som lagrar och frigör energi från/till fordonets kraftöverföringssystem. Svänghjulet 

lagrar energi vid bromsning och frigör den för att komplettera eller tillfälligt ersätta motorstyrkan. Svänghjulstekniken omfattar inte stopp-

/startfunktionen. 

Fullständigt parallell hybrid: El-/dieselhybrid där elkraften styrs till/från hjulen parallellt med motorns mekaniska drivkraft. Direktdrift via en relativt 

konventionell överföring mellan motor och hjul. 

Fullseriehybrid: El-/dieselhybrid utan konventionell överföring. Motorn genererar el som lagras i ett batteri och används för att driva en separat 

traktionsmotor. Elektriska maskiner och batterier har större kraft än i motsvarande parallellhybrider. 

Aktiva flödeskontroller: Aktiv flödeskontroll är ett system som aktivt trycksätter de lägre tryckvirvlar eller det vakuum som utvecklas bakom fordonet. 

Strömlinjeformade/förlängningspaneler: Paneler på fordonets bakdel som bidrar till att skapa tryckjämvikt mellan fordonets fram- och bakdel och på 
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så sätt underlättar luftflödet och minskar luftdraget. 

 

TS2. Luftförorenande utsläpp 
1
 Referensvikt avser fordonets vikt i körklart skick enligt vad som anges i intyget om överensstämmelse, minus förarens enhetsvikt på 75 kg och utökat 

med en enhetsvikt på 100 kg. 
2
 När det gäller laddhybrider beror det totala antalet timmar per dag som en stadsbuss körs helt elektriskt på bussens driftsperiod och vilken 

laddningsstrategi som används. De upphandlande myndigheterna måste därför försäkra sig om att laddhybridbussar kan maximera sin dagliga körtid 

med endast eldrift under den dagliga driftsperioden med hjälp av tillgänglig laddningsinfrastruktur. 

Information för att fastställa garantivillkor för ackumulatorfordons batterier 

(Om den upphandlande myndigheten kräver ackumulatorfordon.) 

Enligt ZeEUS eBus-rapporten ”An updated overview of electric buses in Europe” erbjuder leverantörerna av LiFePO4-batterier vanligen 

garantiperioder från två till fem år. Fyra till fem år är den vanligast förekommande garantiperioden. Det finns mindre uppgifter om 

litiumkoboltnickelmanganoxid-batterier (LiNiMnCoO2 eller NMC), där garantiperioden varierar från två till sex år. Litiumtitanatbatterier har längre 

garantiperioder, upp till femton år, och grafen-ultrakapacitatorer från åtta till elva år. Andra leverantörer erbjuder skräddarsydda garantier beroende 

på villkoren i leasingavtalet, som kan omfatta prestandaövervakning under en överenskommen tidsperiod. 

Närmare information finns i ZeEUS eBus-rapporten ”An overview of electric buses in Europe”: http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-

ebus-report-internet.pdf. 

 

Tekniken för eldrivna fordon utvecklas mycket snabbt mot mer hållbara och tillförlitliga batterier. Den upphandlande myndigheten bör därför ta 

hänsyn till den senaste tillgängliga informationen om vad marknaden kan leverera vid utformningen av meddelandet om upphandling. 

Myndigheterna kan även belöna längre garantiperioder i form av ett tilldelningskriterium. 

 

  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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6 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING FÖR INKÖP AV BUSSTJÄNSTER 

(KATEGORI 4) 

6.1 Syfte 
 

SYFTE 

Inköp av kollektivtrafiktjänster med bussar med låg miljöpåverkan, som omfattas av CPV-koden 60112000-6 med användning av M2- och M3-

fordon enligt direktiv 2007/46/EG. 
 

6.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
(Dessa kriterier gäller endast om operatörerna äger eller leasar tjänsteflottan.) 

Viktigt: 

De gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna (avsnitt 11) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser   

Alternativ 1: 

Busslinjen/busslinjerna [den upphandlande myndigheten ska ange 

linjen/linjerna] ska drivas med följande fordon [den upphandlande 

myndigheten ska välja ett av följande alternativ]: 

(a). Fordon som är utrustade med en av de tillåtna tekniker som 

förtecknas i kärnkriteriet TS1 Tekniska förbättringsalternativ för 

att minska utsläpp av växthusgaser i kategori 3 (avsnitt 5.2). 

(b). Fordon som är utrustade med teknik X [den upphandlande 

TS1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser 

Alternativ 1: 

Busslinjen/busslinjerna [den upphandlande myndigheten ska ange 

linjen/linjerna] ska drivas med följande fordon [den upphandlande 

myndigheten ska välja ett av följande alternativ]: 

(a). Fordon som är utrustade med en av de tillåtna tekniker som 

förtecknas i kärnkriteriet TS1 Tekniska förbättringsalternativ för 

att minska utsläpp av växthusgaser i kategori 3 (avsnitt 5.2). 

(b). Fordon som är utrustade med teknik X [den upphandlande 
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myndighetens personal ska välja lämplig teknik bland de tillåtna 

tekniker som anges i kärnkriteriet TS1 Tekniska 

förbättringsalternativ för att minska utsläpp av växthusgaser i 

kategori 3 (avsnitt 5.2)]. 

 

Alternativ 2: 

Flottan ska bestå av följande andelar fordon som är utrustade med en av 

de tillåtna tekniker som förtecknas i kärnkriteriet TS1 Tekniska 

förbättringsalternativ för att minska utsläpp av växthusgaser i kategori 3 

(avsnitt 5.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

Kontroll: 

Samma som TS1 Tekniska förbättringsalternativ för att minska utsläpp 

av växthusgaser i kategori 3 (avsnitt 5.2) tillsammans med förteckningen 

och tekniska datablad för hela flottan. 

myndighetens personal ska välja lämplig teknik bland de tillåtna 

tekniker som anges i kärnkriteriet TS1 Tekniska 

förbättringsalternativ för att minska utsläpp av växthusgaser i 

kategori 3 (avsnitt 5.2)]. 

 

Alternativ 2: 

Flottan ska bestå av följande andelar fordon som är utrustade med en av 

de tillåtna tekniker som förtecknas i kärnkriteriet TS1 Tekniska 

förbättringsalternativ för att minska utsläpp av växthusgaser i kategori 3 

(avsnitt 5.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

Kontroll: 

Samma som TS1 Tekniska förbättringsalternativ för att minska utsläpp 

av växthusgaser i kategori 3 (avsnitt 5.2) tillsammans med förteckningen 

och tekniska datablad för hela flottan. 
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TS2. System för övervakning av däcktryck (TPMS) (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Alla fordon ska vara utrustade med system som uppfyller TS1 om system för övervakning av däcktryck enligt avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier 

för fordonskategorier. 

Kontroll: 

Samma som TS1 om system för övervakning av däcktryck i avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier för fordonskategorier, tillsammans med 

förteckningen och tekniska datablad för hela flottan. 

TS3. Fordonsdäck – rullmotstånd (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Alla fordon ska vara utrustade med däck som uppfyller TS2 om fordonsdäck enligt avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier för fordonskategorier. 

Kontroll: 

Samma som TS2 om fordonsdäck i avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier för fordonskategorier, tillsammans med förteckningen och tekniska 

datablad för hela flottan. 

TS4. Bränslen (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anmärkning: Detta kriterium är endast tillämpligt om den upphandlande myndigheten kvalificerar eller uppgraderar en teknik enligt anmärkningen 

i TS1 Tekniska förbättringsalternativ för att minska utsläpp av växthusgaser i kategori 3 (avsnitt 5.2), och anbudsgivaren uppger att tekniken i fråga 

uppfyller TS1. Den upphandlande myndigheten får fastställa högre procentandelar för försörjning av förnybar energi enligt tillgänglig försörjning 

på dess nationella eller regionala marknader. 

