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1 INLEDNING 

 

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

entreprenadarbeten. Kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de, om så bedöms lämpligt av den enskilda myndigheten, helt eller delvis kan 

integreras i myndighetens anbudsdokument med minimal redigering. Innan en anbudsinfordran offentliggörs bör myndigheterna kontrollera vilka 

varor, tjänster och entreprenader som de planerar att upphandla på den marknad där de är verksamma.  

Om en upphandlande myndighet använder de kriterier som föreslås i detta dokument måste den göra detta i överensstämmelse med EU:s lagstiftning 

om offentlig upphandling (se till exempel artiklarna 42, 43, 67.2 och 68 i direktiv 2014/24/EU och liknande bestämmelser i annan EU-lagstiftning om 

offentlig upphandling). Praktisk information finns i handboken Att köpa grönt! från 2016. 

(https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_sv.pdf). 

I detta dokument anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av datorer, datorskärmar, datorplattor och smarttelefoner. I en åtföljande 

teknisk rapport finns en närmare förklaring till varför dessa kriterier har valts och hänvisningar till ytterligare information.  

Kriterierna är uppdelade i urvalskriterier, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier och klausuler om fullgörande av kontrakt. Det finns två typer av 

kriterier: 

 Kärnkriterier – som är framtagna för enkel miljöanpassad offentlig upphandling. Fokus ligger på en produkts miljöprestanda som har störst 

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

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

gå längre för att uppnå mål kopplade till miljö och innovation. 

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

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_sv.pdf
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1.1 Definition och tillämpningsområde 

 

Produktgruppen omfattar följande: 

- Stationära enheter 

o Stationära datorer 

 Stationära datorer  

 Stationära datorer med integrerad bildskärm 

 Stationära tunna klienter 

 Stationära arbetsstationer (eller arbetsstationer) 

o Bildskärmar (monitorer) 
 

- Bärbara enheter 

o Bärbara datorer 

 Bärbara datorer 

 Bärbara två-i-ett-datorer 

 Rörliga tunna klienter 

 Rörliga arbetsstationer 

o Datorplattor 

o Smarttelefoner 
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1.2 Generell kommentar om kontroll av kriterier 

 

Ett antal kriterier kan verifieras med hjälp av testrapporter. För vart och ett av kriterierna anges de relevanta testmetoderna, vilka baserar sig på 

internationellt erkända mätmetoder och standarder. De hjälper till att säkerställa att anbudsgivarnas påståenden om prestanda kan kontrolleras, upprepas, 

granskas och framför allt jämföras.  

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

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

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

krävas, enligt följande: 

a) I upphandlingsstadiet: 

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

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

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

övervägas för kontraktet. 

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

ordning räknas om. 

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

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

ytterligare förklaringarna nedan. 

b) Under genomförandet av kontraktet: 

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

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

beställning.  

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

myndigheten har rätt att göra slumpvisa kontrolltest när som helst under kontraktets giltighetstid. Om resultaten från sådana test visar att de 

levererade produkterna inte uppfyller kriterierna ska den upphandlande myndigheten ha rätt att besluta om påföljder och ha möjlighet att häva 

kontraktet. Vissa upphandlande myndigheter anger att om produkten, efter provningen, visar sig uppfylla kraven ska myndigheten stå för 

kostnaderna för provningen. Om kraven däremot inte uppfyllts ska i stället leverantören stå för kostnaderna. 
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För ramavtal ska tidpunkten då bevis begärs in vara beroende av kontraktets specifika upplägg, enligt följande: 

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

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

ovan. 

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

förhandsvalda leverantörer, räcker det att leverantörerna i det inledande förhandsurvalet visar att de kan leverera produkter som uppfyller 

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

mellan de förhandsvalda leverantörerna gäller samma överväganden som under punkterna a och b ovan, ifall konkurrensförfarandet 

omfattar ytterligare krav. Om konkurrensförfarandet endast avgörs på grundval av pris bör en kontroll under kontraktets 

genomförandefas övervägas. 

Anbudsgivarna kan också tillhandahålla verifiering på grundval av produkter med ett relevant miljömärke av typ I (enligt ISO 14024) som 

uppfyller de angivna kraven. Sådana produkter ska anses uppfylla de relevanta kriterierna och verifiering ska begäras in på samma sätt som har 

angetts för testresultat. 

Enligt artikel 44.2 i direktiv 2014/24/EU ska den upphandlande myndigheten även godta andra lämpliga bevismedel. Detta kan innefatta teknisk 

dokumentation utarbetad av tillverkaren om den ekonomiska aktören inte har haft tillgång till provningsrapporter eller inte har möjlighet att 

erhålla dem inom de aktuella tidsfristerna. Detta godtas under förutsättning att detta inte kan tillskrivas den berörda ekonomiska aktören och 

under förutsättning att den ekonomiska aktören bevisar att entreprenaden, varorna eller tjänsterna uppfyller kraven eller kriterierna i de tekniska 

specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet. Om hänvisning görs till ett intyg eller en testrapport som 

upprättats av ett organ för bedömning av överensstämmelse som är ansvarigt för utförandet av testerna, ska upphandlande myndigheter även 

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

 

I kriterierna för datorer, bildskärmar, datorplattor och smarttelefoner ligger fokus på de viktigaste miljöeffekterna under produkternas livscykel, och de 

har delats in i fyra olika kategorier enligt följande: 

 Förlängd livslängd hos produkten. 

 Energiförbrukning. 

 Farliga ämnen. 

 Hantering vid livslängdens slut. 

 

I denna uppsättning kriterier ingår också ytterligare en kategori av kriterier som gäller för separat upphandling av renoverade/återtillverkade produkter 

och tillhörande tjänster. 

 

När miljökriterier fastställdes för dessa produkter visar uppgifter från livscykelanalyser på att det bör göras en åtskillnad utifrån följande faktorer: 

 

o Energiintensiteten under användningen, dvs.  

 stationära datorer och bildskärmar vars elförbrukning har betydande miljöpåverkan samt påverkan i samband med tillverkningen av 

deras underenheter, 

 bärbara enheter såsom bärbara datorer, datorplattor och smarttelefoner som proportionellt sett använder mindre elektricitet och som 

består av mer avancerade miniatyriserade komponenter; den största miljöpåverkan rör tillverkningen av deras underenheter, såsom 

moderkort, hårddiskar, batterier och visningsenheter. 

o Deras funktion som bärbara enheter, dvs.  

 stationära enheter, såsom stationära datorer och bildskärmar,  

 bärbara enheter, såsom bärbara datorer, datorplattor och smarttelefoner, som utsätts för förhållanden och påfrestningar på eller utanför 

arbetsplatsen som påverkar deras livslängd. 

 

Även om upphandlarna känner till kriterierna för energianvändning är möjligheterna att direkt påverka miljöpåverkan under produktionen mindre 

kända. Genom att förbättra produktdesignen (t.ex. produktutformning för hållbarhet, reparation och uppgradering) och indirekt förlänga produkternas 

livslängd genom att underlätta återanvändning kan påverkan kopplad till primärproduktion och resursutvinning undvikas och den totala påverkan under 

tillverkningsfasen minskas.  
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Till följd av livscykelanalyser och marknadsanalyser har ökad livslängd genom förbättrad hållbarhet och bättre möjligheter till uppgradering och 

reparation fått särskild uppmärksamhet i dessa kriterier. Kriterierna bygger på uppgifter om orsakerna till tidiga fel eller utbyten av produkter samt 

specifikationer på generella förbättringar från tillverkarnas sida. 

 

Möjligheten att förlänga en produkts livslängd efter den första användningen har också tagits upp genom att 

- upphandla renoverade/återtillverkade produkter, 

- öka möjligheterna att reparera/återanvända utrustning och därmed förlänga livslängden ytterligare efter användningen hos en offentlig 

myndighet. 

 

Att ta ur och återvinna större plastdelar, metaller och råvaror av avgörande betydelse i slutet av produktens livscykel kan också öka EU:s 

resurseffektivitet och minska miljöpåverkan vid tillverkningen av nya it-produkter. Kriterierna återspeglar därför de bästa metoderna för att uppmuntra 

till att selektiv isärtagning och demontering av utrustning. 

 

Väsentliga miljöaspekter  Strategi enligt kriterierna för miljöanpassad offentlig 

upphandling 

 Användning av ändliga resurser och råvaror av 

avgörande betydelse för att tillverka it-produkter.  

 Förorening av luft, jord och vatten, bioackumulering 

och effekter på vattenorganismer till följd av utvinning 

och bearbetning av råvaror, samt användning av 

farliga ämnen i produkter. 

 Energiförbrukning och resulterande utsläpp av 

växthusgaser från produktion och användning. 

 Generering av potentiellt farligt avfall från elektronisk 

utrustning vid det slutliga bortskaffandet. 

  Utökad service och förlängd garanti. 

 Produktutformning för hållbarhet och med möjlighet 

till uppgradering och reparation. 

 Förlängning av en produkts livslängd i slutet av dess 

livslängd (återanvändbarhet).   

 Inköp av energieffektiva modeller. 

 Inköp av produkter med en begränsad mängd farliga 

beståndsdelar och med minskad risk för farliga 

utsläpp i samband med bortskaffande. 

 Produktutformning anpassad för demontering och 

hantering vid livscykelns slut för att maximera 

återvinningen av resurser. 

 Inköp av renoverad/återtillverkad utrustning.  

Dessa effekters ordningsföljd avspeglar inte nödvändigtvis deras betydelse. 
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Detaljerad information om de viktigaste miljöeffekterna och strategin för miljöanpassad offentlig upphandling finns i den tekniska rapporten. 

 

3 KRITERIERNAS STRUKTUR OCH TILLÄMPLIGHET 

Kriterierna har delats in i fyra huvudavsnitt: 1) förlängd livslängd hos produkten, 2) energiförbrukning 3) farliga ämnen, 4) hantering vid livslängdens 

slut. Det finns också ett ytterligare avsnitt för övergripande kriterier: 5) kriterier som är tillämpliga på renoverad/återtillverkad utrustning. Följande 

tabell visar vilka kriterier som gäller för vilken produktgrupp. 

 

Typ av kriterium Nr Kriterium 
Stationära 

datorer 
Monitorer 

Mobila 

datorer 
Datorplattor/smarttelefoner 

KRITERIEOMRÅDE 1 – Förlängning av produkters livslängd 

1.1 – Möjlighet att reparera, återanvända och uppgradera 

SYFTE: Serviceavtal i samband med tillhandahållande av IKT-utrustning 

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER 

TS1 
Tillhandahållande av ett utökat 

serviceavtal 
X X X X 

TS2 Fortsatt tillgång till reservdelar X X X X 

KLAUSULER OM 

FULLGÖRANDE AV 

KONTRAKT 

CPC1 
Serviceavtal 

 X X X X 

SYFTE: Tillhandahållande av IKT-utrustning 

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER 

TS3 Tillverkarens garanti X X X X 

TS4 
Utformning som möjliggör 

reparation 
X 

X X 
X 

TS5 Funktion för säker dataradering X 
Ej 

tillämpligt 

X 
X 

 1.2 – Livslängd och uthållighet för uppladdningsbart batteri 

TEKNISKA TS6 Uthållighet för uppladdningsbart Ej Ej X X 
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Typ av kriterium Nr Kriterium 
Stationära 

datorer 
Monitorer 

Mobila 

datorer 
Datorplattor/smarttelefoner 

SPECIFIKATIONER batteri tillämpligt tillämpligt 

TS7 Minimikrav för elektrisk prestanda 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

TS8 
Information om batteriers 

hälsotillstånd 

Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

TS9 Programvara för batteriskydd 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X Ej tillämpligt 

TS10 Intelligent laddning 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X 

TILLDELNINGSKRITERIER AC1 
Ytterligare uthållighet för 

uppladdningsbart batteri 

Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

1.3 – Hållbarhetsprovning av mobil utrustning 

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER 

TS11 Fallprovning Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

TS12 Temperaturtålighet Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

TS13 
Kapslingsklass – semirobusta och 

robusta enheter 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC2 
Hållbarhetsprovning av mobil 

utrustning 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

AC3 
Kapslingsklass – semirobusta och 

robusta enheter 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

1.4 – Driftskompatibilitet och återanvändning av komponenter 

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER 

TS14 Standardiserad port X 
Ej 

tillämpligt 
X X 

TS15 Standardiserat externt nätaggregat Ej Ej X X 
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Typ av kriterium Nr Kriterium 
Stationära 

datorer 
Monitorer 

Mobila 

datorer 
Datorplattor/smarttelefoner 

tillämpligt tillämpligt 

TS16 
Externt nätaggregat: borttagbara 

kablar X 
Ej 

tillämpligt 
X X 

TS17 Bakåtkompatibilitet: adaptrar X 
Ej 

tillämpligt 
X Ej tillämpligt 

TILLDELNINGSKRITERIER AC4 IKT-utrustning utan tillbehör Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

