
 

SV    SV 

 

 

 
EUROPEISKA 
KOMMISSIONEN  

Bryssel den 20.5.2016  

SWD(2016) 180 draft 

  

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av utformning,  

byggande och förvaltning av kontorsbyggnader 

 



 

2 

 

 

 

 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av utformning,  

byggande och förvaltning av kontorsbyggnader  

 
 

1 INLEDNING 
 

Syftet med EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är att det ska bli enklare för myndigheter att köpa in produkter, tjänster och entreprenadarbeten med 

reducerad miljöpåverkan. Användning av kriterierna är frivillig. Kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de, om så bedöms lämpligt av den enskilda myndigheten, kan 

integreras i myndighetens anbudsdokument. I det här dokumentet anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för produktgruppen ”kontorsbyggnader”. Som 

stöd finns även ett vägledande dokument med riktlinjer för hur man på ett effektivt sätt kan integrera denna uppsättning av kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling i 

upphandlingsprocessen. I en åtföljande teknisk bakgrundsrapport finns en närmare förklaring av varför dessa kriterier har valts och hänvisningar till ytterligare information. 

Kriterierna är uppdelade i urvalskriterier, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier och klausuler om fullgörande av kontrakt. För varje uppsättning av kriterier går det att 

välja mellan två ambitionsnivåer: 

 Kärnkriterierna 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.  

 Genom de utvidgade kriterierna tas hänsyn till fler aspekter eller ställs 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. 

Det är viktigt att ha i åtanke att upphandling av kontorsbyggnader är en mycket komplex fråga. Detta medför med nödvändighet att användning av gröna kriterier i stället för 

standardlösningar kräver större sakkunskaper och kontrollinsatser – oavsett om man använder sig av kärnkriterier eller utvidgade kriterier. Dessutom får man, åtminstone för 

vissa av kriterierna och beroende på upphandlingssättet och sakkunskapen hos projekteringsgruppen och entreprenörerna, räkna med högre initialkostnader. 

Samtidigt som systemet med kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument, är det viktigt att betona att andra delar av EU:s lagstiftning 

innehåller bindande skyldigheter som reglerar kontorsbyggnaders miljöprestanda. Till exempel anges det i artikel 6 i energieffektivitetsdirektivet (direktiv 2012/27/EU
1
) att 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 

2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).
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medlemsstaterna ska se till att statliga myndigheter endast köper produkter, tjänster och byggnader med hög energieffektivitetsprestanda, förutsatt att detta är förenligt med 

kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i vidare bemärkelse, teknisk lämplighet samt tillräcklig konkurrens.  

1.1 Definition och tillämpningsområde 
 

Den här uppsättningen av kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling behandlar upphandlingsprocessen för kontorsbyggnader, vilket innefattar utformning, 

förberedande byggplatsarbeten, byggande, skötsel och fortlöpande förvaltning. För dessa kriterier avses med produktgruppen ”kontorsbyggnader” byggnader där 

huvudsakligen administrativt arbete, byråkratiska uppgifter och kontorsarbete utförs. En kontorsbyggnad definieras vidare på följande sätt: 

En byggnad vars primära funktion är att tillhandahålla utrymme för administrativa, finansiella, yrkesmässiga eller kundinriktade tjänster. Kontorsytan måste utgöra 

en klar majoritet av byggnadens totala bruttoyta. Byggnaden kan även innehålla andra typer av utrymmen, som sammanträdesrum, utbildningslokaler, 

personalutrymmen eller teknikrum. 

Byggnader för kontorsändamål räknas in under specifika användningskategorier i medlemsstaternas detaljplaner. Definitionen av vad som är en ”klar” majoritet kan variera 

mellan medlemsstaterna, men ligger normalt mellan 50 och 80 procent av byggnaden. Kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling omfattar inte parkeringsplatser som 

ligger utanför byggnadens byggyta eller tomt. Större renoveringar av kontorsbyggnader ingår däremot i kriteriernas tillämpningsområde. Sådana renoveringar definieras i 

direktivet om byggnaders energiprestanda (direktiv 2010/31/EU) som åtgärder där  

a) totalkostnaden för renoveringen av klimatskalet eller byggnadens installationssystem överstiger 25 % av byggnadens värde, exklusive värdet av den mark där 

byggnaden är belägen, eller  

b) mer än 25 % av klimatskalets yta renoveras. 

I dessa kriterier finns rekommendationer som gäller såväl renovering av befintliga byggnader som byggande av nya byggnader. Som stöd för kriterierna finns även ett 

vägledande dokument för bygg- och upphandlingsprocessen för nya eller renoverade kontorsbyggnader. De viktigaste stadierna i processen som identifieras i det vägledande 

dokumentet är följande:  

- Förberedande undersökning och genomförbarhetsstudie. 

- Detaljerad utformning och ansökan om tillstånd. 

- Tömning, rivning och förberedande byggplatsarbeten. 

- Byggande av byggnaden eller större renoveringsarbeten. 

- Installation av energisystem och tillhandahållande av energitjänster. 

- Slutförande och överlämning. 

- Facility Management. 

- Bedömning efter inflyttning. 

De specifika stadier i denna process under vilka formell upphandling äger rum och som det finns kriterier för i detta dokument, identifieras i avsnitt 1.2. 
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Energitjänster definieras i direktiv 2012/27/EU
2
 som 

”den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med energieffektiv teknik eller med åtgärder, som kan inbegripa den drift, det 

underhåll och den kontroll som krävs för tillhandahållande av tjänsten, som tillhandahålls på grundval av ett avtal och som under normala förhållanden påvisats 

leda till kontrollerbar och mätbar eller uppskattningsbar förbättrad energieffektivitet eller primärenergibesparingar.” 

När det gäller kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling av kontorsbyggnader är upphandlingen av energitjänster huvudsakligen fokuserad på tillhandahållande av 

energi med låga eller inga utsläpp av koldioxid till en kontorsbyggnad av leverantörer av energitjänster som energitjänsteföretag eller, enligt definitionen i direktiv 

2012/27/EU, avtal om energiprestanda.  

Facility Management definieras enligt SS-EN 15221(-1)
3
 som 

”integration av processer inom en organisation för att upprätthålla och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättrar effektiviteten hos 

kärnverksamheten”. 

För dessa kriterier avses med ”kärnverksamheten” driften av kontorsbyggnaden och det viktigaste området sett till SS-EN 15221 är ”utrymmen och infrastruktur”, vilket 

omfattar de aktiviteter som rör förvaltning av utrymmen, arbetsplatser, teknisk infrastruktur och IKT-system. 

För var och en av dessa aktiviteter föreslås miljökriterier. Kriterierna rör kontorsbyggnadernas viktigaste miljöeffekter, som är kopplade till utsläpp av växthusgaser från 

energiförbrukning under byggnadernas användning och resursanvändning för att tillverka byggnadsmaterial. Utsläppen och resursanvändningen påverkas i sin tur av 

byggnadernas förvaltning, livslängd och lämplighet för användning. Andra faktorer som påverkar byggnadernas livslängd och användbarhet, till exempel skapandet av en 

hälsosam inomhusmiljö, tas därför också upp.  

Generellt sett ligger kriteriernas fokus på kontorsbyggnaden som ett system, snarare än på enskilda komponenter. Det bör noteras att det finns separata kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling som kan användas för upphandling av vissa byggkomponenter. När detta dokument skrivs finns det EU-kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling för följande komponenter
4
: 

- Väggskivor. 

- Kraftvärmesystem. 

- Vattenvärmare. 

- Inomhusbelysning. 

- Blandare och duschmunstycken. 

- Toaletter och urinoarer. 

Samtidigt som dessa kriterier har tagits fram specifikt för kontorsbyggnader, kan många av kraven även användas som referens vid upphandling av andra typer av byggnader. 
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Se fotnot 1.
 

3 
SS-EN 15221, Facility Management, version från oktober 2006.

 

4 
Se Europeiska kommissionens webbsida om miljöanpassad offentlig upphandling (GD Miljö), http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
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1.2 Tillämpligheten av kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling av utformning, byggande och 

förvaltning av kontorsbyggnader 
 

Att utforma och upphandla en kontorsbyggnad med minskade miljöeffekter, oavsett om det rör sig om en nybyggnation eller en större renovering, är en komplex process. 

Som understryks av SCI Network (Sustainable Construction and Innovation through Procurement) i dess vägledande dokument för europeiska  myndigheter
5
 kan typen av 

upphandling och det sätt på vilket kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling integreras i upphandlingsprocessen ha en avsevärd inverkan på slutresultatet.   

Processen för att bygga en ny kontorsbyggnad, eller utföra en större renovering av en befintlig, består av en tydlig sekvens av upphandlingsaktiviteter med tillhörande 

entreprenadkontrakt. Denna upphandlingssekvens kan ha en avsevärd inverkan på slutresultatet. Orsaken till detta är att varje typ av entreprenadkontrakt leder till tydliga 

interaktioner mellan upphandlaren, projekteringsgruppen, entreprenörerna och framtida hyresgäster och facility manager. Dessutom innebär alla typer av entreprenadkontrakt 

fördelar och nackdelar sett till målet att upphandla en byggnad med förbättrad miljöprestanda.  

Beroende på det upphandlingssätt som används kan en del av dessa entreprenadkontrakt tilldelas till samma entreprenör, men i de flesta fall tilldelas de separat. Vissa 

entreprenadkontrakt kan ingå i ett samlat paket för utformning och byggande (DB – ”Design and Build”) eller utformning, byggande och drift (DBO – ”Design, Build and 

Operate”), där den detaljerade utformningen, den huvudsakliga byggnadsentreprenaden, installationen eller tillhandahållandet av energitjänster och även Facility 

Management potentiellt samordnas av en och samma entreprenör. 

Därför är det viktigt att identifiera de viktigaste punkterna i sekvensen av upphandlingsaktiviteter där kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling bör integreras. Av 

denna anledning är dessa kriterier ordnade på ett sätt som återspeglar de vanligaste upphandlingsaktiviteterna och de åtföljs av ett vägledande dokument som ger allmänna råd 

om hur och när kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling kan integreras i processen. I detta vägledande dokument föreslås även, baserat på erfarenheter från projekt 

över hela EU, hur upphandlingssekvensen kan hanteras för att nå bästa möjliga resultat. Likaså tas frågor upp som är viktiga att tänka på vid avgörande skeden i processen, 

samt vilka specifika typer av sakkunskap som kan vara till hjälp för att nå bättre resultat. 

Nedanstående stadier i upphandlingsprocessen för nya eller renoverade kontorsbyggnader omfattas av de föreslagna kriterierna. De har identifierats som stadier där en 

formell upphandling äger rum eller kräver övervakning. 

A. Val av projekteringsgrupp och entreprenörer. 

B. Detaljerad utformning och prestandakrav. 

C. Tömning, rivning och förberedande byggplatsarbeten. 

D. Byggande av byggnaden eller större renoveringsarbeten. 

E. Installation av energisystem eller tillhandahållande av energitjänster. 

F. Slutförande och överlämning. 

G. Facility Management. 
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SCI Network (2013), Procuring innovative and sustainable construction – A guide for European public authorities (ej översatt till svenska), www.sci-network.eu.
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Beroende på projektets ambitionsnivå och den upphandlande myndighetens erfarenhet, kan det hända att inte alla kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling som tas 

upp i denna uppsättning av kriterier nödvändigtvis är relevanta. Dessutom kan det, beroende på den upphandlingssekvens som föredras, hända att vissa kriterier bäst tas upp 

vid specifika stadier i processen. Några aktiviteter kan även tilldelas som separata entreprenadkontrakt, vilket gör att de kräver sina egna kriterier.  

Det rekommenderas att de strategiska övergripande och detaljerade miljömålen för ett projekt fastställs redan i början av projektet och med hänvisning till kriterierna för 

miljöanpassad offentlig upphandling. De optimala stadierna för integrering av kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling i projektet bör identifieras så snart 

upphandlingssättet har beslutats. Under alla omständigheter rekommenderas det starkt att kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling integreras såväl i den interna 

projektplaneringen som i upphandlingsprocessen i ett så tidigt skede som möjligt. På så sätt finns bäst chans att uppnå de önskade resultaten och få mesta möjliga valuta för 

pengarna.  

 

1.3 Viktiga miljöeffekter 
 

1.3.1 De viktigaste miljöeffekterna av kontorsbyggnader 

Uppgifter som samlats in från kontorsbyggnader över hela Europa tyder på att det är energianvändningen under användningstiden som står för deras viktigaste miljöeffekter. 

Energianvändningen är framför allt kopplad till belysning, uppvärmning, kylning och ventilation. Användningsområdenas relativa vikt varierar beroende på byggnadens 

termiska egenskaper och den klimatzon där byggnaden finns. Detta understryker hur viktigt det är att ta hänsyn till den övergripande energiprestandan för en byggnad, i vilket 

kan ingå potentialen att producera egen, renare energi.  

Produktionen av byggprodukter står för de näst viktigaste miljöeffekterna. I det här fallet rör det sig både om resurser som används och om utsläpp och påverkan på 

ekosystem i samband med utvinning, bearbetning och transport av råmaterial. Resursanvändningen påverkas av mängden av avfall som uppstår under tillverkningen av 

produkterna, under byggarbetet på platsen och under rivningsarbetet, och totalt sett kan detta avfall utgöra en betydande andel av det totala materialflödet på en 

byggarbetsplats. Detta understryker hur viktigt det är att tänka på resurseffektiviteten i utformningsarbetet och specifikationerna. De viktigaste byggelementen i detta 

sammanhang är golv, yttertak, stommar och ytterväggar. Återvinning och återanvändning av byggnadsmaterial och -produkter, liksom hela byggelement, kan i detta 

sammanhang minska miljöeffekterna och bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi.  

En besläktad faktor att ta hänsyn till i samband med byggnadsmaterial med stor volym och hög vikt är miljöeffekterna kopplade till transport av ballast (naturlig, återvunnen 

eller sekundär) till produktionsanläggningar. Transporten av denna ballast sker vanligtvis med lastbil, vilket leder till bränslerelaterade utsläpp som normalt är större än eller 

lika stora som de som uppkommer vid produktionen av sådana material. Om denna ballast förflyttas större avstånd än 25 km, kan de resulterande utsläppen i hög grad bidra 

till miljöeffekterna från produktionsfasen för de viktigaste byggelementen. Att försöka minimera de transportrelaterade utsläppen kan bidra till att främja användningen av 

transportsätt med lägre miljöeffekter, som järnväg eller båt, för dessa material. Slutligen kan användningen av återvunna material, som ballast från bygg- eller rivningsavfall, 

hjälpa till att utveckla en marknad för sådana material, i enlighet med EU:s mål för en cirkulär ekonomi, och leda till bättre resurseffektivitet.  

 

En ytterligare faktor att ta i beaktande är livslängden för byggnaden och dess delar, vilket ibland även kallas den ekonomiska livslängden. Som generell regel kan man säga 

att ju längre livslängd de bärande delarna i byggnaden har, desto lägre blir deras miljöeffekter under livscykeln. Detta förutsätter dock att byggnadens energiprestanda under 

livscykeln som helhet (vilket innefattar både användningsfasen och produktionen av byggprodukterna) prioriteras som en del av den övergripande strategin under byggnadens 
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livslängd. En utformning som underlättar anpassning av byggnaden och dess stomme när byggnaden inte längre ska användas av den upphandlande myndigheten, är en annan 

viktig sak att ta i beaktande för att öka en byggnads livslängd.  

Andra faktorer kan också påverka livslängden. Om byggnaden till exempel har en hälsosam och trevlig arbetsmiljö kan detta bidra till en längre livslängd för byggnaden och 

minimera behovet av renoveringar. Det finns även bevis för att en hälsosam byggnad med bra inomhusluft och bra insläpp av dagsljus ger en mer produktiv personal och 

mindre sjukfrånvaro.  

Användning av naturbaserade lösningar, som gröna tak och väggar, naturmiljöer på gårdsplaner och innergårdar, miljömässigt hållbara dräneringssystem (SUDS – 

Sustainable Urban Drainage Systems) och träd längs gatorna, kan innebära många fördelar (förutom att främja en biologisk mångfald). Exempel på dessa fördelar är minskad 

avrinning av regnvatten, förbättrade termiska egenskaper genom naturlig kylning, bättre inomhusluft och en trevligare och mer produktiv arbetsmiljö. 

1.3.2 Hantering av byggnadsmaterialens miljöeffekter under livscykeln 

Som redan har belysts står byggnadsmaterialen för avsevärda miljöeffekter. Genom kriterierna erbjuds upphandlare och anbudsgivare ett antal metoder för att bedöma dessa 

miljöeffekter och tips på hur man kan välja byggelement med lägre miljöeffekter. 

En metod som presenteras i kriterierna är att göra en helhetsbedömning av materialens miljöeffekter under livscykeln, så att anbudsgivare och deras projekteringsgrupper kan 

fatta beslut om förbättringar. Kriterierna som är kopplade till detta är tekniskt utmanande, vilket gör dem särskilt lämpade för mer avancerade projekt med erfarna 

projekteringsgrupper. Andra kriterier gäller endast för specifika faser i en byggnads livscykel. Avsikten med dessa är att främja åtgärder för att hantera kända specifika 

miljöeffekter och presentera förbättringsmöjligheter för specifika material. Dessa kriterier är inte lika tekniskt utmanande och passar förmodligen bättre för mindre 

avancerade projekt och mindre erfarna projekteringsgrupper.  

De tilldelningskriterier som upphandlande myndigheter har att tillgå är, i avtagande ambitionsnivå och teknisk komplexitet, följande: 

1. Livscykelanalys (LCA): Utförande av en livscykelanalys (se utvidgat kriterium 10.1). Ställer krav på anbudsgivarna att bedöma miljöeffekterna under hela 

livscykeln för de viktigaste byggelementen. 

2. Miljövarudeklarationer (EPD – Environmental Product Declaration): Sammanställning av miljövarudeklarationer (se kärnkriterium10.1). När kriteriet för 

miljövarudeklarationer används måste även de totala utsläppen av växthusgaser (i koldioxidekvivalenter, räknat på global uppvärmningspotential) för de viktigaste 

byggelementen anges (se kriterium 8.2). 

3. Krav på återvunnet och återanvänt innehåll: Ställer krav på anbudsgivarna att tillhandahålla material med en viss miniminivå av återvunnet och återanvänt innehåll 

vad gäller betong och murverk (se kriterium 10.2). 

