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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av färger, lacker och 
vägmarkeringsprodukter 

 
1 INLEDNING 
 
EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är utformade 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. 
De offentliga myndigheterna rekommenderas att, innan en upphandling offentliggörs, kontrollera det tillgängliga utbudet av de varor, tjänster 
och entreprenader som de planerar att upphandla på den marknad där de är verksamma. I det här dokumentet anges EU:s kriterier för 
miljöanpassad offentlig upphandling för produktgruppen färger, lacker och vägmarkeringsprodukter. 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: 
 

• Kärnkriterierna, som är framtagna för enkel miljöanpassad offentlig upphandling. Fokus ligger på den del (eller de delar) av en 
produkts miljöprestanda som har störst betydelse och målet är att hålla nere företagens administrativa kostnader så mycket som möjligt. 

• De utvidgade kriterierna, 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. 

Om kriterierna är desamma för båda ambitionsnivåerna används formuleringen ”samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier”. 
 
I vissa fall kan det av tekniska skäl krävas att man använder färg som inte uppfyller kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling, t.ex. vid 
restaurering av en historisk byggnad för att bevara en målad ytas ursprungliga karaktär. I sådana fall ska upphandlaren, med stöd av teknisk 
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rådgivning, utvärdera det specifika behovet och möjliga alternativa lösningar. Om det behövs kan upphandlaren besluta om att undanta 
upphandlingar av färg eller målningstjänster från kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling. Marknadsundersökningar bör användas för 
att avgöra om det finns alternativ med passande prestandakrav.  
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1.1. Produktdefinition och tillämpningsområde 
 
Produktgruppen består av två olika delgrupper, nämligen ”färger och lacker” och ”vägmarkeringsprodukter”. 
 
Delgruppen ”färger och lacker” (även kallad ”färger”) innefattar färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk, lasyr och bets och 
liknande produkter enligt definitionen nedan, som är avsedda för yrkesmässigt bruk (inte industriellt bruk). 
 
Färger och lacker innefattar bland annat 

• golvfärger, 
• produkter som färgbrutits av distributören på begäran av en yrkesmässig användare, 
• färgbrytningssystem, 
• dekorationsfärger i flytande form eller pastaform som kan ha förbehandlats, brutits eller bearbetats av tillverkaren enligt konsumentens 

önskemål, även träfärger, trä- och golvbets, fasadbeläggningar, topplacker som anbringas på metall samt grundfärger och 
mellanstrykningsfärger som ingår i sådana produktsystem, enligt definitionerna i punkterna 1.1 d och 1.1 g i bilaga I till direktiv 
2004/42/EG1. 

 
Delgruppen ”vägmarkeringsprodukter” innefattar produkter som t.ex. färg eller strukturella plastsystem som appliceras på vägbanor för att 
avgränsa körfält, vägfickor och signaler, samt för att skapa friktion och retroreflexion i mörker under torra, våta och regniga förhållanden. De 
består oftast av en pigmenterad vägmarkeringssubstans och glaspärlor som tillsammans är eller inte är skiktbildande på underlaget. Dessutom 
omfattas prefabricerade vägmarkeringsprodukter, dvs. tejp, prefabricerade vägmarkeringar av kallapplicerad plast eller termoplast, med eller 
utan iblandade material, liksom de grundfärger och häftmedel som krävs för applicering av vägmarkeringsprodukterna. 
 
Produktgruppen innefattar inte 

• påväxthämmande medel (skeppsbottenfärg), 
• träskyddsmedel, 

                                                      
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av 

organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG. 
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• produkter för särskilda industriella och yrkesmässiga tillämpningar, inbegripet s.k. slitstarka beläggningar, 
• pulverbeläggningar, 
• UV-härdbara färgsystem, 
• färger främst avsedda för fordon, 
• produkter vars huvudsakliga funktion inte är att bilda ett skikt på underlaget, t.ex. oljor och vaxer (med undantag för vissa 

vägmarkeringssystem), 
• transparenta kemiska golvbeläggningar i vilka reaktiva hartser används som bindemedel för tjocka beläggningsskikt för industrigolv, 
• mekaniska markeringar, t.ex. reflexer. 

 
Följande produktdefinitioner lämnas för att underlätta tillämpning av kriterierna: 
 
färg: ett pigmenterat beläggningsmaterial, i flytande form eller pastaform, som när det appliceras på underlaget bildar ett täckande skikt med 
skyddande, dekorativa eller särskilda tekniska egenskaper. 
 
dekorationsfärger och dekorationslacker: färger och lacker som används i dekorativt och skyddande syfte på byggnader, dessas utsmyckningar 
och detaljer. De används huvudsakligen i dekorativt syfte men också för att ge skydd. 
 
fasadbeläggningar(-färger): beläggningsprodukter som ger ett dekorativt och skyddande skikt på betong, (målningsbart) tegel, lättbetong, puts, 
kalciumsilikat och fiberförstärkt cement. De är främst avsedda för användning utomhus, men kan också användas inomhus, på undersidan av 
valvbågar och liknande och på balkonginnertak. 
 
lack: ett ofärgat beläggningsmaterial som när det appliceras på underlaget bildar ett hårt transparent skikt med skyddande, dekorativa eller 
särskilda tekniska egenskaper. 
 
lasyr och bets: beläggningsprodukter som ger ett transparent eller halvtransparent skikt (med i huvudsak icke-vitt pigment) och som används för 
dekoration och skydd av trä mot väderpåverkan, vilket underlättar underhållet. 
 
färgbrytningssystem: en metod för tillverkning av olika färgnyanser, där en basfärg blandas med olika färgämnen. 
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Ytterligare tekniska definitioner finns i bilaga I. 
 

1.2 Entreprenadkontrakt – definition och tillämpningsområde 
 
Kriterierna tar också upp relaterade målnings- och vägmarkeringsentreprenader. Dessa kan innefatta engångskontrakt, avrop från ett ramavtal 
eller cykliska, långsiktiga målningstjänster. Alla kontrakt ska baseras på användning av de färgprodukter som definieras inom ramen för denna 
produktgrupp. Följande definitioner av kontrakt lämnas för att underlätta tillämpning av kriterierna: 
 
målningsarbete: när entreprenörer, vanligen kallade ”målare och dekoratörer” är direkt anlitade för att måla ytor inomhus eller utomhus enligt ett 
engångskontrakt, ett avrop eller ett cykliskt kontrakt, inbegripet fortlöpande underhålls- och bättringsarbete. 
 
vägmarkeringsarbete: när entreprenörer, vanligen kallade ”vägmarkeringsaktörer”, är direkt anlitade för att applicera vägmarkeringar enligt ett 
engångskontrakt eller cykliskt kontrakt, inbegripet underhålls- och bättringsarbete. 
 

1.3 Generell kommentar om kontroll av kriterier 
 
För ett antal av kriterierna 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. Det finns dessutom olika alternativ för 
om och när dessa testrapporter kan krävas, enligt följande: 

a) I upphandlingsstadiet: 

För engångskontrakt kan anbudsgivaren med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ombes att tillhandahålla denna typ av 
bevismedel. Om bevismedlet bedöms vara tillräckligt kan kontraktet tilldelas. Om bevismedlet bedöms vara otillräckligt eller inte 
uppfyller kraven gäller följande: 
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i) Gäller kontrollen en teknisk specifikation ska bevismedel begäras in av anbudsgivaren på andra plats, 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 utgör endast en verifiering av att en provprodukt har testats utifrån vissa krav, inte de produkter som faktiskt levereras 
enligt kontraktet. För ramavtal kan situationen se annorlunda ut. Det scenariot beskrivs närmare i punkt b. 

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 råder någon tvekan om huruvida uppgifter är korrekta. Detta är särskilt viktigt för ramavtal som inte föreskriver någon inledande 
beställning. 
 
Det rekommenderas att kontraktet innefattar uttryckliga 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 resultaten från 
sådana test visar att de levererade produkterna inte uppfyller kriterierna ska den upphandlande myndigheten ha rätt att besluta om 
påföljder och ha möjlighet att häva kontraktet. Vissa upphandlande myndigheter inkluderar villkor som anger att om testet visar att 
produkten uppfyller kraven ska myndigheten stå för kostnaderna för testningen. Om kraven däremot inte uppfyllts ska i stället 
leverantören stå för kostnaderna. 
 
För ramavtal beror tidpunkten då bevismedel begärs in på kontraktets specifika upplägg, enligt följande: 

i) För ramavtal med en enda leverantör där de individuella produkter som ska levereras specificeras i samband med att ramavtalet 
tilldelas och antalet enheter fastställs senare, 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, kan det räcka att leverantörerna i det inledande förhandsurvalet visar sin förmåga att 
leverera produkter som uppfyller minimikraven på prestanda i ramavtalet. För efterföljande avropskontrakt (eller beställningar) 
som tilldelas efter ett konkurrensförfarande mellan de förhandsvalda leverantörerna gäller samma överväganden som under 
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punkterna a och b ovan, ifall överensstämmelse med ytterligare krav behöver bevisas under konkurrensförfarandet. Om 
konkurrensförfarandet endast gäller pris bör en kontroll under kontraktets genomförandefas övervägas. 

Det är också viktigt att framhålla anbudsgivarnas möjlighet att tillhandahålla verifikationer genom EU:s miljömärkning eller annan 
relevant miljömärkning som uppfyller samma specificerade krav. Verifikationerna kommer då att efterfrågas enligt samma 
tillvägagångssätt som angivits för testresultaten. 
 
Observera också att enligt artikel 44.2 i direktiv 2014/24/EU måste upphandlande myndigheter godta andra lämpliga bevismedel. Detta 
kan innefatta teknisk dokumentation från tillverkaren om den ekonomiska aktören inte har haft tillgång till testrapporter 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 därigenom 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 
 

De viktigaste miljöeffekterna av färger och lacker hänger samman med tillverkningen av dem. Mängden färg som används är därför en viktig 
faktor, liksom mängden avfall och överbliven färg, samt hur länge färgen håller innan ett nytt lager färg måste appliceras. 

När det gäller beståndsdelarna i färger har tillverkningen av lösningsmedel, bindemedel och TiO2 (vitt pigment) betydande miljöeffekter i 
samband med utvinning av råvaran och tillverkningen av färgen. Lösningsmedelsbaserade färger har större övergripande miljöeffekter än 
vattenbaserade. Farliga funktionella tillsatser till färgen i form av t.ex. konserveringsmedel, mjukgörare, pigment och fyllnadsmedel kan ha 
många olika hälso- och miljöeffekter. 