Andelen försörjning av förnybara bränslen ska uppfylla de procentandelar som fastställs i TS1 Tekniska förbättringsalternativ för att minska utsläpp 

av växthusgaser i kategori 3 (avsnitt 5.2). 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av det eller de avtal som har ingåtts med leverantören/leverantörerna samt en beskrivning av och tekniska 

specifikationer för produktionen och det berörda bränsleförsörjningssystemet. 

TS5. Luftförorenande utsläpp 

Alla bussar som används för att utföra tjänsten ska minst uppfylla Euro 

TS5. Luftförorenande utsläpp 

Alla bussar som används för att utföra tjänsten ska minst uppfylla Euro 
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V. 

2018: 40 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2019: 48 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2020: 56 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2021: 64 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

Om fordonen enligt intygen inte uppfyller Euro V eller högre, men 

samma standard har uppnåtts med teknisk efterbehandling, ska detta 

dokumenteras i anbudet. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över fordonen i tjänsteflottan 

och deras intyg om överensstämmelse. För fordon som har uppnått den 

ovannämnda standarden efter en teknisk uppgradering ska åtgärderna 

dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av en oberoende 

tredje part. 

V. 

2018: 60 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2019: 68 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2020: 76 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

2021: 84 % av bussarna ska uppfylla Euro VI. 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

Om fordonen enligt intygen inte uppfyller Euro V eller högre, men 

samma standard har uppnåtts med teknisk efterbehandling, ska detta 

dokumenteras i anbudet. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över fordonen i tjänsteflottan 

och deras intyg om överensstämmelse. För fordon som har uppnått den 

ovannämnda standarden efter en teknisk uppgradering ska åtgärderna 

dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av en oberoende 

tredje part. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas anbud som erbjuder följande: 

Alternativ 1: Fler linjer än de linjer som anges i TS1 (se ovan) som ska drivas med fordon som uppfyller kärnkriteriet TS1 i kategori 3 (avsnitt 5.2). 

Alternativ 2: Andelen (%) fordon i den flotta som ska användas i kontraktet är högre än TS1 (se ovan) i förhållande till det antal som överskrider 

TS1 (se ovan). 

Om flottan består av tekniker i olika klasser ska tre gånger så många poäng som C tilldelas klass A, och dubbla poäng ska tilldelas klass B. 
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Kontroll: 

Se TS1 ovan. 

 

AC2. Luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Poäng ska tilldelas den flotta som ska användas i kontraktet enligt andelen fordon som används för att utföra tjänsten (%) som är större än TS5, i 

förhållande till antalet fordon som överskrider TS5, eller om fordonen uppfyller AC3 Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp i 

kategori 3. (Det bör fastställas hur poäng ska tilldelas för högre procentandelar, förbättrad prestanda och nollutsläppsfordon. Nollutsläppsfordon 

ska ges fler poäng än naturgasbussar.) 

 

Kontroll: 

Se TS5 ovan. 

 AC3. Bulleremissioner 

Poäng ska tilldelas de anbud som erbjuder en tjänsteflotta som enbart 

består av fordon som uppfyller AC1 om bulleremissioner från fordon 

enligt avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier för fordonskategorier. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över fordonen i tjänsteflottan 

och deras intyg om överensstämmelse. 
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6.3 Klausuler om fullgörande av kontrakt 
(Detta gäller endast om operatörerna äger eller leasar tjänsteflottan.) 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC1. Nya fordon (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Om ett fordon i tjänsteflottan ersätts ska det nya fordonet bidra till eller förbättra flottans egenskaper enligt anbudet (sammansättning och tekniker) 

när det gäller utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. 

Entreprenörerna ska föra register som ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål. Den upphandlande 

myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad. 
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7 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING FÖR INKÖP ELLER LEASING AV 

SOPBILAR (KATEGORI 5) 

7.1 Syfte 
 

SYFTE 

Inköp eller leasing av N2- och N3-fordon enligt definitionen i direktiv 2007/46/EG, som är utformade för att tillhandahålla avfallsinsamlingstjänster 

och har låg miljöpåverkan. 

 
 

7.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
Viktigt: De gemensamma kriterierna för fordonskategorierna (avsnitt 10) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser 

Fordonet ska vara utrustat med en av följande tekniker: 

 Hybridfordon, både diesel och naturgas: 

 Fordon utrustade med system för ackumulering/återvinning av 

energi. 

 Fordon utrustade med lastavkännande hydrauliska system. 

 Fordon utrustade med elektriska soptunnelyftare. 

 Laddhybrider: Fordon utrustade med ett batteripaket som kan laddas 

från elnätet och ger energi för elektrisk framdrivning av kaross och 

TS1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser 

Fordonet ska vara utrustat med en av följande tekniker: 

 Laddhybrider: Fordon utrustade med ett batteripaket som kan laddas 

från elnätet och ger energi för elektrisk framdrivning av kaross och 

lyftare. 

 Naturgasdrivna dubbelbränslefordon från OEM-tillverkare med en 

gasenergiandel på minst 50 % över varmstartsdelen av WHTC-

provningscykeln. 

 Naturgasfordon med högtrycksdirektinsprutning 
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lyftare. 

 Naturgasdrivna dubbelbränslefordon från OEM-tillverkare med en 

gasenergiandel på minst 50 % över varmstartsdelen av WHTC-

provningscykeln. 

 Naturgasfordon med högtrycksdirektinsprutning 

 Fordon med endast eldrift 

 Vätgasfordon med bränsleceller. 

 Särskilda naturgasfordon enligt de villkor som anges i anmärkningen 

nedan. 

 

Anmärkning: Den upphandlande myndigheten får inbegripa särskilda 

naturgasfordon om de har tillförsel av förnybar metan som tillgodoser 

minst 15 % av bränslebehovet. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 

teknikspecifikationer anges. 

 

 

 Fordon med endast eldrift 

 Vätgasfordon med bränsleceller. 

 Särskilda naturgasfordon enligt de villkor som anges i anmärkningen 

nedan. 

 

Anmärkning: Den upphandlande myndigheten får inbegripa särskilda 

naturgasfordon om de har tillförsel av förnybar metan som tillgodoser 

minst 15 % av bränslebehovet. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 

teknikspecifikationer anges. 

 

TS2. Hjälpenheter (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Fordonets utsläpp från separata motorer för hjälpenheter (kompaktor, lyftare osv.; ska fastställas av den upphandlande myndigheten) ska uppfylla 

gränsvärdena för avgasutsläpp enligt förordning (EU) 2016/1628, steg V. 

 

Kontroll: 
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Anbudsgivaren ska antingen tillhandahålla ett typgodkännandeintyg eller en provningsrapport från ett oberoende laboratorium enligt förordning 

(EU) 2016/1628. 

 

TS3. Prestanda avseende luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

N3- och N2-fordon med en referensvikt
1
 som överskrider 2 610 kg ska uppfylla Euro VI. 

N2-fordon med en referensvikt
1
 som inte överskrider 2 610 kg ska uppfylla TS2 Luftförorenande utsläpp – utsläppsprestanda i kategori 1 (avsnitt 

3.2). 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. För fordon som har uppnått den ovannämnda standarden efter en teknisk 

uppgradering ska åtgärderna dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av en oberoende tredje part. 