4. Krav på minskade utsläpp från transport av tunga material: Belönar låga utsläpp av växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) från transport av ballast som används för 

betong eller murverk (se kriterium 10.3). 

Om en upphandlande myndighet beslutar sig för att belöna återvunnet eller återanvänt innehåll (punkt 3) eller minskade transportutsläpp (punkt 4), bör den överväga att 

fastställa kriterier som tar hänsyn till de specifika förhållanden som råder på den lokala marknaden för byggnadsmaterial. Det rekommenderas att hantera potentiella 

kompromisser i fråga om miljöeffekterna genom att kombinera krav på återvunnet och återanvänt innehåll med krav på lägre transportutsläpp. Den relativa viktningen av de 

båda kriterierna bör leda till att en effektiv konkurrens uppstår mellan potentiella leverantörer, samtidigt som anbud uppmuntras som ger en total miljömässig vinst.  
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Vilken ambitionsnivå som väljs för anbudsinfordran beror på den upphandlande myndighetens kunskap och erfarenhet, projektets storlek och en bedömning av 

erfarenhetsnivån hos de potentiella anbudsgivarna. Den upphandlande myndigheten måste noggrant balansera de olika miljöinriktade och icke-miljöinriktade 

tilldelningskriterierna och tydligt meddela dem i anbudsinfordran.
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Väsentliga miljöaspekter under en kontorsbyggnads livscykel 

och viktiga miljöeffekter 

 Föreslagen strategi i EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av 

kontorsbyggnader 

 

Väsentliga miljöaspekter: 

 Primärenergiförbrukning och tillhörande utsläpp av 

växthusgaser under användning av och resor till och från 

byggnaden. 

 Utarmning av naturresurser, total energiförbrukning och 

totala utsläpp i samband med tillverkning och transport av 

byggnadsmaterial. 

 Avfallsgenerering under förberedande byggplatsarbeten och 

under byggande, användning och rivning av byggnaden. 

 Försämring av inomhusluften till följd av utsläpp av farliga 

ämnen från byggprodukter och insläpp av luftförorenande 

partiklar från utomhusmiljön. 

 Förorening av närmiljön och försämring av den lokala 

luftkvaliteten till följd av utsläpp från fordon som används 

för resor till och från byggnaden. 

 Vattenförbrukning under användning av byggnaden. 

Viktiga miljöeffekter under livscykeln och parametrar för 

resursanvändning: 

 Följande miljöpåverkanskategorier under produktens 

livscykel räknas som de allra viktigaste: global 

uppvärmningspotential, försurning, nyttjande av förnybara 

och icke-förnybara primärenergiresurser, ekotoxicitet, 

toxicitet för människan, övergödning, utarmning av 

abiotiska resurser och vattenförbrukning, användning av 

sekundära och återanvända material och avfallsflöden. 

 

  

 Utformning och byggande som syftar till hög energieffektivitet och låg nivå 

av åtföljande koldioxidutsläpp. 

 Installation av högeffektiv och förnybar energiteknik som drar nytta av 

platsspecifika möjligheter att minska energiförbrukningen och 

koldioxidutsläppen.  

 Utformning och specificering som minskar de totala miljöeffekterna och 

resursanvändningen för byggnadsmaterial. 

 Utformning, specificering och arbetsledning som minimerar bygg- och 

rivningsavfallet och främjar användning av byggprodukter eller -material 

med ett högt innehåll av återvunnet eller återanvänt material. 

 Specificering av inredning och ytor som minimerar mängden farliga utsläpp 

till inomhusluften 

 Ventilation som är framtagen för att ge hälsosam luft och minimera 

insläppet av externa luftföroreningar. 

 Specificering och installation av vattenbesparande teknik. 

 Installation av fysiska och elektroniska system som gör det lättare för 

facility manager och hyresgäster att kontinuerligt minska 

energianvändningen, vattenanvändningen och avfallsgenereringen. 

 Genomförande av planer rörande personalens resor till och från byggnaden 

för att minska den transportrelaterade bränsleanvändningen och de 

transportrelaterade koldioxidutsläppen, vilket innefattar infrastruktur för att 

underlätta användning av elfordon och cyklar. 
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2 KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV UTFORMNING, BYGGANDE 

OCH FÖRVALTNING AV KONTORSBYGGNADER 

A. Val av projekteringsgrupp och entreprenörer 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE 

Byggande av nya kontorsbyggnader enligt högt ställda krav på energi- och miljöprestanda 

eller 

Genomförande av större renoveringar av befintliga kontorsbyggnader enligt högt ställda krav på energi- och miljöprestanda 

URVALSKRITERIER 

Dessa kriterier kan utgöra en del av ett första urvalsförfarande när den upphandlande myndigheten ska upphandla en projektledares och/eller en projekteringsgrupps tjänster. Antalet utförda 

projekt som krävs som ett bevis på erfarenhet, och dessa projekts storlek, bör vara proportionerligt mot det projekt som upphandlas. Utformningstävlingar kan användas för att uppmuntra nya 

företag med mindre erfarenhet att lämna anbud, men för att balansera risken kan det begäras att projekteringsgruppen även har erfaren expertkunskap som stöd.  

A1. Projektledarens kompetenser  

Projektledaren ska ha relevanta kompetenser och relevant erfarenhet inom vart och ett av 

följande områden, som han eller hon kommer att ha ansvar för enligt entreprenadkontraktet 

(välj utifrån vad som är relevant för det specifika entreprenadkontraktet): 

– Projektledning av byggnadsentreprenader som har uppnått eller överträffat de krav på 

miljöprestanda som har ställts av kunderna. 

– Framgångsrik identifiering och lyckat genomförande av en rad miljötekniker och innovativa 

utformningar som har krävts för att nå en bättre miljöprestanda och kvalitet. 

– Involvering i finansiell bedömning av miljötekniker och innovativa utformningar som en del 

av genomförandet av projekt.  

Kontroll:  

Underlag i form av information och referenser med koppling till relevanta entreprenadkontrakt 

från de senaste fem åren där de ovanstående punkterna har ingått. Som stöd ska även 

meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in. 

A1. Projektledarens kompetenser  

Projektledaren ska ha relevanta kompetenser och relevant erfarenhet inom vart och ett av 

följande områden, som han eller hon kommer att ha ansvar för enligt entreprenadkontraktet 

(välj utifrån vad som är relevant för det specifika entreprenadkontraktet): 

– Projektledning av byggnadsentreprenader som har uppnått eller överträffat de krav på 

miljöprestanda som har ställts av kunderna. 

– Framgångsrik identifiering och lyckat genomförande av en rad miljötekniker och innovativa 

utformningar som har krävts för att nå en bättre miljöprestanda och kvalitet. 

– Involvering i finansiell bedömning av miljötekniker och innovativa utformningar som en del 

av genomförandet av projekt.  

– Arbete med projekt som har innefattat bedömning av byggnaders miljöprestanda med 

användning av bedömnings-, rapporterings- och certifieringssystem för byggnader med flera 

kriterier.  

– Användning av verktyg för helhetsanalys vid utformning, bedömning och specificering av 

miljömässigt förbättrade byggnader, däribland LCC (livscykelkostnad) och LCA 

(livscykelanalys). 

Kontroll:  

Underlag i form av information och referenser med koppling till relevanta entreprenadkontrakt 
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från de senaste fem åren där de ovanstående punkterna har ingått. Som stöd ska även 

meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in. 

 

A2. Projekteringsgruppens kompetenser  

Arkitekt-, konsult- och/eller projekteringsgruppskonsortiet ska ha de kompetenser och 

erfarenheter som är relevanta inom vart och ett av följande områden, som de kommer ha 

ansvar för enligt entreprenadkontraktet (välj utifrån vad som är relevant för det specifika 

entreprenadkontraktet): 

– Ledning av byggnadsentreprenader som har uppnått en miljöprestanda som gått längre än de 

minimikrav som anges i byggnormerna (specificera om det rör sig om nationella, regionala 

eller lokala byggnormer eller andra byggnormer) i fråga om följande aspekter (ska 

kompletteras med de delar som bedöms viktiga av den upphandlande myndigheten och inte tas 

upp nedan). 

– Utformning av energieffektiva klimatskal och tjänster för nybyggnationer eller 

renoveringsprojekt (välj det som passar). Ange uppmätta energiprestandauppgifter per m2 från 

slutförda projekt, inklusive uppvärmning, kylning, belysning, varmvatten och hjälputrustning, 

om sådana finns att tillgå.  

– Installation av energiledningssystem för byggnader (BEMS – Building Energy Management 

System) och information till facility managern om hur dessa system fungerar och hur de 

används för att analysera energianvändningsmönster i byggnader. 

– Utformning av vatteneffektiva tjänster. Ange uppmätt vattenförbrukning per anställd från 

slutförda projekt. 

– Specificering, upphandling och montering av byggnadsmaterial med små miljöeffekter. 

Referenser till miljövarudeklarationer, i enlighet med ISO 14025 eller EN 15804, ska 

inkluderas. 

– Framtagning och genomförande av planer rörande personalens resor till och från byggnaden, 

vilket innefattar infrastruktur för fordon med låga utsläpp och cyklar. 

Projekterfarenhet och fortbildning (CPD – Continuous Professional Development) som är 

relevant för dessa områden ska anges tydligt.  

Den upphandlande myndigheten kan kräva erfarenhet från ett visst antal entreprenadkontrakt, 

i enlighet med projektets natur. 

Kontroll:  

Underlag i form av information och referenser med koppling till relevanta entreprenadkontrakt 

från de senaste fem åren där de ovanstående punkterna har ingått. Som stöd ska även 

meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in. 

A2. Projekteringsgruppens kompetenser  

Arkitekt-, konsult- och/eller projekteringsgruppskonsortiet ska ha de kompetenser och 

erfarenheter som är relevanta inom vart och ett av följande områden, som de kommer ha 

ansvar för enligt entreprenadkontraktet (välj utifrån vad som är relevant för det specifika 

entreprenadkontraktet): 

– Ledning av byggnadsentreprenader som har uppnått en miljöprestanda som gått längre än de 

minimikrav som anges i byggnormerna (specificera om det rör sig om nationella, regionala 

eller lokala byggnormer eller andra byggnormer) i fråga om följande aspekter (ska 

kompletteras med de delar som bedöms viktiga av den upphandlande myndigheten och inte tas 

upp nedan). 

– Utformning av energieffektiva klimatskal och tjänster för nybyggnationer och/eller 

renoveringsprojekt (välj det som passar). Ange uppmätta energiprestandauppgifter per m2 från 

slutförda projekt, inklusive uppvärmning, kylning, belysning, varmvatten och hjälputrustning, 

om sådana finns att tillgå. 

– Specificering och utformning av förnybar och/eller högeffektiv energiproduktionsutrustning. 

– Installation av energiledningssystem för byggnader (BEMS – Building Energy Management 

System) och information till hyresgäster om hur systemen fungerar och hur de används för att 

analysera energianvändningsmönster i byggnader. 

– Utformning av vatteneffektiva tjänster. Ange uppmätt vattenförbrukning per anställd från 

slutförda projekt. 

– Bioarkitektur och passiva lösningar för god värme- och ljuskomfort, naturlig luftrening etc. 

– Bedömning av byggnaders miljöprestanda med användning av bedömnings- och 

certifieringssystem för byggnader med flera kriterier.  

– Specificering, upphandling och montering av byggnadsmaterial med små miljöeffekter. 

Referenser till miljövarudeklarationer, i enlighet med ISO 14025 eller EN 15804, ska 

inkluderas.  

– Användning av verktyg för helhetsanalys vid utformning och specificering av miljömässigt 

förbättrade byggnader, däribland LCC (livscykelkostnad) och LCA (livscykelanalys). 

Jämförande studier i enlighet med ISO 14040/14044 eller EN 15978. 

– Utformning, specificering och övervakning av lösningar för dagsljusinsläpp och skydd mot 

bländning, värmekomfort och bra inomhusluft. 

– Framtagning och genomförande av planer rörande personalens resor till och från byggnaden, 
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 vilket innefattar infrastruktur för fordon med låga utsläpp och cyklar.  

Projekterfarenhet och fortbildning (CPD – Continuous Professional Development) som är 

relevant för dessa områden ska anges tydligt.  

Den upphandlande myndigheten kan kräva erfarenhet från ett visst antal entreprenadkontrakt, 

i enlighet med projektets natur. 

Kontroll:  

Underlag i form av information och referenser med koppling till relevanta entreprenadkontrakt 

från de senaste fem åren där de ovanstående punkterna har ingått. Som stöd ska även 

meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in. 

A3. Huvudentreprenörens och specialistföretagens kompetenser  

Dessa kriterier kan utgöra en del av ett första urvalsförfarande när huvudentreprenören ska 

väljas eller när tjänster från specialistföretag, till exempel rivningsföretag eller 

energitjänsteföretag, ska upphandlas.  

Byggentreprenören ska ha relevanta kompetenser och erfarenhet av att slutföra 

byggnadsentreprenader där en förbättrad miljöprestanda har uppnåtts.  

När det rör sig om entreprenadkontrakt för utformning och byggande är även kriterium A1 

relevant för den projekteringsgrupp som anlitas. 

Erfarenhet ska bland annat finnas inom följande områden (utifrån vad som är tillämpligt för 

projektet och de valda kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling): 

– Utformning av energieffektiva klimatskal och tjänster för nybyggnationer eller 

renoveringsprojekt (välj det som passar). Ange uppmätt energiförbrukning per m2 från 

slutförda projekt, inklusive uppvärmning, kylning, belysning, varmvatten och hjälputrustning, 

om sådana uppgifter finns att tillgå. Detta är aktuellt i samband med nybyggnationer och/eller 

renoveringsprojekt (välj det som passar). 

– Installation av energiledningssystem för byggnader (BEMS – Building Energy Management 

System) och information till facility managern om hur de fungerar. 

– Installation av vatteneffektiva tjänster. Ange uppmätt vattenförbrukning per anställd från 

slutförda projekt, om sådana uppgifter finns att tillgå. 

– Upphandling, montering och verifiering av byggnadsmaterial med små miljöeffekter.  

– Framgångsrikt genomförande av planer för hantering av rivningsavfall för att minimera det 

avfall som uppstår. Val av och kunskap om externa avfallshanteringsalternativ. 

Kontroll:  

Underlag i form av information och referenser med koppling till relevanta entreprenadkontrakt 

från de senaste fem åren där de ovanstående punkterna har ingått. Som stöd ska även 

A3. Huvudentreprenörens och specialistföretagens kompetenser 

Dessa kriterier kan utgöra en del av ett första urvalsförfarande när huvudentreprenören ska 

väljas eller när tjänster från specialistföretag, till exempel rivningsföretag eller 

energitjänsteföretag, ska upphandlas.  

Byggentreprenören ska ha relevanta kompetenser och erfarenhet av att slutföra 

byggnadsentreprenader där en förbättrad miljöprestanda har uppnåtts.  

När det rör sig om entreprenadkontrakt för utformning och byggande är även kriterium A1 

relevant för den projekteringsgrupp som anlitas. 

Erfarenhet ska bland annat finnas inom följande områden (utifrån vad som är tillämpligt för 

projektet och de valda kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling): 

– Utformning av energieffektiva klimatskal och tjänster. Ange uppmätt energiförbrukning per 

m2 från slutförda projekt, inklusive uppvärmning, kylning, belysning, varmvatten och 

hjälputrustning, om sådana uppgifter finns att tillgå. Detta är aktuellt i samband med 

nybyggnationer och/eller renoveringsprojekt (välj det som passar). 

– Installation, driftsättning och (om detta är relevant) fortlöpande drift/underhåll av förnybar 

och/eller högeffektiv energiproduktionsutrustning. 

– Installation av energiledningssystem för byggnader (BEMS – Building Energy Management 

System) och information till facility managern om hur de fungerar. 

– Installation av vatteneffektiva tjänster. Ange uppmätt vattenförbrukning per anställd från 

slutförda projekt, om sådana uppgifter finns att tillgå. 

– Användning av passiva lösningar för att uppnå låg energiförbrukning, god värme- och 

ljuskomfort etc. Resultaten ska visas i form av studier efter inflyttning. 

– Upphandling, montering och verifiering av byggnadsmaterial med små miljöeffekter. 

Kontroll av leveranskedjan för att säkerställa att bedömnings- och certifieringssystemen för 

byggnader efterlevs och som stöd för modellbaserade resurseffektivitetsstrategier. 
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meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in, tillsammans med 

uppgifter om deras relevanta projekterfarenheter. 

– Framgångsrikt genomförande av planer för hantering av rivningsavfall för att minimera det 

avfall som uppstår. Val av och kunskap om externa avfallshanteringsalternativ. 

– Installation av lösningar för dagsljusinsläpp och skydd mot bländning, värmekomfort och bra 

inomhusluft. 

Kontroll:  

Underlag i form av information och referenser med koppling till entreprenadkontrakt från de 

senaste fem åren där de ovanstående punkterna har ingått. Därutöver ska det inlämnas bevis 

och uppgifter från 

 tredjepartsgranskningar,  

 granskningar efter inflyttning,  

 LCA/LCC-analyser, och/eller  

 datainsamling från övervakning.  

Som stöd ska även meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in, 

tillsammans med uppgifter om deras relevanta projekterfarenheter. 

A4. Kompetenser hos entreprenörer med ansvar för utformning, byggande och drift 

(DBO) och byggherrar 

Dessa kriterier kan utgöra en del av ett första urvalsförfarande för entreprenören med ansvar 

för utformning, byggande och drift eller byggherren som ska förvalta byggnaden.  

Entreprenören ska ha relevanta kompetenser och erfarenhet av att leda byggande och 

förvaltning av kontorsbyggnader som har visat sig nå en förbättrad miljöprestanda. Dessutom 

är kriterium A1 relevant för den aktuella projekteringsgruppen. 

Erfarenhet ska bland annat finnas inom följande områden (utifrån vad som är tillämpligt för 

projektet och de valda kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling): 

– Ledning av projekteringsgrupper för att erhålla nödvändiga tillstånd och för byggande av 

kontorsbyggnader som uppfyllt kundernas prestandakrav, däribland i projekt som omfattat alla 

delarna utformning, byggande och drift.  

– Ledning av huvudentreprenörer för byggande av kontorsbyggnader med miljömässigt 

förbättrad prestanda, däribland i projekt som omfattat alla delarna utformning, byggande och 

drift. 

– Löpande Facility Management i syfte att optimera kontorsbyggnaders prestanda, vilket 

innefattar användning av system som BEMS (energiledningssystem för byggnader), anlitande 

av energiansvariga och fortlöpande övervakning/rapportering av prestandan. 