När det gäller vägmarkeringsprodukter kan de glaspärlor som blandas i färgen också ha betydande miljöeffekter i samband med tillverkningen, 
särskilt i fråga om den energi som krävs för att tillverka pärlorna. Föroreningar i glaset i form av t.ex. arsenik kan också vara ett problem 
eftersom glaspärlorna sprids i miljön. Vägmarkeringarnas hållbarhet har också stor betydelse för produkternas övergripande miljöeffekter. 
 

Väsentliga miljöaspekter  Strategi i kriterierna för miljöanpassad offentlig 
upphandling 

• Tillverkning av lösningsmedel, bindemedel och 
TiO2 

• Tillverkning av glaspärlor för vägmarkeringar 
• Farliga funktionella tillsatser 
• Produktens hållbarhet 
• Avfall från överbliven produkt 

 • Minimera produktionens miljökonsekvenser 
genom att vidta åtgärder beträffande vissa 
beståndsdelar och doseringen 

• Minska de farliga egenskaperna i produkten som 
helhet 

• Främja hållbara färg- och 
vägmarkeringsprodukter 

• Skapa incitament för att minimera avfallet, bl.a. 
genom återanvändning och återvinning 

Effekternas ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis hur viktiga de är. 
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Närmare detaljer om färger, vägmarkeringsprodukter och därmed sammanhängande entreprenader, bl.a. information om relaterad 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 AV FÄRGER, LACKER OCH 
VÄGMARKERINGSPRODUKTER 

3.1 Färger och lacker 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE 

Inköp av färger och lacker med reducerad miljöpåverkan 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Färgens innehåll 
2.  

1.1 Halt av vita pigment 
(Detta krav gäller inte transparenta och halvtransparenta beläggningar) 
 
Färg ska ha en halt av vita pigment (vita oorganiska pigment med ett 
brytningsindex som är högre än 1,8) per m2 torrt skikt som inte överstiger 
• 38 g/m2 för inomhusfärger, med undantag för väggfärg för inomhusbruk 

som hävdas ha en härdighet mot våtnötning motsvarande klass 1, för 
vilken 40 g/m2 ska gälla, 

• 40 g/m2 för all utomhusfärg. 
 
Mellanstrykningsfärg och grundfärg ska ha en halt av vita pigment (vita 
oorganiska pigment med ett brytningsindex som är högre än 1,8) per m2 torrt 
skikt som inte överstiger 25 g/m2. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation som visar halten av vita 
pigment i produkten. När så krävs ska härdigheten mot våtnötning klass 1 
kunna styrkas med en testrapport enligt EN 13300 där härdigheten mäts 
enligt metoden EN ISO 11998 (Bestämning av härdighet mot våtnötning samt 
rengörbarhet). 

1.1 Halt av vita pigment 
(Detta krav gäller inte transparenta och halvtransparenta beläggningar) 
 
Färg ska ha en halt av vita pigment (vita oorganiska pigment med ett 
brytningsindex som är högre än 1,8) per m2 torrt skikt som inte överstiger 
• 36 g/m2 för inomhusprodukter, med undantag för väggfärg för 

inomhusbruk som hävdas ha en härdighet mot våtnötning motsvarande 
klass 1, för vilken 40 g/m2 ska gälla, 

• 38 g/m2 för utomhusfärg. 
 
Mellanstrykningsfärg och grundfärg ska ha en halt av vita pigment (vita 
oorganiska pigment med ett brytningsindex som är högre än 1,8) per m2 torrt 
skikt som inte överstiger 25 g/m2. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation som visar halten av vita 
pigment i produkten. När så krävs ska härdigheten mot våtnötning klass 1 
kunna styrkas med en testrapport enligt EN 13300 där härdigheten mäts enligt 
metoden EN ISO 11998 (Bestämning av härdighet mot våtnötning samt 
rengörbarhet). 
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Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 

Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
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1.2 Halter av flyktiga organiska föreningar  
 
Halterna av flyktiga organiska föreningar (VOC) får inte överstiga de 
gränsvärden som anges i tabell 1. 
Halterna av VOC ska bestämmas för den användningsklara produkten och 
ska inkludera eventuella tillsatser som rekommenderas före applicering, 
såsom färgämnen och/eller förtunningsmedel. 
 
Tabell 1. Gränsvärden för VOC-halter 

Produktbeskrivning (med 
underkategoribeteckningar enligt direktiv 
2004/42/EG) 

Gränsvärden 
för VOC  

(g/l inklusive 
vatten) 

a. Matt färg för väggar och tak inomhus (glans  
<25 vid 60° vinkel)  

15 

b. Blank färg för väggar och tak inomhus (glans 
> 25 vid 60° vinkel)  

60 

c. Färg för ytor av mineraliska material utomhus  30 
d. Färg för trä och metall inomhus/utomhus  90 
e. Klarlack, lasyr och bets för inomhusbruk, 

inklusive täcklasyr  
75 

e. Klarlack, lasyr och bets för utomhusbruk, 
inklusive täcklasyr 

90 

f. Lasyr och bets i tunt skikt för inomhus- och 
utomhusbruk  

75 

g. Grundfärg  15 
h. Bindande grundfärg  15 
i. Enkomponentfärg  100 
j. Tvåkomponentfärg för särskilda tillämpningar, 

t.ex. golv  
100 

1.2 Halter av flyktiga organiska föreningar  
 
Halterna av flyktiga organiska föreningar (VOC) får inte överstiga de 
gränsvärden som anges i tabell 2. 
Halterna av VOC ska bestämmas för den användningsklara produkten och ska 
inkludera eventuella tillsatser som rekommenderas före applicering, såsom 
färgämnen och/eller förtunningsmedel. 
 
Tabell 2. Gränsvärden för VOC-halter 

Produktbeskrivning (med 
underkategoribeteckningar enligt direktiv 
2004/42/EG) 

Gränsvärden 
för VOC  

(g/l inklusive 
vatten) 

a. Matt färg för väggar och tak inomhus (glans 
< 25 vid 60° vinkel)  

10 

b. Blank färg för väggar och tak inomhus (glans 
> 25 vid 60° vinkel)  

40 

c. Färg för ytor av mineraliska material utomhus  25 
d. Färg för trä och metall inomhus/utomhus  80 
e. Klarlack, lasyr och bets för inomhusbruk, 

inklusive täcklasyr  
65 

e. Klarlack, lasyr och bets för utomhusbruk, 
inklusive täcklasyr 

75 

f. Lasyr och bets i tunt skikt för inomhus- och 
utomhusbruk  

50 

g. Grundfärg  15 
h. Bindande grundfärg  15 
i. Enkomponentfärg  80 
j. Tvåkomponentfärg för särskilda tillämpningar, 

t.ex. golv  
80 
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Färg med dekorativ effekt  90 
Rostskyddsfärger 80 

 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla antingen 

a) en beräkning av VOC-halten, som i förekommande fall styrks av 
säkerhetsdatablad, eller 
b) en testrapport enligt ISO 11890-2. Produkter med en VOC-halt på 
mindre än 1,0 g/l ska testas enligt ISO 17895. 

Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 

Färg med dekorativ effekt  80 
Rostskyddsfärger 80 

 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla antingen 

a) en beräkning av VOC-halten, som i förekommande fall styrks av 
säkerhetsdatablad, eller 
b) en testrapport enligt ISO 11890-2. Produkter med en VOC-halt på 
mindre än 1,0 g/l ska testas enligt ISO 17895. 

Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 

1.3 Faroklassificering av produkter 
 
Slutprodukten får inte ha klassificerats som akut toxisk, specifikt organtoxisk, 
cancerogen, mutagen eller reproduktionstoxisk eller miljöfarlig i enlighet 
med förordning (EG) nr 1272/2008, enligt tabell 3. 
 
Tabell 3. Klassificering av slutprodukter 
 

Akut toxicitet Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering  
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  

STOT RE 1 eller 2 
STOT RE 1, 2 eller 3 

Cancerogenitet  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenitet i könsceller  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

1.3 Faroklassificering av produkter 
 
Slutprodukten får inte ha klassificerats som akut toxisk, specifikt organtoxisk, 
luftvägs- eller hudsensibiliserande, cancerogen, mutagen eller 
reproduktionstoxisk eller miljöfarlig i enlighet med förordning (EG) nr 
1272/2008, enligt tabell 4. 
 
Tabell 4. Klassificering av slutprodukter 
 

Akut toxicitet Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering  
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  

STOT RE 1 eller 2 
STOT RE 1, 2 eller 3 

Cancerogenitet  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenitet i könsceller  Muta. 1A 
Muta. 1B 
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Reproduktionstoxicitet  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Farligt för vattenmiljön Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 eller 
2 

 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla lämplig dokumentation som styrker att de 
produkter som ska levereras inte är klassificerade med någon av de 
förtecknade farorna. 
Dokumentationen om blandningens klassificering ska tillhandahållas i 
enlighet med reglerna i förordning (EG) nr 1272/2008 och/eller 
säkerhetsdatablad. 
Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 

Muta. 2 
Reproduktionstoxicitet  Repr. 1A 

Repr. 1B 
Repr. 2 

Farligt för vattenmiljön  
 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
eller 2 
Aquatic Chronic 3*  

Luftvägssensibilisering 
 

Resp.sens. 1, 1A eller 
1B 

Hudsensibilisering Skin sens. 1, 1A eller 
1B 

* Slutprodukter får bara klassificeras H412 i de fall man använt kombinerade 
konserveringsmedel för torra ytbeläggningar som innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat 
(IPBC) i färger och lacker för utomhusbruk i halter som inte överstiger 0,650 viktprocent. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla lämplig dokumentation som styrker att de 
produkter som ska levereras inte är klassificerade med någon av de 
förtecknade farorna. 
Dokumentationen om blandningens klassificering ska tillhandahållas i 
enlighet med reglerna i förordning (EG) nr 1272/2008 och/eller 
säkerhetsdatablad. 
För utomhusprodukter som är klassificerade som farliga för vattenmiljön i 
kategorin kroniskt 3 och som innehåller IPBC ska anbudsgivarna när så är 
relevant tillhandahålla dokumentation med specificering av att halten IPBC-
kombinationer inte överstiger 0,650 viktprocent. 
Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
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1.4 Farliga beståndsdelar 
 
Färgen ska uppfylla de begränsningar som anges i tabell 5 som begränsar 
antingen förekomsten av eller koncentrationen av det angivna farliga ämnet i 
produkten. 
Tabell 5. Krav gällande farliga beståndsdelar i färg 

Beståndsdel Begränsning eller 
koncentrationsgräns 

Konserveringsmedel: Konserveringsmedel får 
inte vara 
bioackumulerande1. 