 

TILLDELNINGSKRITERIER 

 AC1. Luftkonditioneringsgaser 

Poäng ska tilldelas fordon som är utrustade med 

luftkonditioneringssystem med ett köldmedium vars faktor för global 

uppvärmningspotential (GWP-faktor) är under 150 som en 

koldioxidfaktor över en tidsrymd på 100 år. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska ange namn, formel och GWP-faktor för det 

köldmedium som används i luftkonditioneringssystemet. Om en 

blandning av gaser används (n antal gaser) ska GWP-faktorn beräknas 

enligt följande: 

GWP= Σ(Ämne X1 % × GWP(X1)) + (Ämne X2 % × GWP(X2)) + … 
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(Ämne Xn % × GWP(Xn)) 

där % är varje ämnes viktandel med en tolerans på ± 1 %. 

Uppgifter om gasers GWP-faktorer finns i bilagorna I och II till 

förordning (EU) nr 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=celex%3A32014R0517).   

 AC2. Elektrifiering av hjälpkraftaggregat 

Poäng ska tilldelas fordon som är utrustade med elektriska 

hjälpkraftaggregat. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa 

uppgifter anges. 

AC3. Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp 

N3- och N2-fordon med en referensvikt som överskrider 2 610 kg: Poäng 

ska tilldelas för följande tekniker: 

 naturgas, 

 laddhybrider
2
, 

 ackumulatorfordon, och 

 vätgasfordon med bränsleceller. 

(Det bör fastställas om fler poäng ska tilldelas nollutsläppsfordon, dvs. 

laddhybrider, ackumulatorfordon och bränslecellsdrivna fordon. 

Nollutsläppsfordon ska ges fler poäng än naturgasfordon.) 

 

N2-fordon med en referensvikt
1
 på högst 2 610 kg. Formlerna i AC3 

Förbättrad prestanda avseende luftförorenande utsläpp och AC4 
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Nollutsläppskapacitet i kategori 1 (avsnitt 3.2) ska tillämpas. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 

För fordon som har uppnått den ovannämnda standarden efter en teknisk 

uppgradering ska åtgärderna dokumenteras och anges i anbudet och ska 

intygas av en oberoende tredje part. 

 

7.3 Förklarande anmärkningar 

Förklarande anmärkningar 

TS2. Luftförorenande utsläpp 
1
 Referensvikt avser fordonets vikt i körklart skick enligt vad som anges i intyget om överensstämmelse, minus förarens enhetsvikt på 75 kg och 

utökat med en enhetsvikt på 100 kg. 
2
 När det gäller laddhybrider beror det totala antalet timmar per dag som en lastbil körs helt elektriskt på fordonets driftsperiod och vilken 

laddningsstrategi som används. De upphandlande myndigheterna måste därför försäkra sig om att laddhybridlastbilar kan maximera sin dagliga 

körtid med endast eldrift under den dagliga driftsperioden med hjälp av tillgänglig laddningsinfrastruktur. 
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8 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING FÖR INKÖP AV 

AVFALLSHÄMTNINGSTJÄNSTER (KATEGORI 6) 

8.1 Syfte 
 

SYFTE 

Inköp av avfallshämtningstjänster med låg miljöpåverkan, som omfattas av CPV-kategorierna ”Avfallshämtningstjänster” (90511000-2) och 

”Avfallstransporttjänster” (90512000-9). 
 

8.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
(Dessa kriterier gäller endast om operatörerna äger eller leasar tjänsteflottan.) 

Viktigt: 

De gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna (avsnitt 11) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser 

Alternativ 1: 

Avfallshämtningslinjen/linjerna [den upphandlande myndigheten ska 

ange linjen/linjerna] ska drivas med följande fordon [den upphandlande 

myndigheten ska välja ett av följande alternativ]: 

(a). Fordon som är utrustade med en av de tillåtna tekniker som 

förtecknas i kärnkriteriet TS1 Tekniska alternativ för att minska 

utsläpp av växthusgaser i kategori 5 (avsnitt 7.2). 

(b). Fordon som är utrustade med teknik X [den upphandlande 

TS1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser 

Alternativ 1: 

Avfallshämtningslinjen/linjerna [den upphandlande myndigheten ska 

ange linjen/linjerna] ska drivas med följande fordon [den upphandlande 

myndigheten ska välja ett av följande alternativ]: 

(a). Fordon som är utrustade med en av de tillåtna tekniker som 

förtecknas i kärnkriteriet TS1 Tekniska alternativ för att minska 

utsläpp av växthusgaser i kategori 5 (avsnitt 7.2). 

(b). Fordon som är utrustade med teknik X [den upphandlande 
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myndighetens personal ska välja lämplig teknik bland de tillåtna 

tekniker som anges i kärnkriteriet TS1 Tekniska alternativ för att 

minska utsläpp av växthusgaser i kategori 5 (avsnitt 7.2)]. 

Alternativ 2: 

Flottan ska bestå av följande andelar fordon som är utrustade med en av 

de tillåtna tekniker som förtecknas i kärnkriteriet TS1 Tekniska 

alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser i kategori 5 (avsnitt 

7.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

 

Kontroll: Samma som kärnkriteriet TS1 Tekniska alternativ för att 

minska utsläpp av växthusgaser i kategori 5 (avsnitt 7.2) tillsammans 

med förteckningen och tekniska datablad för hela flottan. 

myndighetens personal ska välja lämplig teknik bland de tillåtna 

tekniker som anges i kärnkriteriet TS1 Tekniska alternativ för att 

minska utsläpp av växthusgaser i kategori 5 (avsnitt 7.2)]. 

Alternativ 2: 

Flottan ska bestå av följande andelar fordon som är utrustade med en av 

de tillåtna tekniker som förtecknas i kärnkriteriet TS1 Tekniska alternativ 

för att minska utsläpp av växthusgaser i kategori 5 (avsnitt 7.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

 

Kontroll: Samma som TS1 Tekniska alternativ för att minska utsläpp av 

växthusgaser i kategori 5 (avsnitt 7.2) tillsammans med förteckningen 

och tekniska datablad för hela flottan. 
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TS2. System för övervakning av däcktryck (TPMS) (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Alla fordon ska vara utrustade med system som uppfyller TS1 om system för övervakning av däcktryck enligt avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier 

för fordonskategorier. 

Kontroll: 

Samma som TS1 om system för övervakning av däcktryck i avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier för fordonskategorier, tillsammans med 

förteckningen och tekniska datablad för hela flottan. 

TS3. Fordonsdäck – rullmotstånd (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Alla fordon ska vara utrustade med däck som uppfyller TS2 om fordonsdäck enligt avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier för fordonskategorier. 

Kontroll: 

Samma som TS2 om fordonsdäck i avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier för fordonskategorier, tillsammans med förteckningen och tekniska 

datablad för hela flottan. 

TS4. Bränslen (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anmärkning: Detta kriterium är endast tillämpligt om den upphandlande myndigheten anger naturgasfordon som en tillåten teknik och om 

anbudsgivarna erbjuder särskilda naturgasfordon som uppfyller TS1 (se ovan). Den upphandlande myndigheten får fastställa högre procentandelar 

för försörjning av förnybar energi enligt tillgänglig försörjning på dess nationella eller regionala marknader. 

Minst 15 % av metanförsörjningen ska utgöras av förnybart metan. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av det eller de avtal som har ingåtts med leverantören/leverantörerna samt en beskrivning av och tekniska 

specifikationer för produktionen och det berörda bränsleförsörjningssystemet. 

TS5. Luftförorenande utsläpp 

Alla tunga motorfordon som används för att utföra tjänsten ska minst 

uppfylla Euro V. 