Kontroll:  

A4. Kompetenser hos entreprenörer med ansvar för utformning, byggande och drift 

(DBO) och byggherrar 

Dessa kriterier kan utgöra en del av ett första urvalsförfarande för entreprenören med ansvar 

för utformning, byggande och drift eller byggherren som ska förvalta byggnaden.  

Entreprenören ska ha relevanta kompetenser och erfarenhet av att leda byggande och 

förvaltning av kontorsbyggnader som har visat sig nå en förbättrad miljöprestanda. Dessutom 

är kriterium A1 relevant för den aktuella projekteringsgruppen. 

Erfarenhet ska bland annat finnas inom följande områden (utifrån vad som är tillämpligt för 

projektet och de valda kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling): 

– Ledning av projekteringsgrupper för att erhålla nödvändiga tillstånd och för byggande av 

kontorsbyggnader som uppfyllt kundernas prestandakrav, däribland i projekt som omfattat alla 

delarna utformning, byggande och drift.  

– Ledning av huvudentreprenörer för byggande av kontorsbyggnader med miljömässigt 

förbättrad prestanda, däribland i projekt som omfattat alla delarna utformning, byggande och 

drift. 

– Ledning av projekteringsgrupper och/eller huvudentreprenörer för att uppnå resultat i 

enlighet med bedömnings- och certifieringssystem för byggnader med flera kriterier. 

– Löpande Facility Management i syfte att optimera kontorsbyggnaders prestanda, vilket 

innefattar användning av system som BEMS (energiledningssystem för byggnader), anlitande 



 

14 

 

Underlag i form av information och referenser med koppling till projekt och 

entreprenadkontrakt från de senaste fem åren där de ovanstående punkterna har ingått. Som 

stöd ska även meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in, 

tillsammans med uppgifter om deras relevanta projekterfarenheter. 

av energiansvariga och fortlöpande övervakning/rapportering av prestandan. 

Kontroll:  

Underlag i form av information och referenser med koppling till projekt och 

entreprenadkontrakt från de senaste fem åren där de ovanstående punkterna har ingått. Som 

stöd ska även meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in, 

tillsammans med uppgifter om deras relevanta projekterfarenheter. 

 

A5. Energiledningssystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Dessa kriterier kan utgöra en del av ett första urvalsförfarande för en byggherre och/eller en huvudman (eller facility manager) för kontorsbyggnaden.  

entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift eller byggherren som ska förvalta byggnaden ska kunna uppvisa erfarenhet av att införa energiledningssystem för byggnader, till 

exempel enligt ISO 50001 eller motsvarande, som en del av Facility Management. 

Kontroll:  

entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift eller byggherren ska tillhandahålla certifieringar för ledningssystem för byggnader som entreprenören eller byggherren förvaltar 

eller har förvaltat under de senaste tre åren.  

 

Kommentarer till hjälp: 

- När konsulter, projekteringsgrupper och entreprenörer ska utvärderas krävs en erfaren utvärderingspanel. Det kan vara lämpligt att ta in expertis utifrån, vilket i 

praktiken kan innebära att man utser en projektledare och inrättar en panel med den kunskap och erfarenhet som behövs för att bedöma de konkurrerande 

entreprenörernas erfarenhet. Listorna som finns med i urvalskriterierna 1 och 2 ska bara ses som exempel och bör anpassas utifrån projektet och upphandlingsstadiet.  

- I de nya direktiven om offentlig upphandling
6
 

7
 (som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 28 mars 2014 och som skulle införlivas av 

medlemsstaterna inom 24 månader), anges det uttryckligen (artikel 67 i direktiv 2014/24/EU) att organisationen av samt kvalifikationerna och erfarenheterna hos 

den personal som utses att verkställa entreprenadkontraktet (om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på 

entreprenadkontraktets fullgörande) kan vara ett kriterium för att tilldela ett entreprenadkontrakt. För komplexa entreprenadkontrakt, som byggnadsentreprenader, 

kan det vanligtvis förväntas att kvaliteten på projektledarna, projekteringsgruppen, specialistkonsulterna och entreprenörerna på ett betydande sätt kan påverka nivån 

på entreprenadkontraktets fullgörande. Observera att tjänsteleverantörens eller entreprenörens utbildnings- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter om 

ledande personer i företaget endast får bedömas en enda gång under ett anbudsförfarande, antingen i urvalsstadiet eller som ett tilldelningskriterium (bilaga XII, del 

II f i direktiv 2014/24/EU). 

 

                                                           
6 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.
  

7 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om 

upphävande av direktiv 2004/17/EG.
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B. Detaljerad utformning och prestandakrav 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

B1. Minimikrav på energiprestanda  

Det rekommenderas att föra en diskussion med den lokala myndigheten för 

byggnadsfrågor, som kan ge vägledning om de lämpligaste normerna att 

följa. 

Den beräknade energiprestandan för en kontorsbyggnad ska uppfylla följande 

krav, som kan sättas i relation till antingen energiprestanda eller kostnad: 

Alternativ 1: Energiprestanda 

o För nybyggnationer, ett energicertifikat av klass C eller tre gånger 

gränsvärdet8 i kWh/m2 för den bästa klassen eller maximalt 135 

kWh/m2 (beroende på vilket krav som är strängast).  

För större renoveringar, ett energicertifikat av klass D eller fyra 

gånger gränsvärdet i kWh/m2 för den bästa klassen eller maximalt 

170 kWh/m2 (beroende på vilket krav som är strängast). 

Alternativ 2: Kostnadsoptimal prestanda  

 

o För nybyggnationer och större renoveringsprojekt, det 

kostnadsoptimala primärenergibehovet för en offentlig 

kontorsbyggnad uttryckt i kWh/m2, beräknat enligt den metod som 

beskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012.  

Om de nationella minimikraven är strängare än dessa krav, ska 

tilldelningskriteriet 8.1 användas i stället för detta kriterium för att uppmuntra 

ytterligare kostnadseffektiva förbättringar av prestandan. 

Kontroll: 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för utformning och byggande eller 

anbudsgivaren för utformning, byggande och drift ska överlämna information 

som visar att byggnadens utformning, som ska användas i 

ansökningsförfarandet hos den lokala myndigheten för byggnadsfrågor, 

uppfyller kraven för miljöanpassad offentlig upphandling.  

B1. Minimikrav på energiprestanda  

Det rekommenderas att föra en diskussion med den lokala myndigheten för byggnadsfrågor, som kan ge 

vägledning om de lämpligaste normerna att följa. 

Den beräknade energiprestandan för en kontorsbyggnad ska uppfylla följande krav:  

o För nybyggnationer, ett energicertifikat av klass B eller två gånger gränsvärdet8 i kWh/m2 för den 

bästa klassen eller maximalt 100 kWh/m2 (beroende på vilket krav som är strängast).  

o För större renoveringar, ett energicertifikat av klass C eller tre gånger gränsvärdet8 för den bästa 

klassen eller maximalt 135 kWh/m2 (beroende på vilket krav som är strängast). 

Om de nationella minimikraven, eller de nationella krav för nära-nollenergibyggnader som gäller från den 31 

december 2018, är strängare än ovanstående krav, ska i stället tilldelningskriteriet B8.1 användas för att 

uppmuntra ytterligare kostnadseffektiva förbättringar av prestandan och totalrenoveringar. Den tekniska 

specifikationen B9 ska också användas för begäran av bidrag från energiteknik med låga eller inga utsläpp av 

koldioxid. 

En dynamisk termisk simuleringsmodell i enlighet med den timbaserade metoden i ISO 13790 eller motsvarande 

ska användas för att validera uppvärmnings- och kylningsprestandan. För större renoveringar ska indata som 

återspeglar de undersökta konstruktionsdetaljerna i byggnaden användas.  

Kontroll: 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för utformning och byggande eller anbudsgivaren för utformning, 

byggande och drift ska överlämna följande information som visar att byggnadens utformning, som ska användas 

i ansökningsförfarandet hos den lokala myndigheten för byggnadsfrågor, uppfyller kraven för miljöanpassad 

offentlig upphandling. 

I informationen ska anges byggnadens energiprestanda beräknad enligt EN 15603 eller motsvarande, eller enligt 

den nationella beräkningsmetod som används på den plats där byggnaden är belägen. En validering ska även 

göras med hjälp av resultaten från en modellberäkning enligt ISO 13790 eller motsvarande. 

Beräkningarna ska vara verifierade antingen av en behörig myndighet9 eller av en byggnadsinspektör som är 

certifierad att använda de relevanta metoderna och beräkningsmetoderna. 

                                                           
8 

Gränsvärdet representerar det högsta energibehovet (uttryckt i kWh/m2) som tillåts inom en energicertifikatklass.  
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I informationen ska anges byggnadens energiprestanda beräknad enligt EN 

15603 eller motsvarande, eller enligt den nationella beräkningsmetod som 

används på den plats där byggnaden är belägen. En kostnadsoptimerad 

beräkning ska också tillhandahållas, som beräknats enligt den angivna 

metoden. Beräkningarna ska vara verifierade antingen av en behörig 

myndighet9 eller av en byggnadsinspektör som är certifierad att använda 

metoden. 

 

 

B2. System för belysningsstyrning 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Det rekommenderas att lampor och belysningsdesign upphandlas med tillämpning av EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av inomhusbelysning. 

Om system för belysningsstyrning inte är ett minimikrav i en medlemsstat eller systemens bidrag inte tas med i den nationella beräkningsmetoden, ska sensorer för närvarostyrning installeras i 

enlighet med teknisk specifikation 3.2.3 i EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av inomhusbelysning (som publicerades 2012). EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling av inomhusbelysning kan hämtas här: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf 

Dessutom ska hyresgästerna kunna kontrollera eller manuellt kringgå belysningssystem i lokala zoner eller rum i byggnaden.  

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för utformning och byggande eller anbudsgivaren för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla tekniska specifikationer för de system för 

belysningsstyrning som ska installeras. Kontroller kopplade till driftsättning och överlämning tas upp i avsnitt F3.  

B3. Byggnadens energiledningssystem 

Ett energiledningssystem för byggnaden (BEMS) ska installeras och 

driftsättas som ger hyresgäster och facility manager realtidsinformation om 

byggnadens energiförbrukning genom nätverksuppkopplade sensorer och 

avläsning minst varje halvtimme.  

Via användargränssnittet ska hyresgäster och facility manager kunna 

analysera och ladda ned information om byggnadens energiförbrukning utan 

någon mer omfattande utbildning.  

Prestandan hos viktiga aspekter av byggnaden som kan styras genom 

systemet, som belysning, uppvärmning och kylning, ska vara lätt att ställa in.  

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för utformning och byggande eller 

B3. Byggnadens energiledningssystem 

Ett energiledningssystem för byggnaden (BEMS) ska installeras och driftsättas som ger hyresgäster och facility 

manager realtidsinformation om byggnadens energiförbrukning genom nätverksuppkopplade sensorer och 

avläsning minst varje halvtimme.  

Via användargränssnittet ska hyresgäster och facility manager kunna analysera och ladda ned information om 

byggnadens energiförbrukning utan någon mer omfattande utbildning. Hyresgästerna ska även kunna justera 

komfortförhållandena i olika zoner i byggnaden. 

Prestandan hos viktiga aspekter av byggnaden som kan styras genom systemet, som belysning, uppvärmning och 

kylning, ska vara lätt att ställa in. Dessutom ska följande funktioner gå att utföra via systemet:  

- Analys och kontroll av energiförbrukningen inom olika zoner i byggnaden (åtminstone vad gäller 

uppvärmning, kylning och belysning). 

                                                           
9 

En behörig myndighet är ett nationellt, regionalt eller lokalt organ som har till uppgift att genomföra oberoende kontroller av att minimikraven på energiprestanda hos byggnader följs, utfärda 

energicertifikat och genomföra byggnadsinspektioner.
  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sv.pdf
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anbudsgivaren för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla 

specifikationer för byggnadens energiledningssystem som även innehåller 

information om användargränssnittet. Dessutom ska projekteringsgruppen 

eller anbudsgivaren demonstrera hur information kommer att visas, 

rapporteras och göras tillgänglig för åtminstone byggnadens facility manager 

och/eller energiansvariga.  

 

- Prestandaoptimering utifrån omgivningsförhållandena inuti och utanför byggnaden. 

- Diagnos av skälen till eventuella avvikelser från den planerade prestandan enligt utformningen.  

 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för utformning och byggande eller anbudsgivaren för utformning, 

byggande och drift ska tillhandahålla specifikationer för byggnadens energiledningssystem som även innehåller 

information om användargränssnittet. Dessutom ska projekteringsgruppen eller anbudsgivaren demonstrera hur 

information kommer att visas, rapporteras och göras tillgänglig för åtminstone byggnadens facility manager 

och/eller energiansvariga.  

B4. Energikällor med låga eller inga utsläpp av koldioxid 

Om byggnaden är belägen på en plats där den kan dra nytta av möjligheten att 

anslutas till ett högeffektivt och kostnadseffektivt alternativt energisystem, ska 

byggnadens energisystem vara utformat för anslutning till denna infrastruktur.  

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för utformning och byggande eller 

anbudsgivaren för utformning, byggande och drift ska identifiera var det finns 

befintlig infrastruktur och avgöra om det skulle vara en miljömässig fördel för 

byggnaden att anslutas till denna infrastruktur. Primärenergibesparingarna ska 

kvantifieras.  

 

   

B4. Energikällor med låga eller inga utsläpp av koldioxid 

Minst 10 procent av byggnadens primärenergibehov ska tillhandahållas/produceras genom lokala förnybara 

energikällor eller högeffektiva och kostnadseffektiva alternativa system som är installerade på byggnadens tomt 

eller delas med andra byggnader.  

Detta minimikrav kan variera beroende på de lokala förhållandena. Vilken nivå som ska gälla kan bestämmas 

utifrån lokala planeringsbeslut och/eller en undersökande studie för platsen. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för utformning och byggande eller anbudsgivaren för utformning, 

byggande och drift ska tillhandahålla planer och ritningar över energisystemen som ska installeras tillsammans 

med beräkningar av deras planerade energiproduktion och nettobidrag till byggnadens primärenergiförbrukning.  

B5. Plan för personalens resor till och från byggnaden och infrastruktur 

Kriteriet om en plan för personalens resor till och från byggnaden kan 

kombineras med ett tilldelningskriterium som bedömer planens kvalitet. 

En plan för personalens resor till och från byggnaden ska tas fram för 

byggnaden i samråd med den upphandlande myndigheten, den lokala 

byggnadsnämnden och relevanta infrastrukturleverantörer. I planen ska 

specifika åtgärder identifieras som, med hänsyn till de lokala förhållandena, 

kan minska behovet av resor till och från byggnaden med egen bil och främja 

användningen av mer hållbara transportsätt. Till dessa räknas cykling och 

promenader, kollektivtrafik, fordon med låga utsläpp och samåkning.  

Som minimum ska en säker och lättillgänglig cykelparkering under tak finnas 

med i utformningen av byggnaden. Antalet platser bör bestämmas utifrån 

lokala normer eller gällande bedömningssystem för byggnader. Hänsyn bör 

även tas till att antalet cyklister kan komma att öka när planen för 

B5. Plan för personalens resor till och från byggnaden och infrastruktur 

Kriteriet om en plan för personalens resor till och från byggnaden kan kombineras med ett tilldelningskriterium 

som bedömer planens kvalitet. 

En plan för personalens resor till och från byggnaden ska tas fram för byggnaden i samråd med den 

upphandlande myndigheten, den lokala byggnadsnämnden och relevanta infrastrukturleverantörer. I planen ska 

specifika åtgärder identifieras som, med hänsyn till de lokala förhållandena, kan minska behovet av resor till och 

från byggnaden med egen bil och främja användningen av mer hållbara transportsätt. Till dessa räknas cykling 

och promenader, kollektivtrafik, fordon med låga utsläpp och samåkning.  

Som minimum ska utrymme och infrastruktur för följande transportsätt tas med i byggnadens utformning: 

 Elfordon: Särskilda parkeringsplatser med tillhörande laddningsstationer. 

 Cyklar: Säker och lättillgänglig cykelparkering under tak med laddningsstationer för elcyklar.  

Antalet platser bör i båda fallen bestämmas utifrån lokala normer eller krav i gällande bedömningssystem för 
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personalens resor till och från byggnaden genomförs. 

Kontroll:  

Projekteringsgrupperna eller entreprenörerna ska tillhandahålla planer över 

byggnaden som visar de parkeringsplatser för elfordon och cyklar, med 

tillhörande serviceställen, som kommer att byggas. Dessutom ska de 

bedömningar som ligger bakom det uppskattade behovet av platser 

tillhandahållas. Projekteringsgrupperna eller entreprenörerna ska även 

tillhandahålla ett utkast till en plan för personalens resor till och från 

byggnaden.  

byggnader. 

Kontroll:  

Projekteringsgrupperna eller entreprenörerna ska tillhandahålla planer över byggnaden som visar de 

parkeringsplatser för elfordon och cyklar, med tillhörande serviceställen, som kommer att byggas. Dessutom ska 

de bedömningar som ligger bakom det uppskattade behovet av platser tillhandahållas. Projekteringsgrupperna 

eller entreprenörerna ska även tillhandahålla ett utkast till en plan för personalens resor till och från byggnaden.  

B5. Utrymme för återvinningsbart avfall 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Det ska finnas ett särskilt utrymme i byggnaden, eller på byggnadens tomt, där hyresgästerna kan sortera återvinningsbart material och kassera uttjänta produkter (med hänvisning till kraven i 

avsnitt F5).  

Storleken på insamlingsutrymmet (eller insamlingsutrymmena) för avfall ska baseras på den sannolika mängden hyresgäster för att rymma tillräckligt med behållare för att maximera 

återvinningen, samtidigt som även restavfall ska hanteras.  

Kontroll:  

Projekteringsgrupperna eller entreprenörerna ska tillhandahålla planer över byggnaden som visar utrymmet (eller utrymmena) som är avsedda för avfallssortering och -insamling, samt de 

uppskattningar som har gjorts för att bedöma utrymmeskravet. 

B6. Vattenbesparande installationer 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Alla vattenarmaturer i sanitetsutrymmen och kök ska vara utrustade med vatteneffektiva anordningar som uppfyller kriterierna för sanitetsarmaturer respektive kriterierna för toaletter och 

urinoarer. 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av sanitetsarmaturer: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/SV.pdf  

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattentoaletter och urinoarer. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_sv.pdf  

Kontroll:  

Se respektive dokument med EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling. 