KRITERIEOMRÅDE 2 – Energiförbrukning 

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER 

TS18 
Minimikrav på energieffektivitet 

hos datorer X 
Ej 

tillämpligt 
X Ej tillämpligt 

TS19 

Minimikrav på energieffektivitet 

hos bildskärmar (kärnkriterier och 

utvidgade kriterier) 

Ej 

tillämpligt 
X 

Ej 

tillämpligt 
Ej tillämpligt 

TS20 
Tunna klientenheter i ett 

serverbaserat nätverk X 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
Ej tillämpligt 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC5 

Förbättring av energiförbrukningen 

över det specificerade tröskelvärdet 

för datorer  
X 

Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
Ej tillämpligt 

AC6 

Förbättring av energiförbrukningen 

över det specificerade tröskelvärdet 

för bildskärmar  

Ej 

tillämpligt 
X 

Ej 

tillämpligt 
Ej tillämpligt 

KRITERIEOMRÅDE 3 – Farliga ämnen 

URVALSKRITERIER SC1 
Kontroll av ämnen som omfattas av 

begränsningar    X X X X 

TEKNISKA TS21 Begränsning av klorerade och X X X X 
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Typ av kriterium Nr Kriterium 
Stationära 

datorer 
Monitorer 

Mobila 

datorer 
Datorplattor/smarttelefoner 

SPECIFIKATIONER bromerade ämnen i plastdelar 

TILLDELNINGSKRITERIER 
AC7 

Begränsning av ämnen som inger 

mycket stora betänkligheter  X X X X 

AC8 Undvikande av osund ersättning X X X X 

KRITERIEOMRÅDE 4 – Hantering vid livscykelns slut 

4.1 – Utformning som underlättar återvinning  

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER TS22 
Märkningar av datorlådor, höljen 

och frontpaneler i plast X X 
Ej 

tillämpligt 
Ej tillämpligt 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC9 

Återvinningsbarhet för datorlådor, 

höljen och frontpaneler i plast – 

avskiljbara inlägg och fästen 
X X 

Ej 

tillämpligt 
Ej tillämpligt 

AC10 

b. Återvinningsbarhet för 

datorlådor, höljen och frontpaneler 

i plast – färger och ytbeläggningar 
X X 

Ej 

tillämpligt 
Ej tillämpligt 

4.3 – Hantering vid livslängdens slut 

SYFTE: Upphandling av tjänster för hantering av all IKT-utrustning vid livslängdens slut 

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER TS23 

Säker insamling, dataradering, 

återanvändning och återvinning för 

datorer 
X X X X 

KLAUSULER OM 

FULLGÖRANDE AV 

KONTRAKT 
CPC2 

Rapportering av slutdestination för 

IKT-utrustning X X X X 

KRITERIEOMRÅDE 5 – Renoverade/återtillverkade produkter (separat upphandlingsväg)  

SYFTE: Tillhandahållande av renoverad/återtillverkad IKT-utrustning 

URVALSKRITERIER SC2 Kvaliteten på processen för X X X X 
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Typ av kriterium Nr Kriterium 
Stationära 

datorer 
Monitorer 

Mobila 

datorer 
Datorplattor/smarttelefoner 

renovering/återtillverkning 

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER 

TS24 
Tillhandahållande av ett utökat 

serviceavtal X X X X 

TS25 

Garanti för 

renoverade/återtillverkade 

produkter 
X X X X 

TS26 
Information om uthållighet för 

uppladdningsbart batteri 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

TS27 Minimikrav för elektrisk prestanda Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC11 
Ytterligare uthållighet för 

uppladdningsbart batteri 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

AC12 Standardiserat externt nätaggregat Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

AC13 
Externt nätaggregat: borttagbara 

kablar 
Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 
X X 

SYFTE: Serviceavtal i samband med tillhandahållande av renoverad/återtillverkad IKT-utrustning 

TEKNISKA 

SPECIFIKATIONER TS28 
Tillhandahållande av ett utökat 

serviceavtal X X X X 

KLAUSULER OM 

FULLGÖRANDE AV 

KONTRAKT 
CPC3 Serviceavtal X X X X 
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4 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING OMRÅDE 1: FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD HOS 

PRODUKTEN 

4.1 Möjlighet att reparera, återanvända och uppgradera 

4.1.1 Serviceavtal i samband med tillhandahållande av IKT-utrustning 
 

Syfte 

Serviceavtal i samband med tillhandahållande av IKT-utrustning 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER  

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS1 Tillhandahållande av ett utökat serviceavtal 

Tillämpligt på alla kategorier av enheter utom renoverade/återtillverkade 

enheter. 

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterium TS28. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla X års [minst två, ska fastställas] service 

i enlighet med dokumentet om krav på servicenivå (se förklaring nedan).  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran som anger att de 

levererade produkterna omfattas av en garanti i enlighet med kontraktets 

specifikationer och tillhörande servicenivåavtal.  

Tillämpligt på alla kategorier av enheter utom renoverade/återtillverkade 

enheter. 

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterium TS28.    

Anbudsgivaren ska tillhandahålla X års [minst tre, ska fastställas] service i 

enlighet med dokumentet om krav på servicenivå (se förklaring nedan).  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran som anger att de 

levererade produkterna omfattas av en garanti i enlighet med kontraktets 

specifikationer och tillhörande servicenivåavtal. 

Förklarande anmärkning: Exempel på krav på servicenivå 

Ett dokument med krav på servicenivå beskriver hur servicen ska tillhandahållas för kunden. Exempel på eventuella krav på servicenivå som ska ingå 

anges nedan:  

 Tillgång till tillverkarens garanti: registrera tillverkarens garanti, hantera dokumentation eller bevis som krävs för att åberopa tillverkarens 
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garanti, åberopa tillverkarens garanti för en offentlig myndighets räkning (inom ramen för tillverkarens garanti). följa upp med tillverkaren för 

att se till att villkoren i tillverkarens garanti är uppfyllda.  

 Upphämtning och återlämning: Hämta produkten eller produkterna från en angiven plats i den offentliga förvaltningens lokaler och återlämna 

den/dem till en särskild plats i den offentliga förvaltningens lokaler (andra alternativ för praktiskt återlämnande av produkter kan också anges). 

 Hantering av fel: tillhandahålla en effektiv gemensam kontaktpunkt för tekniska frågor och för att eskalera problem samt ha en person som 

ansvarar för att följa ärendets utveckling, lägesrapporter, öppen tillgång till en garantidatabas (den som hanterar garantidata) för att kontrollera 

garantistatus och status för incidenter som inte är behandlade.  

 Tillgång till diagnosverktyg och verktyg för reparationer: tillgång till alla tekniska verktyg som behövs för att utföra diagnostik på och 

korrigeringar av maskinvara, tillgång till all teknisk utbildning som krävs för att bli certifierad reparationstekniker, möjlighet att genom icke-

ensamrätt bli certifierad teknisk partner (utföra garantireparationer). 

 Batteritäckning: servicen omfattar uttryckligen defekta batterier för tillämpliga produkter med uppladdningsbara batterier, t.ex. misslyckad 

laddning eller felaktig batterianslutning. En gradvis minskning av batteriets kapacitet till följd av användning ska inte anses utgöra en defekt, 

såvida inte detta omfattas av policyn för byte av batteri i punktsatsen nedan. 

 Policy för byte av batteri: servicen omfattar utbyte av batterier som inte uppfyller minimikraven på prestanda när det gäller uthållighet i antal 

cykler.  

 Tillhandahållande av statistik över fel: tillhandahållande av aggregerad, anonym och icke-spårbar statistik på hög nivå om incidenter (typ och 

antal), problem och diagnostik avseende de produkter som omfattas av kontraktet. 

 Incidenthantering/problemhantering/förebyggande underhåll: denna service omfattar alla åtgärder som krävs för att hålla IKT-produkterna i 

perfekt funktionsdugligt skick, eller för att återställa en defekt produkt eller en av dess komponenter i funktionsdugligt skick, däribland 

incidenthantering, problemhantering och förebyggande underhåll. Förebyggande underhåll under garantiperioden omfattar säkerställande av 

operativsystem och säkerhetsuppdateringar under kontraktets löptid. 

 Uppgradering: en skanning för uppgraderingsmöjligheter och -behov kan ske efter en viss period (t.ex. tre år) och omfatta prestandaaspekter, 

såsom centralprocessor/minne/disk.  

 Reparation/utbyte: reparera eller ersätta produkter som skadas eller får defekter vid normal användning under den förlängda garantiperioden mot 

produkter som har identiska eller bättre prestandaegenskaper. Haverier relaterade till fast programvara omfattas också. Om en del av en produkt 

byts ut ska den utbytta delen i den förlängda garantin omfattas av samma nivå och giltighetstid som den del som har bytts ut. Den förlängda 

garantin gäller både maskinvara och programvara, om inget annat uttryckligen har överenskommits. 
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 Åtagande om reparation/uppgradering som första åtgärd: i händelse av fel och i de fall det är tekniskt möjligt åtar sig tjänsteleverantören att 

erbjuda möjligheten att reparera/uppgradera utrustningen i stället för att byta ut den. 

TS2 Fortsatt tillgång till reservdelar 

Tillämpligt på alla kategorier av enheter utom renoverade/återtillverkade 

enheter. 

Detta kriterium är inte relevant om tillgången till reservdelar redan 

säkerställs i TS1.    

Anbudsgivaren ska garantera tillgången till reservdelar (kritiska 

komponenter), åtminstone1 de som definieras i kriterium TS4, i X år [minst 

två, ska fastställas] från inköpsdatumet. 

Reservdelarna/ersättningskomponenterna kan vara 

 en likvärdig använd del, 

 en ny eller begagnad OEM-del (tillverkare av originalutrustning) som 

överensstämmer med specifikationerna, 

 en eftermarknadsdel (tredje part) som överensstämmer med 

specifikationerna. 

Alla kritiska komponenter som identifieras måste vara 

 tillgängliga för försäljning 

 eller bytas ut av ett servicenätverk för reparation och underhåll. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en prislista för originalreservdelar eller 

kompatibla reservdelar där även arbetskostnaden för bytena anges. Listan 

ska innefatta uppladdningsbara batterier (om detta är tillämpligt). 

Kontroll: 

Tillämpligt på alla kategorier av enheter utom renoverade/återtillverkade 

enheter.    

Detta kriterium är inte relevant om tillgången till reservdelar redan 

säkerställs i TS1. 

 Anbudsgivaren ska garantera tillgången till reservdelar (kritiska 

komponenter), åtminstone
1 de som definieras i kriterium TS4, i X år [minst 

tre, ska fastställas] från inköpsdatumet.  

Reservdelarna/ersättningskomponenterna kan vara 

 en likvärdig använd del, 

 en ny eller använd OEM-del som överensstämmer med 

specifikationerna, 

 en eftermarknadsdel (tredje part) som överensstämmer med 

specifikationerna. 

Alla kritiska komponenter som identifieras måste vara 

 tillgängliga för försäljning 

 eller bytas ut av ett servicenätverk för reparation och underhåll. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en prislista för originalreservdelar eller 

kompatibla reservdelar där även arbetskostnaden för bytena anges. Listan 

ska innefatta uppladdningsbara batterier (om detta är tillämpligt). 

Kontroll: 

                                                           

1 Ytterligare kritiska komponenter skulle kunna identifieras av den upphandlande myndigheten i upphandlingsskedet. 
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Anbudsgivaren ska intyga att de begärda reservdelarna kommer att finnas 

tillgängliga i X år [minst två, ska fastställas] för varje modell som 

tillhandahålls.  

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Anbudsgivaren ska intyga att de begärda reservdelarna kommer att finnas 

tillgängliga i X år [minst tre, ska fastställas] för varje modell som 

tillhandahålls.  

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

CPC1 Serviceavtal 

Att användas i samband med kriterium TS1 om tillhandahållande av ett utökat serviceavtal. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla regelbundna [varje månad/år] rapporter om att alla mätkriterier, centrala resultatindikatorer och andra indikatorer som 

definieras enligt servicenivåavtalet uppfylls. 

Förklarande anmärkning: Exempel på centrala resultatindikatorer 

 Aggregerad central resultatindikator 1 – incident löst: antal incidenter som har åtgärdats inom incidentens lösningstid under en månad/totalt antal 

incidenter som öppnats under den aktuella månaden eller under en föregående månad och som fortfarande är under behandling. Månatligt mål: ≥ 

90 %. 

 Aggregerad central resultatindikator 2 – åtagande att reparera som första åtgärd: antal incidenter som har åtgärdats inom ramen för en 

produktreparation eller uppgradering/antal incidenter som har lösts genom ersättningsprodukt.  