2018: 40 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

TS5. Luftförorenande utsläpp 

Alla tunga motorfordon som används för att utföra tjänsten ska minst 

uppfylla Euro V. 

2018: 60 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 
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2019: 48 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2020: 56 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2021: 64 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

 

Om fordonen enligt intygen inte uppfyller Euro V eller högre, men 

samma standard har uppnåtts med teknisk efterbehandling, ska detta 

dokumenteras i anbudet. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över fordonen i tjänsteflottan 

och deras intyg om överensstämmelse. För fordon som har uppnått den 

ovannämnda standarden efter en teknisk uppgradering ska åtgärderna 

dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av en oberoende 

tredje part. 

2019: 68 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2020: 76 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2021: 84 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

 

Om fordonen enligt intygen inte uppfyller Euro V eller högre, men 

samma standard har uppnåtts med teknisk efterbehandling, ska detta 

dokumenteras i anbudet. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över fordonen i tjänsteflottan 

och deras intyg om överensstämmelse. För fordon som har uppnått den 

ovannämnda standarden efter en teknisk uppgradering ska åtgärderna 

dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av en oberoende tredje 

part. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC1. Tekniska alternativ för att minska utsläpp av växthusgaser (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas anbud som erbjuder följande: 

Alternativ 1: Fler linjer än de linjer som anges i TS1 (se ovan) som ska drivas med fordon som uppfyller kärnkriteriet TS1 Tekniska alternativ för att 

minska utsläpp av växthusgaser i kategori 5 (avsnitt 7.2). 

Alternativ 2: Andelen (%) fordon i den flotta som ska användas i kontraktet är högre än TS1, i förhållande till det antal som överskrider TS1 (se 

ovan). 

Kontroll: 
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Se TS1 ovan. 

AC2. Luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas den flotta som ska användas i kontraktet enligt andelen fordon som används för att utföra tjänsten (%) som är större än TS5, i 

förhållande till antalet fordon som överskrider TS5 (se ovan), eller om fordonen uppfyller AC3 Förbättrad prestanda avseende luftförorenande 

utsläpp i kategori 5 (avsnitt 7.2) (det bör fastställas hur poäng ska tilldelas för högre procentandelar, förbättrad prestanda och nollutsläppsfordon). 

Nollutsläppsfordon ska ges fler poäng än naturgasfordon.) 

Kontroll: 

Se TS5 ovan. 

 

AC3. Hjälpenheter (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas baserat på andelen fordon som uppfyller TS2 Hjälpenheter i kategori 5 (avsnitt 7.2). 

 

Kontroll: 

Se TS2 i kategori 5 (avsnitt 7.2). 

 

 AC4. Bulleremissioner 

Poäng ska tilldelas de anbud som erbjuder en tjänsteflotta som enbart 

består av fordon som uppfyller AC1 om bulleremissioner från fordon 

enligt avsnitt 10.2 i Gemensamma kriterier för fordonskategorier. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska lämna en förteckning över fordonen i tjänsteflottan 

och deras intyg om överensstämmelse. 
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8.3 Klausuler om fullgörande av kontrakt 
(Detta gäller endast om operatörerna äger eller leasar tjänsteflottan.) 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC1. Nya fordon (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Om ett fordon i tjänsteflottan ersätts ska det nya fordonet bidra till eller förbättra flottans egenskaper enligt anbudet (sammansättning och tekniker) 

när det gäller utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. 

Entreprenörerna ska föra register som ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål. Den upphandlande 

myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad. 

 

8.4 Förklarande anmärkningar 

Förklarande anmärkningar 

Ruttoptimering 

Det finns ruttoptimeringssystem för fordon som integrerar teknik för datoriserad ruttläggning och ruttplanering (CVRS), som kan minska 

bränsleförbrukningen med 5–15 %. Sådana system kan använda 

(a). modeller som förutsäger soptunnornas fyllnadsgrad baserat på uppgifter från system för volym- och viktbaserade avgifter eller genom 

viktsystem som är installerade i lastbilarna, 

(b). sensorer inuti soptunnorna som övervakar realtidsdata om soptunnornas fyllnadsgrad. 
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Båda dessa tekniker är mogna och finns tillgängliga på marknaden. Den upphandlande myndigheten rekommenderas därför att undersöka 

möjligheterna att genomföra sådana ruttoptimeringssystem inom ramen för sina avfallsinsamlingssystem. 

 

9 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING FÖR INKÖP AV POST-, KURIR- 

OCH FLYTTJÄNSTER (KATEGORI 7) 
9.1 Syfte 

 

SYFTE 

Inköp av post-, kurir- och flyttjänster med låg miljöpåverkan, som består av följande: 

- Grupp 641 Post- och kurirtjänster, med undantag för posttransport via järnväg, flygpost och sjötransport av post. 

- 79613000-4 Personalförmedling 

- 63100000-0 Godshantering och magasinering 

- 98392000-7 Personalförmedling. 

 

 

9.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 

(Dessa kriterier gäller endast om operatörerna äger eller leasar tjänsteflottan.) 

Viktigt: 

De gemensamma kriterierna för tjänstekategorierna (avsnitt 11) gäller även för denna kategori 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
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TS1. Cykelbaserad logistik (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anmärkning: Denna TS ska gälla fordon som används för post- och kurirleveranser i tätortsområden. De upphandlande myndigheterna kan även 

föreskriva vilken typ av leveranser som ska köras ut med cykel 

(i städer med lämplig urban infrastruktur och tillräckligt med cykellogistikoperatörer). 

Anbudsgivaren ska erbjuda en tjänsteflotta som omfattar cyklar och cykelsläp. Flottan kan bestå av cyklar med hjälpmotorer/eldrivna cyklar. 

Cyklarna och cykelsläpen ska bidra till att minska användningen av motoriserade fordon och hantera problem i samband med den sista 

transportsträckan enligt den utsläppsminskningsplan som fastställs i TS1 Miljöledningsmetoder inom ramen för de gemensamma kriterierna för 

tjänstekategorier (avsnitt 11.2). 

Detta kriterium kan uppfyllas genom ett partnerskap med ett urbant konsolideringscenter vars flotta består av cyklar och lastcyklar. 

 

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla specifikationer för tjänsteflottan, och i förekommande fall det partnerskapsavtal som ingåtts med det 

urbana konsolideringscentret. 

TS2. Luftförorenande utsläpp 

Alla tunga motorfordon som används för att utföra tjänsten ska minst 

uppfylla Euro V. 

2018: 40 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2019: 48 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2020: 56 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2021: 64 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

 

Om fordonen enligt intygen inte uppfyller Euro V eller högre, men 

samma standard har uppnåtts med teknisk efterbehandling, ska detta 

dokumenteras i anbudet. 

TS2. Luftförorenande utsläpp 

TS2.1. Alla tunga motorfordon som används för att utföra tjänsten ska 

minst uppfylla Euro V. 

2018: 60 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2019: 68 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2020: 76 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

2021: 84 % av de tunga motorfordonen måste uppfylla Euro VI. 

Om fordonen enligt intygen inte uppfyller Euro V eller högre, men 

samma standard har uppnåtts med teknisk efterbehandling, ska detta 

dokumenteras i anbudet. 

Alla personbilar och lätta motorfordon som används för att utföra 



 

   54 

 

Alla personbilar och lätta motorfordon som används för att utföra 

tjänsten ska minst uppfylla Euro 5. 

2018: 40 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2019: 50 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2020: 60 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2021: 70 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

Alla fordon i kategori L som används för att utföra tjänsten ska minst 

uppfylla Euro 3. 