B7.1 Värmekomfort 

Kontorsbyggnadens projekteringsvärden för inomhustemperatur (lägsta 

rumstemperatur vintertid och högsta rumstemperatur sommartid) ska 

åtminstone klara kraven för kategori II enligt EN 15251 eller motsvarande. 

För mekaniskt kylda byggnader ska bilaga A1 användas och för passivt kylda 

byggnader bilaga A2. 

B7.1 Värmekomfort 

Kontorsbyggnadens projekteringsvärden för inomhustemperatur (lägsta rumstemperatur vintertid och högsta 

rumstemperatur sommartid) ska åtminstone klara kraven för kategori I enligt EN 15251 eller motsvarande. För 

mekaniskt kylda byggnader ska bilaga A1 användas och för passivt kylda byggnader bilaga A2.  

Att kraven uppfylls ska visas genom dynamisk värmesimuleringsmodellering i enlighet med den timbaserade 

metoden i EN ISO 13790 eller motsvarande.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/SV.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_sv.pdf
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Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller entreprenören med ansvar för utformning och 

byggande eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift 

ska tillhandahålla modelleringsdata för rumstemperaturerna. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller entreprenören med 

ansvar för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla modelleringsdata för rumstemperaturerna. 

B7.2 Dagsljusinsläpp och skydd mot bländning 

För det användbara kontorsutrymmet ska 80 procent av den användbara 

golvytan ta emot en genomsnittlig dagsljusfaktor på 1,5 procent för fasader 

som vetter utåt och 0,7 procent för fasader som vetter inåt. Båda dessa värden 

ska mätas på en arbetshöjd som ska definieras av den upphandlande 

myndigheten.  

Platser inuti byggnaden som kan vara känsliga för bländning ska identifieras 

och åtgärder för att begränsa direkt eller indirekt bländning på dessa platser 

ska specificeras.  

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller entreprenören med ansvar för utformning och 

byggande eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift 

ska tillhandahålla modelleringsdata för dagsljusförhållanden och 

bländningsidentifiering tillsammans med en strategi för att motverka 

bländning.  

 

 

B7.2 Dagsljusinsläpp och skydd mot bländning 

Dynamisk modellering ska användas för att demonstrera att det användbara kontorsutrymmet, sett till hela året, 

under minst 55 % av arbetstiden tar emot följande:  

- Ett sDA-värde (Spatial Daylight Autonomy – spatial dagsljusautonomi) på  

- Ett DGP-värde (Daylight Glare Probability – sannolikhet för bländning) på 



 

Båda dessa värden ska mätas på en arbetshöjd som ska definieras av den upphandlande myndigheten. DGP-

värdet ska mätas där fönster är i blickfånget vid ögonnivå.  

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller entreprenören med 

ansvar för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla en översiktsrapport baserad på ett års 

modelleringsdata för dagsljus- och bländningsnivåer.  

B7.3 Ventilation och luftkvalitet 

Ventilationssystemet ska vara specificerat att leverera inomhusluft med 

kvalitetsklassen IDA 2 enligt EN 15251 eller motsvarande.  

På platser med dålig utomhusluft ska byggnadens ventilationssystem vara 

utformat på ett sådant sätt att ren luft ändå levereras till kontoren, i enlighet 

med följande kriterier:  

- Inga luftintag får vara placerade på fasader som är exponerade för 

livligt trafikerade vägar (vägarna ska anges i anbudsinfordran). Om 

detta inte är möjligt ska luftintagens öppningar placeras så högt 

ovanför mark som möjligt. Utformningen ska dessutom vara i 

enlighet med riktlinje A2.2 i EN 13779. 

B7.3 Ventilation och luftkvalitet 

Ventilationssystemet ska vara specificerat att leverera luft med kvalitetsklassen IDA 1 enligt EN 15251 eller 

motsvarande. 

På platser med dålig utomhusluft ska byggnadens ventilationssystem vara utformat på ett sådant sätt att ren luft 

ändå levereras till kontoren, i enlighet med följande kriterier: 

- Luftintagen ska sitta minst 20 meter10 från källor till dåligt luftkvalitet (enligt definitionen nedan). Om 

detta inte är möjligt ska luftintagens öppningar placeras så högt ovanför mark som möjligt. 

Utformningen ska dessutom vara i enlighet med riktlinje A2.2 i EN 13779. 

- Ventilationssystemets filter ska vara i enlighet med specifikationerna i tabell A.5 i EN 13779 eller 

motsvarande.  

                                                           
10 

Detta bör vara det geometriska avståndet mätt över det offentliga rummets och byggnadens ytor och inte ett linjärt avstånd från punkt till punkt. Ibland kallas detta i CAD-sammanhang 

(Computer Aided Design) för en multipel eller segmenterad linje, eller en polylinje.
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- Ventilationssystemets filter ska vara i enlighet med 

specifikationerna i tabell A.5 i EN 13779 eller motsvarande. 

Med dålig luftkvalitet menas utomhusluft (ODA – Outdoor Air) av klass 2 

eller 3 enligt EN 13779. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller entreprenören med ansvar för utformning, 

byggande och drift ska visa att byggnaden uppfyller kriterierna för den 

angivna IDA-kvalitetsklassen enligt EN 15251 eller motsvarande. Ritningar 

och planer över ventilationssystemet som tydligt visar luftintagens placeringar 

ska tillhandahållas. Dessa ska lämnas in såväl i stadiet för detaljerad 

utformning som vid färdigställandet. Projekteringsgruppen eller entreprenören 

ska dessutom begära in lokala mätdata över luftkvaliteten från den ansvariga 

lokala myndigheten, för att det ska gå att klassificera platsen enligt EN 13779.  

Med dålig luftkvalitet menas utomhusluft (ODA – Outdoor Air) av klass 2 eller 3 enligt EN 13779. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska visa att byggnaden 

uppfyller kriterierna för den angivna IDA-kvalitetsklassen enligt EN 15251 eller motsvarande. Ritningar och 

planer över ventilationssystemet som tydligt visar luftintagens placeringar ska tillhandahållas. Dessa ska lämnas 

in såväl i stadiet för detaljerad utformning som vid färdigställandet. Projekteringsgruppen eller entreprenören ska 

dessutom tillhandahålla lokala mätdata över luftkvaliteten från den ansvariga lokala myndigheten, för att det ska 

gå att klassificera platsen enligt EN 13779. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

B8.1 Minimikrav på energiprestanda  

Det här kriteriet är ett komplement till kriterium B1. Det uppmuntrar till 

ytterligare prestandaförbättringar som går längre än kraven i detta kriterium. 

Den upphandlande myndigheten ska tilldela poäng utifrån den modellerade 

förbättringen av byggnadens energiprestanda jämfört med kraven i kriterium 

B1. Denna poängtilldelning kan baseras på energicertifikatets klassificering 

eller göras utifrån antalet förbättringssteg om 15 kWh/m2. 

Kontroll:  

Se kriterium B1. 

 

B8.1 Minimikrav på energiprestanda  

Det här kriteriet är ett komplement till kriterium B1. Det uppmuntrar till ytterligare prestandaförbättringar som 

går längre än kraven i detta kriterium. 

Den upphandlande myndigheten ska tilldela poäng utifrån den modellerade förbättringen av byggnadens 

energiprestanda på ett av följande sätt: 

o Antingen i förhållande till hur nära den föreslagna utformningen hamnar medlemsstatens nationella 

nära-nollenergikrav i kWh/m2, eller, om dessa krav inte är definierade, 

o utifrån en jämförelse av utformningsförslag som, beroende på de rådande nationella minimikraven, har 

ett primärenergibehov på 

i) (för renoveringar): upp till 100 kWh/m2, 

ii) (för nybyggnationer): upp till 60 kWh/m2. 

Poängen kan tilldelas utifrån antalet förbättringssteg om 15 kWh/m2. Under alla omständigheter ska 

kombinationen av åtgärder som används för att uppnå denna prestanda resultera i ett positivt nettonuvärde vid 

användning av beräkningsmetoden för kostnadsoptimala nivåer för en offentlig kontorsbyggnad, enligt 

metodbeskrivningen i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012.  

Kontroll:  

Se kriterium B1. 

B8.2 Global uppvärmningspotential (GWP) under byggnadens livscykel  

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
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Poäng ska tilldelas när tilldelningskriteriet B10.1 för miljövarudeklarationer också finns med i anbudsinfordran. Den globala uppvärmningspotentialen (GWP – Global Warming Potential)11 för 

byggnadens uppskattade energiprestanda ska beräknas över den livslängd som används i B10.1. GWP-resultaten för B1 och B10.1 ska läggas samman. Poäng ska tilldelas de anbudsgivare som 

har lägst sammanlagd GWP.  

Kontroll:  

Prestandauppgifterna från kontrollen av kriterierna B1 och B10.1 ska användas för att beräkna den globala uppvärmningspotentialen. Uppgifterna och beräkningarna ska presenteras i översiktlig 

form.  

 B9. Energikällor med låga eller inga utsläpp av koldioxid 

Det här kriteriet är ett komplement till kriterium B4. Det uppmuntrar till ytterligare prestandaförbättringar som 

går längre än kraven i detta kriterium. 

Upphandlaren ska tilldela poäng i proportion till den extra del av byggnadens primärenergianvändning som 

tillhandahålls/produceras genom lokala förnybara energikällor eller högeffektiva alternativa system som 

installeras inom byggnadens tomt eller delas med andra byggnader.  

Kontroll:  

Projekteringsgruppen (vid en utformningstävling) eller entreprenören med ansvar  för utformning och byggande 

eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla planer och ritningar för de 

energisystem som ska installeras, tillsammans med beräkningar av den modellerade energiproduktionen och 

nettobidraget till byggnadens primärenergianvändning. 

 

B10.1 De viktigaste byggelementens prestanda: sammanställning av 

miljövarudeklarationer (EPD:er) 

Det här kriteriet ska användas i kombination med tilldelnings- och 

kärnkriteriet B8.1 (minimikrav avseende energiprestanda), för att även ta 

hänsyn till byggnadens användningsfas. 

Det här kriteriet får endast användas när en mängdförteckning12 för en 

referensbyggnad ska tillhandahållas till anbudsgivarna som en grund för 

jämförelse eller när utformningar som lämnats in av olika anbudsgivare ska 

jämföras mot varandra under en konkurrensprocess. 

Ytterligare tekniska riktlinjer ska följas under upphandlingsprocessen, i 

enlighet med bilaga 1 (alternativet med miljövarudeklarationer).  

En teknisk granskare som är specialiserad på livscykelanalyser ska hjälpa till 

att förbereda anbudsinfordran och utföra en kritisk granskning av de 

B10.1 De viktigaste byggelementens prestanda: utförande av en livscykelanalys (LCA) 

Om detta kriterium används ska tilldelnings- och kärnkriteriet B8.1 (minimikrav avseende energiprestanda) inte 

användas, för att undvika att byggnadens användningsfas räknas två gånger. 

Det här kriteriet får endast användas när en mängdförteckning8 för en referensbyggnad ska tillhandahållas till 

anbudsgivarna som en grund för jämförelse eller när utformningar som lämnats in av olika anbudsgivare ska 

jämföras mot varandra under en konkurrensprocess. 

Ytterligare tekniska riktlinjer ska följas under upphandlingsprocessen, i enlighet med bilaga 2 (alternativet för 

livscykelanalys).  

En teknisk granskare som är specialiserad på livscykelanalyser ska hjälpa till att förbereda anbudsinfordran och 

utföra en kritisk granskning av de inlämnade anbuden. 

Den upphandlande myndigheten ska tilldela poäng baserat på förbättringen av miljöprestandan under livscykeln 

för de viktigaste byggelementen, som listas i tabell b, i jämförelse med en referensbyggnad eller andra 

                                                           
11 

Om resultatet från B1 är uttryckt i kWh ska detta omvandlas till GWP med hjälp av utsläppsfaktorerna för elmixen och bränslena som används, enligt specifikationerna i de produktspecifika 

reglerna för miljövarudeklarationssystemet.
  

12 
En mängdförteckning är en lista över poster som tillhandahåller detaljerade identifierande beskrivningar och tydliga kvantiteter för det arbete som omfattas av ett kontrakt (RICS 2011).
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inlämnade anbuden. 

Den upphandlande myndigheten ska tilldela poäng baserat på förbättringen av 

miljöprestandan under livscykeln för de viktigaste byggelementen, som listas i 

tabell a, i jämförelse med en referensbyggnad eller andra konkurrerande 

utformningar. Detta ska ske enligt alternativ 1 (baserat på 

miljövarudeklarationer) som presenteras nedan. Grunden för jämförelsen och 

alternativet som ska användas ska specificeras i anbudsinfordran.  

Tabell a. Byggelement som ska bedömas 

Nybyggnation Renovering 

 Grund och underbyggnad.  

 Stomme, inklusive bjälklag, 

pelare och betongplattor. 

 Ytterväggar, fasadbeklädnad 

och isolering. 

 Golv och innertak. 

 Innerväggar. 

 Fönster. 

 Yttertak. 

 Ytterväggar, fasadbeklädnad 

och isolering. 

 Omläggning av tak och 

takisolering. 

 Fönster. 

När nya våningar eller utbyggnader 

planeras som utgör mer än 25 

procent av den befintliga 

användbara golvytan, ska listan 

över element för nybyggnationer 

också användas. 

 

Prestandan ska bedömas med användning av miljövarudeklarationer som är i 

enlighet med ISO 14025 eller EN 15804. I anbudsinfordran ska specificeras 

vilken av följande tre metoder som ska användas för bedömningen: 

(i) Förenklat alternativ: Sammanräkning av GWP-indikatorresultaten 

(global uppvärmningspotential) för varje byggelement, angivet som 

växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter.  

(ii) Alternativ med indikatorresultat: Sammanräkning av resultaten från 

miljövarudeklarationerna (LCA-resultat för indikatorer) för varje 

byggelement.  

(iii) Alternativ med poäng eller värdering: Sammanräkning av de 

viktade miljövarudeklarationspoängen eller -klassificeringarna 

(vanligtvis i form av en siffra eller en bokstav) för varje 

byggelement. 

konkurrerande utformningar. Detta ska ske enligt alternativ 2 (baserat på en livscykelanalys) som presenteras 

nedan. Grunden för jämförelsen och alternativet som ska användas ska specificeras i anbudsinfordran.  

Tabell b. Byggelement som ska bedömas 

Nybyggnation Renovering 

 Grund och underbyggnad.  

 Stomme, inklusive bjälklag, pelare och 

betongplattor. 

 Ytterväggar, fasadbeklädnad och isolering. 

 Golv och innertak. 

 Innerväggar. 

 Fönster. 

 Yttertak. 

 Ytterväggar, fasadbeklädnad och isolering. 

 Omläggning av tak och takisolering. 

 Fönster. 

När nya våningar eller utbyggnader planeras som 

utgör mer än 25 procent av den befintliga användbara 

golvytan, ska listan över element för nybyggnationer 

också användas. 

 

Miljöprestandan ska utvärderas genom att en livscykelanalys (LCA) utförs för byggnaden i enlighet med ISO 

14040/14044 eller EN 15978. I anbudsinfordran ska specificeras vilken av följande metoder som ska användas 

för utvärderingen: 

(i) Resultat från miljöpåverkanskategorier: De sammanlagda resultaten för varje indikator som erhållits 

med användning av den specificerade metoden för livscykelanalys. 

(ii) Poäng från verktyg för livscykelanalys: Ett poängvärde som erhållits genom användning av ett nationellt 

eller regionalt verktyg för livscykelanalys av byggnader som används av myndigheter. 

(iii) Livscykelanalyspoäng från bedömningssystem för byggnader: Ett normaliserat och viktat poängvärde 

från ett livscykelanalysbaserat kriterium inom ett nationellt eller regionalt bedömnings- och 

certifieringssystem för byggnader som används av myndigheter. 

För vart och ett av dessa fall ska metoden, som minimum, innefatta de indikatorer för miljöpåverkanskategorier 

under livscykeln som specificeras i bilaga 2. 

När analys som utgår från en livscykelanalys utförs före upphandlingen av huvudentreprenaden, ska 

projekteringsgruppen lämna en sammanfattning av de viktigaste tekniska antaganden som använts till den 

upphandlande myndigheten, så att dessa kan inkluderas i anbudsspecifikationerna. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för utformning och byggande eller anbudsgivaren för utformning, 

byggande och drift ska tillhandahålla en materialförteckning för den föreslagna utformningen och resultaten av 

livscykelanalysen, som ska rapporteras enligt ISO 14044 eller EN 15978. Jämförelsen med referensbyggnaden 
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De produktspecifika reglerna (PCR – Product Category Rules)13 för 

miljövarudeklarationerna ska specificeras i anbudsinfordran och alla 

anbudsgivare ska sammanställa miljövarudeklarationer utifrån de 

produktspecifika reglerna, som ska vara i enlighet med ISO 14025 eller EN 

15804. Endast produktspecifika regler som verifierats av tredje part ska 

användas. I detta ska ingå verifiering av primärdata. 

I vissa medlemsstater kan det redan finnas tillståndskrav och tillhörande regler 

för byggnader enligt vilka det krävs att den globala uppvärmningspotentialen 

anges. I dessa fall ska anbudsgivarna följa dessa regler. Normalisering och 

viktning för att få fram en poäng eller en klassificering för byggelement ska 

tillåtas när nationella produktspecifika regler har tagits fram till stöd för 

byggnadslovskrav eller ett bedömnings- och certifieringssystem för 

byggnader.  

När analys med användning av miljövarudeklarationer utförs före 

upphandlingen av huvudentreprenaden, ska projekteringsgruppen lämna en 

sammanfattning av de viktigaste tekniska antaganden som använts till den 

upphandlande myndigheten, så att dessa kan inkluderas i 

anbudsspecifikationerna. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för utformning och byggande eller 

anbudsgivaren för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla en 

materialförteckning för den föreslagna utformningen och resultaten av 

miljövarudeklarationerna, som ska rapporteras enligt ISO 14025 eller EN 

15804. Jämförelsen med referensbyggnaden ska anges i en kortfattad teknisk 

rapport, där det föreslagna utformningsalternativet (eller 

utformningsalternativen) jämförs och förbättringspotentialen beräknas. I den 

tekniska rapporten ska det beskrivas hur de ”tekniska punkter som ska tas 

upp” (enligt bilaga 1) har hanterats. 