 

4.1.2 Tillhandahållande av IKT-utrustning 
 

Syfte 

Tillhandahållande av IKT-utrustning 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 
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TS3 Tillverkarens garanti 

Tillämpligt på alla kategorier av enheter utom renoverade/återtillverkade 

enheter.   

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterium TS24. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla produkter som täcks under X år [minst 

två, ska fastställas] av tillverkarens garanti.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla skriftligt bevis på tillverkarens garanti. 

Utrustning med miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska 

anses uppfylla kriteriet. 

Tillämpligt på alla kategorier av enheter utom renoverade/återtillverkade 

enheter. 

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterium TS24.    

Anbudsgivaren ska tillhandahålla produkter som täcks under X år [minst 

tre, ska fastställas] av tillverkarens garanti.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla skriftligt bevis på tillverkarens garanti. 

Utrustning med miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska 

anses uppfylla kriteriet. 

TS4 Utformning som möjliggör reparation 

Tillämpligt på alla kategorier av enheter utom renoverade/återtillverkade 

enheter.   

Anbudsgivaren ska säkerställa att teknik för sammanfogning eller tätning 

inte förhindrar reparation eller utbyte av delar (kritiska komponenter) som 

anges nedan:  

 Bärbara datorer: batteri, bildskärmspanel/bildskärmsenhet, minne 

(SSD, HDD, Ram), externt/internt nätaggregat, tangentbord, 

system/moderkort  

 Stationära datorer: centralprocessor, grafikprocessor (PCIe), 

externt/internt nätaggregat, minne (SSD, HDD, ODD, Ram), 

system/moderkort 

 Allt-i-ett-datorer: externt/internt nätaggregat, minne (SSD, HDD, 

ODD, Ram), system/moderkort 

 Datorplattor: batteri, bildskärmspanel/bildskärmsenhet, extern/intern 

nätaggregat 

Tillämpliga på alla kategorier av enheter förutom 

renoverade/återtillverkade enheter.  

Anbudsgivaren ska se till att följande delar (kritiska komponenter) är 

lättillgängliga och kan repareras eller bytas ut med hjälp av verktyg som 

finns tillgängliga i handeln (klass A, B eller C, enligt definitionen i EN 

45554:2020 – se anmärkningen nedan): 

 Bärbara datorer: batteri, bildskärmspanel/bildskärmsenhet, minne 

(SSD, HDD, Ram), externt/internt nätaggregat, tangentbord, 

system/moderkort  

 Stationära datorer: centralprocessor, grafikprocessor (PCIe), 

externt/internt nätaggregat, minne (SSD, HDD, ODD, Ram), 

system/moderkort 

 Allt-i-ett-datorer: externt/internt nätaggregat, minne (SSD, HDD, 

ODD, Ram), system/moderkort 

 Datorplattor: batteri, bildskärmspanel/bildskärmsenhet, extern/intern 

nätaggregat 
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 Smarttelefoner: batteri, bildskärmspanel/bildskärmsenhet, laddare 

 Bildskärmar: anslutningskablar, strömkablar, externa nätaggregat 

Anmärkning 1: Processorer som är fastlödda på moderkortet är undantagna 

från förteckningen över kritiska komponenter. 

Anmärkning 2: En förteckning över obligatoriska utbytbara komponenter 

för bildskärmar finns i bilaga II (D. Krav på materialeffektivitet. Punkt 5. 

a) i förordning (EU) 2019/2021. 

Instruktioner om hur delar kan bytas ut måste finnas tillgängliga i en 

service-/reparationshandbok. Handboken måste innehålla 

säkerhetsåtgärder för säker reparation, en sprängskiss över enheten som 

visar vilka delar som går att komma åt och byta ut (vilken också kan vara i 

form av en instruktionsvideo), vilka verktyg som behövs för arbetet. 

Service-/reparationshandboken måste finnas tillgänglig kostnadsfritt 

online. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande: 

 En förklaring huruvida de tillämpliga delarna kan bytas ut av 

slutanvändaren och/eller av en tekniker. 

 Service-/reparationshandbok med instruktioner om hur delar kan bytas 

ut genom en direkt länk till dokumentet på tillverkarens webbplats.  

 Reparationsinformation enligt EN 45559:2019 – Metoder för att 

tillhandahålla information gällande materialeffektivitetsaspekter för 

energirelaterade produkter2. 

Utrustning med miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska 

 Smarttelefoner: batteri, bildskärmspanel/bildskärmsenhet, laddare 

 Bildskärmar: bildskärmsenhet och LED-bakgrundsbelysning, kretskort 

för strömförsörjning och manövrering 

Anmärkning 1: Processorer som är fastlödda på moderkortet är undantagna 

från förteckningen över kritiska komponenter. 

Anmärkning 2: En förteckning över obligatoriska utbytbara komponenter 

för bildskärmar finns i bilaga II (D. Krav på materialeffektivitet. Punkt 5. 

a) i förordning (EU) 2019/2021. 

Instruktioner om hur delar kan bytas ut måste finnas tillgängliga i en 

service-/reparationshandbok. Handboken måste innehålla 

säkerhetsåtgärder för säker reparation, en sprängskiss över enheten som 

visar vilka delar som går att komma åt och byta ut (vilken också kan vara i 

form av en instruktionsvideo), vilka verktyg som behövs för arbetet. 

Service-/reparationshandboken måste finnas tillgänglig kostnadsfritt 

online. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande: 

 En förklaring huruvida de tillämpliga delarna kan bytas ut av 

slutanvändaren och/eller av en tekniker. 

 Service-/reparationshandbok med instruktioner om hur delar kan bytas 

ut genom en direkt länk till dokumentet på tillverkarens webbplats.   

 Reparationsinformation ska tillhandahållas enligt EN 45559:2019 – 

Metoder för att tillhandahålla information om 

materialeffektivitetsaspekter hos energirelaterade produkter2.  

                                                           

2 Enligt EN 45559:2019 ska den information som lämnas till slutanvändaren vara enkel, tydlig och intuitiv, lättillgänglig, synlig och läsbar och finnas tillgänglig på de officiella språk i de länder där produkten säljs. Där så är möjligt får symboler ersätta eller stödja 

användningen vid långa eller komplexa texter. Kommunikationsmetoden bör utvärderas (om möjligt) innan den tillämpas på slutanvändare, och resultaten av eventuella befintliga studier på detta område bör beaktas. 
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anses uppfylla kriteriet.  Utrustning med miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska 

anses uppfylla kriteriet. 

 

Förklarande anmärkning: Klassificering av verktyg enligt EN45554:2020 

Enligt EN 45554:2020 är en del utbytbar med klass A-verktyg om demonteringen är möjlig 

o utan att använda verktyg, 

o med ett verktyg, eller en uppsättning verktyg eller en uppsättning verktyg som levereras tillsammans med produkten eller reservdelen, 

o med vanliga verktyg enligt förteckningen i tabell A.3 i standarden: skruvmejsel för spår-, kryss- eller sexkantsskruvar (ISO 2380, ISO 

8764, ISO 10664), insexnyckel (ISO 2936), kombinationsnyckel (ISO 7738), kombinationstänger (ISO 5746), grip- och hanteringstänger 

(ISO 5745), sidavbitare (ISO 5749), glidledstänger med flera lägen (s.k. polygriptänger) (ISO 8976), låstänger, kombinationstänger för 

trådskalning och terminalkrimpning, bändverktyg, pincett, hammarhuvuden av stål (ISO 15601), brytkniv med avbrytbara blad, 

multimeter, spänningsprovare, lödningsjärn, smältlimpistol, förstoringsglas. 

En del kan bytas ut med ett klass B-verktyg om demontering är möjlig med hjälp av ett verktyg eller med ett produktspecifikt verktyg som ingår i en 

metod för att bedöma om en produkt kan repareras, uppgraderas och återanvändas (om det inte finns någon metod som definierar produktspecifika 

verktyg är denna kategori ogiltig). 

En del kan bytas ut med ett klass C-verktyg om demontering inte är möjlig med hjälp av vanliga eller produktspecifika verktyg enligt definitionen ovan, 

men kan utföras utan användning av märkesskyddade verktyg.   

TS5 Funktion för säker dataradering 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Tillämpligt på alla kategorier av enheter utom bildskärmar och renoverade/återtillverkade produkter.   

En funktion för säker dataradering måste vara tillgänglig för radering av användardata i samtliga datalagringsenheter som finns i produkten (se 

förklarande anmärkning nedan). Instruktioner om hur denna funktion och de tekniker används samt vilken standard/vilka standarder som finns för säker 

dataradering ska lämnas i användarhandboken och/eller via en länk till tillverkarens webbplats. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla specifikationer för alla funktioner för dataradering som finns i produkten. En relevant referens för överensstämmelse 

kan vara riktlinjerna NIST 800–88, revidering 1 för nivån ”raderad”, eller motsvarande. 
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Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Förklarande anmärkning: Tekniska lösningar för säker dataradering 

En funktion för säker dataradering kan läggas till genom tekniska lösningar såsom, men inte begränsat till, följande: 

o En funktion i den fasta programvaran, vanligtvis i BIOS-systemet (Basic Input/Output System). 

o En funktion i en programvara som ingår i en fristående bootbar miljö tillhandahållen på en bootbar cd. 

o En dvd eller usb för lagring av minne som följer med produkten eller i en programvara möjlig att installera i de understödda 

operativsystem som tillhandahålls med produkten. 

 

4.2 Livslängd och uthållighet för uppladdningsbart batteri 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS6 Uthållighet för uppladdningsbart batteri  

Tillämpligt på bärbara enheter (bärbara datorer, datorplattor och 

smarttelefoner). 

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterierna TS24 och TS25.  

Batteriets testade hälsotillstånd efter 300 cykler ska vara ≥ 80 %.  

Provningarna måste genomföras enligt standarden IEC EN 61960-3:2017. 

Se förklarande anmärkning nedan för definitioner. 

Kontroll: 

Anbudsgivarna ska tillhandahålla provningsresultat från ackrediterade ISO 

17025-provningsorgan enligt IEC EN 61960-3:2017-standarden eller 

motsvarande. 

Tillämpligt på bärbara enheter (bärbara datorer, datorplattor och 

smarttelefoner). 

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterierna TS25 och TS26.  

Batteriets provade hälsotillstånd måste vara: 

  ≥ 90 % efter 300 cykler3, eller  

  ≥ 80 % efter 500 cykler. 

Provningarna ska genomföras enligt standarden IEC EN 61960-3:2017 

eller motsvarande. Se förklarande anmärkning nedan för definitioner. 

Kontroll: 

                                                           
3 Observera att tröskeln på 300 cykler vid provning inte motsvarar den förväntade uthålligheten, utan är en proxyvariabel för mycket längre uthållighet (t.ex. > 500 cykler).  
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Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

Anbudsgivarna ska tillhandahålla provningsresultat från ackrediterade ISO 

17025-provningsorgan enligt IEC EN 61960-3:2017-standarden.  

Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

Förklarande anmärkning: Definition av hälsotillstånd 

Hälsotillstånd: Aktuell full laddningskapacitet (i mAh) uttryckt i procent av den dimensionerade kapaciteten (nominell kapacitet). 

TS7 Minimikrav för elektrisk prestanda 

 

 

Tillämpligt på bärbara enheter (bärbara datorer, datorplattor och 

smarttelefoner). 

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterium TS27. 

Batteriet ska uppfylla acceptanskriterier för elektrisk provning enligt 

standarden IEC EN 61960–3:2017 (se närmare uppgifter i bilaga I till detta 

dokument).  

Kontroll:   

Anbudsgivarna ska tillhandahålla provningsresultat från ackrediterade ISO 

17025-provningsorgan enligt EC EN 61960-3:2017.  

TS8 Information om batteriers hälsotillstånd 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Tillämpligt på bärbara enheter (bärbara datorer, datorplattor och smarttelefoner). 

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterium TS26. 

Anbudsgivaren ska förse utrustningen med förinstallerad programvara för att fastställa och övervaka batteriets/ackumulatorns status och möjliggöra 

avläsning av batteriets eller ackumulatorns ”hälsotillstånd” och ”laddningsstatus” samt det antal ”fulladdningscykler” som redan har genomförts i 

batteriet/ackumulatorn och visa dessa uppgifter för användaren. Se förklarande anmärkning nedan för definitioner. 

Programvaran ska också innehålla tips för hur användarna kan maximera batteriets livslängd. 

Kontroll: 
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Anbudsgivaren ska tillhandahålla programvarans specifikationer och version. 

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

Förklarande anmärkning: Definition av laddningscykel, laddningsstatus och hälsotillstånd 

 Laddningscykel: En laddningscykel är slutförd när batteriet är fullt laddat från 0 % upp till 100 % och sedan urladdat ned till 0 %. Detta kan 

åstadkommas genom att batteriet delvis laddas och laddas ur flera gånger på olika nivåer av laddningsstatus, förutsatt att den totala procentandelen 

laddning/urladdning är ungefär lika stor som den nominella kapaciteten. 