2018: 40 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

2019: 50 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

2020: 60 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

2021: 70 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

Detta kriterium kan uppfyllas genom ett partnerskap med ett urbant 

konsolideringscenter vars flotta uppfyller kraven. 

 

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska 

faktablad, där utsläppsstandarderna anges. För fordon som har uppnått 

den ovannämnda standarden efter en teknisk uppgradering ska 

åtgärderna dokumenteras och anges i anbudet och ska intygas av en 

tjänsten ska minst uppfylla Euro 5. 

2018: 60 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2019: 70 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2020: 80 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2021: 90 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6. 

2018: 10 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6d-TEMP eller Euro 6d-standarden. 

2019: 15 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6d-TEMP eller Euro 6d-standarden. 

2020: 20 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6d-TEMP eller Euro 6d-standarden. 

2021: 25 % av personbilarna och de lätta motorfordonen ska uppfylla 

Euro 6d-TEMP eller Euro 6d-standarden. 

Detta kriterium kan uppfyllas genom ett partnerskap med ett urbant 

konsolideringscenter vars flotta uppfyller kraven. 

 

Alla fordon i kategori L som används för att utföra tjänsten ska minst 

uppfylla Euro 3. 

2018: 60 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

2019: 70 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 
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oberoende tredje part. 2020: 80 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

2021: 90 % av fordonen i kategori L ska uppfylla Euro 4. 

Det tillämpliga steget motsvarar det år då meddelandet om upphandling 

utfärdas. 

 

TS2.2. Post- och kurirleveranser i tätortsområden med 

luftkvalitetsproblem: 

Personbilar, lätta motorfordon och fordon i kategori L ska vara 

utsläppsfria. 

Om det inte finns någon laddningsinfrastruktur tillgänglig, eller om den 

förväntade användarprofilen kräver lång räckvidd: Fordonet får vara 

minst nollutsläppsfordon, vilket innebär en personbil eller ett lätt 

motorfordon som kan färdas under en sträcka på 40 km utan utsläpp. 

 

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla tekniska faktablad för 

fordonen där utsläppsstandarderna anges och i förekommande fall det 

partnerskapsavtal som ingåtts med det urbana konsolideringscentret. 

För fordon som har uppnått den ovannämnda standarden efter en teknisk 

uppgradering ska åtgärderna dokumenteras och anges i anbudet och ska 

intygas av en oberoende tredje part. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC1. Koldioxidutsläpp (gäller endast lätta motorfordon och fordon i kategori L) (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas anbud som erbjuder en tjänsteflotta med följande egenskaper: 
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- För personbilar och lätta motorfordon: Det genomsnittliga typgodkännandet för koldioxid ska uppfylla kärnkriteriet TS1 i kategori 1 (avsnitt 

3.2) för det steg som motsvarar året för utfärdandet av meddelandet om upphandling. Poäng ska tilldelas proportionellt till flottans 

genomsnittliga typgodkännande för koldioxid. 

- För fordon i kategori L: Alla fordon i kategori L som används i tjänsten ska vara elektriska.  

Kontroll: Anbudsgivarna ska i ett kalkylblad ange förteckningen över fordon i tjänsteflottan med uppgifter om deras typgodkännande för 

koldioxidutsläpp (styrkt av respektive intyg om överensstämmelse) samt deras genomsnittliga beräkningar. 

AC2. Luftförorenande utsläpp (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier, gäller inte om nollutsläpp krävs för samtliga fordon enligt 

den tekniska specifikationen TS2.2) 

Poäng ska tilldelas anbud som erbjuder 

(a). en högre procentandel än den som anges i TS2 (se ovan), ELLER 

(b). personbilar, lätta motorfordon och fordon i kategori L som har en bättre utsläppsprestanda än Euro 6/4, ELLER 

(c). tunga motorfordon som drivs med naturgas och nollutsläppsfordon, dvs. med en minimiräckvidd på 40 km utan utsläpp för personbilar och 

lätta motorfordon, och laddhybrider, ackumulatorfordon samt bränslecellsdrivna fordon för bussar. 

 

 (Det bör fastställas hur poäng ska tilldelas för högre procentandelar, bättre prestanda och nollutsläppsfordon. Nollutsläppsfordon ska ges fler 

poäng än fordon med bättre prestanda än Euro 6/4 och tunga fordon som drivs med naturgas.) 

 

Kontroll: 

Se TS2 ovan. 
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10 GEMENSAMMA KRITERIER FÖR FORDONSKATEGORIER 

10.1 Syfte 

 

SYFTE 

Inköp av följande vägtrafikfordon med låg miljöpåverkan: 

 ”Personbilar, lätta motorfordon och fordon i kategori L” 

 ”Bussar” 

 ”Sopbilar” 

 

10.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 

 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
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TS1. System för övervakning av däcktryck (TPMS) (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Lätta motorfordon och tunga motorfordon ska vara utrustade med system för övervakning av däcktryck. Sådana system installeras i fordonet och 

kan bedöma däcktryck eller tryckvariationer över tid och överföra motsvarande information till användaren medan fordonet körs, eller när det gäller 

bussar och sopbilar, system som överför motsvarande information till operatörens anläggning. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad, där dessa uppgifter anges. 

TS2. Fordonsdäck – rullmotstånd (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

(Ska inte användas om däck med högsta våtgreppsklass, snödäck eller dubbdäck krävs av säkerhetsskäl.) 

Fordonen ska vara utrustade med 

a) däck som uppfyller kriterierna för den högsta bränsleeffektivitetsklassen för rullmotstånd uttryckt i kg/ton, enligt definitionen i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller 

drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar, 

ELLER 

b) regummerade däck. 

Anmärkning: Förordning (EG) nr 1222/2009 genomgår för närvarande en revidering, och som ett led i den processen har Europeiska 

kommissionen lagt fram förslaget COM(2018) 296. Detta kriterium kommer att behöva uppdateras enligt den nya lagstiftningen när den träder i 

kraft. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla däckets märkning enligt förordning (EG) nr 1222/2009 för däck i fall a, eller meddelandet om godkännande enligt 

bilaga 1 till Unece-föreskrifter nr 109 för regummerade däck (fall b). 

TS3. Fordonsspecifik information om sparsam körning (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
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Fordonen ska vara utrustade med information/anvisningar om sparsam körning. När det gäller förbränningsmotorer ska fordonets användarhandbok 

innehålla anvisningar om tidigt växelbyte, hur man håller konstant hastighet vid motorvarvtal och hur man föregriper trafikflöden. Beträffande 

hybrider och elbilar ska anvisningarna omfatta information om hur man använder regenerativ bromsning för att spara energi. För vanliga 

laddhybrider och laddhybrider av typen EREV (Extended-Range Electric Vehicle) ska anvisningarna innehålla särskilda instruktioner om hur man 

maximerar antalet kilometer som körs elektriskt. Dessa upplysningar/instruktioner kan lämnas i form av utbildningskurser (om den upphandlande 

myndigheten väljer detta alternativ ska den föreskriva lägsta antal utbildningstimmar). 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets tekniska faktablad där dessa uppgifter anges eller en beskrivning av utbildningskursen och dess 

innehåll. 

 TS4. Däck-vägbane-buller 

 

(Ska inte användas om däck med högsta våtgreppsklass, snödäck eller 

dubbdäck krävs av säkerhetsskäl.) 

Fordonen ska vara utrustade med 

a) däck vars externa däck- och vägbanebuller är 3dB lägre än den 

maximala gräns som fastställs i del C i bilaga II till förordning 

(EG) nr 661/2009; detta motsvarar den högsta kategorin (av 

totalt tre kategorier) i EU:s däckmärkning avseende klasser för 

externt däck- och vägbanebuller, 

 

ELLER 

b) regummerade däck. 