Konserveringsmedel för torra 
ytbeläggningar: 

Konserveringsmedel för 
torra ytbeläggningar ska 
inte användas avsiktligt, 
med följande undantag: 

- Inomhusfärger 
som specifikt krävs 
för utrymmen med 
hög luftfuktighet, i 
en koncentration av 
högst 0,10 
viktprocent. 
- Utomhusfärger, 
i en koncentration av 
högst 0,30 
viktprocent. 

Alkylfenoletoxilater: 
Alkylfenoletoxilater (APEO) och deras 
derivat får inte förekomma i några 
beredningar eller sammansättningar 
som används vid tillverkningen av 

Får inte användas 
avsiktligt. 

1.4 Farliga beståndsdelar 
 
Färgen ska uppfylla de begränsningar som anges i tabell 6 som begränsar 
antingen förekomsten av eller koncentrationen av det angivna farliga ämnet i 
produkten.   
 
Tabell 6. Krav gällande farliga beståndsdelar i färg 

Beståndsdel Begränsning eller 
koncentrationsgräns 

Konserveringsmedel: Konserveringsmedel får 
inte vara 
bioackumulerande1. 

Konserveringsmedel för torra 
ytbeläggningar: 

Konserveringsmedel för 
torra ytbeläggningar ska 
inte användas avsiktligt, 
med följande undantag: 

- Inomhusfärger 
som specifikt krävs 
för utrymmen med 
hög luftfuktighet, i en 
koncentration av 
högst 0,10 
viktprocent. 
- Utomhusfärger, i 
en koncentration av 
högst 0,30 
viktprocent. 

Alkylfenoletoxilater: 
Alkylfenoletoxilater (APEO) och deras 
derivat får inte förekomma i några 
beredningar eller sammansättningar som 

Får inte användas 
avsiktligt. 
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färger eller lacker. 
 
Ftalater: 
Ftalater2 som identifieras som ämnen 
som konstaterats inge mycket stora 
betänkligheter och som finns 
förtecknade i kandidatförteckningen i 
Reachförordningen3 får inte förekomma 
i någon färg- eller lackprodukt eller 
sammansättning av sådana. 
 

0,1 viktprocent 

Formaldehyd: 
Fri formaldehyd i den vita basen, basen 
för brytning och färgämne2: 

 
 
0,010 viktprocent 

Metaller: 
Kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, 
arsenik och selen. 

0,010 viktprocent 
per metall eller 
metallkomplex/metallsal
t 

1 En beståndsdel anses vara bioackumulerande när den har en Log Kow på ≤ 4,0 eller en 
biokoncentrationsfaktor (BCF) på ≤ 500. 
2 Om en stor mängd färgämnen ska användas ska anbudsgivaren ange vilket färgämne som har 
störst potential för utsläpp av formaldehyd. Testrapport ska endast krävas för det färgämnet. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla lämplig dokumentation som bekräftar att 
kriteriet uppfylls, enligt följande: 

används vid tillverkningen av färger eller 
lacker. 
 
Ftalater: 
Ftalater3 som identifieras som ämnen 
som konstaterats inge mycket stora 
betänkligheter och som finns förtecknade 
i kandidatförteckningen i 
Reachförordningen får inte förekomma i 
någon färg- eller lackprodukt eller 
sammansättning av sådana. 
 

0,1 viktprocent 

Formaldehyd: 
Fri formaldehyd i den vita basen, basen 
för brytning och färgämne2: 
med undantag för när 
formaldehyddonatorer krävs eller finns i 
polymerdispersioner, då följande värde 
ska gälla: 

 
 
0,0010 viktprocent 
 
 
 
0,010 viktprocent 

Metall: 
Kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, 
arsenik och selen. 

0,010 viktprocent 
per metall eller 
metallkomplex/metallsalt 

Isotiazolinoner: 
Isotiazolinoner  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Totalt: 0,050 viktprocent 
0,020 viktprocent 
0,0015 viktprocent 

                                                      
2 För att uppfylla detta krav måste anbudsgivarna och/eller deras leverantörer kontrollera ftalaterna i Reachförordningens kandidatförteckning. Även om ftalater kan vara lätta 
att identifiera som beståndsdelar eftersom de vanligen används som mjukgörare, är det inte alla ftalater i kandidatförteckningen som är lätt igenkännliga på det kemiska 
namnet. Det kan därför vara bra att förse anbudsgivarna med en kemisk definition. För det ändamålet definieras ftalater som ”en grupp kemiska föreningar vars strukturella 
bas är en ester av ftalsyra (1,2-bensendikarboxylsyra)”.  
3 Echa, kandidatförteckningen över ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter för godkännande, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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• För konserveringsmedel och alkylfenoletoxilater (APEO): 
Säkerhetsdatablad för produktblandningen 

• För ftalater: Säkerhetsdatablad för produktblandningen  
• Dessutom för konserveringsmedel: En testrapport enligt OECD:s 

riktlinjer för tester nr 305 kan användas som ett alternativ till 
säkerhetsdatabladet för att enbart bekräfta att konserveringsmedlen 
inte är bioackumulerande. 

• För formaldehyd: En testrapport baserad på Merckoquant-metoden 
eller högupplösande vätskekromatografi (HPLC) (se bilaga 2). 

• För metaller: En testrapport baserad på ISO 3856-serie eller 
motsvarande. 

Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 

1 En beståndsdel anses vara bioackumulerande när den har en Log Kow på ≤ 3,2 eller en 
biokoncentrationsfaktor (BCF) på ≤ 100. 
2 Om en stor mängd färgämnen ska användas ska anbudsgivaren ange vilket färgämne som har 
störst potential för utsläpp av formaldehyd. Testrapport ska endast krävas för det färgämnet. 
3 Metylisotiazolinon 
4 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on (CIT)/2- metyl-4-isotiazolin-3-on (MIT) i en blandning 3:1 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla lämplig dokumentation som bekräftar att 
kriteriet uppfylls, enligt följande: 

• För konserveringsmedel och alkylfenoletoxilater (APEO): 
Säkerhetsdatablad för produktblandningen 

• För ftalater: Säkerhetsdatablad för produktblandningen  
• Dessutom för konserveringsmedel: En testrapport enligt OECD:s 

riktlinjer för tester nr 305 kan användas som ett alternativ till 
säkerhetsdatabladet för att enbart bekräfta att konserveringsmedlen 
inte är bioackumulerande. 

• För formaldehyd: En testrapport baserad på Merckoquant-metoden 
eller högupplösande vätskekromatografi (HPLC) (se bilaga 2). 

• För metaller: En testrapport baserad på ISO 3856-serie eller 
motsvarande. 

• För isotiazolinoner: Säkerhetsdatablad för produktblandningen 
Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 

2. Effektiv applicering och hållbarhet 
 
2.1 Dryghet 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
(Detta krav gäller inte lacker, lasyr och bets, transparenta vidhäftningsgrundfärger eller andra transparenta och halvtransparenta beläggningar.) 
 
Färgen ska ha en effektiv dryghet som överensstämmer med de tillämpliga prestandakraven i tabell 7. 
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Tabell 7. Dryghet hos specifika färgprodukter 

Typ av färg Dryghet1 (m2/l) 
Vita och ljusa färger (inklusive 
topplacker och mellanstrykningsfärger) 

– inomhus: 8 
– utomhus: 6  

– inom- och utomhus: 8 
Färgbrytningssystem2 8 
Grundfärger och mellanstrykningsfärger 

a. täckande 
b. med särskilda blockerings-

/förseglings- eller inträngnings-
/bindningsegenskaper 

c. med särskilda 
vidhäftningsegenskaper 

 
  8 

6 
 

6 

Tjocka dekorativa beläggningar 1 m2 per kg produkt 
Utomhusfärg som innehåller elastomerer 4 

Anmärkningar: 
1 Dryghetsfaktorn gäller vid en täckförmåga på 98 %. 
2 Endast basen ska testas. 
 
Kontroll: 
Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som bygger på följande eller likvärdiga metoder. 

• ISO 6504/1 (Färg och lack – Bestämning av täckförmåga – Del 1: Kubelka-Munk-metoden för vita och ljusa färger). 
• ISO 6504/3 (Del 3: Bestämning av kontrastförhållande av ljusa kulörer vid en fast sträckförmåga). 
• NF T 30 073 för färg som särskilt har tagits fram för att ge en dekorativ tredimensionell effekt eller karaktäriseras av ett mycket tjockt skikt. 

Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 
 2.2 Härdighet mot våtnötning (endast inomhusfärg) 

(För användningsområden där rengörbarhet och härdighet mot våtnötning 
krävs) 
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(Detta krav gäller inte transparenta och halvtransparenta beläggningar) 
 
Väggfärg för vilken härdighet mot våtnötning krävs i upphandlingen ska ha 
en härdighet mot våtnötning motsvarande klass 1 eller 2 enligt EN 13300 och 
EN ISO 11998 eller motsvarande. Matta vägg- och takfärger för inomhusbruk 
med en halt av vita pigment på högst 25 g/m2 torrt skikt är undantagna från 
detta krav. Kravet gäller endast baser för brytning (basfärger). 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en testrapport i enlighet med EN 13300 där 
den metod som anges i EN ISO 11998 (bestämning av härdighet mot 
våtnötning samt rengörbarhet) eller motsvarande har använts. 
Produkter som tilldelats EU-miljömärket för färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 
Något kärnkriterium föreslås inte här, men om den upphandlade färgen ska 
användas på ytor som kräver intensiv rengöring uppmanas upphandlarna att 
använda sig av det utvidgade kriteriet. 
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2.3 Väderbeständighet (endast utomhusfärger) 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Färger för fasad, trä och metall ska ha styrkt beständighet mot de olika former av försämring genom väderpåverkan som anges i tabell 8. 
Fasadfärger ska exponeras för artificiell väderpåverkan i 1 000 timmar, trä- och metallfärger ska exponeras i 500 timmar. 
Detta ska visas i enlighet med rekommenderade testmetoder, eller motsvarande, under artificiell väderpåverkan. Korrosionsbeständigheten för metallfärger 
ska även inkludera blåsbildning. 
Testerna ska utföras på basen för brytning. 
 