Om resultaten från ett bedömnings- och certifieringssystem för byggnader 

används, ska anbudsgivarens ackrediterade byggnadsinspektör utföra en 

verifiering i enlighet med den metod som används i systemet.  

Den tekniska rapporten ska genomgå en kritisk granskning av den tekniska 

granskare för livscykelanalys som utsetts av den upphandlande myndigheten. 

Den kritiska granskningen ska följa riktlinjerna i bilaga 3.  

ska anges i en kortfattad teknisk rapport, där det föreslagna utformningsalternativet (eller 

utformningsalternativen) jämförs och förbättringspotentialen beräknas. I den tekniska rapporten ska det 

beskrivas hur de ”tekniska punkter som ska tas upp” (enligt bilaga 2) har hanterats. 

Om resultaten från ett bedömnings- och certifieringssystem för byggnader används, ska anbudsgivarens 

ackrediterade byggnadsinspektör utföra en verifiering i enlighet med den metod som används i systemet.  

Den tekniska rapporten ska genomgå en kritisk granskning av den tekniska granskare för livscykelanalys som 

utsetts av den upphandlande myndigheten. Den kritiska granskningen ska följa riktlinjerna i bilaga 3.  

B10.2 Inblandning av återvunnet innehåll i betong och murverk  B10.2 Inblandning av återvunnet eller återanvänt innehåll i betong och murverk  

                                                           
13 

De produktspecifika reglerna måste följas vid framtagningen av varje enskild miljövarudeklaration. De definierar hur livscykelanalysen ska utföras och verifieras för varje produkt, för att få 

en enhetlig tillämpning.
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Det här kriteriet ska användas när en konstruktionslösning av betong och 

murverk ska utformas av alla anbudsgivare. Det rekommenderas att överväga 

att kombinera kriteriet med kriterium B10.3, men det ska inte användas om 

kriterium B10.1 är valt.14 

Det här kriteriet är tillämpligt för kontorsbyggnader med betongstomme, 

väggar och utfackningsväggar av betongblock och murade inner- och 

ytterväggar.  

Den upphandlande myndigheten ska tilldela poäng till anbudsgivare som 

uppnår minst 15 procent återvunnet innehåll och/eller biprodukter15, sett till 

värde, av den totala mängden viktiga byggelement som anges i tabell c.  

Minimiandelen som krävs kan sättas högre om avtal nås med 

projekteringsgruppen innan upphandlingen av huvudentreprenaden påbörjas. 

Tabell c. Byggelement som ska tas med  

Nybyggnation Renovering 

 Stomme, inklusive bjälklag, 

pelare och betongplattor. 

 Ytterväggar.  

 Golv och innertak. 

 Innerväggar. 

 Yttertak. 

 Grund och underbyggnad. 

 Ytterväggar.  

 Innerväggar. 

 Omläggning av tak.  

När nya våningar eller 

utbyggnader planeras som utgör 

mer än 25 procent av den 

befintliga användbara golvytan, 

ska listan över element för 

nybyggnationer också användas. 

Det återvunna innehållet ska beräknas med utgångspunkt i en genomsnittlig 

massbalans av återvunnet material och/eller biprodukter utifrån hur 

produkterna produceras och levereras till byggarbetsplatsen, enligt följande 

(efter vad som är tillämpligt):  

- För varje färdigblandad sats från vilken leveranser skickas till 

byggarbetsplatsen, i enlighet med EN 12620 (ballast för betong) och 

EN 206 (betong) eller motsvarande. 

- På årsbasis för fabrikstillverkade paneler, pelare, block och element 

där en viss innehållsnivå anges, i enlighet med EN 12620 (ballast 

för betong) och EN 206 (betong) eller motsvarande.  

Det här kriteriet ska användas när en konstruktionslösning av betong och murverk ska utformas av alla 

anbudsgivare. Det rekommenderas att överväga att kombinera kriteriet med kriterium B10.3, men det ska inte 

användas om kriterium B10.1 är valt
14

. 

Det här kriteriet är tillämpligt för kontorsbyggnader med betongstomme, väggar och utfackningsväggar av 

betongblock och murade inner- och ytterväggar.  

Den upphandlande myndigheten ska tilldela poäng till anbudsgivare som uppnår minst 30 procent återvunnet 

innehåll, återanvänt innehåll och/eller biprodukter
15

, sett till värde, av den totala mängden viktiga byggelement 

som anges i tabell d.  

Minimiandelen som krävs kan sättas högre om avtal nås med projekteringsgruppen innan upphandlingen av 

huvudentreprenaden påbörjas. 

Beroende på de lokala förhållandena kan den upphandlande myndigheten välja att tilldela fler poäng för 

återanvänt innehåll. Till exempel kan utformningar som återanvänder den primära lastbärande konstruktionen 

för en befintlig byggnad gynnas.  

Tabell d. Byggelement som ska tas med  

Nybyggnation Renovering 

 Stomme, inklusive bjälklag, pelare och 

betongplattor. 

 Ytterväggar.  

 Golv och innertak. 

 Innerväggar. 

 Yttertak. 

 Grund och underbyggnad. 

 Ytterväggar.  

 Innerväggar. 

 Omläggning av tak.  

När nya våningar eller utbyggnader planeras som 

utgör mer än 25 procent av den befintliga 

användbara golvytan, ska listan över element för 

nybyggnationer också användas. 

 

Det återvunna eller återanvända innehållet ska beräknas med utgångspunkt i en genomsnittlig massbalans av 

återvunnet innehåll och/eller biprodukter utifrån hur produkterna produceras och levereras till byggarbetsplatsen, 

enligt följande (efter vad som är tillämpligt):  

- För varje färdigblandad sats från vilken leveranser skickas till byggarbetsplatsen, i enlighet med EN 

12620 (ballast för betong) och EN 206 (betong) eller motsvarande. 

- På årsbasis för fabrikstillverkade paneler, pelare, block och element där en viss innehållsnivå anges, i 

enlighet med EN 12620 (ballast för betong) och EN 206 (betong) eller motsvarande.  

- Kompletta återanvända produkter, inklusive ett bestyrkande av deras ursprung. 

                                                           
14 

Om specifika lokala förhållanden och planeringsbeslut stödjer användningen av återvunnet innehåll, kan den upphandlande myndigheten bedöma, från fall till fall, om det är möjligt att ta med 

ett kriterium om återvunnet innehåll i anbudsinfordran tillsammans med helhetskriteriet B10.1 om miljövarudeklarationer/livscykelanalys. De antaganden och livscykelinventeringsdata som är 

kopplade till produktions- och konstruktionsfasen för de återvunna materialen måste i så fall tas med i responsen på B10.1.
  

15 
En biprodukt definieras i artikel 5 i avfallsdirektivet som ”[e]tt ämne eller ett föremål som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta”.
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Kontroll: Anbudsgivaren för huvudentreprenaden, entreprenören med ansvar 

för utformning och byggande eller entreprenören med ansvar för utformning, 

byggande och drift ska ange det totala återvunna innehållet, med en 

kvantifiering av det totala återvunna innehållets proportionella bidrag till det 

totala värdet av de angivna byggelementen, baserat på den information som 

lämnats av tillverkaren (eller tillverkarna) av byggprodukten.  

Anbudsgivaren för huvudentreprenaden, entreprenören med ansvar för 

utformning och byggande eller entreprenören med ansvar för utformning, 

byggande och drift ska beskriva hur det totala värdet ska beräknas och 

kontrolleras. Denna beskrivning ska, som minimum, innehålla handlingar för 

satsen, styrdokument för fabrikstillverkningen och leveransdokumentation, 

samt ange hur tredjepartsverifiering kommer att arrangeras under 

byggnadsfasen. 

Beställningen och leveransen till byggarbetsplatsen av dessa byggelement ska 

senare verifieras av huvudentreprenören för bygget (se avsnitt D6). 

Kontroll: Anbudsgivaren för huvudentreprenaden, entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller 

entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska ange det totala återvunna innehållet, med en 

kvantifiering av det återvunna eller återanvända innehållets proportionella bidrag till det totala värdet av de 

angivna byggelementen, baserat på den information som lämnats av tillverkaren (eller tillverkarna) av 

byggprodukten.  

Anbudsgivaren för huvudentreprenaden, entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller 

entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska beskriva hur det totala värdet ska beräknas och 

kontrolleras. Denna beskrivning ska, som minimum, innehålla handlingar för satsen, styrdokument för 

fabrikstillverkningen och leveransdokumentation, samt ange hur tredjepartsverifiering kommer att arrangeras 

under byggnadsfasen. 

Beställningen och leveransen till byggarbetsplatsen av dessa byggelement ska senare verifieras av 

huvudentreprenören för bygget (se avsnitt D6). 

B10.3 Miljöprestandakrav rörande växthusgasutsläpp (i koldioxidekvivalenter) från transport av ballast  

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Det här kriteriet bör inte användas när kriterium B10.1 tillämpas. Däremot rekommenderas det att överväga att kombinera kriteriet med kriterium B10.2 för att uppnå en total miljömässig 

fördel. En sådan kombination bör alltid göras baserat på en förståelse av de lokala marknadsförhållandena och genom att fastställa och tydligt specificera i anbudsinfordran en viktning av de 

båda kriterierna som säkerställer en effektiv konkurrens och belönar anbud som erbjuder den bästa totala miljöprestandan.  

Poäng ska tilldelas i förhållande till utsläppsminskningen av växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) per ton ballast16 som används vid tillverkningen av de viktiga byggelement som listas i 

tabell e. Den metod och det verktyg som ska användas för att beräkna utsläppen av växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) från transporten ska specificeras i anbudsinfordran. I vissa 

medlemsstater kan det redan finnas krav kopplade till byggnadslov och tillhörande verktyg för beräkning av transportrelaterade växthusgasutsläpp (i koldioxidekvivalenter). I sådana fall ska 

anbudsgivarna ange utsläppen baserat på dessa regler.  

Ett maximimål för växthusgasutsläpp (i koldioxidekvivalenter) per ton transporterad ballast kan fastställas av den upphandlande myndigheten baserat på information från projekteringsgruppen. 

Detta ska tillsammans med antaganden och regler tas med i anbudsinfordran för huvudentreprenaden. 

Tabell e. Byggelement som ska tas med  

Nybyggnation Renovering 

 Stomme, inklusive bjälklag, pelare och betongplattor. 

 Ytterväggar.  

 Golv och innertak. 

 Innerväggar. 

 Yttertak. 

 Grund och underbyggnad. 

 Ytterväggar. 

 Innerväggar. 

 Omläggning av tak. 

När nya våningar eller utbyggnader planeras som utgör mer än 25 procent av den befintliga 

användbara golvytan, ska listan över element för nybyggnationer också användas. 

 

                                                           
16 Ballast kan bestå av i) naturlig ballast (t.ex. sand, grus och stenkross), ii) återvunnen ballast (t.ex. material från bygg- och rivningsavfall) och iii) sekundär ballast (t.ex. slagg och aska från industriprocesser). 
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Kontroll:  

Anbudsgivaren för utformning och byggande eller anbudsgivaren för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla en uppskattning av växthusgasutsläppen (i koldioxidekvivalenter) per ton 

för ballast som ska användas i de angivna byggelementen med användning av det beräkningsverktyg som anges i anbudsinfordran. Transportsättet (eller transportsätten) ska specificeras och 

utsläppsfaktorn för varje transportsätt multipliceras med de relevanta materialkvantiteterna enligt mängdförteckningen.  

 

 

C. Tömning, rivning och förberedande byggplatsarbeten 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

C1. Plan för redovisning och hantering av rivningsavfall 

Minst 55 viktprocent av det ofarliga avfall som uppstår under rivning och tömning, exklusive 

grävning och återfyllning, ska förberedas för återanvändning, återvinning eller andra former av 

materialåtervinning. Detta ska bland annat innefatta följande:  

(i) Trä, glas, metall, tegel, sten, keramiska material och betongmaterial som återvinns 

från byggnadens stomme.  

(ii) Inredning och icke-bärande element, däribland dörrar med dörrkarmar, 

golvbeläggningar, takskivor, gipsskivor, plastprofiler, isoleringsmaterial, 

fönsterramar, fönsterglas, tegelstenar, betong i form av block och färdiggjutna 

element och armeringsstål.  

Entreprenören ska  innan rivningen/tömningen påbörjas redovisa vad som kan återanvändas, 

återvinnas eller materialåtervinnas. Avfallsredogörelsen ska innefatta följande: 

(i) Identifiering och riskbedömning av farligt avfall (inklusive elektriskt och elektroniskt 

avfall) som kan kräva specialisthantering och -behandling, eller utsläpp som kan 

uppkomma under rivningen. 

(ii) En mängdförteckning med en uppdelning i olika byggnadsmaterial och -produkter.  

(iii) En uppskattning av återanvändnings- och återvinningspotentialen i procent, baserat på 

föreslagna system för avfallssortering under rivningsprocessen.  

De identifierade materialen, produkterna och elementen ska specificeras i en mängdförteckning 

för rivningen.  

Kontroll:  

Huvudentreprenören för bygget, entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller 

entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska lämna in en redovisning före 

C1. Plan för redovisning och hantering av rivningsavfall 

Minst 80 viktprocent av det ofarliga avfall som uppstår under rivning och tömning, exklusive 

grävning och återfyllning, ska förberedas för återanvändning och återvinning. Detta ska bland 

annat innefatta följande:  

(i) Trä, glas, metall, tegel, keramiska material och betongmaterial som återvinns från 

byggnadens stomme.  

(ii) Inredning och icke-bärande element, däribland dörrar med dörrkarmar, 

golvbeläggningar, takskivor, gipsskivor, plastprofiler, isoleringsmaterial, 

fönsterramar, fönsterglas, tegelstenar, betong i form av block och färdiggjutna 

element och armeringsstål.  

Entreprenören ska  innan rivningen/tömningen påbörjas redovisa vad som kan återanvändas 

eller återvinnas. Avfallsredogörelsen ska innefatta följande: 

(i) Identifiering och riskbedömning av farligt avfall (inklusive elektriskt och elektroniskt 

avfall) som kan kräva specialisthantering och -behandling, eller utsläpp som kan 

uppkomma under rivningen. 

(ii) En mängdförteckning med en uppdelning i olika byggnadsmaterial och -produkter.  

(iii) En uppskattning av återanvändnings- och återvinningspotentialen i procent, baserat på 

föreslagna system för avfallssortering under rivningsprocessen.  

De identifierade materialen, produkterna och elementen ska specificeras i en mängdförteckning 

för rivningen.  

Kontroll:  

Huvudentreprenören för bygget, entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller 

entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska lämna in en redovisning före 
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rivning/tömning som innehåller den specificerade informationen.  

Ett system för att övervaka och redogöra för avfallet som uppstår ska användas. Vart 

ivägskickat avfall och avfall som upphör att vara avfall tar vägen ska följas genom fraktsedlar 

och fakturor. Uppgifter från övervakningen ska överlämnas till den upphandlande 

myndigheten.  

rivning/tömning som innehåller den specificerade informationen.  

Ett system för att övervaka och redogöra för avfallet som uppstår ska användas. Vart 

ivägskickat avfall och avfall som upphör att vara avfall tar vägen ska följas genom fraktsedlar 

och fakturor. Uppgifter från övervakningen ska överlämnas till den upphandlande 

myndigheten.  
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D. Byggandet av byggnaden eller större renoveringsarbeten 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER  

D1. Införskaffande av lagligt timmer av huvudentreprenören för bygget 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Allt timmer och alla trävaror17 som ska levereras enligt entreprenadkontraktet måste ha avverkats på laglig väg enligt förordning (EU) nr 995/2010 (EU:s timmerförordning).  

Den här tekniska specifikationen bör kombineras med klausulen om fullgörande av kontrakt under D7. 

Kontroll:  

Senast när entreprenadkontraktet tilldelas ska huvudentreprenören för bygget tillhandahålla följande information: 

– Uppgifter om de verksamhetsutövare eller handlare (enligt definitionerna i förordning (EU) nr 995/2010) som ska leverera timret och trävarorna som ska användas för byggandet av byggnaden.  

– Bevis på de förfaranden för riskbedömning och riskreducering som används av verksamhetsutövaren (eller verksamhetsutövarna) som för första gången för in timret och trävarorna som ska 

användas för byggandet av byggnaden på EU:s inre marknad, i enlighet med artikel 6.1 b och c i förordning (EU) nr 995/2010. När så är tillämpligt även bevis på de förfaranden som används av 

handlare längre ned i leveranskedjan för att säkerställa spårbarhet, i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 995/2010. 

 

D2. Installation och driftsättning av byggnadens energisystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Beroende på upphandlingssättet kan det här kriteriet även gälla system som installeras av en oberoende entreprenör för energitjänster (se avsnitt E). 

Följande system ska utformas, installeras och driftsättas i enlighet med de överenskomna utformningarna och specifikationerna. 

- Värme, kyla och ventilation (HVAC).  

- Energitekniker med låga eller inga utsläpp av koldioxid. 

- Byggnadens energiledningssystem (BEMS). 

- Belysningsstyrning.  

Varje system ska utsättas för ett funktionstest, som innefattar en mätning av prestandan. 

HVAC-system ska vara i enlighet med EN 12599 eller motsvarande och, när så är relevant med tanke på andra installerade system, andra tillämpliga EN- eller ISO-standarder eller nationella 

standarder, eller dessas motsvarigheter.  

Kontroll:  

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska beskriva ett funktionstestförfarande för att kontrollera att systemen presterar inom 

                                                           
17 Gäller timmer och trävaror som omfattas av EU:s timmerförordning. 
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konstruktionsspecifikationerna och åta sig att utföra dessa tester. 

D3. Hantering av avfall på byggarbetsplatsen 

Avfallet som uppkommer under byggande och renovering, exklusive rivningsavfall, ska uppgå 

till maximalt 11 ton per 100 m2 intern kontorsgolvyta (bruttoyta). 

En plan för att hantera avfall på byggarbetsplatsen ska tas fram innan arbetet påbörjas på 

platsen. Genom planen ska system inrättas för sortering av material på plats för återanvändning, 

återvinning och andra former av materialåtervinning. Planen för hantering av avfall på 

byggarbetsplatsen ska omfatta följande:  

(i) Byggprodukter som utgör viktiga byggelement, däribland timmer, glas, metall, tegel, 

keramiska material, betong och inert avfall, samt tillhörande förpackningsmaterial.  

(ii) Byggprodukter som utgör delar av byggnadens inredning, däribland golvbeläggningar, 

takskivor, gipsskivor, plastprofiler och isoleringsmaterial, samt tillhörande 

förpackningsmaterial.  