 

Anmärkning: Förordning (EG) nr 1222/2009 genomgår för närvarande 

en revidering, och som ett led i den processen har Europeiska 
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kommissionen lagt fram förslaget COM(2018) 296. Detta kriterium 

kommer att behöva uppdateras enligt den nya lagstiftningen när den 

träder i kraft. 

 

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla däckets märkning enligt 

förordning (EG) nr 1222/2009 för däck i fall a) eller enligt meddelandet 

om godkännande enligt bilaga 1 till Unece-föreskrifter nr 109 för 

regummerade däck (fall b). 

 

TILLDELNINGSKRITERIER 

 AC1. Buller från fordon 

Poäng ska tilldelas fordon vars bulleremissioner överensstämmer med 

fas 3-gränsvärdena i förordning (EU) nr 540/2014. Bulleremissioner ska 

testas enligt bilaga II till förordning (EU) nr 540/2014. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla fordonets intyg om överensstämmelse. 
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11 GEMENSAMMA KRITERIER FÖR TJÄNSTEKATEGORIER 

11.1 Syfte och urvalskriterier 
 

SYFTE 

Inköp av följande vägtrafiktjänster med låg miljöpåverkan: 

 ”Rörlighetstjänster” 

 ”Busstrafiktjänster” 

 ”Insamlingstjänster avseende avfall” 

 ”Post-, kurir- och flyttjänster”. 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

URVALSKRITERIER 

SC1. Anbudsgivarens kvalifikationer (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

 

Anbudsgivaren ska ha relevant erfarenhet inom vart och ett av följande områden: 

- Identifiera, utvärdera och genomföra tillgängliga tekniker och åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser från källa till hjul och 

luftförorenande utsläpp. 

- Övervaka och rapportera förfaranden för utsläpp av växthusgaser. 

 

Kontroll: 

Bevis i form av information om och hänvisningar till relevanta kontrakt (om möjligt av liknande storlek) som har utförts under de fem senaste åren 

och omfattade ovannämnda faktorer. 
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11.2 Tekniska specifikationer och tilldelningskriterier 
 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS1. Miljöledningsåtgärder (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anbudsgivarna ska ha skriftliga förfaranden för följande: 

1. Övervaka och registrera tjänstens utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. De indikatorer som används ska vara tjänstens utsläpp och 

energiförbrukning både totalt per år och per passagerare/ton/enhet/kilometer eller en annan enhet som avspeglar tjänstens prestanda. 

2. Genomföra en utsläppsminskningsplan med åtgärder för att begränsa utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. 

3. Utvärdera genomförandet av utsläppsminskningsplanen genom att spåra eventuella förändringar i indikatorerna och övervaka genomförandet av 

planens åtgärder i praktiken. 

4. Vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera eventuella avvikelser från planen eller ökningar av indikatorerna samt om möjligt förebygga dessa i 

framtiden. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla 

1. förfarandet för övervakning och registrering av de indikatorer som anges i avsnitt 1, 

2. utsläppsminskningsplanen, 

3. utvärderingsförfarandet för att säkerställa genomförandet av utsläppsminskningsplanen, 

4. förfarandet för att korrigera avvikelser som påträffas i utvärderingen, och om möjligt förebygga dessa i framtiden. 

Miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 eller Emas ska anses uppfylla kraven om de omfattar miljömålet att minska tjänsteflottans 
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utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Anbudsgivaren ska tillhandahålla miljöpolicyn med åtagandet att uppnå detta mål tillsammans med 

det intyg som har utfärdats av certifieringsorganet. 

 

Anmärkning: Den upphandlande myndigheten får tilldela poäng till de anbud vars miljöledningsåtgärder erbjuder betydande förbättringar. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

 AC1 Smörjoljor, hydraulvätskor och fetter 

Poäng ska tilldelas de anbud som omfattar användning av följande för 

underhåll av tjänstefordonen: 

- Omraffinerade smörjoljor, dvs. oljor som härrör från använda oljor 

som genomgått en process genom vilken oljan återställs till en 

kvalitet som gör den lämplig för det ursprungliga 

användningsområdet. 

- Hydraulvätskor och fetter som inte omfattas av hälso- eller 

miljörelaterade faroangivelser eller riskfraser vid tidpunkten för 

ansökan (lägsta klassificeringsgränsen i förordning (EG) 

nr 1272/2008 eller rådets direktiv 99/45/EG). Den sammanlagda 

masskoncentrationen för de ämnen som ingår i hydraulvätskorna 

samt fetter som är både biologiskt icke-nedbrytbara och 

bioackumulerande får inte överskrida 0,1 % (viktprocent). 

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla de tekniska databladen för 

smörjmedel, hydraulvätskor och fetter. Hydraulvätskor och fetter som 

uppfyller EU:s miljömärke eller motsvarande miljömärke typ 1 som 

omfattar de krav som fastställs i AC1 ska anses vara överensstämmande. 

 



 

   64 

 

11.3 Klausuler om fullgörande av kontrakt 
 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

CPC1. Förarutbildning (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anmärkning: Denna klausul om fullgörande av kontrakt ska endast gälla om tjänsten inkluderar förare och förarna inte är skyldiga att inneha 

examensbevis om yrkesmässig kompetens (yrkeskompetensbevis) enligt direktiv 2003/59/EG. 

Alla förare som deltar i utförandet av tjänsten under kontraktets löptid ska regelbundet genomgå utbildning om miljömedveten körning vid en 

erkänd institution för att öka bränsleeffektiviteten. 

 

Adekvat utbildning på minst 16 timmar ska tillhandahållas all ny personal som arbetar i kontraktet inom fyra veckor från den första 

anställningsdagen. All annan personal ska minst en gång om året få en uppdatering på minst fyra timmar om ovanstående frågor. 

Tjänsteleverantören ska dokumentera och till den upphandlande myndigheten årligen rapportera antal timmar och innehåll i den utbildning som ges 

all personal som arbetar i kontraktet. 

 

Alla förare som deltar i utförandet av tjänsten under kontraktets löptid ska regelbundet få information om sin bränsleeffektivitetsprestanda (minst en 

gång i månaden). 

 

De årliga personalutbildningsregistren ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål. Den upphandlande 

myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad. 

CPC2. Miljöledningsåtgärder (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Under hela kontraktets löptid ska tjänsteleverantören dokumentera och rapportera 

– resultatet av övervakningen av indikatorerna, 
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– resultaten av utvärderingen samt korrigerande och förebyggande åtgärder i förekommande fall, 

enligt de skriftliga förfaranden som anges för att kontrollera miljöledningsåtgärderna i TS1. 

Rapporterna ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten för kontrolländamål. 

Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad och bonusar för överskridande av de mål som fastställs i 

utsläppsminskningsplanen. 
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CPC3. Smörjolja med låg viskositet (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Om inte fordonstillverkaren rekommenderar en annan typ av smörjolja ska entreprenören byta ut smörjoljorna för de fordon som används för att 

tillhandahålla tjänsten mot motorsmörjolja med låg viskositet. Smörjoljor med låg viskositet är smörjoljor som motsvarar SAE-grad nr 0W30 eller 

5W30 eller motsvarande. 

Entreprenörerna ska föra register som ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten. 

CPC4. Fordonsdäck – rullmotstånd (samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

(Ska inte användas om däck med högsta våtgreppsklass, snödäck eller dubbdäck krävs av säkerhetsskäl.) 