Tabell 8. Testning av väderbeständighet 

Försämring genom 
väderpåverkan 

Prestandakrav Rekommender
ade tester 

Glansminskning1 
Högst 30 % av 
ursprungsvärdet 

ISO 2813 

Kritning 1,5 eller bättre (0,5 eller 1,0) EN ISO 4628-6 

Flagning 
Flagningsdensitet högst 2 och 
flagstorlek högst 2. 

ISO 4628-5 

Sprickbildning 
Antal sprickor högst 2 och 
sprickstorlek högst 3. 

ISO 4628-4 

Blåsbildning 
Blåsdensitet högst 3 och 
blåsstorlek högst 3. 

ISO 4628-2 

Rost2 
Rostgrad lika med eller bättre 
än Ri2. 

ISO 4628-3  

1 Gäller inte halvmatta och matta topplacker (se bilaga 1 för mer detaljer). 
2 För rostskyddsfärger. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla testresultat som visar färgens prestanda i enlighet med de krav som anges i tabell 8. 
Med undantag för korrosionsbeständighet hos metallfärger ska den artificiella väderpåverkan återspegla de förhållanden som anges i ISO 11507 eller (för 
trätopplacker för utomhusbruk) i QUV-apparaten för accelererad väderbeständighetsprovning med cyklisk exponering för UV(A)-strålning och besprutning i 
enlighet med EN 927-6 eller motsvarande. 
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För korrosionsbeständighet ska lämplig(a) korrosivitetsklass(er) i EN ISO 12944–2 och tillhörande testförfaranden i EN ISO 12944-6, eller motsvarande, 
användas. Rostskyddsfärger för underlag av stål ska testas efter 240 timmars saltdimsprovning enligt ISO 9227 eller motsvarande. 
Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla det ovanstående kriteriet. 
 
2.4 Ytbeläggningens förmåga att stå emot svamp- och algangrepp (endast utomhusfärg) 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
(För användningsområden där förmåga att stå emot svamp- och algangrepp krävs) 
 
Basfärger som används för fasader och trä utomhus och som måste kunna stå emot svamp- och/eller algangrepp ska uppfylla kraven i tabell 9.  
 
Tabell 9. Krav på förmåga att stå emot svamp- och algangrepp 

Tillämpning Förmåga att stå 
emot 
svampangrepp 

Förmåga att stå 
emot algangrepp 

Fasad  Klass 1 eller lägre  Testresultat 0 
Trä Klass 1 eller lägre Testresultat 0 

 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla testresultat som visar produktens överensstämmelse i enlighet med testmetoderna EN 15457 och/eller EN 15458 eller 
motsvarande. För beläggningar som innehåller inkapslade biocider för torra ytbeläggningar kan även protokoll från ändrad konditionering godtas. Tillverkarna 
ska tillhandahålla information om eventuella variationer av konditioneringen tillsammans med testresultaten enligt standard EN 15457 och/eller EN 15458. 
Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 
2.5 Nötningshärdighet hos golvfärger 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Golvbeläggningar och golvfärger ska ha en nötningshärdighet på högst 70 milligrams viktförlust efter 1 000 testcykler med 1 000 grams belastning och ett 
CS10-hjul i enlighet med EN ISO 7784-2.  
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla resultat av tester som genomförts enligt EN ISO 7784-2 eller motsvarande. 
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Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
 
2.6 Förpackning 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
Färger ska levereras i förpackningar på (minst) X liter (bestäms av den upphandlande myndigheten för att minska förpackningarna). 
 

TILLDELNINGSKRITERIER 
 1. Halter av halvflyktiga organiska föreningar (SVOC) 

 
Poäng ska tilldelas om färgprodukten har en halt av halvflyktiga organiska 
föreningar (SVOC) som inte överstiger de gränsvärden som anges i tabell 10. 
 
Halterna av SVOC ska bestämmas för den användningsklara produkten och 
ska inkludera eventuella tillsatser som rekommenderas före applicering, 
såsom färgämnen och/eller förtunningsmedel. 
 
Tabell 10. Gränsvärden för SVOC-halter 

Produktbeskrivning (med 
underkategoribeteckningar enligt direktiv 
2004/42/EG) 

Gränsvärden 
för 

SVO
C  

(g/l inklusive 
vatten) 

a. Matt färg för väggar och tak inomhus (glans 
< 25 vid 60° vinkel)  

301/402 

b. Blank färg för väggar och tak inomhus (glans 
> 25 vid 60° vinkel)  

301/402 

c. Färg för ytor av mineraliska material utomhus  40 
d. Färg för trä och metall inomhus/utomhus  501/602 
e. Klarlack, lasyr och bets för inomhusbruk, 30 
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inklusive täcklasyr  
e. Klarlack, lasyr och bets för utomhusbruk, 

inklusive täcklasyr 
60 

f. Lasyr och bets i tunt skikt för inomhus- och 
utomhusbruk  

301/402 

g. Grundfärg  301/402 
h. Bindande grundfärg  301/402 
i. Enkomponentfärg  501/602 
j. Tvåkomponentfärg för särskilda tillämpningar, 

t.ex. golv  
501/602 

Färg med dekorativ effekt  501/602 
Rostskyddsfärg 60 

Anmärkningar: 
1 Vita färger och lacker för inomhusbruk. 
2 Brutna färger för inomhusbruk/färger och lacker för utomhusbruk. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla antingen 

a) en beräkning av SVOC-halten, som i förekommande fall styrks av 
säkerhetsdatablad, eller 
b) en testrapport enligt ISO 11890-2. Dessutom ska de testmodifikationer 
som anges i bilaga 3 användas. 

Produkter som tilldelats EU-miljömärket till färger och lacker i enlighet med 
kommissionens beslut 2014/312/EU ska anses uppfylla kriteriet. 
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2. Inomhusluftens kvalitet: Inomhusfärger 
 
Poäng ska tilldelas produkter med utsläpp av TVOC och/eller formaldehyd 
som är lägre än de gränsvärden som anges i tabell 11. 
 
Tabell 11. Gränser för utsläpp från inomhusfärg till luft 

Utsläppskälla 
Utsläppsgränser (μg/m3) 

3 dagar 28 dagar 
TVOC1 10 000 2 000 
Formaldehyd – 120 

1Totalt flyktiga organiska föreningar 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla testrapporter baserade på analytisk testning 
enligt EN 16402 eller motsvarande. 

2. Inomhusluftens kvalitet: Inomhusfärger 
 
Poäng ska tilldelas produkter med utsläpp av TVOC och/eller formaldehyd 
som är lägre än de gränsvärden som anges i tabell 12. 
 
Tabell 12. Gränser för utsläpp från inomhusfärg till luft 

Utsläppskälla 
Utsläppsgränser (μg/m3) 
3 dagar 28 dagar 

TVOC1 10 000 1 500 
Formaldehyd – 60 

1Totalt flyktiga organiska föreningar 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla testrapporter baserade på analytisk testning 
enligt EN 16402 eller motsvarande. 
 

 
KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

1. Teknisk rådgivning och inspektioner på plats 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla teknisk rådgivning och platsspecifika arbetsinstruktioner till den upphandlande myndigheten eller dennas entreprenörer. Det 
omfattar bl.a. följande: 
 

• Metodbeskrivningar och riktlinjer om förberedning av underlaget. 
• Metodbeskrivningar och riktlinjer om färgblandning, bland annat uppskattning om färgåtgång per m2. 
• Optimala förhållanden för förvaring och applicering av produkten. 
• Åtgärder för att minska risken för och minimera miljöföroreningar. 
• Råd om lämpligt bortskaffande av överbliven färg. 
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Teknisk rådgivning ska också på begäran tillhandahållas den upphandlande myndighetens platsansvariga eller deras entreprenörer, antingen genom besök på 
plats (antal och omfattning ska specificeras av den upphandlande myndigheten på upphandlingsstadiet) eller via en teknisk jourlinje (på det språk som den 
upphandlande myndigheten specificerar). 
 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation med den förtecknade informationen. De personer som utför målningsarbetet ska med skriftlig återkoppling 
bekräfta att de fått tillfredsställande teknisk rådgivning och stöd på plats. 
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3.2 Kontrakt för målningsarbeten 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE 

Målningsarbete som maximerar målningens hållbarhet och minimerar negativa miljöeffekter 

URVALSKRITERIER 
1. Anbudsgivarens kompetens 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anbudsgivaren ska styrka yrkeskompetens inom följande områden, i den mån de är relevanta för det kontrakt som ska tilldelas (välj de som är relevanta för 
kontraktet). 
 

• Metodbeskrivningar för effektivt användande av färg på plats, inbegripet utarbetande av uppskattningar och användning av specialutrustning. 
• Metodbeskrivningar om förberedning av underlaget och färgblandning före applicering. Detta ska vid behov inbegripa säkerhetsrutiner för 

borttagning av befintlig ytbeläggning och målning samt hantering av nya färger och lacker vid applicering. 
• Applicering av miljövänligare produkter, inbegripet produkter med lägre VOC-halt. 
• Applicering av hållbara och specificerade topplacker, med hänvisning till relevanta EU-standarder eller motsvarande. 
• Rutiner och stödjande ledningssystem för att minimera färgavfall, maximera återanvändning eller återvinning av överbliven färg och för att se till att 

färg, liksom andra kemikalier (t.ex. färgborttagningsmedel), bortskaffas på ett säkert sätt. 
 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla underlag i form av information och referenser med koppling till relevanta entreprenadkontrakt från de senaste fem åren där 
de ovanstående punkterna har ingått. 
 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Användning av färg som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Entreprenadkontrakt för målning ska utföras med färgprodukter som överensstämmer med EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling enligt de 
tekniska specifikationerna för kärnkriterierna i EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling avsnitt 4.1 Färger och lacker. 
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Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation som styrker att produkterna som ska användas uppfyller kriterierna ovan. 
 
2. Hantering av avfall och överbliven färg 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en avfallshanteringsplan för färg som blivit över efter förberedning av underlaget och applicering. Planen ska ha följande 
innehåll: 

• Om gamla lager av färg eller markeringar måste tas bort ska en bedömning av det potentiellt farliga innehållet i den färg som tagits bort från 
underlaget göras, och om det föreligger en risk ska en metodbeskrivning ges för att minska denna risk genom säker hantering och säkert 
bortskaffande. 

• En metodbeskrivning för rutiner på plats för rengöring av målningsutrustning samt förvaring av avfall och överbliven färg för att möjliggöra säkert 
bortskaffande som farligt avfall. 