Avfallssorteringen av material för återanvändning, återvinning och materialåtervinning ska 

följa avfallshierarkin i direktiv 2008/98/EG.  

Kontroll:  

Huvudentreprenören för bygget, entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller 

entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska lämna in en plan för 

hantering av avfall på byggarbetsplatsen som ska bestå av följande delar:  

(i) En materialförteckning där det uppskattas hur mycket avfall som kommer att uppstå, 

baserat på god praxis.  

(ii) En uppskattning av återanvändningspotentialen i procent, baserat på sortering av avfall 

under byggprocessen.  

(iii) En uppskattning av återvinnings- och materialåtervinningspotentialen i procent, baserat 

på sortering av avfall. 

Ett system ska användas för att övervaka och redogöra för avfallet som uppstår och för att följa 

vart avfallet skickas. Uppgifter från övervakningen ska överlämnas till den upphandlande 

myndigheten. 

D3. Hantering av avfall på byggarbetsplatsen 

Avfallet som uppkommer under byggande och renovering, exklusive rivningsavfall, ska uppgå 

till maximalt 7 ton per 100 m2 intern kontorsgolvyta (bruttoyta). 

En plan för att hantera avfall på byggarbetsplatsen ska tas fram innan arbetet påbörjas på 

platsen. I planen ska identifieras möjligheter att förebygga avfall och inrättas system för 

sortering av material på plats för återanvändning, återvinning och andra former av 

materialåtervinning. Planen för hantering av avfall på byggarbetsplatsen ska omfatta följande:  

(i) Byggprodukter som utgör viktiga byggelement, däribland timmer, glas, metall, tegel, 

keramiska material, betong och inert avfall, samt tillhörande förpackningsmaterial.  

(ii) Byggprodukter som utgör delar av byggnadens inredning, däribland golvbeläggningar, 

takskivor, gipsskivor, plastprofiler och isoleringsmaterial, samt tillhörande 

förpackningsmaterial.  

Avfallssorteringen av material för återanvändning, återvinning och materialåtervinning ska 

följa avfallshierarkin i direktiv 2008/98/EG.  

Kontroll:  

Huvudentreprenören för bygget, entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller 

entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska lämna in en plan för 

hantering av avfall på byggarbetsplatsen som ska bestå av följande delar:  

(i) En materialförteckning där det uppskattas hur mycket avfall som kommer att uppstå och 

potentialen att förebygga avfall, baserat på god praxis.  

(ii) En uppskattning av återanvändningspotentialen i procent, baserat på sortering av avfall 

under byggprocessen.  

(iii) En uppskattning av återvinnings- och materialåtervinningspotentialen i procent, baserat 

på sortering av avfall. 

Ett system ska användas för att övervaka och redogöra för avfallet som uppstår och för att följa 

vart avfallet skickas. Uppgifter från övervakningen ska överlämnas till den upphandlande 

myndigheten. 

D4. Val av inredningsmaterial och -ytor 

Varje material och yta som väljs för inredningen av kontoren ska följa utsläppsgränserna i 

tabell f nedan. Detta krav ska gälla för  

- takskivor, 

- färger och lacker, 

D4. Val av inredningsmaterial och -ytor 

Varje material och yta som väljs för inredningen av kontoren ska följa utsläppsgränserna i 

tabell g nedan. Detta krav ska gälla för  

- takskivor, 

- färger och lacker, 
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- textila golv- och väggbeläggningar, 

- laminat och mjuka golvbeläggningar, 

- golvbeläggningar av trä.  

Alla tester ska utföras på produkterna i deras slutliga skick. 

Tabell f. Utsläppsgränser för material och ytor 

Produkt Utsläppsgränser (μg/m3) 

3 dagar 28 dagar 

TVOC 

 

10 000  < 2 000  

Formaldehyd – 

 

< 120 

 

Kontroll:  

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och 

drift ska tillhandahålla testresultat som visar att kraven följs för alla använda material och ytor. 

Fastställandet av utsläppsvärdena ska ske i enlighet med CEN/TS 16516 eller motsvarande 

standarder för produkttestning eller motsvarande nationella miljömärkningar som använder det 

europeiska ”referensrummet” som utgångspunkt för testning.  

 

- textila golv- och väggbeläggningar, 

- laminat och mjuka golvbeläggningar, 

- golvbeläggningar av trä.  

Alla tester ska utföras på produkterna i deras slutliga skick. 

Tabell g. Utsläppsgränser för material och ytor 

Produkt Utsläppsgränser (μg/m3) 

3 dagar 28 dagar 

TVOC 

 

10 000  < 1 000  

SVOC  

 

– 100 

Formaldehyd – 

 

< 40 

Cancerframkallande ämnen 

- Trikloreten 

- Bensen 

- DEHP 

- DBP 

 

< 10, totalsumma för 

de fyra ämnena 

< 1 för varje ämne 

 

Kontroll:  

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och 

drift ska tillhandahålla testresultat som visar att kraven följs för alla använda material och ytor. 

Fastställandet av utsläppsvärdena ska ske i enlighet med CEN/TS 16516 eller motsvarande 

standarder för produkttestning eller motsvarande nationella miljömärkningar som använder det 

europeiska ”referensrummet” som utgångspunkt för testning.  

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

D5. Installation och driftsättning av byggnadens energisystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Beroende på upphandlingssättet kan det här kriteriet även gälla system som installeras av en oberoende entreprenör för energitjänster (se avsnitt E). 

Följande system ska installeras och driftsättas i enlighet med de överenskomna utformningarna och specifikationerna. 

- Värme, kyla och ventilation (HVAC).  

- Energitekniker med låga eller inga utsläpp av koldioxid. 
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- Byggnadens energiledningssystem (BEMS). 

- Belysningsstyrning.  

Varje system ska utsättas för ett funktionstest, enligt beskrivningen i det vinnande anbudet, som innefattar en mätning av prestandan. 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla en kopia av testrapporten eller certifikatet som bekräftar att byggnadens 

tjänster har testats och som innehåller uppgifter som visar att tjänsterna presterar inom konstruktionsspecifikationerna. 

D6. Inblandning av återvunnet innehåll  

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

I samband med att material beställs och fraktas till byggarbetsplatsen, ska innehållet av återvunnet material kontrolleras för varje sats av produkten så att det stämmer överens med det uppgivna 

innehållet18. 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska kontrollera att det uppgivna innehållet stämmer genom att inhämta information från 

leverantören (eller leverantörerna) av de använda byggprodukterna. Kontrollen ska innefatta beräkningar av massbalansen som stöds av resultat från test av satsen, leveransdokumentation 

och/eller styrdokument från fabrikstillverkningen. Vid alla kontroller ska uppgifterna verifieras genom granskning av tredje part.  

D7. Införskaffande av lagligt timmer 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier. När så är möjligt rekommenderas det att punktkontroller utförs i samarbete med den behöriga myndighet som ansvarar för genomförandet 

av förordning (EU) nr 995/2010.) 

Den upphandlande myndigheten har rätt att utföra punktkontroller för att undersöka efterlevnaden av den tekniska specifikationen D1 för alla eller en angiven delmängd av de trävaror som 

används inom ramen för kontraktet. På begäran ska entreprenören tillhandahålla bevis på att EU:s timmerförordning efterlevs, enligt följande:  

I de flesta fall – när entreprenören inte är det företag som för första gången släpper ut timret eller trävarorna på EU:s inre marknad utan erhåller dessa produkter från andra (definieras som en 

”handlare”19 i förordning (EU) nr 995/2010) – ska entreprenören tillhandahålla följande information vad gäller timmer eller trävaror som ska kontrolleras vid punktkontrollen: 

- Uppgifter om de verksamhetsutövare eller handlare som har levererat timret och trävarorna som ska användas för byggandet av byggnaden. 

- Handlingar eller andra uppgifter som anger att trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen. 

- Bevis på att den riskbedömning och de riskreduceringsåtgärder som används är i enlighet med artikel 6.1 b och c i förordning (EU) nr 995/2010. 

I de fall då entreprenören för första gången släpper ut timret eller trävarorna på EU:s inre marknad för användning i byggprojektet (definieras som en ”verksamhetsutövare”20 i förordning (EU) nr 

995/2010), ska entreprenören tillhandahålla följande information vad gäller timmer eller trävaror som omfattas av punktkontrollen: 

- En beskrivning av varje typ av timmer som används, inklusive handelsnamn, produkttyp, träslagets gängse namn och, i tillämpliga fall, dess fullständiga vetenskapliga namn. 

- Namn och adress för leverantören av timret och trävarorna. 

                                                           
18 

Med sats avses en kvantitet av en produkt som är märkt på samma sätt och tillverkad av samma blandaranläggning och under samma förhållanden enligt ett fastställt blandningsförhållande 

med samma ingångsmaterial. 
 

19 
Med handlare avses varje fysisk eller juridisk person som i samband med kommersiell verksamhet säljer eller köper timmer eller trävaror på den inre marknaden som redan släppts ut på den 

inre marknaden.
 

20 
Med verksamhetsutövare avses varje fysisk eller juridisk person som släpper ut timmer eller trävaror på marknaden.
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- Avverkningsland och i tillämpliga fall21 

i) subnationell region där timret avverkades,  

ii) avverkningskoncession, 

iii) kvantitet (uttryckt i volym, vikt eller antal enheter). 

- Handlingar eller andra uppgifter som anger att trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen. 

- Bevis på att den riskbedömning och de riskreduceringsåtgärder som används är i enlighet med artikel 6.1 b och c i förordning (EU) nr 995/2010. Detta kan innefatta certifiering eller 

andra av tredje part kontrollerade system. 

Timmer som omfattas av giltiga Flegt- eller Cites-tillstånd ska anses ha avverkats på lagligt sätt enligt förordning (EU) nr 995/2010. 

Bakgrundsinformation: Hållbart införskaffande av timmer 

Dessa kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling innehåller inte något förslag om införskaffande av timmer från hållbart skogsbruk, av följande anledningar: 

Flera medlemsstater använder egna kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling/hållbar offentlig upphandling för att definiera vad som är ett hållbart skogsbruk och har infört olika 

förfaranden för att fastställa om certifieringssystem ger en tillräcklig försäkran. I denna situation var det inte möjligt att, inom ramen för framtagningen av dessa kriterier, tillhandahålla en 

harmoniserad definition av vad som är ett hållbart skogsbruk.  

Rådande konsensus bland de ovan nämnda medlemsstaterna är att FSC och PEFC generellt sett ger en tillräcklig försäkran för att de nationella kriterierna ska uppfyllas. Även om det är önskvärt 

att ha 100 procent certifierat hållbart trä, kan det vara svårt att klara detta på grund av fluktuationer i marknadsefterfrågan. I synnerhet gäller detta för små och medelstora företag som är vana att 

arbeta med ett begränsat antal leverantörer. I stället bör en miniminivå på 25 procent hållbart trä vara lätt att uppnå, medan mer ambitiösa myndigheter kan sätta minimikravet till 70 procent, med 

en rekommendation att be om återkoppling från marknaden innan anbudsinfordran publiceras.  

D8. Hantering av avfall på byggarbetsplatsen 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Utförandet av den överenskomna planen för hantering av avfall på byggarbetsplatsen ska övervakas och rapporteras om under den tid som byggarbetet pågår på platsen. I rapporteringen ska ingå 

en redovisning av vikten på de material som samlats in genom avfallssortering på byggarbetsplatsen för återanvändning och återvinning, enligt beskrivningen i de tekniska specifikationerna.  

Ett system ska användas för att övervaka och kvantifiera det uppkomna avfallet och de material som sorteras ut för återvinning och återanvändning. Systemet ska även följa vart avfallet skickas 

och kontrollera att det hamnar på rätt ställe. Uppgifter från denna övervakning och spårning ska lämnas till den upphandlande myndigheten med ett överenskommet intervall.  

Kommentar till upphandlande myndigheter om lagligt införskaffande av timmer:  

Lämpliga åtgärder bör anges i kontraktet för fall då ovanstående klausul inte följs. Råd om hur dessa krav ska tillämpas, och information om de övervakningsorganisationer som kan kontrollera 

att de följs, kan erhållas från de behöriga nationella myndigheter som listas på: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  

                                                           
21  

För ytterligare information se: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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E. Installation av energisystem och leverans av energitjänster 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

E1. Värmesystem, inklusive kraftvärme 

Alla värmesystem, inklusive de som får sin värme från kraftvärmepannor, som levererar värme 

till antingen vatten- eller luftburna värmedistributionssystem för kontorsbyggnader ska uppfylla 

de tillämpliga kärnkriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling. I dessa anges 

effektiviteten för olika tekniker på följande sätt: 

- För vattenvärmare, vilket omfattar värmare med panna och värmepumpar med en 

värmeeffekt på upp till 400 kW, och för kraftvärmepannor med en 

elproduktionskapacitet på maximalt 50 kWe: De tekniska specifikationerna 3.1 och 

3.2 ska följas. Dessa kriterier återfinns här: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_sv.pdf 

- För kraftvärmeanläggningar, vilket omfattar primära drivenheter med en 

elproduktionskapacitet som överstiger 50 kWe: Den tekniska specifikationen 3.1.1, 

vari specificeras en minimieffekt på 75 procent sett till helår, och den tekniska 

specifikationen 3.1.2, vari specificeras krav på ”högeffektiv” kraftvärme, ska följas. 

Dessa kriterier återfinns här: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/sv.pdf 

Kontroll:  

Anbudsgivarna ska tillhandahålla tekniska prestandauppgifter för de produkter som föreslås för 

installation. De ska även visa hur de tillämpliga kriterierna för miljöanpassad offentlig 

upphandling kommer att uppfyllas. 

E1. Värmesystem, inklusive kraftvärme 

Alla värmesystem, inklusive de som får sin värme från kraftvärmepannor, som levererar värme 

till antingen vatten- eller luftburna värmedistributionssystem för kontorsbyggnader ska uppfylla 

de tillämpliga utvidgade kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling. I dessa anges 

effektiviteten för olika tekniker på följande sätt: 

- För vattenvärmare, vilket omfattar värmare med panna och värmepumpar med en 

värmeeffekt på upp till 400 kW, och för kraftvärmepannor med en 

elproduktionskapacitet på maximalt 50 kWe: De tekniska specifikationerna 3.1 och 

3.2 ska följas. Dessa kriterier återfinns här: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_sv.pdf 

- För kraftvärmeanläggningar, vilket omfattar primära drivenheter med en 

elproduktionskapacitet som överstiger 50 kWe: Den tekniska specifikationen 3.2.1, 

vari specificeras en minimieffekt på 75 procent sett till helår, och den tekniska 

specifikationen 3.2.2, vari specificeras krav på ”högeffektiv” kraftvärme, ska följas. 

Dessa kriterier återfinns här: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/sv.pdf 

Kontroll:  

Anbudsgivarna ska tillhandahålla tekniska prestandauppgifter för de produkter som föreslås för 

installation. De ska även visa hur de tillämpliga kriterierna för miljöanpassad offentlig 

upphandling kommer att uppfyllas. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/sv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/sv.pdf
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F. Slutförande och överlämning 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

F1. Det färdiga klimatskalets kvalitet 

Klimatskalet och dess konstruktion ska utformas på ett sätt som garanterar en lufttäthet av hög 

standard. Lufttätheten ska enligt utformningen vara 4 m3/hm2 vid 50 Pa tryckskillnad för 

nybyggnationer och 8 m3/hm2 vid 50 Pa tryckskillnad för större renoveringar.  

När byggnaden har färdigställts ska huvudentreprenören för bygget testa kvaliteten på det 

färdiga klimatskalet och dess konstruktion i enlighet med EN 13829 eller motsvarande för att 

kontrollera att den planerade prestandan enligt utformningen har uppnåtts. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska göra ett åtagande att utföra ett test av klimatskalets lufttäthet när byggnaden 

har färdigställts och att åtgärda eventuella defekter.  

 

F1. Det färdiga klimatskalets kvalitet 

Klimatskalet och dess konstruktion ska utformas på ett sätt som garanterar en obruten isolering 

och en lufttäthet av hög standard. Lufttätheten ska enligt utformningen vara 2 m3/hm2 vid 50 Pa 

tryckskillnad för nybyggnationer och 5 m3/hm2 vid 50 Pa tryckskillnad för större renoveringar.  

När byggnaden har färdigställts ska huvudentreprenören för bygget testa och bedöma kvaliteten 

på det färdiga klimatskalet och dess konstruktion i enlighet med EN 13187 och EN 13829 eller 

motsvarande för att kontrollera att det inte finns några defekter och att den planerade 

prestandan enligt utformningen har uppnåtts. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska göra ett åtagande att utföra ett test av klimatskalets termiska integritet och 

lufttäthet när byggnaden har färdigställts och att åtgärda eventuella defekter.  

TILLDELNINGSKRITERIER 

F2. Installation och driftsättning av energikällor med låga eller inga utsläpp av koldioxid 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Extrapoäng ska tilldelas anbudsgivare som tillhandahåller service efter leverans som sträcker sig längre än de lägsta garantikraven i syfte att se till att systemen fungerar korrekt.  

Kontroll:  

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska kortfattat ange servicens omfattning, uttryckt som personaltid och teknisk omfattning. 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

F3. Det färdiga klimatskalets kvalitet 

Huvudentreprenören för bygget ska testa kvaliteten på det färdiga klimatskalet och dess 

konstruktion för att säkerställa att konstruktionsspecifikationerna för lufttäthet är uppfyllda. Om 

defekter upptäcks ska åtgärder föreslås. 

Ett trycktest med fläkt ska utföras för åtminstone 20 procent av byggnadens användbara golvyta 

inomhus för att visa att lufttätheten klarar gränsen på 4 m3/hm2 vid 50 Pa tryckskillnad för 

nybyggnationer och 8 m3/hm2 vid 50 Pa tryckskillnad för större renoveringar.  

 Testet ska utföras i enlighet med EN 13829 eller motsvarande standarder som har godkänts av 

det ansvariga organet för byggnadsinspektion på den plats där byggnaden är belägen.  

F3. Det färdiga klimatskalets kvalitet 

Huvudentreprenören för bygget ska testa och utvärdera kvaliteten på det färdiga klimatskalet 

och dess konstruktion för att säkerställa att konstruktionsspecifikationerna för lufttäthet och 

obruten isolering är uppfyllda. Om defekter upptäcks ska åtgärder föreslås. 