Entreprenören ska ersätta uttjänta däck på de fordon som används för att tillhandahålla tjänsten med 

a) nya däck som uppfyller kriterierna för den högsta bränsleeffektivitetsklassen för rullmotstånd uttryckt i kg/ton, enligt definitionen i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller 

drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar, 

ELLER 

b) regummerade däck. 

Entreprenörerna ska föra register som ska vara tillgängliga för den upphandlande myndigheten. 

Anmärkning: Förordning (EG) nr 1222/2009 genomgår för närvarande en revidering, och som ett led i den processen har Europeiska 

kommissionen lagt fram förslaget COM(2018) 296. Detta kriterium kommer att behöva uppdateras enligt den nya lagstiftningen när den träder i 

kraft. 

 

 

 CPC5. Däck-vägbane-buller 

(Ska inte användas om däck med högsta våtgreppsklass, snödäck eller 

dubbdäck krävs av säkerhetsskäl.) 
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Entreprenören ska ersätta uttjänta däck på de fordon som används för 

att tillhandahålla tjänsten med 

a) nya däck vars externa däck- och vägbanebullernivåer är 3dB 

lägre än den maximala gräns som fastställs i del C i bilaga II till 

förordning (EG) nr 661/2009, Detta motsvarar den högsta 

kategorin (av totalt tre kategorier) i EU:s däckmärkning 

avseende klasser för externt däck- och vägbanebuller, 

 

ELLER 

b) regummerade däck. 

 

Däckmodellens externa däck- och vägbanebuller ska ha provats enligt 

bilaga I till förordning (EG) nr 1222/2009. 

Entreprenörerna ska föra register som ska vara tillgängliga för den 

upphandlande myndigheten. 

Anmärkning: Förordning (EG) nr 1222/2009 genomgår för närvarande 

en revidering, och som ett led i den processen har Europeiska 

kommissionen lagt fram förslaget COM(2018) 296. Detta kriterium 

kommer att behöva uppdateras enligt den nya lagstiftningen när den 

träder i kraft. 
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11.4 Förklarande anmärkningar 

Förklarande anmärkningar 

CPC3. Smörjoljor med låg viskositet, CPC4. Fordonsdäck – rullmotstånd och CPC5. Däck-vägbane-buller 

Den upphandlande myndigheten får ta med dessa kriterier i meddelandet om upphandling för fordonsunderhållstjänster. Dessa kriterier omfattar 

dock endast en liten del av underhållsaktiviteterna och kan inte anses utgöra EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för 

fordonsunderhållstjänster. 

Den upphandlande myndigheten får fastställa regler om påföljder vid bristande efterlevnad av de olika klausulerna om fullgörande av kontraktet. 
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CPC4. Fordonsdäck – rullmotstånd 

I artikel 6 i energieffektivitetsdirektivet (direktiv 2012/27/EU) och i bilaga III till samma direktiv, som ska ha införlivats i de nationella 

lagstiftningarna senast i juni 2014, anges specifika skyldigheter för myndigheter att upphandla viss energieffektiv utrustning. Detta innefattar en 

skyldighet att endast köpa sådana däck som 

uppfyller kriterierna för den högsta klassificeringen för drivmedelseffektivitet, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar. Detta krav får inte 

hindra offentliga organ från att köpa däck i den högsta våtgreppsklassen eller den högsta klassen för externt däck- och vägbanebuller när detta är 

motiverat av säkerhets- eller folkhälsoskäl. 

Denna skyldighet är begränsad till statliga myndigheter och gäller för inköp som ligger över de tröskelvärden som anges i upphandlingsdirektiven. 

Dessutom ska kraven vara förenliga med faktorerna kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i vidare bemärkelse, teknisk 

lämplighet och tillräcklig konkurrens. Dessa faktorer kan variera mellan olika myndigheter och marknader. Närmare vägledning om tolkningen av 

denna aspekt av artikel 6 och bilaga III till energieffektivitetsdirektivet vad gäller centrala statliga myndigheters upphandling av energieffektiva 

produkter, tjänster och byggnader finns i kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet, Genomförande av direktivet om 

energieffektivitet – vägledning från kommissionen (COM(2013) 762 final)
1
.
 

Förordning (EG) nr 1222/2009 genomgår för närvarande en revidering, och som ett led i den processen har Europeiska kommissionen lagt fram 

förslaget COM(2018) 296. Denna CPC kommer att behöva uppdateras enligt den nya lagstiftningen när den träder i kraft. 

 

Krav avseende flottans sammansättning 

Om den upphandlande myndigheten kräver att tjänsteleverantören ska använda en flotta med en viss procentandel fordon som uppfyller kriterierna 

för utsläpp av koldioxid eller luftföroreningar bör myndigheten överväga hur detta bör kontrolleras. Det kan vara betungande för entreprenören att 

lämna dessa uppgifter och för den offentliga myndigheten att kontrollera uppgifterna om vilka fordon som användes för vilka sträckor på vilken dag 

och sedan beräkna genomsnittet. Om det inte anses genomförbart att begära att alla fordon ska uppfylla kravet kan den upphandlande myndigheten 

i stället fastställa vissa linjer där endast fordon som uppfyller kraven får användas (t.ex. i områden med luftkvalitetsproblem), eller att en eller flera 

fordonskategorier ska uppfylla kraven. Dessa frågor kan vara mindre relevanta vid utkontraktering av kollektiva busstrafiktjänster och 

avfallsinsamlingstjänster, där planeringen och övervakningen av tjänsterna underlättar prestandakontrollen av den flotta som används för att 
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tillhandahålla tjänsterna. 
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12 LIVSCYKELKOSTNADER 
 

Beräkning av livscykelkostnader (LCC) är en metod för att bedöma de totala kostnaderna för den produktgrupp eller tjänst som granskas. Den beaktar 

alla kostnader i samband med inköp, användning, underhåll och bortskaffande av eventuellt avfall. Syftet med LCC är att uppskatta de totala 

kostnaderna för projektalternativen och välja det alternativ som säkerställer att inköpet eller tjänsten, eller båda, kommer att ge de lägsta totala 

kostnaderna enligt kvalitet och funktion. LCC-bedömningen bör göras tidigt i upphandlingsprocessen. 

LCC-bedömning kan användas i miljöanpassad offentlig upphandling för att fastställa den lägsta kostnaden vid utvärdering av anbuden. I själva verket 

kan LCC hjälpa myndigheterna att bedöma inte bara inköpskostnader för en produkt eller tjänst (t.ex. kostnader för råvaror och tillverkning) utan även 

andra kostnader som vanligtvis behöver identifieras och beräknas av inköparen (t.ex. underhållskostnader, löpande kostnader, kostnader för 

bortskaffande och återvinning). Denna typ av kostnader bör läggas till försäljningspriset för att ge en övergripande uppskattning av 

livscykelkostnaderna för en produkt eller tjänst. 

LCC-bedömningen innefattar dessutom produktens eller tjänstens externa miljöeffekter, när det är möjligt att fastställa ett ekonomiskt värde på detta. 

LCC-bedömningen kan ge en tydligare bild av kostnaderna för en tjänst genom hela dess livscykel, inklusive exempelvis kostnaderna för 

förbrukningsvaror, rengöringsartiklar och maskiner och dessutom kostnaderna för att utföra tjänsten (t.ex. energiförbrukning under drift) och 

arbetskostnader. 

I direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling fastställs de kostnader som ska beaktas i en ekonomisk analys av den upphandling som ska göras. 

Närmare information ges i den tekniska rapporten. 