• Åtgärder för att minimera avfall och överbliven färg. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en dokumenterad avfallshanteringsplan som ska innefatta metodbeskrivningar för säker färgborttagning, rengöring av 
utrustning och hantering och bortskaffande av avfall och överbliven färg, samt vilka åtgärder som vidtagits för att minimera avfall och överbliven färg. 
 
Övervakning av färgavfall ska sedan ske genom en klausul om fullgörande av kontrakt. 
 

TILLDELNINGSKRITERIER 
 1. Prestationsbaserade målningskontrakt 

(I fall då upphandlingen avser långsiktiga prestationsbaserade kontrakt om 
målning och underhåll) 
 
Poäng ska tilldelas enligt den uppskattade åtgången av färg för att 
upprätthålla kvaliteten på den målade ytan under kontraktets löptid. 
 
Kontroll: 
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Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett dokument med angivande av den 
uppskattade åtgången av färg under kontraktstiden, inbegripet antaganden om 
hur många ommålningar som kommer att behövas under kontraktets löptid. 
 

 2. Återanvändning och/eller återvinning av avfall och överbliven färg 
 

Poäng ska tilldelas för åtagande om återanvändning eller återvinning av avfall 
och överbliven färg. Anbudsgivaren ska lämna en hanteringsplan med de 
åtgärder som vidtas för att se till att avfall och överbliven färg som genereras 
av arbetet kommer att 

• återanvändas av entreprenören och/eller 

• återanvändas externt och/eller 

• återvinnas. 

Rutiner för återanvändning eller återvinning kan inkludera 
återanvändningsprojekt eller användning av avfall och överbliven färg som 
grund vid tillverkning av ny färg. Ett övervakningssystem ska användas för 
uppföljning av avfall och överbliven färg. 

 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en dokumenterad hanteringsplan som ska 
innefatta en beskrivning av de åtgärder som vidtas för att se till att avfall och 
överbliven färg som genererats av arbetet återanvänds av entreprenören 
och/eller andra externa enheter, eller återvinns. 
 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 
1. Styrning av färghantering 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
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Entreprenören ska tillhandahålla verifikationer för följande (gäller prestationsbaserade kontrakt): 
• Mängden färg som köpts in. 
• Den faktiska mängd färg som använts för att uppfylla specifikationerna i kontraktet. 

 
Entreprenören ska också tillhandahålla verifikationer för det avfall och den överblivna färg som genereras, inbegripet spårning när dessa 

• återanvänts av entreprenören, 
• återanvänts externt, 
• återvunnits, 
• bortskaffats på ett säkert sätt. 

 
Om gamla lager av färg har tagits bort från underlaget ska entreprenören också tillhandahålla verifikationer för att gammal färg har 

• hanterats på ett säkert sätt, 
• bortskaffats på ett säkert sätt för behandling som farligt avfall. 
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3.3 Vägmarkeringsprodukter 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE 

Inköp av vägmarkeringsprodukter med reducerad miljöpåverkan 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

1. Innehåll i vägmarkeringsprodukter 

 
1.1 Halter av flyktiga organiska föreningar (VOC) 
 
i) Den totala halten VOC ska inte överstiga gränsen 150 g/l. Halterna av VOC 
ska bestämmas för den användningsklara produkten och ska inkludera 
eventuella tillsatser som rekommenderas före applicering. Lösningsmedel 
med en försumbar inverkan på bildning av smog (enligt förteckning i 
bilaga 4) får undantas från beräkningen av VOC-halter. 
När upphandlaren fastställer att vägmarkeringsprodukter måste kunna 
appliceras under väderförhållanden där produkter med låg VOC-halt inte kan 
användas (relativ luftfuktighet > 80 %, lufttemperatur < 5 ˚C eller > 40 ˚C), 
får VOC-halten i undantagsfall vara upp till 395 g/l. 
 
ii) Följande ämnen får inte användas: 

− Klorerade lösningsmedel som t.ex. metylenklorid eller 
kloralkaner.  

− Aromatiska lösningsmedel som t.ex. bensen, etylbensen, toluen 
eller xylen.  

− Etylenbaserade glykoletrar eller acetat av dessa. 
 
Kontroll: 

1.1 Halter av flyktiga organiska föreningar (VOC) 
 
i) Den totala halten VOC ska inte överstiga gränsen 100 g/l.  
 
ii) Följande ämnen får inte användas: 

− Klorerade lösningsmedel som t.ex. metylenklorid eller 
kloralkaner. 

− Aromatiska lösningsmedel som t.ex. bensen, etylbensen, toluen 
eller xylen. 

− Etylenbaserade glykoletrar eller acetat av dessa. 
 

Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla resultat av beräkningar grundade på 
beståndsdelar och råvaror eller en testrapport i enlighet med ISO EN 11890-
2, ASTMD 2369 (vid förekomst av reaktiva förtunningsmedel) eller 
motsvarande, styrkt av nödvändiga beräkningar. Dessutom ska anbudsgivaren 
lämna en förklaring om att de lösningsmedel som uttryckligen utesluts inte 
används. 
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Anbudsgivaren ska tillhandahålla resultat av beräkningar grundade på 
beståndsdelar och råvaror eller en testrapport i enlighet med ISO EN 11890-
2, ASTMD 2369 (vid förekomst av reaktiva förtunningsmedel) eller 
motsvarande, styrkt av nödvändiga beräkningar. Dessutom ska anbudsgivaren 
lämna en förklaring om att de lösningsmedel som uttryckligen utesluts inte 
används. 
 

1.2 Faroklassificering av produkter 
 
Slutprodukten får inte ha klassificerats som akut toxisk, specifikt organtoxisk, 
cancerogen, mutagen eller reproduktionstoxisk eller miljöfarlig i enlighet 
med förordning (EG) nr 1272/2008, enligt tabell 13. 
 
Tabell 13. Klassificering av slutprodukter 

Akut toxicitet Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering  
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  

STOT RE 1 eller 2 
STOT RE 1, 2 eller 3 

Cancerogenitet  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenitet i könsceller  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Reproduktionstoxicitet  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Farligt för vattenmiljön Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 or 2 

 

1.2 Faroklassificering av produkter 
 
Slutprodukten får inte ha klassificerats som akut toxisk, specifikt organtoxisk, 
cancerogen, mutagen eller reproduktionstoxisk eller miljöfarlig i enlighet 
med förordning (EG) nr 1272/2008, enligt tabell 14. 
 
Tabell 14. Klassificering av slutprodukter 

Akut toxicitet Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering  
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  

STOT RE 1 eller 2 
STOT RE 1, 2 eller 3 

Cancerogenitet  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenitet i könsceller  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Reproduktionstoxicitet  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Farligt för vattenmiljön Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 eller 
2 
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Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla lämplig dokumentation som styrker att de 
produkter som ska levereras inte är klassificerade med någon av de 
förtecknade farorna. 
Dokumentationen om blandningens klassificering ska tillhandahållas i 
enlighet med reglerna i förordning (EG) nr 1272/2008 och/eller 
säkerhetsdatablad. 
 

Aquatic Chronic 3 
 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla lämplig dokumentation som styrker att de 
produkter som ska levereras inte är klassificerade med någon av de 
förtecknade farorna. 
Dokumentationen om blandningens klassificering ska tillhandahållas i 
enlighet med reglerna i förordning (EG) nr 1272/2008 och/eller 
säkerhetsdatablad. 
 

1.3 Farliga beståndsdelar 
 
Produkten ska överensstämma med de begränsningar som anges i tabell 15, 
enligt vilken det kan krävas att substanserna har vissa egenskaper eller att 
halten av dem begränsas. 
  
Tabell 15. Krav gällande farliga beståndsdelar i 
vägmarkeringsprodukter 

Beståndsdel 

Begränsning 
eller 
koncentrations
gräns 

Konserveringsmedel för torra ytbeläggningar: Konserveringsm
edel får inte vara 
bioackumuleran
de1.  

1.3 Farliga beståndsdelar 
 
Produkten ska överensstämma med de begränsningar som anges i tabell 16, 
enligt vilken det kan krävas att ämnena har vissa egenskaper eller att halten 
av dem begränsas. 
 
Tabell 16. Krav gällande farliga beståndsdelar i 
vägmarkeringsprodukter 

Beståndsdel Begränsning eller 
koncentrationsgräns 

Konserveringsmedel för torra 
ytbeläggningar: 

Konserveringsmedel får 
inte vara 
bioackumulerande1.  

Ftalater: 
Ftalater6 som identifieras som ämnen som 
konstaterats inge mycket stora 

0,1 viktprocent 
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Ftalater: 
Ftalater4 som identifieras som ämnen som konstaterats 
inge mycket stora betänkligheter och som finns 
förtecknade i kandidatförteckningen i 
Reachförordningen5 får inte förekomma i någon färg- 
eller lackprodukt eller sammansättning av sådana. 
 

0,1 viktprocent 

Metaller: 
Kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, arsenik och 
selen. 

0,01 viktprocent 
per metall eller 
metallkomplex/
metallsalt 

1 En beståndsdel anses vara bioackumulerande när den har en Log Kow på ≤ 3,2 eller en 
biokoncentrationsfaktor (BCF) på ≤ 100. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla lämplig dokumentation som bekräftar att 
kriteriet uppfylls, enligt följande: 

• För konserveringsmedel: Säkerhetsdatablad för produktblandningen 
• Dessutom för konserveringsmedel: En testrapport enligt OECD:s 

riktlinjer för tester nr 305 kan användas som ett alternativ till 
säkerhetsdatabladet för att enbart bekräfta att konserveringsmedlen 

betänkligheter och som finns förtecknade i 
kandidatförteckningen i 
Reachförordningen7 får inte förekomma i 
någon färg- eller lackprodukt eller 
sammansättning av sådana. 
 
Metaller: 
Kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, 
arsenik och selen. 

0,01 viktprocent   
per metall eller 
metallkomplex/metallsalt 

1 En beståndsdel anses vara bioackumulerande när den har en Log Kow på ≤ 3,2 eller en 
biokoncentrationsfaktor (BCF) på ≤ 100. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla lämplig dokumentation som bekräftar att 
kriteriet uppfylls, enligt följande: 

• För konserveringsmedel: Säkerhetsdatablad för produktblandningen 
• Dessutom för konserveringsmedel: En testrapport enligt OECD:s 

riktlinjer för tester nr 305 kan användas som ett alternativ till 
säkerhetsdatabladet för att enbart bekräfta att konserveringsmedlen 
inte är bioackumulerande. 