 Laddningsstatus: Den återstående batterikapaciteten uttryckt i procent av full laddningskapacitet (SBS-IF, 1998). 

 Hälsotillstånd: Aktuell full laddningskapacitet (i mAh) uttryckt i procent av den dimensionerade kapaciteten (nominell kapacitet). 

TS9 Programvara för batteriskydd 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Tillämpligt på bärbara datorer. 

Anbudsgivaren ska förse utrustningen med förinstallerad programvara som möjliggör en gräns för batteriets laddningsstatus när datorn systematiskt 

används i nätdrift (t.ex. till ett värde på ≤ 80 % laddningsstatus). 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig försäkran att de levererade produkterna har förinstallerad programvara med de funktioner som efterfrågas. 

Programvarans specifikationer och version ska också tillhandahållas. 

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

TS10 Intelligent laddning 

 Tillämpligt på datorplattor och smarttelefoner.  

Anbudsgivaren ska förse utrustningen med ett förinstallerat 

batterihanteringssystem med en intelligent laddningsprogramvara som kan 

identifiera användarens normala laddningsvanor/-mönster, stoppa 

laddningsprocessen innan den når 100 % (t.ex. vid 80 %) och ladda 

enheten fullt ut endast när användaren behöver det. 

Kontroll: 
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Anbudsgivaren ska lämna en skriftlig försäkran att de levererade 

produkterna har förinstallerad programvara med de funktioner som 

efterfrågas. Programvarans specifikationer och version ska också 

tillhandahållas. 

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

TILLDELNINGSKRITERIER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

AC1 Ytterligare uthållighet för uppladdningsbart batteri 

 Tillämpligt på bärbara enheter (bärbara datorer, datorplattor och 

smarttelefoner). 

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterium AC11. 

Ytterligare poäng ska tilldelas om batteriets uthållighet är högre än 500 

cykler (med ≥ 80 % av den initiala nominella kapaciteten) i förhållande till 

det ytterligare antal cykler som kan garanteras. 

Kontroll: 

Provningarna måste genomföras enligt standarden IEC EN 61960-3:2017. 

Anbudsgivarna ska tillhandahålla provningsresultat från ackrediterade 

provningsorgan enligt ISO 17025. 

 

4.3 Hållbarhetsprovning av mobil utrustning 
 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER  

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS11 Fallprovning  

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
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Tillämpligt på bärbara enheter (bärbara datorer, datorplattor och smarttelefoner). 

Utrustningen måste testas enligt följande standarder: 

 IEC 60068, Part 2-31: Ec (fritt fall, procedure 1), eller 

 MIL-STD-810H – Method 516.8 – Shock (Procedure IV) med en fallhöjd på 45 cm.  

Anmärkning: Tester som utförs enligt motsvarande metod i den tidigare versionen av den militära standarden ”MIL-STD-810G” kan godtas fram till 

slutet av 2021 (se bilaga II för närmare uppgifter). 

Utrustningen ska uppfylla kraven på funktionsprestanda i bilaga II till detta dokument efter fallprovning. 

Alternativt ska enheten förses med den kåpa och det skyddshölje som den har provats eller konstruerats för enligt en standard för robusthet som US 

MIL-STD-810 eller likvärdiga provningsförfaranden. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som visar att modellen har provats och uppfyller de funktionella prestandakraven för hållbarhet.  

Provning måste genomföras av en provningsanläggning som är ackrediterad enligt ISO 17025. 

Befintliga provningar för produkten, som har utförts enligt samma eller strängare specifikationer, kommer att godtas utan behov av omprovning.  

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

TS12 Temperaturtålighet 

 Tillämpligt på bärbara enheter (bärbara datorer, datorplattor och 

smarttelefoner). 

Utrustningen måste testas enligt följande standarder: 

 IEC 60068, Part 2-1: A Cold Part 2-2: B Dry Heat, eller 

 MIL-STD-810H Method 501.7 – High temperature – Basic Hot (A2) 

och Method 502.7 – Low temperature – Basic Cold (C1), 

med de modifierade lagrings- och drifttemperaturer som beskrivs i bilaga 

II. 

Utrustningen måste uppfylla de funktionella prestandakraven i bilaga II i 
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detta dokument efter exponering av temperaturtålighetstest. 

Anmärkning: Tester som utförs enligt motsvarande metod i den tidigare 

versionen av den militära standarden ”MIL-STD-810G” kan godtas fram 

till slutet av 2021 (se bilaga II för närmare uppgifter).  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla testrapporter som visar att modellen har 

testats och uppfyller de funktionella prestandakraven för 

temperaturtålighet. Provning måste genomföras av en 

provningsanläggning som är ackrediterad enligt ISO 17025. Befintliga 

provningar för produkten, som har utförts enligt samma eller strängare 

specifikationer, kommer att godtas utan behov av omprovning.  

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

TS13 Kapslingsklass – semirobusta och robusta enheter 

 

 

 

 

 

 

Tillämpligt på bärbara enheter (bärbara datorer, datorplattor och 

smarttelefoner). 

Ska inkluderas om enheten förväntas användas för arbete utomhus eller i 

andra tuffa miljöer eller förhållanden.  

Den utrustning som levereras inom ramen för kontraktet ska ha genomgått 

hållbarhetsprovning som har utförts enligt följande: 

 IEC/EN 60529:2013, kapslingsklasser för elektriskt materiel (IP-

kod) eller 

 MIL-STD-810H 510.7 – Procedure I – Sand and Dust – Blowing 

Dust och MIL-STD-810H 506.6 – Procedure I Rain. 

Utrustningen måste uppfylla de funktionella prestandakraven i bilaga II i 

detta dokument efter exponering av temperaturtålighetstest. 

Kapslingsklass för elektriskt materiel ska klassificeras som nivå IP54 eller 
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högre.  

Anmärkning: Tester som utförs enligt motsvarande metod i den tidigare 

versionen av den militära standarden ”MIL-STD-810G” kan godtas fram 

till slutet av 2021 (se bilaga II för närmare uppgifter). 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som visar att 

modellen har provats och uppfyller de funktionella prestandakraven för 

kapslingsklassen. Provning måste genomföras av en provningsanläggning 

som är ackrediterad enligt ISO 17025. 

Befintliga provningar för produkten, som har utförts enligt samma eller 

strängare specifikationer, kommer att godtas utan behov av omprovning.  

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Förklarande anmärkning: Kapslingsklass för IEC/EN 60529:2013 

 Kapslingsklass mot fasta främmande föremål, vilket anges med det första numeriska tecknet:  

 IP5x – inträngning av damm förhindras inte helt, men damm får inte tränga in i en sådan mängd att det hindrar apparaten från att fungera 

tillfredsställande eller försämrar säkerheten. 

 IP6x – ingen inträngning av damm; fullständigt skydd mot kontakt. 

 Kapslingsklass mot vatten, vilket anges med det andra numeriska tecknet:  

 IPX4 – Vatten som stänks mot höljet från alla riktningar får inte ge några skadliga effekter. 

 IPX5 – Vatten projiceras i strålar mot höljet från alla riktningar utan skadliga effekter. 

 IPX6 – Vatten projiceras i kraftfulla strålar mot höljet från alla riktningar utan skadliga effekter. 

 IPX7 – Inträngning av vatten i mängder som orsakar skadliga effekter får inte vara möjlig när höljet tillfälligt sänks ned i vatten under 

standardiserade villkor för tryck och tid. 

 IPX8 – Inträngning av vatten i mängder som orsakar skadliga effekter får inte vara möjligt när höljet kontinuerligt sänks ned i vatten under 



 

28 

villkor som ska avtalas mellan tillverkaren och användaren, men som är strängare än för siffra 7. 

 

TILLDELNINGSKRITERIER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

AC2 Hållbarhetsprovning av mobil utrustning 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Tillämpligt på bärbara enheter (bärbara datorer, datorplattor och smarttelefoner). 

De tillämpliga proven ska anges i anbudet för att återspegla de användningsvillkor som fastställts för produkten.  

Poäng ska tilldelas för anbud som omfattar produkter som har klarat hållbarhetsprovningar som utförts enligt IEC 60068, US MIL-810 eller 

motsvarande.  

Maximalt x poäng [ännu ej specificerat] kan tilldelas enligt följande: 

 Falltest (x poäng). 

 Stöttålighet (x poäng).  

 Vibrationstålighet (x poäng). 

 Bildskärmens tålighet (x poäng).  

 Temperaturtålighet (x poäng). 

Funktionella prestandakrav och provningsspecifikationer finns i bilaga II till detta dokument.  

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som visar att modellen har provats och uppfyller de funktionella prestandakraven för hållbarhet. 

Provning måste genomföras av en provningsanläggning som är ackrediterad enligt ISO 17025. 

Befintliga provningar för produkten, som har utförts enligt samma eller strängare specifikationer, kommer att godtas utan behov av omprovning.  

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 
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AC3 Kapslingsklass – semirobusta och robusta enheter 

Tillämpligt på mobila enheter (bärbara datorer, datorplattor och smarttelefoner). 

Ska inkluderas om enheten förväntas användas för arbete utomhus eller i andra tuffa miljöer eller förhållanden.  

Poäng ska tilldelas om produkterna visar att de har uppnått följande IP-kapslingsklass enligt IEC/EN 60529:2013: 

 IP65 – 025 X poäng. 

 IP66 – 0,5 X poäng. 

 IP67 – 0,75 X poäng.  

 IP68 – X poäng.  

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som visar att modellen har provats och uppfyller de funktionella prestandakraven för 

kapslingsklassen.  

Provning måste genomföras av en provningsanläggning som är ackrediterad enligt ISO 17025. 

Befintliga provningar för produkten, som har utförts enligt samma eller strängare specifikationer, kommer att godtas utan behov av omprovning.  

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

 

4.4 Driftskompatibilitet och återanvändbarhet för komponenter 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS14 Standardiserad port 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Tillämpligt på alla enheter utom bildskärmar och renoverade/återtillverkade produkter. 

Den utrustning som levereras inom ramen för kontraktet måste vara försedd med minst ett fast, standardiserat USB Type-C™-anslutningsdon (port) för 

datautbyte som är bakåtkompatibel med USB 2.0 enligt standarden IEC 62680-1-3:2018. 
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Om produkten inte har ett fast USB Type-C-anslutningsdon måste en adapter kunna beställas utan extra kostnad. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en användarhandbok för varje modell, som ska innehålla ett sprängschema över enheten som illustrerar de typer av 

anslutningsdon som används.  

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Förklarande anmärkning: Standardiserad USB Type-C™ 

Fast USB Type-C™-anslutningsdon definieras i enlighet med standarden IEC 62680-1-3:2018 – USB-gränssnitt för data och ström – del 1-3: 

gemensamma komponenter – USB Typ C™-kabel och anslutningsspecifikation. 

TS15 Standardiserat externt nätaggregat 

 Tillämpligt på alla bärbara enheter med en strömförsörjning på upp till 

100 W. 

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterium AC12. 

Detta gäller inte produkter med Qi (trådlös) laddningskapacitet (t.ex. för 

stark motståndskraft mot nedsänkning i vatten eller mot damm, såsom 

industriella datorer). 

Den utrustning som levereras inom ramen för kontraktet ska vara försedd 

med ett fast, standardiserat USB Type-C™-anslutningsdon (port) för 

strömförsörjning via USB enligt standarden EN/IEC 63002:2017.  

Om produkten inte har ett inbyggt anslutningsdon för strömförsörjning via 

USB ska en adapter kunna beställas utan extra kostnad. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en användarhandbok för varje modell, 

som ska innehålla ett sprängschema över enheten som illustrerar de typer 

av fasta anslutningsdon som används för strömförsörjning. 

Förklarande anmärkning: Standardiserat externt nätaggregat 

Riktlinjer för driftskompatibilitet för externa nätaggregat definieras i IEC 63002:2016 – metod för driftskompatibilitet avseende identifiering och 
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kommunikation för externa nätaggregat som används med bärbara datorer. 

TS16 Externa nätaggregat: borttagbara kablar 

 Tillämpligt på alla bärbara enheter med en strömförsörjning på upp till 

100 W, med undantag för renoverade/återtillverkade enheter.   

För renoverade/återtillverkade enheter, se kriterium AC13. 

Konfigurationen för externt nätaggregat ska bestå av ett externt USB-

nätaggregat med en borttagbar ingångskabel (eller en som är integrerad i 

nätaggregatets hölje) och en borttagbar utgående kabel till IKT-enheten. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla produktdokumentation för varje modell, 

som ska innehålla ett sprängschema över enheten som illustrerar de 

viktigaste egenskaperna hos externa USB-nätaggregat. 

TS17 Bakåtkompatibilitet: adaptrar 

 Tillämpligt på stationära och bärbara datorer. 