Offentliga myndigheter kan skapa verkliga incitament för industrin att utveckla miljövänliga tekniker genom grön upphandling. Effekterna kan bli 

särskilt påtagliga inom vissa tjänstesektorer, eftersom offentliga upphandlare står för en stor del av marknaden (t.ex. energieffektiva byggnader, 

kollektivtrafik, fastighetsnära tjänster). Om kostnaderna för hela kontraktets livscykel beaktas kan miljöanpassad offentlig upphandling leda till att 

pengar sparas samtidigt som de negativa miljöeffekterna blir färre. Genom kloka upphandlingar kan man hushålla med material och energi, minska 

avfall och föroreningar och uppmuntra hållbara beteendemönster. 
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När det gäller vägtransport har en beräkning av livscykelkostnader gjorts för olika fallstudier med tillämpning av några av EU:s kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling. 

- Fallstudie 1: Inköp av personbilar med stränga gränser för koldioxidutsläpp 

- Fallstudie 2: Inköp av elbussar och andra alternativa tekniker i stället för dieselbussar för en andel av fordonsflottan 

- Fallstudie 3: Utbildning i miljömedveten körning för förare som arbetar med post- och kurirtjänster 

De kostnader som blir resultatet av dessa fallstudier jämförs med ett scenario med oförändrade förhållanden utan EU:s kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling. 

Följande kostnadstyper har uppskattats: 

 

a) Total ägandekostnad: 

- Anskaffningskostnader. 

- Bränslekostnader. 

- Underhållskostnader. 

- Försäkringar. 

- Skatter. 

b) Kostnader för externa miljöeffekter: Utsläpp av koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), icke-metankolväte (NMHC) och partiklar (PM), som är de 

föroreningar som omfattas av direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (direktiv 2009/33/EG). 

 

Den beräkning av livscykelkostnader som gjordes för dessa fallstudier gör det möjligt att dra följande slutsatser (närmare uppgifter finns i den tekniska 

rapporten): 

Fallstudie 1: Inköp av personbilar med stränga gränser för koldioxidutsläpp – Resultaten visar att anskaffningskostnaderna är högre för mer 

bränsleeffektiva personbilar, men att bränslekostnaderna är lägre under dessa bilars livstid. Kostnaderna för externa miljöeffekter minskar 
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proportionellt för de mer bränsleeffektiva bilarna. Merkostnaden (inklusive skatter) skulle betala sig i form av bränslebesparingar och kostnader för 

externa miljöeffekter om miltalet är högre än 20 000 km/år. 

Fallstudie 2a: Inköp av elbussar i stället för dieselbussar för en andel av fordonsflottan – Analysen visar att bränsleskatter har en stor inverkan på 

LCC. När skatter räknas med i LCC ligger den totala kostnaden för elbussar, inklusive kostnaden för externa miljöeffekter, på samma nivå eller lägre 

jämfört med dieselbussar. Investeringskostnaderna är förhållandevis höga jämfört med resten av kostnaderna. Underhållskostnaderna förväntas vara 

lägre för elfordon, eftersom det finns färre rörliga delar i motorn, slitaget är mindre och färre delar går sönder. Eftersom tekniken för elbussar 

fortfarande är under utveckling kan dock vissa tekniska fel förväntas. Kostnader för externa miljöeffekter, som omfattar utsläpp från elproduktionen, 

minskar betydligt. Det är dessutom värt att betona att de luftförorenande ämnen som släpps ut uppströms från kraftverken vanligtvis släpps ut på höga 

höjder och ofta i glesbefolkade områden. Utsläppen blandas med stora mängder luft, och deras bidrag till luftkvalitetsproblem i tätortsområden är 

därför relativt litet. Trafikutsläpp sker däremot på låga höjder, i omgivningsluften, och de är den största källan till föroreningar i tätortsområden. 

Eftersom elfordon inte producerar utsläpp kan de förbättra luftkvaliteten i städer. De växthusgasutsläpp och luftföroreningar som uppstår i samband 

med elproduktion kommer dessutom att minska ytterligare under de kommande årtiondena till följd av utfasningen av fossila bränslen i EU:s elmix. 

Fallstudie 2b: Inköp av bussar med alternativa tekniker i stället för dieselbussar för en andel av fordonsflottan – Resultaten visar att 

investeringskostnaderna för komprimerad naturgas (CNG) och biobränslen är jämförbara med dieselbussar, men vätgasdrivna bussar är mycket dyrare, 

även på grund av infrastrukturkostnaderna. Bränslekostnaderna för vätgasdrivna fordon är dessutom mycket högre än för de övriga bränslena. 

Användningen av biometan i naturgasbussar bidrar till att avsevärt minska kostnaderna för externa miljöeffekter. 

Fallstudie 3: Utbildning i miljömedveten körning för förare som arbetar med post- och kurirtjänster – Resultaten visar att utbildningen är 

förhållandevis dyr jämfört med kostnadsbesparingarna på grund av arvodet till utbildaren och förlorad arbetstid. Detta kriterium är mer gynnsamt för 

högre miltal, och som en bonus är det också sannolikt att förarna förbättrar sitt körbeteende när de använder sina privata fordon. 
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12.1 Kostnader för några av kriterierna i den föreslagna uppsättningen 

 

Nya föreslagna kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling 
Uppskattad inverkan på inköpskostnaderna 

Uppskattad inverkan på fordonets eller 

tjänstens livscykelkostnader 

Personbilar och lätta motorfordon med 

stränga gränser för koldioxidutsläpp 

Inköpskostnaden är omkring 5–15 % dyrare 

beroende på fordonets storlek och typ av bränsle. 

Fordonets livscykelkostnad minskas med 

omkring 15–20 % om skatter räknas med, på 

grund av minskad bränsleförbrukning och lägre 

kostnader för externa miljöeffekter. Om 

skatterna räknas bort uppnås endast 

livscykelkostnadsbesparingar om det årliga 

miltalet är högre än 30 000 km. 
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Elbussar 

Enligt TNO och Civitas rapport Clean buses for 

your city (TNO Civitas, 2013)
1
 är 

investeringskostnaderna för elbussar omkring 80 % 

högre jämfört med dieselbussar. Detta rör endast 

fordonskostnaderna. TNO och Civitas uppskattade 

infrastrukturkostnaderna för gränssnittet 

OppCharge (Opportunity Charging) till 10 000 euro 

per buss, inklusive laddningsstationer i 

bussdepåerna och vid hållplatser längs busslinjerna.  

De faktiska kostnaderna är dock beroende av en rad 

olika faktorer, bland annat lokala förhållanden, typ 

av infrastruktur och antalet bussar som använder 

samma infrastruktur. Batterikostnaderna minskar 

dessutom med tiden, och enligt en del analyser 

kommer paritet med diesel att uppnås mycket snart 

(Bloomberg, 2018).
2
 

Fordonets livscykelkostnad minskas med 

omkring 2,5–6 % om skatter räknas med, på 

grund av minskade kostnader för energi och 

externa miljöeffekter. Om skatterna räknas bort 

ger elbussar inga livscykelkostnadsbesparingar. 

Utbildning i miljömedveten körning för 

förare som arbetar med post- och 

kurirtjänster 

Den uppskattade kostnaden för körkursen uppgår 

till 300–1 000 euro per förare, inklusive både 

arvode till utbildaren och förlorad arbetstid. 

Tjänstens livscykelkostnad minskas med 

omkring 0,5–2 % på grund av minskad 

bränsleförbrukning och sänkta kostnader för 

externa miljöeffekter om skatter räknas med. 

(Se den tekniska rapporten för närmare uppgifter.) 

 

                                                           
1 
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf 

2 
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web

 