• För ftalater: Säkerhetsdatablad för produktblandningen och/eller en 

                                                      
4 För att uppfylla detta krav måste anbudsgivarna och/eller deras leverantörer kontrollera ftalaterna i Reachförordningens kandidatförteckning. Även om ftalater kan vara lätta 
att identifiera som beståndsdelar eftersom de vanligen används som mjukgörare, är det inte alla ftalater i kandidatförteckningen som är lätt igenkännliga. Det kan därför vara 
bra att förse anbudsgivarna med en kemisk definition. För det ändamålet definieras ftalater som ”en grupp kemiska föreningar vars strukturella bas är en ester av ftalsyra (1,2-
bensendikarboxylsyra)”.  
5 Echa, kandidatförteckningen över SVHC-ämnen för godkännande, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
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inte är bioackumulerande. 
• För ftalater: Säkerhetsdatablad för produktblandningen och/eller en 

deklaration enligt artikel 33.1 i Reachförordningen6 som gäller för 
den produkt som ska levereras.  

• För metaller: En testrapport baserad på ISO 3856-serien eller 
motsvarande. 

deklaration enligt artikel 33.1 i Reachförordningen10 som gäller för 
den produkt som ska levereras.  

• För metaller: En testrapport baserad på ISO 3856-serien eller 
motsvarande. 

 

2. Innehåll av farliga beståndsdelar i glaspärlor 
 
Glaspärlorna får inte innehålla arsenik, antimon eller bly i koncentrationer 
som vardera överstiger 200 ppm. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en testrapport som bekräftar halten av de 
specificerade ämnen som finns i glaspärlorna i enlighet med EN 1423 eller 
motsvarande. 

2. Innehåll av farliga beståndsdelar i glaspärlor 
 
Glaspärlorna får inte innehålla arsenik, antimon eller bly i koncentrationer 
som vardera överstiger 150 ppm. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en testrapport som bekräftar halten av de 
specificerade ämnen som finns i glaspärlorna i enlighet med EN 1423 eller 
motsvarande. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 Echa, kandidatförteckningen över SVHC-ämnen för godkännande, https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
6 Förklarande anmärkning: Artikel 33.1 i Reachförordningen refererar inte till blandningar (som t.ex. färg och de flesta vägmarkeringsprodukter) utan bara till varor. De varor 
som vanligen finns i vägmarkeringsprodukter och som inte är blandningar är strukturella plastsystem och prefabricerade vägmarkeringsprodukter definierade som tejp, 
prefabricerade vägmarkeringar av kallapplicerad plast eller prefabricerade vägmarkeringar av termoplast. I det här fallet ska artikel 33.1 i Reachförordningen tillämpas: 
Enligt artikeln ska varje leverantör (detta innefattar även den yrkesbutik där varan köps, liksom varans producent eller importör) tillhandahålla mottagaren (i det här fallet 
upphandlaren) information om hur varan används på ett säkert sätt. Den information som minst ska delges mottagaren (i det här fallet upphandlaren) är namnet på de ämnen 
på kandidatlistan som varan innehåller, om de förekommer i en koncentration på över 0,1 viktprocent.  
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3. Vägmarkeringssystem – kvalitet och hållbarhet 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anbudsgivaren ska visa att vägmarkeringsprodukten uppfyller minimikraven för prestanda, dvs. för synlighet i mörker, synlighet i dagsljus, slirmotstånd och 
nötning efter ett angivet antal hjulpassager1, i enlighet med upphandlarens specifikationer i anbudsinfordran. 
 
1 Som vägledning kan rimliga prestanda anses vara 500 000 hjulpassager, i enlighet med standarderna EN 1824 och EN 13197. Om högre prestanda önskas bör ett större antal hjulpassager 
anges. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en testrapport eller ett godkännande från en nationell testanläggning som visar att vägmarkeringssystemet uppfyller kraven 
under förhållanden som är lämpliga med avseende på kontraktet och i enlighet med EN 1824, EN 13197 eller motsvarande. För att säkerställa jämförbarhet 
ska den upphandlande myndigheten i anbudsinfordran ange den testmetod som ska användas av alla anbudsgivare. 

TILLDELNINGSKRITERIER 
1. Vägmarkeringsfärg – innehåll av vitt pigment (titanoxid) 
(Gäller upphandlingar där specifika krav på kvalitet och hållbarhet 
fastställts) 
 
Poäng ska tilldelas anbudsgivare med en produkt som innehåller mindre vitt 
pigment än följande gränser: 

− För system som appliceras med <1 kg/m2: <14 % TiO2, 
− För system som appliceras med >1 kg/m2: <10 % TiO2. 

 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation om produktens 
sammansättning, styrkt av testresultat eller en förklaring om 
överensstämmelse från det relevanta organet för typgodkännande2, som visar 
produktens innehåll av vitt pigment. 
 

1. Vägmarkeringsfärg – innehåll av vitt pigment (titanoxid) 
(Gäller upphandlingar där specifika krav på kvalitet och hållbarhet 
fastställts) 
 
Poäng ska tilldelas anbudsgivare med en produkt som innehåller mindre vitt 
pigment än följande gränser: 

− För system som appliceras med <1 kg/m2: <10 % TiO2, 
− För system som appliceras med >1 kg/m2: <8 % TiO2. 

 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation om produktens 
sammansättning, styrkt av testresultat eller en förklaring om 
överensstämmelse från det relevanta organet för typgodkännande2, som visar 
produktens innehåll av vitt pigment. 
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2 Ett organ för typgodkännande är en myndighet som certifierar och godkänner produkter i 
enlighet med särskilda prestandakriterier för användning på nationell, regional och/eller lokal 
nivå. 
 

2 Ett organ för typgodkännande är en myndighet som certifierar och godkänner produkter i 
enlighet med särskilda prestandakriterier för användning på nationell, regional och/eller lokal 
nivå. 
 

 2. Glaspärlor – innehåll av återvunnet glas 
 
(Gäller vid inköp av vägmarkeringsprodukter som innehåller glaspärlor för 
att uppfylla den specificerade graden av synlighet i mörker och retroreflexion 
som anges i anbudsinfordran. Detta kriterium ska inte tillämpas när 
särskilda egenskaper, t.ex. krav på hög retroreflexion, specificeras av den 
upphandlande myndigheten.) 
 
X poäng ska tilldelas i förhållande till halten (i viktprocent) återvunnet glas i 
den totala mängd glaspärlor som används för att fullgöra kontraktet. Halten 
återvunnet glas ska beräknas på grundval av en genomsnittlig massbalans för 
de råvaror som används (i enlighet med den metod som anges i ISO 14021). 
 
Tabell 17. Poäng som kan tilldelas på grundval av halten återvunnet glas 

Halt av återvunnet glas Poäng 

75 %–100 % 100 % av poängen 

50 %–75 % 75 % av poängen 

25 %–50 % 50 % av poängen 

< 25 % 0 poäng 

 
Den specificerade grad av synlighet i mörker och retroreflexion under våta 
förhållanden som anges i anbudsinfordran ska uppfyllas. 
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Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla tredjepartsverifierad dokumentation 
från den eller de som tillverkar glaspärlorna med angivelse av halten (i 
viktprocent) återvunnet glas i den totala mängden glaspärlor som 
används för att fullgöra kontraktet. Vid tilldelning av kontraktet, eller 
på den upphandlande myndighetens begäran, ska anbudsgivaren 
tillhandahålla tredjepartsverifierad dokumentation som beskriver hur 
halten av återvunnet material har beräknats (i enlighet med den metod 
som anges i ISO 14021), samt tredjepartverifierade belägg för de 
uppgifter som ligger till grund för beräkningen, inklusive åtminstone 
dokumentation om kontrollsystem för partier och fabriksproduktion (i 
enlighet med EN 1423 eller motsvarande1). 

1 Detta kan innefatta ISO 9001 eller ett nationellt eller internationellt system för kontroll av 
det återvunna innehållets spårbarhet. 
 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

1 Tekniskt stöd och inspektioner på plats 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Entreprenören ska tillhandahålla teknisk rådgivning och platsspecifika arbetsinstruktioner till den upphandlande myndigheten eller dennas entreprenörer, 
bland annat följande: 

• Metodbeskrivningar och riktlinjer om förberedning av underlaget. 
• Metodbeskrivningar och riktlinjer om produktblandning, bland annat uppskattning om produktåtgång per m2. 
• Optimala förhållanden för förvaring och applicering av produkten, inklusive stöd för att välja och använda appliceringsutrustning. 
• Åtgärder för att minska risken för och minimera miljöföroreningar. 
• Råd om lämpligt bortskaffande av överbliven produkt. 
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Teknisk rådgivning ska också på begäran tillhandahållas den upphandlande myndighetens platsansvariga eller deras entreprenörer, antingen genom besök på 
plats (antal och omfattning ska specificeras av den upphandlande myndigheten på upphandlingsstadiet) eller via en teknisk jourlinje (på det språk som den 
upphandlande myndigheten specificerar). 
 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation med den förtecknade informationen. De personer som utför vägmarkeringsarbetet ska med skriftlig 
återkoppling bekräfta att de fått tillfredsställande teknisk rådgivning och stöd på plats. 
 
 

3.4 Kontrakt för vägmarkeringsarbeten 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE 

Entreprenadkontrakt som maximerar vägmarkeringarnas livslängd 
samtidigt som deras negativa miljöeffekter minimeras 

URVALSKRITERIER 
1. Anbudsgivarens kompetens 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anbudsgivaren ska styrka yrkeskompetens inom följande områden, i den mån de är relevanta för det kontrakt som ska tilldelas. 

• Metodbeskrivningar för effektivt användande av vägmarkeringsprodukter på plats, inbegripet utarbetande av uppskattningar och användning av 
specialutrustning. 

• Metodbeskrivningar om förberedning av underlaget (bland annat i förekommande fall säkerhetsrutiner för borttagning av vägmarkeringar som kan 
innehålla blypigment och anses vara farliga, eller borttagning av vägmarkeringar med högtrycksutrustning).  