Testet ska utföras i form av en termografisk undersökning (värmefotografering) enligt EN 

13187 och ett trycktest med fläkt för åtminstone 20 procent av byggnadens användbara golvyta 

inomhus för att visa att lufttätheten klarar gränsen på 2 m3/hm2 vid 50 Pa tryckskillnad för 

nybyggnationer och 5 m3/hm2 vid 50 Pa tryckskillnad för större renoveringar.  

Testet med fläktdörr (”blower door”) ska utföras i enlighet med EN 13829 eller motsvarande 

standarder som har godkänts av det ansvariga organet för byggnadsinspektion på den plats där 
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Testet ska utföras när byggnaden är praktiskt taget färdigställd. Entreprenören ska 

tillhandahålla en kopia av testrapporten eller certifikatet som bekräftar att byggnaden uppfyller 

kraven på lufttäthet när testet har utförts i enlighet med EN 13829 eller motsvarande.  

 

 

byggnaden är belägen.  

Testet ska utföras när byggnaden är praktiskt taget färdigställd. Entreprenören ska 

tillhandahålla en kopia av testrapporten eller certifikatet som bekräftar att byggnaden uppfyller 

kraven på lufttäthet när testet har utförts i enlighet med EN 13829 eller motsvarande.  

Det ska inte finnas några betydande defekter eller oriktigheter i konstruktionsdetaljerna, i 

enlighet med standarden EN 13187 eller motsvarande.  

F4. System för belysningsstyrning 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Huvudentreprenören för bygget ska tillhandahålla en användarmanual för systemen i enlighet med kriterium 3.3.1 i EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av inomhusbelysning 

(teknisk specifikation). Systemen ska driftsättas i enlighet med klausulen om fullgörande av kontrakt 3.3.1 från samma kriterium. 

Hyresgästerna och (när så är relevant) den utsedda facility managern ska få utbildning om hur systemen ska användas. Gränssnittet mot byggnadens energiledningssystem (BEMS) (kriterium 

F2) bör också tas upp under utbildningen.  

Projekteringsgruppen eller entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla en kopia av testrapporten 

eller certifikatet som bekräftar att belysningssystemen har testats och som innehåller uppgifter som visar att systemen presterar inom konstruktionsspecifikationerna. Projekteringsgruppen eller 

entreprenören ska dessutom bekräfta att det material och den utbildning som krävs har tillhandahållits.  

F5. Byggnadens energiledningssystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Byggnadens energiledningssystem (BEMS) ska driftsättas i enlighet med de gällande tekniska specifikationerna. Huvudentreprenören för bygget ska även tillhandahålla en användarhandbok för 

byggnadens energiledningssystem. Hyresgästerna och (när så är relevant) den utsedda facility managern ska få utbildning om hur byggnadens energiledningssystem ska användas. Utbildningen 

ska bland annat ta upp hur användargränssnittet används för att analysera och ladda ned energiuppgifter med hjälp av programvaruverktygen.  

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla följande:  

 En kopia av testrapporten eller certifikatet som bekräftar att byggnadens energiledningssystem har testats. 

 Uppgifter som visar att systemen fungerar inom konstruktionsspecifikationerna. 

 Bekräftelse på att det material och den utbildning som krävs har tillhandahållits.  

F6. Installation och driftsättning av energikällor med låga eller inga utsläpp av koldioxid 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Energisystemen med låga eller inga utsläpp av koldioxid ska driftsättas i enlighet med de gällande tekniska specifikationerna. 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla en kopia av testrapporten eller certifikatet som bekräftar att energisystemen 

har testats och som innehåller uppgifter som visar att systemen presterar inom konstruktionsspecifikationerna. 
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F7. Utrymme för återvinningsbart avfall 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

När byggnaden har färdigställts ska det bekräftas att det finns ett särskilt utrymme (eller särskilda utrymmen) i byggnaden, eller på byggnadens tomt, där hyresgästerna kan sortera 

återvinningsbart material och kassera uttjänta produkter (med hänvisning till kraven i kriterium B6).  

Byggentreprenören, entreprenören med ansvar för utformning och byggande eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska tillhandahålla slutliga detaljerade ritningar 

över återvinningsutrymmet eller -utrymmena i färdigställt skick.  

 F8. Test av luftkvaliteten 

Huvudentreprenören för bygget ska testa luftkvaliteten i byggnaden senast fyra veckor efter att 

byggnadens inredning har färdigställts med de material och ytor som anges i kriterium D5 och 

innan hyresgästerna flyttar in.  

Tester ska utföras för varje separat rumskonfiguration i byggnaden som står för mer än 10 

procent av kontorsutrymmet. Två rum med fasaderna åt olika håll ska testas för varje 

rumskonfiguration.  

Testresultaten för varje rumsspecifikation som testas i byggnaden ska överensstämma med 

kraven i tabell h.  

Tabell h. Parametrar för test av luftkvaliteten i kontor 

Ämne/ämnen som ska testas Testparametrar 

 

Flyktigt organiskt kol (TVOC) < 500 μg/m3 (genomsnitt under åtta timmar) i 

enlighet med ISO 16017-2 eller motsvarande 

Formaldehyd < 100 μg/m3 (genomsnitt under 30 minuter) i 

enlighet med ISO 16000-3 eller motsvarande 

Partiklar Genomsnitt under åtta timmar för två 

partikelstorlekar i enlighet med ISO 7708 eller 

motsvarande: 

PM10: 50 μg/m3  

PM2.5: 15 μg/m3 

 

 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och 

drift ska utföra tester och tillhandahålla testresultat som visar att gränsvärdena följs. Alla 

mätningar ska göras under normal vistelsetid och med de ventilationsförhållanden som 

specificerats för byggnaden. Systemen ska dessutom ha körts enligt dessa förhållanden under 

minst 12 till 24 timmar före testet. 
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G. Facility Management 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

G1. Byggnadens energiledningssystem 

Facility managern ska varje månad ta fram rapporter över hyresgästernas energiförbrukning 

från byggnadens energiledningssystem (BEMS). Detta arrangemang ska ses över en gång om 

året. I rapporterna ska energiförbrukningen rapporteras separat för värme, kyla, ventilation och 

belysning, och likaså baserat på årstid.  

Kontroll:  

Potentiella entreprenörer för Facility Management eller entreprenörer med ansvar för 

utformning, byggande och drift ska skicka in sina förslag på rapportformat som en del av 

anbudsförfarandet.  

G1. Byggnadens energiledningssystem 

Facility managern ska varje månad ta fram rapporter över hyresgästernas energiförbrukning 

från byggnadens energiledningssystem (BEMS). Detta arrangemang ska ses över en gång om 

året.  

I rapporterna ska trender i energiförbrukningen inom byggnaden identifieras, uppdelat på ett 

sådant sätt att värme, kyla och belysning kan särskiljas och baserat på såväl årstid som zon eller 

avdelning. Dessutom ska rapporterna innehålla rekommendationer om åtgärder och/eller 

ytterligare energibesparingar som kan göras.  

Kontroll:  

Potentiella entreprenörer för Facility Management eller entreprenörer med ansvar för 

utformning, byggande och drift ska skicka in sina förslag på rapportformat som en del av 

anbudsförfarandet.  

G2. Avtal om energiprestanda 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Byggnadens huvudman eller facility managern (efter vad som är tillämpligt) ska, baserat på den preliminära modellen över byggnadens energiförbrukning (se kriterium A1), sluta avtal om 

gränser för energiförbrukningen i samband med belysning, uppvärmning, kylning, ventilation och hjälpsystem. Den uppskattade förbrukning som är kopplad direkt till användarna, som 

energiförbrukning för servrar och mindre laster, ska dock inte räknas med. 

Avtalet ska utgå från ett genomsnitt vad gäller väder och temperatur som är beräknat över minst tio år för den aktuella platsen. I avtalet ska även anges justeringar som kan göras för att ta hänsyn 

till eventuella framtida variationer i antalet hyresgäster, extrema väderhändelser och ändrade marknadspriser för energi.  

Om energiförbrukningen överskrider dessa gränser ska byggnadens huvudman eller facility managern (efter vad som är tillämpligt) bli skyldig att betala extrakostnaderna. Om 

energiförbrukningen är lägre än gränserna ska besparingen delas 50:50 (eller annan överenskommen fördelning) med den upphandlande myndigheten. Detta arrangemang ska ses över en gång 

om året.  

Kontroll:  

Byggnadens huvudman eller facility managern ska göra ett avtalsbundet åtagande att följa överenskommelsen och i avtalet ska anges tillämpningsområdet och gränserna för energiförbrukningen. 

En process för oberoende sammanställning och presentation av de årliga energiförbrukningsuppgifterna ska tillhandahållas.  
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G3. Avfallshanteringssystem 

Facility managern ska införa system som gör det möjligt för hyresgästerna att källsortera 

papper, kartong och förpackningar för mat och dryck (glas, plast och andra material för vilka 

det finns lokala insamlingssystem) i separata avfallsströmmar för återvinning. Batterier, 

skrivarpatroner (bläck och toner), IT-utrustning och möbler ska också samlas in och 

återanvändas eller återvinnas när så är möjligt.  

Kontroll:  

Facility managern eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska 

lämna in ett förslag på de system som ska användas. I förslaget ska ingå detaljerade uppgifter 

om avfallsströmmar, sorteringssystem, arbetssätt och entreprenörer som ska anlitas.  

G3. Avfallshanteringssystem 

Facility managern ska införa system som gör det möjligt för hyresgäster och restaurangrörelser 

i byggnaden att källsortera papper (åtminstone två kvaliteter), kartong, förpackningar för mat 

och dryck (glas, plast och andra material för vilka det finns lokala insamlingssystem) och mat-

/restaurangavfall i separata avfallsströmmar för återvinning. Batterier, skrivarpatroner (bläck 

och toner), IT-utrustning och möbler ska också samlas in och återanvändas eller återvinnas när 

så är möjligt.  

Kontroll:  

Facility managern eller entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska 

lämna in ett förslag på de system som ska användas. I förslaget ska ingå detaljerade uppgifter 

om avfallsströmmar, sorteringssystem, arbetssätt och entreprenörer som ska anlitas.  

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

G4. Avtal om energiprestanda 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Uppgifter om energiförbrukningen ska sammanställas på ett oberoende sätt, så att byggnadens energiprestanda en gång om året kan jämföras med de avtalade gränserna för energiförbrukningen. 

Byggnadens huvudman eller facility managern ska ordna så att en tredje part samlar in uppgifter från energiräkningar/-mätare och byggnadens energiledningssystem.  

Dessa uppgifter ska gås igenom en gång om året av byggnadens huvudman och den upphandlande myndigheten för att fastställa byggnadens energiförbrukning och vinsten eller förlusten per 

månad för byggnadens huvudman och myndigheten.  

G5. Avfallshanteringssystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Facility managern ska med ett överenskommet intervall övervaka och kvantifiera byggnadens (eller byggnadernas) totala avfallsmängd och andelen avfall som återvinns. Facility managern eller 

entreprenören med ansvar för utformning, byggande och drift ska förse den upphandlande myndigheten med månadsbaserade uppgifter som kvantifierar uppkommet avfall som andel av det totala 

uppkomna avfallet från byggnaden och i kg per avfallsfraktion.  
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3 LIVSCYKELKOSTNADER  
 

Begreppet livscykelkostnad (LCC) har haft stor betydelse för framtagningen av dessa kriterier för miljöanpassad 

offentlig upphandling av kontorsbyggnader. LCC kan användas för att bedöma den totala ägarskapskostnaden 

för en kontorsbyggnad under hela dess beräknade eller ekonomiska livslängd. I synnerhet möjliggör LCC en 

jämförande kostnadsbedömning över en angiven tidsperiod, med hänsyn tagen till alla relevanta ekonomiska 

faktorer vad gäller såväl initiala kapitalkostnader som framtida driftskostnader och ersättningskostnader
22

.  

 

3.1 Syftet med att beakta livscykelkostnader och dessas 

användningsområden 
 

LCC är särskilt relevant när man vill uppnå en förbättrad miljöprestanda, eftersom högre initiala 

kapitalkostnader kan krävas för att få lägre driftskostnader under livscykeln, högre restvärde för fastigheten och 

högre produktivitet hos arbetskraften. På så sätt representerar LCC en metod för att göra effektiva och 

långsiktiga investeringsbeslut. Det har uppskattats att mellan 80 och 90 procent av en byggnads driftskostnader 

avgörs redan på utformningsstadiet. Genom kostnadsoptimala besparingar på energi och vatten är det realistiskt 

att spara upp till 35 procent av dessa kostnader för nya byggnader och upp till 30 procent för renoveringar om 

ambitionsnivån är högt satt och en klok utformning upphandlas. Om personalkostnaden räknas med i LCC kan 

ännu större besparingar uppnås – en besparing på 1 procent här är jämförbar med ungefär hälften av ett kontors 

normala kostnader för energi och vatten.  

Följaktligen är LCC ett viktigt verktyg under stadierna projektdefiniering, grundläggande utformning och 

detaljerad utformning, eftersom det kan användas för att välja och optimera den utformning som ger de lägsta 

totala kostnaderna (och det högsta restvärdet) under fastighetens livscykel. En förenklad ”kostnadsoptimal” 

LCC-metod infördes genom det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) och omnämns i 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling inom energiområdet. Ett fullständigt LCC-arbete kan 

utföras med hjälp av ISO-standarden 15685-5 eller motsvarande. 

 

3.2 Hur kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling kan 

minska livscykelkostnaderna 
 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av kontorsbyggnader kommer att få en positiv inverkan 

på vissa av nyckelfaktorerna som påverkar de totala livscykelkostnaderna för en byggnad. Dessa faktorer tas 

kortfattat upp nedan, med hänvisning till de viktigaste LCC-kostnadsvariablerna. Det bör dock observeras att de 

potentiella fördelarna alltid är beroende av de specifika egenskaperna för varje projekt (t.ex. plats, 

klimatförhållanden, lokal tillgänglighet och byggpraxis). 

 Upphandling (står för runt 20 procent av livscykelkostnaderna):  

- Urvalskriterierna kan användas för att genom upphandlingen få kunniga och erfarna projektledare, 

projekteringsgrupper, kostnadskonsulter och entreprenörer, vilket brukar minska risken för 

överskridna budgetramar och förbättra resultaten av innovativa projekt.  

- Möjligheten att upphandla ”energitjänster” för att minimera de initiala kostnaderna för nya och 

mer effektiva energitekniker, eller förbättringar av klimatskalet, stöds av ett antal olika kriterier. 

Myndigheter kan spara upp till 30 procent på förbättringar av klimatskalet (till exempel genom 

isolering och bättre fönster) och upp till 80 procent på energitekniker (till exempel kraftvärme 

eller uppvärmning genom biomassa). 

- I det vägledande dokumentet som åtföljer kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling 

uppmärksammas hur kostnadsbesparingar kan identifieras genom tidig bedömning av alternativ, 

till exempel jämförelse av kostnaderna för renovering och nybyggnation. Myndigheter kan ofta 

spara runt 10–40 procent genom att renovera befintliga byggnader.  

                                                           
22 Davis Langdon, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology (ej översatt till svenska), litteraturgenomgång förberedd 

för Europeiska kommissionen, maj 2007. 
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- Genom kriterierna för resurseffektivt byggande uppmuntras till en minskning av avfallet från 

byggarbetsplatserna, en minskning av transportkostnaderna för viktigare byggnadsmaterial (till 

exempel betong) och återanvändning av bärande delar. Allt detta kan bidra till lägre 

byggkostnader.  

 

 Drift, underhåll och ersättning (står för runt 75 procent av livscykelkostnaderna): 

- Kriterierna för energi- och vattenprestanda används för att försöka minska kostnaderna för energi 

och vatten till en kostnadsoptimal nivå, vilket är viktigt då dessa kostnader står för större delen av 

en byggnads driftskostnader. I modeller uppskattas besparingarna inom värme, kyla, belysning 

och ventilation till 53–74 procent för nya kontorsbyggnader och 25–53 procent för renoverade 

kontorsbyggnader, med hänsyn tagen till klimatvariationerna inom EU.  

- I kriterierna behandlas även kvaliteten på byggarbetet, så att den planerade prestandan enligt 

utformningen verkligen uppnås, och korrekt installation och driftsättning av system för värme, 

ventilation och luftkonditionering (HVAC) samt tekniker för förnybar energi för att se till att 

dessa system och tekniker följer konstruktionsspecifikationerna. Det finns uppgifter som tyder på 

att problem inom dessa områden i genomsnitt kan leda till upp till 30 procent högre 

energiförbrukning.  

- Övervakning av energiförbrukningen i en byggnad är en viktig faktor för att optimera 

effektiviteten och identifiera områden med potential för ytterligare framtida besparingar. 

Byggnadens energiledningssystem (BEMS) och styrningen av andra system som exempelvis 

belysning tillhandahåller verktyg för detta och behandlas av specifika kriterier. Det finns uppgifter 

som tyder på att sådana ledningssystem kan ge energibesparingar på mellan 15 och 30 procent.  

- Ett kriterium kring delning av kostnader och vinster i samband med projekt för utformning, 

byggande och drift och vid leverans av energitjänster och leverans av Facility Management kan 

användas för att uppmuntra entreprenörer att minimera de långsiktiga driftskostnaderna, vilket 

innefattar kostnader för energi, vatten och avfallshantering, till nytta för båda parter.  

- Som en del av kriterierna finns även möjlighet att utföra en livscykelanalys (LCA) för byggnaden. 

Med en sådan livscykelanalys går det att ta fram modeller och optimeringar såväl för hela 

byggnadens livslängd som för livslängden på enskilda element baserat på uppskattningar av 

ersättningskostnader och bedömningar av användbar livslängd.  

 

 Restvärde:  

- Användning av kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling visar tydligt att byggnaden har 

en förbättrad miljöprestanda, vilket – eftersom det minskar de löpande kostnaderna och visar på 

ansvarsfulla investeringar – i sin tur kan bidra till att bibehålla eller förbättra byggnadens framtida 

värde på fastighetsmarknaden. Den årliga värdeminskningen kan bli lägre än 

marknadsgenomsnittet på 0,8 procent.  

- Kriterierna för utformning, driftsättning, övervakning och fortlöpande förvaltning av byggnadens 

tjänster medverkar till att förlänga livslängden på byggnadens tekniska lösningar och system.  

- Kriterierna för framtagning av planer för redovisning och hantering av rivningsavfall har visat sig 

minska kostnaderna för avfallshantering och leda till att värde återvinns från rivningen av 

byggnader
23

.    