Följande adaptrar [ska väljas från listan nedan] måste vara tillgängliga för 

separat upphandling: 

 USB-C till USB Type-A  

 USB-C till VGA  

 USB-C till HDMI 

 USB-C till RJ45 (Ethernet-port) 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en produktspecifikation och en prislista 

för de adaptrar som krävs. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 



 

32 

AC4 IKT-utrustning utan tillbehör 

 Tillämpligt på bärbara datorer, datorplattor och smarttelefoner. 

Ytterligare poäng ska tilldelas om följande tillbehör finns tillgängliga för 

separat upphandling:  

 Externt nätaggregat (EPS) 

 Hörlurar  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska lämna anbud för modellen med och utan dessa 

tillbehör och ett separat anbud för varje tillbehör. I anbudet bör även 

processen för beställning av tillbehör beskrivas. 

 

5 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING 2: ENERGIFÖRBRUKNING 
 

Syfte 

Tillhandahållande av IKT-utrustning 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS18 Minimikrav på energieffektivitet hos datorer  

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Tillämpligt på stationära och bärbara datorer. 

Den beräknade normalförbrukningen (ETEC) för varje del av utrustningen som levereras inom ramen för kontraktet måste vara mindre än eller lika med 

det maximala ETEC-kravet enligt bilaga III till detta dokument. 

Kontroll: 
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Anbudsgivarna ska rapportera värdet för normalförbrukningen (ETEC), baserat på provningar och beräkningar enligt IEC-standard 62623:2012. 

Produkter med ett relevant miljömärke av typ I eller ett märke från ett annat märkningssystem som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla 

kraven. Alternativa provningsresultat som tillhandahållits av ackrediterade ISO 17025-provningsorgan enligt standarden IEC 62623:2012 godtas som 

bevis på överensstämmelse. 

TS19 Minimikrav på energieffektivitet hos bildskärmar 

Tillämpligt för bildskärmar. 

Energieffektivitetsindexet för varje modell som levereras inom ramen för 

kontraktet måste ligga inom energiklasserna A–D enligt bilaga I till 

kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/20134.  

Kontroll: 

För varje levererad modell ska anbudsgivaren tillhandahålla den giltiga 

energietikett som har utfärdats i enlighet med EU:s ramförordning om 

energimärkning (2017/1369).  

Produkter märkta som klass A, B, C eller D ska anses uppfylla kraven.  

Tillämpligt på bildskärmar från och med den 31 mars 2021. 

Energieffektivitetsindexet för varje modell som levereras inom ramen för 

kontraktet ska ligga inom följande klasser [A; D] (ska fastställas av den 

upphandlande myndigheten enligt den metod som beskrivs i den 

förklarande anmärkningen nedan).  

Kontroll: 

För varje levererad modell ska anbudsgivarna tillhandahålla den giltiga 

energietiketten som har utfärdats i enlighet med EU:s ramförordning om 

energimärkning (2017/1369). 

Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Förklarande anmärkning: Definition av begärda energiklasser 

Den upphandlande myndigheten bör hänvisa till de två högsta energiklasser som finns tillgängliga vid tidpunkten för anbudet och som omfattar minst 25 

registrerade bildskärmsmodeller i den europeiska produktdatabasen för energimärkning (EPREL). 

Från och med den 31 mars 2021 kommer leverantörer av datorskärmar att registrera sina enheter i EPREL-databasen innan de säljer dem på den 

europeiska marknaden. Upphandlande myndigheter (och konsumenter) kommer att kunna söka i produktdatabasen efter energietiketter och 

produktinformationsblad, däribland energiklass. 

Tillgången till enheter med önskad prestanda och önskade egenskaper kan kontrolleras direkt i EPREL-databasen. Skärmdiagonal i cm och 

skärmupplösning i pixlar är exempel på den information som finns i produktinformationsbladet. 

                                                           
4 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2013 av den 11 mars 2019 kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar och upphäver kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 

(Text av betydelse för EES). 
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TS20 Tunna klientenheter i en serverbaserad miljö  

 Tillgängligt för tunna klientdatorer. 

Den tekniska specifikationen kan i allmänhet beaktas i en serverbaserad 

arbetsmiljö. 

Den utrustning som levereras inom ramen för kontraktet ska klassificeras 

som ”tunn klient”. Normalförbrukningen (ETEC) för varje levererad 

utrustning ska vara lägre än ETEC_MAX för tunna klienter enligt beräkningen 

i bilaga II.  

Kontroll: 

Anbudsgivarna ska redovisa värdet för normalförbrukningen (ETEC) i kWh, 

baserat på provningar och beräkningar enligt IEC-standard 62623:2012, 

och visa överensstämmelse med tröskelvärdet ETEC_MAX som har beräknats 

i bilaga II för tunna klienter. 

Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

TILLDELNINGSKRITERIER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

AC5 Förbättring av energiförbrukningen över det specificerade tröskelvärdet för datorer  

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Detta kriterium bör användas tillsammans med kriterium TS18 för stationära datorer om produkterna är avsedda för grafiskt intensiv användning. 

Poäng ska tilldelas om produkten är mer energieffektiv än det värde för ETEC_MAX som krävs enligt kriterium TS18. 

Maximalt x poäng [ännu ej specificerat] kan tilldelas. Poängen måste tilldelas i förhållande till förbättringen av energieffektivitet enligt följande: 

 Mer än 60 % lägre: x poäng. 

 40–59 % lägre: 0,75x poäng. 

 25–39 % lägre: 0,50x poäng. 
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 15–24 % lägre: 0,25x poäng. 

Kontroll: 

Anbudsgivarna ska rapportera värdet för normalförbrukningen (ETEC), baserat på provningar och beräkningar enligt IEC-standarden 62623:2012. 

Normalförbrukningen som redovisas i ett giltigt Energy Star-certifikat kan användas som bevis på överensstämmelse. 

AC6 Förbättring av energiförbrukningen över det angivna tröskelvärdet för bildskärmar 

Tillämpligt för bildskärmar. 

Ska användas tillsammans med kriterium TS19. 

Poäng ska tilldelas om produkten tillhör en energiklass som är högre än D. 

Maximalt x poäng [ännu ej specificerat] kan tilldelas. Poängen måste 

tilldelas i förhållande till förbättringen av energieffektivitetsklass enligt 

följande: 

Energieffektivitetsklass Energieffektivitetsindex  

(EEI) 

Poäng  

A EEI < 0,30  x poäng 

B 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66x poäng 

C 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33x poäng 

Kontroll: 

För varje levererad modell ska anbudsgivaren tillhandahålla den giltiga 

energietikett som har utfärdats i enlighet med EU:s ramförordning om 

energimärkning (2017/1369).  

Tillämpligt för bildskärmar. 

Ska användas tillsammans med kriterium TS19. 

Poäng ska tilldelas om den utrustning som levereras inom ramen för 

kontraktet finns med i den högsta energimärkningsklassen för registrerade 

bildskärmsmodeller i produktdatabasen (EPREL-databasen) vid tidpunkten 

för anbudet [klass X, ska fastställas av den upphandlande myndigheten].   

Kontroll: 

För varje levererad modell ska anbudsgivarna tillhandahålla den giltiga 

energietiketten som har utfärdats i enlighet med EU:s ramförordning om 

energimärkning (2017/1369). 
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6 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD UPPHANDLING OMRÅDE 3: FARLIGA ÄMNEN 
 

Syfte 

Tillhandahållande av IKT-utrustning 

 

URVALSKRITERIER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

SC1 Kontroll av ämnen som omfattas av begränsningar 

 Tillämpligt på alla relevanta produktkategorier utom 

renoverade/återtillverkade enheter.   

Anbudsgivaren ska visa att ett system för kontroll av ämnen som 

omfattas av begränsningar används som omfattar hela leveranskedjan 

för de produkter som ska levereras. 

Produktbedömningar enligt systemet för kontroll av ämnen som 

omfattas av begränsningar ska åtminstone omfatta följande områden: 

 Produktplanering/-konstruktion. 

 Kontroll av leverantörers överensstämmelse. 

 Analytisk provning. 

I systemet för kontroll av ämnen som omfattas av begränsningar ska 

åtminstone de ämnen som omfattas av begränsningar enligt RoHS och, 

i förekommande fall, enligt Reach-förordningen (bilaga XVII) och 

ämnen i Reachs kandidatförteckning beskrivas (se den förklarande 

anmärkningen nedan). I genomförandet ska riktlinjerna i IEC 62476 

eller motsvarande följas och databasen för materialdeklarationer som 

är del av IEC 62474 ska ligga till grund för identifiering, spårning och 

redovisning av specifik information om sammansättningen av de 

produkter som ska levereras. Alternativt kan IPC1752 användas för att 
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samla in deklarationer från leveranskedjan. 

Leverantörsförsäkringar om överensstämmelse med systemet för 

kontroll av ämnen som omfattas av begränsningar måste samlas in och 

hållas uppdaterade för relevanta material, delar och underenheter för de 

produkter som ska levereras. Dessa försäkringar kan, när så är 

lämpligt, understödjas av kontroller hos leverantören och analytisk 

provning.  

Rutinerna i systemet för kontroll av ämnen som omfattas av 

begränsningar måste vara utformade så att produkternas och 

leverantörernas överensstämmelse med kraven utvärderas på nytt när 

 kraven gällande ämnen som omfattas av begränsningar ändras, 

 de levererade materialen, delarna eller underenheterna ändras, 

 tillverknings- och monteringsförfarandet ändras. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation som beskriver 

systemet och dess rutiner, liksom lämna bevis på dess genomförande. 

Förklarande anmärkning: Förteckning över ämnen som regleras enligt RoHS och Reach 

Den nuvarande förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar enligt RoHS definieras i bilaga II till kommissionens delegerade 

direktiv (EU) 2015/863 av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller 

förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar. 

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen) 

innehåller en förteckning över ämnen som inte får tillverkas, släppas ut på marknaden eller användas om de inte uppfyller de villkor som gäller 

för denna begränsning. Förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar offentliggörs och uppdateras regelbundet på Echas webbplats: 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach  

Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter offentliggörs i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen och uppdateras 

regelbundet på Echas webbplats (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

För ämnen som identifieras som ämnen som inger mycket stora betänkligheter i kandidatförteckningen gäller enligt artikel 33 i Reach-

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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förordningen en särskild skyldighet att meddela innehållet i produkterna. Denna kommunikation bör ske längs leveranskedjan utan att någon 

begäran görs. Samma information måste också lämnas till Echa av alla leverantörer i distributionskedjan enligt artikel 9.1 i i ramdirektivet om avfall 

(https://echa.europa.eu/scip). Denna information kommer att finnas tillgänglig för allmänheten i databasen över ämnen som inger betänkligheter i 

produkter (SCIP). 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS21 Begränsning av klorerade och bromerade i plastdelar 

Tillämpligt på alla relevanta produktkategorier utom renoverade/återtillverkade enheter.   

Utrustning som levereras inom ramen för kontraktet måste i plastdelar som väger mer än 25 g (5 g för smarttelefoner) innehålla ämnen med låg 

halogenhalt. Varje plastdel av produkten måste innehålla mindre än 1 000 ppm (0,1 viktprocent) brom och mindre än 1 000 ppm klor 

(0,1 viktprocent). 

Följande undantag är tillämpliga: tryckta kretskort, elektroniska komponenter, kablar och kabelisolering, fläktar. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation som bevisar att kravet har uppfyllts antingen genom  

 provningsdata som visar att delen innehåller mindre än 1 000 ppm klor och mindre än 1 000 ppm brom (provningsmetoderna kan vara 

IEC 62321-3-1 eller IEC 62321-3-2), eller 

 dokumentation baserad på IEC 62474 eller motsvarande (t.ex. dokument som har tagits fram enligt ämneskontrollsystemet, såsom 

analytisk provning och leverantörens bedömning av överensstämmelse). 

I de fall undantag används måste tillverkaren lämna en förklaring. 

Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

AC7 Begränsningar för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) 

 Tillämpligt på alla relevanta produktkategorier utom 

renoverade/återtillverkade enheter.   

Poäng ska tilldelas om det inte avsiktlig har tillsatts några i Reachs 

https://echa.europa.eu/scip
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kandidatförteckning över 0,1 % (viktprocent) i var och en av följande 

underenheter:  

 Bestyckat moderkort (inklusive centralprocessor, Ram, 

grafikenheter). 

 Bildskärmsenhet (inklusive bakgrundsbelysning). 

 Datorlådor och frontpaneler. 

 Externt tangentbord, mus och/eller styrplatta. 

 Externa växelströms- och likströmskablar (inklusive adaptrar 

och nätanslutningsaggregat). 

Överensstämmelse måste säkerställas med den senaste versionen av 

Reachs kandidatförteckning som finns tillgänglig vid tidpunkten för 

upphandlingen (se förklarande anmärkning nedan). 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska intyga att detta kriterium är uppfyllt. 