• Metodbeskrivningar för beredning av vägmarkeringsprodukter och hantering av dessa under appliceringen. 
• Applicering av miljövänligare produkter, inbegripet produkter med lägre VOC-halt. 
• Applicering av hållbara och specificerade topplacker, med hänvisning till relevanta EU-standarder eller motsvarande. 
• Rutiner och stödjande ledningssystem för att minimera avfall från vägmarkeringsprodukter, maximera återanvändning eller återvinning av avfall och 

överbliven produkt och för att se till att detta, liksom andra kemikalier (t.ex. sådana som används för att ta bort vägmarkeringar), bortskaffas på ett 
säkert sätt. 
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Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla underlag i form av information och referenser med koppling till relevanta entreprenadkontrakt från de senaste fem åren där 
de ovanstående punkterna har ingått. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
1. Användning av vägmarkeringsprodukter som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Entreprenadkontrakt för vägmarkeringar ska utföras med produkter som överensstämmer med EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling enligt de 
tekniska specifikationerna för kärnkriterierna i EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling avsnitt 4.3 Vägmarkeringsprodukter. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation som styrker att de produkter som används uppfyller kriterierna ovan. 
2. Hantering av avfall och överblivna vägmarkeringsprodukter 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en avfallshanteringsplan för vägmarkeringsprodukter som blivit över efter förberedning av underlaget och applicering. 
Planen ska ha följande innehåll: 

• Om gamla markeringar måste tas bort ska en bedömning av det potentiellt farliga innehållet i den vägmarkeringsprodukt som tagits bort från 
underlaget göras, och om det föreligger en risk ska en metodbeskrivning ges för att minska denna risk genom säker hantering och säkert 
bortskaffande. 

• En metodbeskrivning för rutiner på plats för rengöring av utrustning samt förvaring av avfall och överblivna vägmarkeringsprodukter för att 
möjliggöra säkert bortskaffande som farligt avfall. 

• Åtgärder för att minimera avfall och överblivna vägmarkeringsprodukter. 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla en dokumenterad avfallshanteringsplan som ska innefatta metodbeskrivningar för säker borttagning av gamla 
vägmarkeringar, rengöring av utrustning och hantering och bortskaffande av avfall och överblivna vägmarkeringsprodukter, samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att minimera avfall och överblivna produkter. 
Övervakning av avfall från vägmarkeringsprodukter ska tas upp i en klausul om fullgörande av kontrakt. 

TILLDELNINGSKRITERIER 
 1 Prestationsbaserade kontrakt 
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(I fall då upphandlingen avser långsiktiga prestationsbaserade kontrakt för 
applicering av vägmarkeringar och underhåll) 
 
Poäng ska tilldelas enligt den uppskattade åtgången av 
vägmarkeringsprodukter för att upprätthålla kvaliteten på vägmarkeringarna 
under kontraktets löptid. 
 
Kontroll: 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett dokument med angivande av den 
uppskattade åtgången av vägmarkeringsprodukter under kontraktstiden, 
inbegripet antaganden om hur många ommärkningar som kommer att 
behövas under kontraktets löptid. 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 
1. Styrning av användning och applicering av vägmarkeringsprodukter 
(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
 
Entreprenören ska tillhandahålla verifikationer för följande (gäller prestationsbaserade kontrakt): 

• Mängden inköpta vägmarkeringsprodukter. 
• Den faktiska mängd vägmarkeringsprodukter som använts för att uppfylla specifikationerna i kontraktet. 

 
Entreprenören ska också tillhandahålla verifikationer för det avfall och de överblivna vägmarkeringsprodukter som genereras, inbegripet spårning när dessa 

• återanvänts av entreprenören, 
• återanvänts externt 
• återvunnits, 
• bortskaffats på ett säkert sätt. 

 
Om tidigare vägmarkeringar har tagits bort från underlaget ska entreprenören också tillhandahålla verifikationer för att vägmarkeringsprodukterna har 

• hanterats på ett säkert sätt, 
• bortskaffats på ett säkert sätt för behandling som farligt avfall. 
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4 LIVSCYKELKOSTNADER 
En av de viktigaste aspekterna som måste beaktas vid framtagningen av kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är en analys av 
livscykelkostnaderna för de produkter som har bäst miljöprestanda jämfört med genomsnittsprodukter på marknaden. Kostnadsöverväganden (ur 
ett livscykelperspektiv) är mycket viktiga inom det offentliga, eftersom de bidrar till motiveringen av de offentliga utgifterna. Medlemsstaterna 
bör uppmuntras att göra val som ger ett tydligt mervärde på lång sikt. 

För att offentliga upphandlare ska kunna välja de mest kostnadseffektiva produkterna rekommenderas att de anlägger ett livscykelperspektiv på 
produkterna och tillämpar ett tillvägagångssätt där livscykelkostnaderna (LCC) beaktas. Med LCC beaktas produktens hela (fysiska) livscykel, 
från produktion till bortskaffande. Beroende på vilket perspektiv som anläggs i LCC-bedömningen kan kostnaderna på de olika stadierna 
beräknas mer eller mindre i detalj. Livscykelns användningsfas är relevant för den offentliga upphandlaren eftersom kostnaderna för den 
kommer att uppstå hos upphandlaren. Produktionskostnaderna för den produkt som ska köpas behöver inte beräknas i detalj, eftersom det 
kostnadselement som är relevant för den upphandlande myndigheten kommer att vara integrerad i det slutliga produktpriset. 

Många produkter som köps in, exempelvis datorer eller skrivare, kräver elektricitet och förbrukningsvaror för att fungera, och kostnaderna för 
detta kan ofta överstiga produktens inköpspris. För färger och lacker uppstår livstidskostnaderna oftast bara vid själva målningstillfället. De 
viktigaste faktorerna vid beräkning av livscykelkostnaderna är följande: 

• Kostnader för inköp och leverans (t.ex. kostnad per levererad liter färg eller lack). 

• Dryghetsfaktorn, som ska uppfylla prestandakriterierna (t.ex. hur mycket färg som går åt för att täcka en viss yta). 

• Livstidsprestanda (tiden mellan ommålningar för att upprätthålla prestandakriterierna). 

• Kostnader för bortskaffande (av överbliven färg). 

 

Kostnader som teoretiskt kan uppstå, men som inte tagits i beaktande: 

• För utomhusfärg – förändringar av byggnadens termiska prestanda: 

o Valet av kulör är den tyngst vägande faktorn för termiska prestanda. 

• Kostnader för arbete och utrustning vid målningsarbetet: 
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o Det är omöjligt att på ett meningsfullt sätt fastställa kostnader och differentiera produkter på grundval av den här variabeln. 

• Ytterligare kostnader för bortskaffande i den målade ytans slutfas: 

• Det är inte sannolikt att kostnaderna för bortskaffande av de målade ytorna påverkas av vilken sorts färg som applicerats. 

• Inomhusfärger: Eventuella energibesparingar på grund av det behövs mindre elektrisk belysning i ett rum som målats med ljusare färg. 

De ovannämnda kostnaderna medför också miljökostnader som vanligen undersöks inom ramen för ”externa miljöeffekter”, men dessa har inte 
ansetts relevanta för en rapport som ska ligga till grund för utarbetandet av kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling och har därför inte 
tagits med i analysen. Det är här viktigt att framhålla att det är uppenbart att man vid beräkningen av de övergripande kostnaderna inte bara kan 
beakta det angivna priset per liter färg. I den utredning som gjordes fann man att alla faktorer som bedömdes (upphandlingskostnad, dryghet, 
topplackens varaktighet och färgspill) hade stor inverkan på livscykelkostnaderna, med undantag av kostnaderna för bortskaffande av överbliven 
färg. Den största kostnaden för färgspill uppstod på grund av att man var tvungen att upphandla ytterligare färg. Analysen visar också att 
upphandlingskostnaden inte kan beaktas isolerat och att även måttliga förbättringar av prestandan kan kompensera för den extra kostnad det 
innebär att köpa dyrare färg. Närmare detaljer om kostnadsmodellering och slutsatser finns i den åtföljande tekniska rapporten. 
 
Observera också att samtidigt som kvaliteten och kostnaderna för de upphandlade färgerna och lackerna varit dominerade faktorer vid 
fastställandet av livscykelkostnaden, är det också viktigt att beakta effekterna av appliceringen och användningsfasen. Korrekt rengöring och 
förbehandling av ytorna kan avsevärt förlänga den målade ytans livstid och vara ett kostnadseffektivt steg i processen. Erfarna målare bör kunna 
måla med den dryghetsfaktor som anges på lämpliga ytor och åstadkomma en hållbar ytfinish med lång hållbarhet, medan mindre erfarna målare 
kanske använder mer färg än vad som behövs och utför ett arbete som inte är lika hållbart. Att spara in på arbetskostnaderna leder därför inte 
alltid till att man sparar in på livscykelkostnaderna. 
 
Ovanstående allmänna reflektioner om målningsfärger gäller även för vägmarkeringsprodukter, då hållbarheten och tiden mellan 
ommålningar/påbättringar kan vara avgörande för den övergripande livscykelkostnaden. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Tekniska definitioner relaterade till specifikationer för färg och/eller vägmarkeringsprodukter 
 

(1) vita och ljusa färger: färger med ett tristimulusvärde (Y-värde) på > 70 %. 

(2) blanka färger: färger som vid infallsvinkeln 60° uppvisar en reflektans (glans) på ≥ 60. 

(3) halvblanka/halvmatta färger: (även kallade semiblanka/semimatta eller satinfärger) färger som vid infallsvinkeln 60° eller 85° uppvisar en 
reflektans (glans) på < 60 och ≥ 10. 

(4) matta färger: färger som vid infallsvinkeln 85° uppvisar en reflektans (glans) på <10. 

(5) helmatta färger: färger som vid infallsvinkeln 85° uppvisar en reflektans (glans) på < 5. 

(6) transparent/halvtransparent: skikt med en täckförmåga på < 98 % vid 120 µ våtskiktstjocklek. 

(7) täckande: skikt med en täckförmåga på > 98 % vid 120 μ våtskiktstjocklek.  

(8) flyktiga organiska föreningar (VOC): organiska föreningar vars begynnelsekokpunkt är högst 250 °C, mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa enligt 
definitionen i direktiv 2004/42/EG och som i en kapillärkolonn eluerar upp till och med n-tetradekan (C14H30). 

(9) halvflyktiga organiska föreningar (SVOC): organiska föreningar vars kokpunkt är högre än 250 °C och mindre än 370 °C mätt vid ett standardtryck 
av 101,3 kPa och som i en kapillärkolonn eluerar i retentionsområdet efter n-tetradekan (C14H30) och upp till och med n-dokosan (C22H46). 
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Bilaga 2. Testning av formaldehyd 
 
Krav Rapporteringsmetod 

Gränsen för totalhalten formaldehyd är 
0,0010 viktprocent om inget undantag 
anges (se raden nedan).  