- I det vägledande dokumentet som åtföljer kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling 

uppmärksammas de potentiella fördelarna med att utforma byggnaden för framtida 

anpassningsbarhet, vilket ytterligare kan hjälpa till att bibehålla ett bra framtida fastighetsvärde.  

 

I kriterierna tas även hänsyn till mer ogripbara fördelar som påverkar användarnas komfort, trivsel och 

effektivitet. Till exempel finns det bevis på att hälsosamma byggnader kan bidra till en mer produktiv 

arbetskraft och minska den arbetstid som går förlorad genom sjukfrånvaro, även om det är svårt att kvantifiera 

dessa fördelar
24

. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till den mänskliga aspekten i samband med byggnader, 

eftersom lönerna generellt sett står för en betydligt högre kostnad än byggnadens driftskostnader för exempelvis 

energi eller vatten. Om lönekostnaderna räknas med i livscykelkostnaden står de för över 90 procent.   

- Som en följd av detta innehåller kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling kriterier för 

”miljömässig kvalitet” som behandlar dagsljusinsläpp, inomhusluft och värmekomfort. För alla dessa 

faktorer finns det bevis att de i hög grad bidrar till hyresgästernas välbefinnande och produktivitet. Till 

                                                           
23 

Kostnaden för rivning uppskattas utgöra 5 procent av livscykelkostnaden.
 

24 
World Green Building Council (2014), Health, wellbeing & productivity in office – the next chapter for green buildings 

(ej översatt till svenska).
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exempel finns uppgifter som tyder på att en dålig värmekomfort kan minska produktiviteten med 4–6 

procent, medan bra inomhusluft kan leda till förbättringar av produktiviteten på 8–11 procent. Bra 

dagsljusinsläpp har visat sig förbättra sovmönster och vakenhet.  
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TEKNISKA BILAGOR 

Bilaga 1 

Riktlinjer till stöd för kriterium B10.1: Sammanställning av miljövarudeklarationer 

I tilldelningskriteriet B10.1 om detaljerad utformning och prestanda beskrivs det hur miljövarudeklarationer (EPD:er) kan 

användas av anbudsgivare för att demonstrera hur de skulle minska miljöpåverkan vid byggandet av en kontorsbyggnad. I 

denna kortfattade vägledning beskrivs  

 när detta kriterium kan användas, 

 de regler som krävs för att se till att anbuden är jämförbara,   

 det tekniska stöd som behövs för valet av anbud. 

Det betonas även att miljövarudeklarationerna ska följa ISO 14025 eller EN 15804. Ytterligare normaliserings- och 

viktningsregler inom befintliga bedömnings- och certifieringssystem för byggnader får dock användas för att bedöma 

utformningar. 

1.1 När kan alternativet med miljövarudeklarationer användas? 

Användning av kriteriet B10.1 rekommenderas endast när en jämförelse kan göras mot en färdig byggnadsutformning 

som används som referens och/eller mellan olika utformningsförslag. Därför är kriteriet relevant vid följande 

upphandlingsscenarier: 

 När kunden redan har en byggnadsutformning som referens och en mängdförteckning som kan användas för att 

räkna fram ett vägledande pris vid jämförelse av anbud. 

 När en utformningstävling ska användas för att uppmuntra innovativa byggnadsutformningar från 

projekteringsgrupper och/eller entreprenörer. 

 När byggnadsutformningarna måste uppvisa en definierad miljöprestandanivå för specifika byggelement, enligt 

reglerna i ett befintligt bedömnings- och certifieringssystem för byggnader.  

I dessa scenarier kan en sammanställning av miljövarudeklarationer som grund för en prestandabedömning göras till ett 

tilldelningskrav.  

1.2 Överensstämmelse hos använda miljövarudeklarationer 

Miljövarudeklarationer ska sammanställas för de listade byggelementen. Alla dessa miljövarudeklarationer ska ha valts 

utifrån samma produktspecifika regler (PCR – Product Category Rules). Dessutom ska alla miljövarudeklarationer vara i 

enlighet med ISO 14025 eller EN 15804. 

Nya primärdata för byggelement kan användas för att komplettera dessa miljövarudeklarationer, men de ska genomgå 

LCA-analys enligt samma produktspecifika regler.  

För vissa befintliga bedömnings- och certifieringssystem för byggnader används normaliserings- och/eller viktningsregler 

för resultat från miljövarudeklarationer, i syfte att skapa en jämförbar poäng eller klassificering. Så länge de huvudsakliga 

produktspecifika reglerna är i enlighet med ISO 14025 eller EN 15804 kan dessa jämförbara poäng eller klassificeringar 

användas och varje utformning ska bedömas enligt den metod som används av det aktuella systemet.  

1.3 Kommer det att krävas ytterligare experthjälp för att bedöma anbuden? 

I alla anbudsprocesser för kontorsbyggnader är det sannolikt att upphandlaren behöver experthjälp inom utformning och 

teknik för att fastställa krav och bedöma utformningar. Därför kan upphandlaren behöva kalla in expertis i följande två 

stadier: 

1. Vid framtagningen av utformningsspecifikationer och prestandakrav: Anbudsgivarna ska instrueras 

om vilka tekniska krav de ska följa för att de inlämnade utformningarna ska bli jämförbara.  

2. Vid bedömningen av utformningar och förbättringsalternativ: En teknisk utvärdering av 

anbudsgivarnas sätt att uppfylla dessa kriterier bör utföras som stöd för upphandlaren.  

1.4 Vilka instruktioner bör ges till anbudsgivarna? 

De nedanstående tekniska instruktionerna ska tas med i anbudsinfordran, så att anbuden blir jämförbara. Om 

utformningarna ska bedömas gentemot en referensbyggnad ska detta tydligt anges och kvantiteterna av de specificerade 

byggelementen ska tillhandahållas.  
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Tekniska instruktioner för anbudsgivare som använder miljövarudeklarationer för byggnadsbedömning 

Teknisk punkt att ta upp Vad detta innebär i praktiken 

a. Miljövarudeklarationers jämförbarhet Miljövarudeklarationerna ska väljas utifrån samma produktspecifika 

regler. Därför ska det specificeras i anbudsinfordran vilka 

produktspecifika regler som gäller.  

När normaliserings- och/eller viktningsregler för ett 

miljövarudeklarationssystem kopplat till ett befintligt certifieringssystem 

för byggnader ska användas, ska varje utformning bedömas utifrån samma 

system och regler.  

Nivån av osäkerhet ska hanteras genom att inkludera 1) en kvalitativ 

bedömning av osäkerheterna som baseras på bakgrundsuppgifternas 

källor, hur uppgifterna erhölls eller sammanställdes och vilken typ av 

process och teknik de representerar och 2) en kvantitativ bedömning för de 

två viktigaste byggelement som identifierats i analysen (se tabellerna a 

och b i kriterium B10.1).  

b. Jämförelse utifrån funktionell 

likvärdighet 

Den deklarerade enheten, livslängden och de antaganden som används i 

samband med ersättningsbara produkters livslängd ska följa definitionerna 

i de produktspecifika reglerna för produkten eller byggelementet (se ISO 

14025 eller EN 15804). En gemensam deklarerad enhet ska användas för 

att presentera resultaten.  

c. Byggelement som omfattas av 

kriterierna 

Som minimum ska följande byggelement omfattas av kriterierna: 

– Grund och underbyggnad. 

– Stomme, inklusive bjälklag, pelare och betongplattor. 

– Ytterväggar och isolering. 

– Golv och innertak. 

– Innerväggar. 

– Fönster. 

– Yttertak. 

d. Definition av byggnadens livscykel 

och gränser 

Miljövarudeklarationer som tar upp aspekter från vaggan till graven ska 

sammanställas. Dessa miljövarudeklarationer ska även ta hänsyn till 

mängden material för återvinning och eventuella utbyten av detta när 

byggnaden nått slutet på sin livslängd. 

Mängden återvunnet eller återanvänt material ska fastställas enligt 

följande regler: 

- Ingående material (produktstadiet): Enligt reglerna i ISO 14044, 

avsnitt 4.3.4.3.  

- Utgående material (vid livslängdens slut eller i samband med 

underhåll): Enligt reglerna i EN 15804, avsnitt 6.4.3. 

e. Resultatens relevans sett till hela 

byggnaden 

 

Den deklarerade enheten för varje miljövarudeklaration ska multipliceras 

med den tillämpliga kvantiteten i materialförteckningen. På så sätt blir det 

möjligt att jämföra den totala miljöpåverkan för varje 

byggnadsutformning.  

f. Indikatorer för 

miljöpåverkanskategorier under 

livscykeln som ska användas för 

bedömningen 

 

Som minimum ska de indikatorer för miljöpåverkanskategorier (kallade 

”parametrar”) som anges i EN 15804 användas:  

- Global uppvärmningspotential (GWP). 

- Fotokemisk ozonbildningspotential i troposfären (POCP). 

- Ozonnedbrytningspotential i stratosfären (ODP). 

- Försurningspotential för mark och vatten (AP). 

- Eutrofieringspotential (EP). 

- Abiotisk nedbrytningspotential – element (ADP, element). 

- Abiotisk nedbrytningspotential – fossila bränslen (ADP, fossila 
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bränslen). 

Andra parametrar som beskriver resursanvändning, avfall och utflöden 

och som identifieras av EN 15804 kan också tas med, helt eller delvis, om 

de inte redan omfattas av andra kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling, till exempel återvunnet innehåll och produktion av förnybar 

energi. 

Ett viktningssystem för de indikatorer för miljöpåverkanskategorier som 

har valts ska användas för att bedöma de sammanlagda resultaten av 

miljövarudeklarationernas indikatorer eller klassificeringar för 

byggelementen. Detta viktningssystem ska väljas av den upphandlande 

myndigheten, utifrån följande: 

- Ett lämpligt befintligt viktningssystem som ger en klassificering, 

som de som har antagits i vissa verifierade system med 

produktspecifika regler. 

- Ett viktningssystem som föreslås av den tekniska granskaren av 

livscykelanalyser (se bilaga 3). 

När ett verktyg för livscykelanalys ger ett samlat poängvärde för 

kontorsbyggnaden, ska endast resultaten för dessa 

miljöpåverkanskategorier tas med i beräkningen. 
 

 

Bilaga 2 

Riktlinjer till stöd för kriterium B10.1: Utförande av en livscykelanalys 

I tilldelningskriteriet B10.1 om detaljerad utformning och prestanda beskrivs det hur livscykelanalys (LCA) kan användas av 

anbudsgivare för att demonstrera hur de har minskat miljöpåverkan vid byggandet av en kontorsbyggnad. I denna kortfattade 

vägledning beskrivs  

 när detta kriterium kan användas, 

 de regler som krävs för att se till att anbuden är jämförbara,   

 det tekniska stöd som behövs för valet av anbud. 

All användning av livscykelanalyser ska utföras i enlighet med ISO 14040/ISO 14044 eller EN 15978. 

2.1 När kan alternativet med livscykelanalys användas? 

Användning av kriteriet 10b rekommenderas endast när förbättringsalternativ kan jämföras mot en färdig 

byggnadsutformning som används som referens och/eller när olika utformningsförslag kan jämföras med varandra. Därför är 

kriteriet relevant vid följande upphandlingsscenarier: 

 När kunden redan har en byggnadsutformning som referens och en mängdförteckning som kan användas för att 

räkna fram ett vägledande pris vid jämförelse av anbud.  

 När en utformningstävling ska användas för att uppmuntra innovativa byggnadsutformningar från 

projekteringsgrupper och/eller entreprenörer. 

 När byggnadsutformningarna måste uppvisa en definierad prestandanivå för specifika byggnadskomponenter med 

användning av ett LCA-baserat beräkningsverktyg.  

I dessa scenarier kan en livscykelanalys göras till ett tilldelningskrav.  

2.2 Kommer det att krävas ytterligare experthjälp för att bedöma anbuden? 

I alla anbudsprocesser för kontorsbyggnader är det sannolikt att upphandlaren behöver experthjälp inom utformning och 

teknik för att fastställa krav och bedöma utformningar. Därför kan upphandlaren behöva kalla in expertis i följande två 

stadier av upphandlingsprocessen: 

1. Vid framtagningen av utformningsspecifikationer och prestandakrav: Anbudsgivarna ska instrueras om vilka 

tekniska krav de ska följa för att de inlämnade utformningarna ska bli jämförbara.   

2. Vid bedömningen av utformningar och förbättringsalternativ: En teknisk utvärdering av anbudsgivarnas sätt att 

uppfylla dessa kriterier bör utföras som stöd för upphandlaren.  

En teknisk granskare ska anlitas för att utföra en kritisk granskning av alla anbudsgivares livscykelanalyser, enligt 

riktlinjerna i bilaga 3.  

2.3 Vilka instruktioner bör ges till anbudsgivarna? 
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De nedanstående tekniska instruktionerna bör tas med i anbudsinfordran, så att anbuden blir jämförbara. Om utformningarna 

ska bedömas gentemot en referensbyggnad ska detta tydligt anges och materialförteckningen tillhandahållas.  

Tekniska instruktioner för anbudsgivare som använder livscykelanalys för byggnadsbedömning 

Teknisk punkt att ta upp Vad detta innebär i praktiken 

a. Metod och inventeringsdata Den konsekvensbedömningsmetod och de livscykelinventeringsuppgifter 

som ska användas av alla projekteringsgrupper ska specificeras för att 

möjliggöra jämförelse.  

Verifierade primärdata kan användas för att fylla luckor enligt riktlinjerna i 

ISO 14040/14044 eller EN 15978. För uppgifter från miljövarudeklarationer 

gäller ISO 14025 eller EN 15804. 

Nivån av osäkerhet ska hanteras genom att inkludera 1) en kvalitativ 

bedömning av osäkerheterna som baseras på bakgrundsuppgifternas källor, 

hur uppgifterna erhölls eller sammanställdes och vilken typ av process och 

teknik de representerar och 2) en kvantitativ bedömning för de två viktigaste 

byggelement som identifierats i analysen (se tabellerna a och b i kriterium 

B10.1).  

b. Jämförelse utifrån funktionell 

likvärdighet 

Följande egenskaper hos byggnaden ska specificeras som referenspunkter 

för alla utformningar (se ISO 14040/14044 eller EN 15978): 

- Relevanta tekniska och funktionella krav, enligt beskrivningen i 

prestandakraven. 

- Det planerade användningsmönstret. 

- Den begärda livslängden. 

En allmänt använd funktionell enhet eller referensenhet ska sedan användas 

för att presentera resultaten (se ISO 14044 eller EN 15978). Livslängden ska 

tas i beaktande när den funktionella enheten definieras. 

c. Definition av byggnadens livscykel och 

gränser 

Analysens gränser ska sträcka sig från vaggan till graven (se ISO 14040).  

När det handlar om en renovering av en byggnad, ska 

projekteringsgrupperna förslagsvis använda sig av modul B5 i EN 15978 

som behandlar gränserna för renovering.  

Mängden återvunnet eller återanvänt material ska fastställas enligt följande 

regler: 

- Ingående material (produktstadiet): Enligt reglerna i ISO 14044, 

avsnitt 4.3.4.3.  

- Utgående material (vid livslängdens slut eller i samband med 

underhåll): Enligt reglerna i EN 15804, avsnitt 6.4.3. 

d. Byggelement som omfattas av 

kriterierna 

Som minimum ska följande byggelement omfattas av kriterierna: 

- Grund och underbyggnad.  

- Stomme, inklusive bjälklag, pelare och betongplattor. 

- Ytterväggar och isolering. 

- Golv och innertak. 

- Innerväggar. 

- Fönster. 

- Yttertak. 

e. Indikatorer för livscykelkategorier som 

ska användas för bedömningen 

 

Som minimum ska de indikatorer för miljöpåverkanskategorier som anges i 

EN 15978 användas:  

- Global uppvärmningspotential (GWP). 

- Fotokemisk ozonbildningspotential i troposfären (POCP). 

- Ozonnedbrytningspotential i stratosfären (ODP). 

- Försurningspotential för mark och vatten (AP). 

- Eutrofieringspotential (EP). 

- Abiotisk nedbrytningspotential – element (ADP, element). 

- Abiotisk nedbrytningspotential – fossila bränslen (ADP, fossila 



 

46 

 

bränslen). 

Andra indikatorer som beskriver resursanvändning, avfall och utflöden och 

som identifieras av EN 15978 kan också tas med, helt eller delvis, om de 

inte redan omfattas av andra kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling, till exempel återvunnet innehåll och produktion av förnybar 

energi. 

Ett viktningssystem för de indikatorer för miljöpåverkanskategorier som har 

valts ska användas för att bedöma den sammanlagda poängen. Detta 

viktningssystem ska väljas av den upphandlande myndigheten, utifrån 

följande: 

- Ett lämpligt befintligt viktningssystem, till exempel något av de 

viktningssystem som har antagits i vissa nationella LCA-program. 

- Ett viktningssystem som föreslås av den tekniska granskaren av 

livscykelanalyser (se bilaga 3). 

När ett verktyg för livscykelanalys ger ett samlat poängvärde för 

kontorsbyggnaden, ska endast resultaten för de miljöpåverkanskategorier 

som identifieras i EN 15978 tas med i beräkningen. 
 

 

 

Bilaga 3 

Vägledning för den tekniska granskaren av livscykelanalyser 

Rollen som teknisk granskare går ut på att hjälpa upphandlaren att fastställa grundläggande regler för anbudsgivarna, med 

hänvisning till antingen bilaga 1 eller bilaga 2 beroende på det valda alternativet.  

Den tekniska granskaren ska föreslå och tillsammans med den upphandlande myndigheten komma fram till hur viktningen 

av LCIA-indikatorerna ska ske, såvida inte detta redan är bestämt av alternativen ii eller iii i kriterium 10B.1. 

Så snart anbud har tagits emot ska den tekniska granskaren göra endera av följande: 

(i) Utföra en kontroll av hur miljövarudeklarationerna har sammanställts.  

(ii) Utföra en kritisk granskning av livscykelanalyserna, där metodvalen, uppgifternas kvalitet och jämförbarheten 

kontrolleras.  

Den kritiska granskningen ska utföras i enlighet med avsnitt 6 i ISO 14044 och följande avsnitt i kommissionens 

rekommendation om produkters miljöavtryck (2013/179/EU):  

- Kritisk granskning av PEF-studier (avsnitt 9, s. 68). 

- Checklista för insamling av data (bilaga III). 

- Datakvalitetskrav (avsnitt 5.6, s. 36). 

- Tolkning av PEF-resultat (avsnitt 7, s. 61). 

 

 

 