Dokumentation baserat på IEC 62474 eller liknande (t.ex. dokument 

utfärdade enligt kontrollsystemet för ämnen, som analytisk provning 

och leverantörens bedömning av överensstämmelse. 

Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Förklarande anmärkning: Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter 

Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter offentliggörs i enlighet med artikel 59.10 i Reach-

förordningen och uppdateras regelbundet på Echas webbplats (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

För ämnen som identifieras som ämnen som inger mycket stora betänkligheter i kandidatförteckningen gäller enligt artikel 33 i Reach-

förordningen en särskild skyldighet att meddela innehållet i produkterna. Denna kommunikation bör ske längs leveranskedjan utan att någon 

begäran görs. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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AC8 Undvikande av osund ersättning 

 Detta kriterium är tillämpligt på relevanta produkter som innehåller 

mjukgörare och flamskyddsmedel, med undantag för 

renoverade/återtillverkade enheter.  

Poäng tilldelas om ersättningen för mjukgörare som omfattas av 

begränsningar enligt RoHS (begränsning av farliga ämnen) och 

halogenerade flamskyddsmedel baserar sig på metoder och verktyg för 

jämförande farobedömning som anges av Europeiska 

kemikaliemyndigheten eller OECD:s verktyg för ersättning och 

alternativ bedömning. 

Denna farobedömning ska åtminstone omfatta flamskyddsmedel och 

mjukgörare som används i plastdelar som väger mer än 25 g. 

Kontroll: 

De alternativa mjukgörarna och flamskyddsmedlen ska anges med 

namn och CAS-nummer.  

Anbudsgivaren ska styrka att det valda alternativet eller de valda 

alternativen har bedömts med hjälp av metoder eller verktyg för 

jämförande farobedömning som anges av Europeiska 

kemikaliemyndigheten  

 

(https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution) eller 

OECD:s verktyg för ersättning och alternativ bedömning 

(http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

 

https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING 4: HANTERING VID LIVSLÄNGDENS SLUT 
 

7.1 Återvinningsdesign 
 

Syfte 

Tillhandahållande av IKT-utrustning 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS22 Märkningar av datorlådor, höljen och frontpaneler i plast 

 Tillämpligt för stationära datorer och bildskärmar. 

Utvändiga datorlådor, höljen och frontpaneler som väger mer än 25 g 

ska märkas i enlighet med ISO 11469 och ISO 1043, avsnitt 1 och 4. 

Plastdelar är undantagna från märkning under de omständigheter som 

beskrivs i den förklarande anmärkningen nedan. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren måste identifiera plastdelarna utifrån deras vikt, 

polymersammansättning och märkning enligt ISO 11469 och ISO 

1043. Märkningarnas mått och placeringar måste illustreras.  

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

Förklarande anmärkning: Undantag för märkning av plast 

Plastkomponenter är under följande omständigheter undantagna från märkningskraven: 

i) Om märkningen inte kan utföras på grund av komponentens form eller storlek. 

ii) Om märkningen skulle påverka plastkomponentens prestanda eller funktionalitet.  
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iii) Om märkningen inte är tekniskt möjlig på grund av gjutmetoden. 

För följande plastkomponenter krävs ingen märkning: 

i) Förpackning, tejp, etiketter och plastfilm. 

ii) Ledningar, kablar och anslutningsdon, gummidelar, samt i de fall där det saknas tillräckligt med lämplig yta för att märkningen ska vara i en 

läsbar storlek. 

iii) Kretskortsenheter, PMMA-plattor, optiska komponenter, komponenter som motverkar elektrostatisk urladdning, komponenter som 

motverkar elektromagnetisk störning, högtalare. 

iv) Transparenta delar där märkningen skulle hindra delens funktion. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

AC9 Återvinningsbarhet för datorlådor, höljen och frontpaneler i plast – avskiljbara inlägg och fästen 

 Tillämpligt för stationära datorer och bildskärmar. 

Ytterligare poäng tilldelas om alla diskreta plastdelar > 25 g inte 

innehåller ett inlägg eller fäste av metall som är ingjuten, infogad med 

värme eller ultraljud eller limmad, såvida inte metallkomponenten 

antingen kan separeras genom att den bryts loss från plastdelen eller 

kan separeras med hjälp av vanliga standardverktyg. Fläkthjul omfattas 

inte av detta krav. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla något av följande: 

1) Dokumentation som visar att produkten inte innehåller ett inlägg 

eller fäste av metall som är ingjutet, infogat med värme eller ultraljud 

eller limmat.  

2) Om inlägg eller fästen av metall är ingjutna, infogade med värme 

eller ultraljud eller limmade i plastdelarna, dokumentation som visar 

hur de kan avskiljas genom att brytas loss från plastdelen eller lossas 
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med hjälp av vanliga standardverktyg. 

 

3) En grund för undantag från säkerhetskrav och rättsliga eller tekniska 

krav för ett inlägg/fäste i metall, om så begärs. 

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

AC10 Återvinningsbarhet för datorlådor, höljen och frontpaneler i plast – färger och ytbeläggningar 

 Tillämpligt för stationära datorer och bildskärmar. 

Ytterligare poäng ska tilldelas om förekomsten av färger och 

beläggningar på enheternas plastkomponenter inte i någon betydande 

grad påverkat tåligheten hos återvinningsprodukter av plast som 

tillverkats från dessa komponenter genom återvinning, när dessa 

provas enligt ISO 180 eller motsvarande (se den förklarande 

anmärkningen nedan). 

Diskreta plastdelar på > 25 g får inte ha lim, beläggningar, färg eller 

topplacker som förhindrar återvinning.  

Följande omfattas inte av detta krav: 

 Komponent med tryckta kretskort och fläkthjul. 

 Ledningar och kablar, anslutningsdon, elektroniska 

komponenter, optiska komponenter, akustiska komponenter 

samt komponenter mot elektrostatisk urladdning och 

elektromagnetisk störning. 

 Inlägg/fästen i metall som krävs av säkerhetsskäl samt rättsliga 

eller tekniska krav. 

 

Kontroll:  

Att ytmaterial (lim, beläggningar, färger eller topplacker) är 

återvinningsbara ska visas genom något av följande: 
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1) Provningsresultat som visar att ytmaterial inte leder till en 

minskning med mer än 25 % i slagseghet vid izod- eller 

charpyprovning i rumstemperatur, mätt med hjälp av ASTM D256, 

ASTM E23, ISO 180 eller ISO 179-1. Ett provningsresultat kan vara 

representativt för flera delar om samma material används i delarna och 

den mest ogynnsamma tillämpningen testas.  

 

2) Ett intyg från minst tre plaståtervinningsföretag, eller minst ett 

plaståtervinningsföretag som bearbetar plast från elektronik och som 

arbetar inom en oberoende enhet (dvs. som inte har ingått avtal eller är 

förbunden med tillverkaren eller har ingått avtal med en 

branschorganisation), som bekräftar att ytbeläggningen inte inverkar 

negativt på plastmaterialets återvinningsbarhet.  

 

3) Provningsresultat från ett oberoende laboratorium. 

Utrustning med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

Förklarande anmärkning: Påverkan på tåligheten hos återvinningsprodukter av plast 

För tillämpningen av detta kriterium menas med påverkan i betydande grad en minskning > 25 % av slagfastheten hos återvunna hartser vid 

izodprovning enligt ISO 180:2019: Plast – Bestämning av slagseghet enligt Izod. 
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7.2 Hantering vid livslängdens slut 
 

Syfte 

Upphandling av tjänster för hantering av all IKT-utrustning vid livslängdens slut 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS23 Säker insamling, dataradering, återanvändning och återvinning av datorer 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Upphandling av tjänster för hantering av all IKT-utrustning vid livslängdens slut. 

Anbudsgivarna ska tillhandahålla en tjänst för återanvändning och materialåtervinning av hela produkten eller av komponenter som kräver selektiv 

behandling i enlighet med bilaga VII till WEEE-direktivet för utrustning som har nått slutet av sin livslängd. Servicen ska omfatta följande: 

• Insamling (system för återlämnande). 

• Konfidentiell hantering och säker dataradering (om inte detta utförs internt).  

• Funktionsprovning, service, reparation och uppgradering för att förbereda produkter för återanvändning.  

• Återutsläppande av produkterna på marknaden för återanvändning. 

• Demontering för återanvändning av komponenter, återvinning och/eller bortskaffande. 

När de tillhandahåller tjänsten ska de redovisa hur stor andel av utrustningen som förbereds eller släpps ut på marknaden för återanvändning och hur 

stor andel av utrustningen som förbereds för återvinning.  

Förberedelse för återanvändning, återvinning och bortskaffande ska ske i enlighet med kraven i artikel 8 och bilagorna VII och VIII i (omarbetning) 

WEEE-direktivet 2012/19/EU och med hänvisning till förteckningen över komponenter för selektiv behandling [se den förklarande anmärkningen 

nedan].  
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Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om systemen och rutinerna för insamling, datasäkerhet, förberedelse för återanvändning samt 

återutsläppande på marknaden för återanvändning och återvinning/bortskaffande. I denna information ska, under kontraktets fullgörande, ingå giltiga 

bevis på överensstämmelse för de anläggningar som ska användas för hantering av WEEE-avfall. 
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Förklarande anmärkning: Komponenter som kräver selektiv behandling enligt WEEE 

Följande komponenter kräver selektiv behandling i enlighet med bilaga VII till WEEE-direktivet: 

1) Komponenter som innehåller kvicksilver.  

2) Batterier.  

3) Tryckta kretskort större än 10 cm2.  

4) Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel.  

5) Klorfluorkarboner (CFC), klorfluorkolväten (HCFC), vätefluorkolföreningar (HFC) och kolväten (HC).  

6) Utvändiga elkablar.  

7) Kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB).  

8) Komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer.  

9) Elektrolytkondensatorer som innehåller skadliga ämnen.  

10) Utrustning som innehåller gaser som tappar ozon eller har en global uppvärmningspotential (GWP) som överstiger 15. 

11) Ozonnedbrytande gaser måste behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 
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CPC2 Rapportering av slutdestination för IKT-utrustning 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Ska användas tillsammans med kriterium TS23. 

Entreprenören ska tillhandahålla en rapport som anger statusen för utrustningen i förteckningen så snart alla enheter har förberetts för återanvändning, 

återvinning eller bortskaffande. I rapporten ska anges proportionen mellan de enheter som har återanvänts och de som har återvunnits, och om de finns 

kvar inom EU eller har lämnat EU. 

För utrustning och komponenter som återvinns i EU ska följande bevismedel för hanteringsanläggningarna godtas: 

 Ett tillstånd utfärdat av den nationella behöriga myndigheten enligt artikel 23 i direktiv 2008/98/EG, eller  

 tredjepartscertifiering av överensstämmelse med de tekniska kraven i EN 50625-1 eller likvärdigt program för kontroll av överensstämmelse. 

Om utrustning och komponenter exporteras för återanvändning eller återvinning ska entreprenörerna lämna följande information om transport och 

behandling:  

 Transportinformation för utrustning avsedd för återanvändning, i enlighet med bilaga VI till WEEE-direktiv 2012/19/EU.  

För WEEE som exporteras för behandling utanför EU krävs en tredjepartscertifiering av överensstämmelse med de minimikrav för WEEE som 

fastställs i kriteriet, eller med de tekniska kraven i EN 50625-1 eller ett likvärdigt system för överensstämmelse. 
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8 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING 5: RENOVERAD/ÅTERTILLVERKAD 

UTRUSTNING 
 

8.1 Tillhandahållande av renoverad/återtillverkad IKT-utrustning 
 

Syfte 

Tillhandahållande av renoverad/återtillverkad IKT-utrustning 

 

URVALSKRITERIER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

SC2 Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Tillämpligt vid upphandling av renoverade/återtillverkade produkter. Ska ingå i en upphandlingsväg separat från den som används för helt nya 

produkter. 

Anbudsgivaren ska införa rutiner för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll för att säkerställa minimikvaliteten på den utrustning som levereras inom 

ramen för kontraktet (se förklarande anmärkning nedan). Rutinerna för kvalitetssäkring och kontroll ska minst omfatta följande steg: 

 Inspektion. 

 Upparbetning (t.ex. reparation, utbyte eller uppgradering) vid behov. 

 Rengöring.  

 Provning. 

 Förvaring. 

 Förpackning och transport. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla information om rutiner för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll som har använts för att garantera kvaliteten på den 
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utrustning som levereras inom ramen för kontraktet. 

Tredjepartscertifierade ledningssystem för renovering/återtillverkning enligt följande standarder (eller motsvarande) kan godtas för att bevisa 

överensstämmelse: 

 Kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001/EMAS, inklusive rutiner för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll för de 

steg som nämns ovan.  