Merckoquant-metoden ska användas. Om resultatet inte är övertygande ska högupplösande vätskekromatografi 
(HPLC) användas för att bekräfta koncentrationen i den burkförpackade produkten. 

En högre gräns för formaldehyd på 
0,010 viktprocent gäller 
 

(i) när konserveringsmedel som är 
formaldehyddonatorer måste användas 
som konserveringsmedel för 
burkförpackade produkter för att 
skydda en viss typ av färg eller lack 
och formaldehyddonatorn används i 
stället för konserveringsmedel med 
isotiazolinon,  
 

(ii) när polymerdispersioner (bindemedel) 
tack vare restmängder av formaldehyd 
fungerar som formaldehyddonatorer i 
stället för konserveringsmedel för 
burkförpackade produkter.  

Bestämning av formaldehydkoncentrationen i den burkförpackade produkten genom analys enligt VdL-RL 03 
eller högupplösande vätskekromatografi (HPLC). 

Färger och lacker för inomhusbruk: Bestämning genom analys1 enligt ISO 16000-3. Utsläppen får inte överstiga 
0,25 ppm direkt efter första strykningen och ska vara lägre än 0,05 ppm 24 timmar efter första strykningen.  

Den första strykningen anses vara avslutad så snart en stabil luftblandning i testkammaren har uppnåtts. Det 
rekommenderas att en stabil luftblandning kan uppnås efter 1 timme med hjälp av en fläkt. 

I varje fall ska resultaten korrigeras för att reflektera en ventilationsgrad på 1,0 genom att de divideras med 2. 
Detta säkerställer att förhållandena i testkammaren motsvarar de som används i standarden E 717-1, vilken utgör 
grunden för utsläppsgränsvärdena. 

 

1Det finns likvärdiga standarder som kan användas, särskilt CEN/TS 16516 som är tänkt att ersätta ISO 16000-serien.
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Bilaga 3. Testmetod för SVOC, markörer och modifieringar  
 

Riktlinjer för bestämning av halten halvflyktiga organiska föreningar (SVOC) med hjälp av ISO 11890-2 (2013) (utvidgning av tillämpningsområdet) 

Tillämpningsområde: 

I dessa riktlinjer tolkas specifikationerna i ISO 11890-2 för att möjliggöra genomförandet av ett test för att beräkna halten halvflyktiga organiska föreningar 
(SVOC) i färg, antingen separat eller i samma testkörning som ett VOC-test enligt ISO 11890-2, för att bedöma överensstämmelsen med kraven för EU-
miljömärkning. Riktlinjerna bör därför läsas jämsides med ISO 11890-2, dock med företräde för de angivna ändringarna avseende provberedningsmetod, 
utrustning och parametrar. 

Provberedning: 

Ett organiskt lösningsmedel som lämpar sig för att lösa upp provet ska användas. Det ska ha en renhet på minst 99 viktprocent. Det rekommenderade 
lösningsmedlet är ren metanol (100 %). Vid behov kan provet röras om i 30 minuter med hjälp av ultraljud för att få en homogen vätskefas, eller med 
mekanisk omrörning i två timmar följt av centrifugering eller filtrering med filter av PTFE-typ, för färg som innehåller stora oupplösta partiklar. Om en 
homogen vätskefas inte kan uppnås med hjälp av ren metanol ska ett annat lämpligt lösningsmedel användas, exempelvis acetonitril eller tetrahydrofuran.   

Anmärkning: 

Märksubstanserna som ska användas är n-tetradekan (n-C14) och n-dokosan (n-C22). Eftersom n-dokosan har begränsad löslighet i acetonitril kan det bli nödvändigt att bereda en lösning av 
dessa märksubstanser i aceton. 

Utrustning: 

Kapillärkolonn:  

– Kapillärkolonnen ska helst vara av kvartsglas med 5 % fenyl och 95 % dimetylpolysiloxan (svagt polär typ, DB5 eller motsvarande). 

– En kolonn med 100 % dimetylpolysiloxan (opolär typ, DB1 eller motsvarande) kan användas om det kan visas att den fungerar bättre för övervägande 
opolära färgbeståndsdelar.   

Anmärkning: 

En lämplig kombination av kolonnlängd (30 eller 60 m), kolonndiameter och temperaturprogram ska väljas så att föreningarna i provet och markörerna eluerar efter stigande kokpunkt. 
Kolonnlängden 60 m kan användas för att förbättra elueringsordningen för kolonner av svagt polär typ. 

Ugn: 
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– Ugnens starttemperatur:   40–100 °C 

– Isotermisk hålltid:   2–5 minuter 

– Uppvärmningshastighet:     3–20 °C/minut 

– Ugnens sluttemperatur:    280–325 °C 

– Isotermisk hålltid:   >2 minuter 

– Flöde i kolonnen:   1–2 ml/minut 

Detektor:  

– Identifiering med masspektrometer 

– Kvantifiering med flamjoniseringsdetektor (FID) 

– FID-temperatur:   Ugnens sluttemperatur eller högre 

Bärgas:  

– Helium 

Värmeinjektionssystem:  

– Injektortemperatur:   250–280 °C 

– Injektionsvolym:    1–2 µl 

Kalibrering: 

– Den interna standarden för kvantifiering av SVOC-toppar ska helst vara n-tetradekan (n-C14).  

– Som alternativ intern standard kan 1,2-dietoxietan (även kallat etylenglykoldietyleter) användas för att få högre utbyte vid analys av vattenbaserad färg. 
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Anmärkning:  

Om kalibreringsprocessen utförs korrekt bör inte valet av intern standard påverka testresultatet. Det är dock viktigt att tillse att den interna standarden inte överlappar eller döljer toppar som 
härrör från själva provet. Därför måste det visa en fullständig separation från andra toppar i kromatogrammet. Det finns alltså ett stort urval av möjliga interna standarder, men interna 
standarder med mycket låg kokpunkt (t.ex. aceton) eller mycket hög kokpunkt (C22 och högre) måste uteslutas för att undvika diskriminerande fenomen i injektorn.  

– Alla SVOC ska identifieras så långt det är möjligt och sedan kvantifieras med sina autentiska kalibreringsstandarder enligt specifikationerna för VOC i ISO 
11890-2, eller via sina relativa responsfaktorer. 

– Återstående okända SVOC-toppar ska kvantifieras med hjälp av responsfaktorn för dietyladipat, uttryckt i dietyladipatekivalenter. 

 

Under kriteriernas giltighetstid kommer troligen ISO 11890-2 revideras och dess tillämpningsområde utvidgas till att även innehålla en testmetod för SVOC. 
Föreliggande riktlinjer ska därför användas fram till dess att standarden revideras. 
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Bilaga 4. Undantagna substanser 
 

− metan 
− etan  
− metylenklorid (diklormetan) 
− 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)  
− 1,1,2-triklor-1,2,2-trifluoretan (CFC-113)  
− triklorfluormetan (CFC-11)  
− diklordifluormetan (CFC-12)  
− klordifluormetan (HCFC-22)  
− trifluormetan (HFC-23)  
− 1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan (CFC-114)  
− klorpentafluoretan (CFC-115)  
− 1,1,1-trifluor-2,2-dikloretan (HCFC-123)  
− 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a)  
− 1,1-diklor1-fluoretan (HCFC-141b)  
− 1-klor-1,1-difluoretan (HCFC-142b)  
− 2-klor-1,1,1,2-tetrafluoretan (HCFC-124)  
− pentafluoretan (HFC-125)  
− 1,1,2,2-tetrafluoretan (HFC-134)  
− 1,1,1-trifluoretan (HFC-143a)  
− 1,1-difluoretan (HFC-152a)  
− paraklorbenzotrifluorid (PCBTF)  
− cykliska,  
− grenade, eller raka helt metylerade siloxaner  
− aceton  
− perkloretylen (tetrakloretylen)  
− 3,3-diklor-1,1,1,2,2-pentafluorpropan (HCFC-225ca)  
− 1,3-diklor-1,1,2,2,3-pentafluorpropan (HCFC-225cb)  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-dekafluorpentan (HFC 43-10mee)  

− difluormetan (HFC-32)  
− etylfluorid (HFC-161)  
− 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan (HFC-236fa)  
− 1,1,2,2,3-pentafluorpropan (HFC-245ca)  
− 1,1,2,3,3-pentafluorpropan (HFC-245ea)  
− 1,1,1,2,3-pentafluorpropan (HFC-245eb)  
− 1,1,1,3,3-pentafluorpropan (HFC-245fa)  
− 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan (HFC-236ea)  
− 1,1,1,3,3-pentafluorbutan (HFC-365mfc)  
− klorfluormetan (HCFC-31)  
− 1 klor-1-fluoretan (HCFC-151a)  
− 1,2-diklor-1,1,2-trifluoretan (HCFC-123a)  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-4-metoxibutan (C4F9OCH3 eller HFE-

7100) 
− 2-(difluormetoximetyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan 

((CF3)2CFCF2OCH3)  
− 1-etoxi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan (C4F9OC2H5 eller HFE-

7200);  
− 2-(etoxidifluormetyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan 

((CF3)2CFCF2OC2H5)  
− metylacetat 1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-3-metoxi-propan (n-

C3F7OCH3, HFE-7000)  
− 3-etoxi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluor-2-(trifluormetyl)hexan 

(HFE-7500)  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan (HFC 227ea)  
− metylformat (HCOOCH3)  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluor-3-metoxi-4-trifluormetylpentan 

(HFE-7300)  
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− propylenkarbonat  
− dimetylkarbonat  
− trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen  
− HCF2OCF2H (HFE-134)  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2)  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13)  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x eller H-Galden ZT 

130 (eller 150 eller 180))  
− trans-1-klor-3,3,3-trifluorprop-1-en  
− 2,3,3,3-tetrafluorpropen  
− 2-amino-2-metyl-1-propanol  
− etylacetat 
− butylacetat 
− samt perfluorkolväten som tillhör följande klasser: 

 cykliska, grenade eller raka, helt fluorerade alkaner 
 cykliska, grenade eller raka, helt fluorerade etrar utan 

omättnader 
 cykliska, grenade eller raka, helt fluorerade tertiära aminer 

utan omättnader och 
 svavelinnehållande perfluorkolväten utan omättnader och 

med svavelbindningar enbart till kol och fluor. 

 