 BS 8887-220:2010 – Utformning för tillverkning, montering, demontering och bearbetning i slutet av livscykeln. Processen för 

återtillverkning. Specifikation (tillämpligt i processer för återtillverkning). 

 BS8887-240:2011 – Utformning för tillverkning, montering, demontering och bearbetning i slutet av livscykeln. Rekonditionering 

(tillämpligt på renoverad/rekonditionerad utrustning). 

 EN 50614:2020 i de fall utrustningen tidigare bortskaffades som WEEE, vilken har förberetts för återanvändning i samma syfte som den 

konstruerades för. 

Förklarande anmärkning: Nivåer för kvalitetssäkring 

Upphandlaren bör fastställa minimikrav för kvalitet enligt exemplen nedan: 

 Estetisk kvalitet: inga tecken på estetiska skador får vara synliga på mer än 20 cm avstånd. 

 Ursprungliga fabriksinställningar: produkterna måste återställas till sina ursprungliga fabriksinställningar och vara helt upplåsta för 

användning. 

 Produkterna måste kunna uppgraderas till den senaste fasta programvaran som stöds av OEM-tillverkaren (där det är lämpligt och 

tekniskt möjligt). 

En uppdaterad instruktionsbok ska finnas tillgänglig. Om inga fysiska instruktionsböcker finns ska en länk eller hänvisning till tillverkarens 

instruktionsbok om möjligt bifogas.  

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS24 Garanti för renoverade/återtillverkade produkter 

Tillämpligt vid upphandling av renoverade/återtillverkade produkter. 

Ska ingå i en upphandlingsväg separat från den som används för helt 

Tillämpligt vid upphandling av renoverade/återtillverkade produkter. 

Ska ingå i en upphandlingsväg separat från den som används för helt 
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nya produkter. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla produkter som täcks av X års 

[åtminstone ett år] garanti.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla skriftligt bevis på garantin. 

nya produkter. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla produkter som täcks av X års 

[åtminstone två år] garanti.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla skriftligt bevis på garantin. 

TS25 Uthållighet för uppladdningsbart batteri  

Tillämpligt på renoverad mobil utrustning (bärbara datorer, 

datorplattor och smarttelefoner) som är utrustad med ett nytt batteri.  

Batteriets uthållighet ska överstiga 300 battericykler (med 

hälsotillstånd ≥ 80 %).  

Provningarna ska genomföras enligt standarden IEC EN 61960-3:2017 

eller motsvarande.  

Kontroll: 

Anbudsgivarna ska tillhandahålla provningsresultat från ackrediterade 

ISO 17025-provningsorgan enligt IEC EN 61960-3:2017-standarden. 

Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

Tillämpligt på renoverad mobil utrustning (bärbara datorer, 

datorplattor och smarttelefoner) som är utrustad med ett nytt batteri. 

 batteriets uthållighet måste överstiga 500 cykler (med 

hälsotillstånd ≥ 80 %) eller 

 batteriets uthållighet måste överstiga 300 cykler (med 

hälsotillstånd ≥ 90 %). 

Provningarna ska genomföras enligt standarden IEC EN 61960-3:2017 

eller motsvarande.  

Kontroll: 

Anbudsgivarna ska tillhandahålla provningsresultat från ackrediterade 

ISO 17025-provningsorgan enligt IEC EN 61960-3:2017-standarden.  

Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven.  

TS26 Information om uthållighet för uppladdningsbart batteri 

Tillämpligt på renoverad mobil utrustning (bärbara datorer, datorplattor och smarttelefoner) som är utrustad med ett begagnat batteri.  

Anbudsgivaren ska ange miniminivåer för det begagnade batteriets hälsotillstånd i anbudet (t.ex. hälsotillstånd > 80 %).  

Kontroll: 

Anbudsgivarna ska lämna information om batteriets hälsotillstånd i den mobila utrustning som levereras inom ramen för kontraktet. 
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TS27 Minimikrav för elektrisk prestanda 

 Tillämpligt på renoverad mobil utrustning (bärbara datorer, 

datorplattor och smarttelefoner) som är utrustad med ett nytt batteri. 

Batteriet ska uppfylla de elektriska provningskriterierna enligt 

standarden IEC EN 61960-3:2017. 

Kontroll:   

Anbudsgivarna ska tillhandahålla provningsresultat från ackrediterade 

provningsorgan enligt ISO 17025. 

Produkter med relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna 

kriterierna ska anses uppfylla kraven. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

AC11 Ytterligare uthållighet för uppladdningsbart batteri 

 Tillämpligt på renoverad mobil utrustning (bärbara datorer, 

datorplattor och smarttelefoner) som är utrustad med ett nytt batteri. 

Ytterligare poäng ska tilldelas om batteriets uthållighet är högre än 500 

cykler (med ≥ 80 % av den initiala nominella kapaciteten) i förhållande 

till det ytterligare antal cykler som kan garanteras. 

Kontroll: 

Provningarna måste genomföras enligt standarden IEC EN 61960-

3:2017. Anbudsgivarna ska tillhandahålla provningsresultat från 

ackrediterade provningsorgan enligt ISO 17025. 

AC12 Standardiserat externt nätaggregat 

 Tillämpligt vid upphandling av renoverade/återtillverkade produkter. 

Ska ingå i en upphandlingsväg separat från den som används för helt 

nya produkter. 
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Tillämpligt på bärbara datorer med nätaggregat upp till 100 W. 

Detta gäller inte produkter med endast Qi-laddningsförmåga (t.ex. 

stark motståndskraft mot nedsänkning i vatten eller damm, såsom 

industriella datorer). 

Ytterligare poäng ska tilldelas om den utrustning som levereras inom 

ramen för kontraktet har ett fast, standardiserat USB Type-C™-

anslutningsdon (port) för strömförsörjning enligt standarden EN/IEC 

63002:2017.  

Om produkten inte har ett inbyggt anslutningsdon för strömförsörjning 

via USB ska en adapter kunna beställas utan extra kostnad. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en användarhandbok för varje 

modell, som ska innehålla ett sprängschema över enheten som 

illustrerar de typer av fasta anslutningsdon som används för 

strömförsörjning. 

Förklarande anmärkning: Standardiserat externt nätaggregat 

Riktlinjer för driftskompatibilitet för externa nätaggregat definieras i IEC 63002:2016 – metod för driftskompatibilitet avseende identifiering och 

kommunikation för externa nätaggregat som används med bärbara datorer. 

AC13 Externa nätaggregat: borttagbara kablar 

 Tillämpligt vid upphandling av renoverade/återtillverkade produkter. 

Ska ingå i en upphandlingsväg separat från den som används för helt 

nya produkter. 

Ytterligare poäng ska tilldelas om det externa nätaggregatets 

konfiguration består av ett externt nätaggregat med en borttagbar 

ingångskabel (eller en som är integrerad i nätaggregats hölje) och en 

borttagbar utgångskabel till IKT-utrustningen. 

Kontroll:  
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Anbudsgivaren ska tillhandahålla en användarhandbok för varje 

modell, som ska innehålla ett sprängschema över enheten som 

illustrerar de typer av externa nätaggregat som används. 

 

8.2 Serviceavtal i samband med tillhandahållande av renoverad/återtillverkad IKT-utrustning 
 

Syfte 

Serviceavtal i samband med tillhandahållande av renoverad/återtillverkad IKT-utrustning 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TS28 Tillhandahållande av ett utökat serviceavtal 

 Tillämpligt vid upphandling av renoverade/återtillverkade produkter. 

Ska ingå i en upphandlingsväg separat från den som används för helt 

nya produkter. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla minst X års [ska fastställas] service 

enligt dokumentet om krav på servicenivå (se den förklarande 

anmärkningen nedan).  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran som anger att 

de levererade produkterna omfattas av en garanti i enlighet med 

kontraktets specifikationer och tillhörande servicenivåavtal. 

Förklarande anmärkning: Exempel på krav på servicenivå  

Ett dokument med krav på servicenivå beskriver hur servicen ska tillhandahållas för kunden. Exempel på möjliga krav på servicenivå anges 

nedan:  

 Tillgång till renoveringsföretagets/återtillverkarens garanti: registrera garantin, hantera alla handlingar eller bevis som krävs för att 
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åberopa garantin, åberopa garantin för den offentliga förvaltningens räkning (under garantin), göra en uppföljning hos renoveringsföretag 

för att se till att villkoren för renoveringsföretagets garanti uppfylls.  

 Upphämtning och återlämning: hämta produkten eller produkterna från en angiven plats i den offentliga förvaltningens lokaler och 

återlämna den/dem till en angiven plats i den offentliga förvaltningens lokaler. Andra alternativ för praktiskt återlämnande av 

produkterna kan också begäras. 

 Hantering av fel: tillhandahålla en effektiv gemensam kontaktpunkt för tekniska frågor och för att eskalera problem samt ha en person 

som ansvarar för att följa ärendets utveckling, lägesrapporter, öppen tillgång till en garantidatabas (den som hanterar garantidata) för att 

kontrollera garantistatus och status för incidenter som inte är behandlade.  

 Tillgång till diagnosverktyg och verktyg för reparationer: tillgång till alla tekniska verktyg som behövs för att utföra diagnostik på och 

korrigeringar av maskinvara, tillgång till all teknisk utbildning som krävs för att bli certifierad reparationstekniker, möjlighet att genom 

icke-ensamrätt bli certifierad teknisk partner (utföra garantireparationer). 

 Batteritäckning: servicen omfattar uttryckligen defekta batterier för tillämpliga produkter med uppladdningsbara batterier, t.ex. 

misslyckad laddning eller felaktig batterianslutning. En gradvis minskning av batteriets kapacitet till följd av användning ska inte anses 

utgöra en defekt, såvida inte detta omfattas av policyn för byte av batteri i punktsatsen nedan. 

 Policy för byte av batteri: servicen omfattar byte av batterier som inte uppfyller minimikraven på prestanda avseende uthållighet i fråga 

om antal cykler (se kriterierna TS25 och TS26 om uppladdningsbara batteriers uthållighet).  

 Tillhandahållande av statistik över fel: tillhandahållande av aggregerad, anonym och icke-spårbar statistik på hög nivå om incidenter (typ 

och antal), problem och diagnostik avseende de produkter som omfattas av kontraktet. 

 Incidenthantering/problemhantering/förebyggande underhåll: denna service omfattar alla åtgärder som krävs för att hålla IKT-

produkterna i perfekt funktionsdugligt skick, eller för att återställa en defekt produkt eller en av dess komponenter i funktionsdugligt 

skick, däribland incidenthantering, problemhantering och förebyggande underhåll. I förebyggande underhåll under garantiperioden ingår 

att säkerställa uppdateringar av operativsystem och säkerhet under kontraktets löptid. 

 Uppgradering: en skanning av uppgraderingsmöjligheter kan ske efter en viss period (t.ex. 3 år) och omfatta prestandaaspekter som 

centralprocessor/minne/disk.  

 Reparation/utbyte: reparera eller ersätta produkter som skadas eller får defekter vid normal användning under den förlängda 

garantiperioden mot produkter som har identiska eller bättre prestandaegenskaper. Haverier relaterade till fast programvara omfattas 

också. Om en del av en produkt byts ut ska den utbytta delen i den förlängda garantin omfattas av samma nivå och giltighetstid som den 
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del som har bytts ut. Den förlängda garantin gäller både maskinvara och programvara, om inget annat uttryckligen har överenskommits. 

 Åtagande om reparation/uppgradering som första åtgärd: i händelse av fel och i de fall det är tekniskt möjligt åtar sig tjänsteleverantören 

att erbjuda möjligheten att reparera/uppgradera utrustningen i stället för att byta ut den. 

 

 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

CPC3 Serviceavtal 

 Gäller för upphandling av renoverade/återtillverkade produkter. Ska 

ingå i en upphandlingsväg separat från den som används för helt nya 

produkter. 

Att användas i samband med kriterium TS28 om tillhandahållande av 

ett utökat serviceavtal.  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla regelbundna [tidsintervaller ska 

avtalas mellan upphandlaren och leverantören] rapporter om deras 

efterlevnad av alla mått, centrala resultatindikatorer och andra 

indikatorer som fastställs i servicenivåavtalet. 

Förklarande anmärkning: Exempel på centrala resultatindikatorer  

Aggregerad central resultatindikator 1 – incident löst: antal incidenter som har åtgärdats inom incidentens lösningstid under en månad/totalt antal 

incidenter som öppnats under den aktuella månaden eller under en föregående månad och som fortfarande är under behandling. Månatligt mål: ≥ 

90 %. 

Aggregerad central resultatindikator 2 – åtagande att reparera som första åtgärd: antal incidenter som har åtgärdats inom ramen för en 

produktreparation eller uppgradering/antal incidenter som har lösts genom ersättningsprodukt. 

 

 



 

57 

9 BERÄKNING AV LIVSCYKELKOSTNADER 

 

Beräkning av livscykelkostnader (LCC) är en teknik som kan användas för att uppskatta den 

totala ägarskapskostnaden för it-utrustning (och eventuellt vissa av de externa 

miljöeffekterna). Metoden gör det lättare att fatta effektiva och långsiktiga investeringsbeslut 

eftersom vissa kostnadsaspekter eventuellt inte är omedelbart uppenbara för beslutsfattaren, 

till exempel kan en högre inledande investeringskostnad krävas för att uppnå lägre 

livscykelkostnader, mer hållbar bärbar utrustning och lägre reparations- och 

uppgraderingskostnader. När externa miljöeffekter tas med i beräkningen blir LCC särskilt 

relevant för att uppnå förbättrad miljöprestanda. 

 

Kostnader som normalt tas med i beräkningen av livscykelkostnaden är följande: 

 Anskaffningskostnader. 

 Leverans- och installationskostnader. 

 Underhålls-/servicekostnader. 

 Driftkostnader (energiförbrukning). 

 Avgifter, skatter och andra kostnader. 

 Externa effekter (koldioxidutsläpp kopplat till energiförbrukning). 

 

När energiförbrukningen som följer av användningen ingår i beräkningen av 

livscykelkostnaden och därmed betraktas som en del av tilldelningskriteriet för kostnader bör 

den inte upprepas någon annanstans i tilldelningskriterierna. Det är dock fullt möjligt att 

kombinera beräkningen av livscykelkostnaden med tekniska specifikationer som fastställer 

minimikrav för energieffektivitet, till exempel de som ingår i dessa EU-kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling (TS18, TS19 och TS20). 

 

Det är också möjligt att kombinera beräkning av livscykelkostnader med tilldelningskriterier 

som bygger på andra aspekter av miljöprestanda, såsom hållbarhet, återvinningsbarhet och 

överväganden för uttjänta produkter. 

 

Strategier för att förlänga en produkts livslängd, såsom möjlighet till reparation och 

uppgradering (inklusive reservdelars tillgänglighet och kostnadseffektivitet), tillförlitliga 

designlösningar, uthållighet och utbyte (exempelvis av batterier) är alla egenskaper som är 

relevanta ur ett perspektiv för beräkning av livscykelkostnader. Det är förmodligen svårt att ta 

upp dessa aspekter vid en beräkning av livscykelkostnaden under tilldelningsfasen, eftersom 

det inte går att ta dessa kostnader/förmåner för givet och kvantifiera dem ekonomiskt. 

Förslaget i EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är att i stället ta hänsyn till 

dessa aspekter genom de tekniska specifikationer och tilldelningskriterier som ingår i detta 

dokument. 

 

Mer information om livscykelkostnader och verktyg för beräkningsstöd finns på: 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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BILAGA I: Batteriprovning enligt EC EN 61960-3:2017 

Parameter Beskrivning Kriterier för godkännande av 

batterier 

Urladdningsprestanda vid 

20 °C (nominell kapacitet) 

Denna provning kontrollerar batteriets 

nominella kapacitet. 

100 % av nominell kapacitet (C5 

Ah)5 

Urladdningsprestanda vid 

–20 °C (nominell 

kapacitet) 

Denna provning bestämmer batteriets 

kapacitet vid låga temperaturer. 

30 % av nominell kapacitet (C5 

Ah) 

Urladdningsprestanda i 

hög hastighet vid 20 °C 

Denna provning bestämmer batteriets 

kapacitet när det laddas ur med hög 

hastighet. Denna provning krävs inte om 

batteriet inte är konstruerat för att 

användas i denna hastighet (1 ItA). 

60 % av nominell kapacitet (C5 

Ah) 

Bibehållen laddning 

(kapacitet) och 

återhämtning 

Denna provning bestämmer dels 

batteriets kapacitet efter förvaring under 

en längre tidsperiod (28 dagar), dels den 

kapacitet som kan återhämtas genom en 

efterföljande laddning. 

60 % av nominell kapacitet (C5 

Ah) 

Bibehållen laddning 

(kapacitet) efter 

långtidsförvaring 

Denna provning bestämmer batteriets 

kapacitet efter längre tids förvaring (90 

dagar) vid 50 % laddningsstatus, följt av 

en efterföljande laddning. 

85 % av nominell kapacitet (C5 

Ah) 

Uthållighet i cykler Denna provning bestämmer det antal 

laddnings- och urladdningscykler som ett 

batteri kan utsättas för innan dess 

kapacitet har minskat betydligt. 

 

60 % av den nominella kapaciteten 

(C5 Ah) efter 300 cykler 

 

Elektrostatisk urladdning 

 

Denna provning syftar till att utvärdera 

batteriets förmåga att stå emot 

elektrostatisk urladdning. 

Drift 

 

 

 

                                                           
5 Mängd elektricitet som en cell kan leverera under en 5-timmarsperiod enligt tillverkarens uppgifter. 
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BILAGA II: Beständighetsprov för mobil utrustning 

Provning  Provningsmetod Minimitröskelvärden Krav på funktionsprestanda 

Falltest 

 

IEC 60068, Part 2-31: Ec 

(fritt fall, procedure 1) 

Alternativt:  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Fallprovning: Method 

516.7 – Shock (procedure 

IV) 

Alternativt: 

MIL-STD-810H 

Method 516.8 – Shock 

(Procedure IV) 

KÄRNKRITERIER  

Den bärbara datorn eller 

datorplattan ska släppas från minst 

45 centimeters höjd (modifierad 

fallprovshöjd) mot ett fast underlag. 

Minst ett falltest ska göras för varje 

kant av undersidan och för varje 

hörn på undersidan.  

TILLDELNINGSKRITERIER  

Den bärbara datorn eller datorplattan 

ska släppas från minst 76 centimeters 

(30 tums6) höjd mot ett fast underlag. 

Minst ett falltest ska göras för varje 

kant av undersidan och för varje hörn 

på undersidan.  

Efter exponering för något av de 

specificerade stresstesterna ska 

produkten kunna utföra följande: 

1. Starta och fungera normalt. 

 Att starta eller återuppta bör 

inte ta 50 % längre tid till 

följd av provningen. 

 Inga märkbara funktionsfel 

vid användning av 

standardprogram.  

 Inga större skador på 

produkten som inte medger 

normal användning. 

2. Inte utgöra någon fara för 

slutanvändaren. 

 Inga sprickor på hölje eller 

skärm och inga andra vassa 

ställen som har uppstått till 

följd av fel och som kan 

skada användaren. 

 Inga fel på eller åtkomst till 

elektriska komponenter som 

skulle kunna leda till ett 

Temperaturtål

ighet 

IEC 60068  

Part 2-1: A Cold  

Part 2-2: B Dry Heat 

Alternativt:  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Hög temperatur: Method 

501.6 – Basic Hot (A2) 

Låg temperatur: Method 

Den mobila utrustningen ska genomgå provningscykler med minst 48 timmars 

exponering i följande förvaringstemperaturer:  

 Förvaring i hög temperatur ≥ 60 °C. 

 Förvaring i låg temperatur ≤ –30 °C. 

Den mobila utrustningen ska genomgå provningscykler i minst fyra timmar i 

följande temperaturer under drift: 

 Drifttemperatur ≥ 40 °C. 

 Drifttemperatur ≤ –20 °C. 

                                                           
6 Förenta staternas försvarsdepartement, standarden MIL-STD-810G Method 516.6, specifikation VI ”Transit drop test”.  
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Provning  Provningsmetod Minimitröskelvärden Krav på funktionsprestanda 

502.6 – Basic Cold (C1) 

Alternativt: 

MIL-STD-810H 

Method 501.7 – High 

temperature – Basic Hot 

(A2) 

Method 502.7 – Low 

temperature – Basic Cold 

(C1) 

 säkerhetsproblem för 

användaren. 

 

 

Bildskärmens 

tålighet 

 

Provningsutrustningen och 

provningsuppställningen 

ska bekräftas av 

anbudsgivaren. 

De tillämpliga 

provningsstandarderna är 

följande:   

ISO 1518-1:2019 Färg och 

lack – Bestämning av 

repningsmotstånd – Del 1: 

Metod med konstant 

belastning. 

ISO 1518-2:2019 Färg och 

lack – Bestämning av 

repningsmotstånd – Del 2: 

Metod med varierbar 

belastning. 

ASTM C1895 - 19 med en 

penna för 

hårdhetsprovning utrustad 

med spiralfjäder och en 

kulspets av karbid med 

diametern 1 mm (i 

 Med produkten placerad på en plan yta 

ska två belastningstest utföras enligt 

följande:  

 En belastning på minst 50 kg ska 

fördelas jämnt på skärmlocket (för 

bärbara datorer) eller skärmen (för 

datorplattor).  

 En belastning på minst 25 kg ska 

appliceras på en punkt i mitten av 

skärmen med en diameter på cirka 

3 cm.  



 

61 

Provning  Provningsmetod Minimitröskelvärden Krav på funktionsprestanda 

enlighet med ISO 1518). 

Stöttålighet IEC 60068  

Part 2-27: Test Ea och 

vägledning: Shock 

Part 2-47: Provning – 

Montering av 

provexemplar för 

vibrationsprovning, 

slagseghetsprovning och 

liknande dynamiska 

provningar 

 Produktens ovansida, undersida, 

högersida, vänstersida, framsida och 

baksida ska tre gånger och under minst 

6 ms utsättas för impulser av halva 

sinusvågor med toppvärden på minst 

40 G.  

Vibrationståli

ghet 

IEC 60068  

Part 2-6: Test Fc: 

Vibration (sinusoidal)  

Part 2-47: Provning – 

Montering av 

provexemplar för 

vibrationsprovning, 

slagseghetsprovning och 

liknande dynamiska 

provningar 

 Specifikation av minimikrav:  

Randomiserade sinusformade 

vibrationer i frekvensområdet 5 Hz upp 

till minst 250 Hz ska under minst en 

svepcykel appliceras i änden av varje 

axel på produktens ovansida, 

undersida, högersida, vänstersida, 

framsida och baksida.  

Skydd mot 

inträngande 

damm  

IEC 60529, 

kapslingsklasser för 

elektrisk materiel  

Alternativt: 

MIL-STD-810G Method 

510.5, Procedure I Sand 

and dust – Blowing dust 

Alternativt:  

MIL-STD-810H 510.7 – 

 IP-6x – Ingen inträngning av damm; 

fullständigt skydd mot kontakt. 
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Provning  Provningsmetod Minimitröskelvärden Krav på funktionsprestanda 

Procedure I – Sand and 

Dust – Blowing Dust 

 

Skydd mot 

inträngande 

vatten  

IEC 60529, 

kapslingsklasser för 

elektrisk materiel  

Alternativt: 

MIL-STD-810G, Method 

506.5 Procedure I Rain 

and blowing rain  

Alternativt: 

MIL-STD-810H 506.6 – 

Procedure I Rain 

 

 

 IP x5 – Vatten projiceras i strålar mot 

höljet från alla riktningar utan skadliga 

effekter. 
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BILAGA III: Minimikrav för datorers energiprestanda (baserat på Energy Star för datorer, specifikation 7.1)  

Den beräknade normalförbrukningen (ETEC) för stationära datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm och bärbara datorer ska vara 

mindre än eller lika med den maximala TEC (ETEC_MAX) enligt beräkningen nedan: 

(ETEC_MAX ) enligt ekvationen nedan: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE 

+ TECMOBILEWORKSTATIONS) 

där: 

 ALLOWANCEPSU är en tilldelning för de nätaggregat som uppfyller de frivilliga högre verkningsgrader som anges i Tabell 1; för 

nätaggregat som inte uppfyller dessa krav är tilldelningen noll, 

 TECBASE är den bastilldelning som anges i Tabell 2, samt 

 TECGRAPHICS är den tilldelning för diskret grafik som anges i Tabell 2, med undantag för system med integrerad grafik, vilka inte medges någon 

tilldelning, eller stationära datorer och stationära datorer med integrerad bildskärm som har växlingsbar grafik aktiverad som standard, 

vilka medges en tilldelning genom TECSWITCHABLE, och 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE och TECMOBILEWORKSTATIONS är extratilldelningar som anges i Tabell 

3. 

Tabell 1:  Tilldelning för nätaggregatets verkningsgrad  

Typ av 

nätaggregat 
Datortyp 

Minimiverkningsgrad vid specifik andel av 

nominell utström Genomsnittlig 

minimiverkningsgrad 
AllowancePSU 

10 % 20 % 50 % 100 % 
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IPS 

Stationär dator 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,03 

Stationär dator 

med integrerad 

bildskärm 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,04 

 

Tabell 2: Bastilldelning (TECBASE) för stationära datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm och bärbara datorer 

Kategori Grafikprestanda 

Stationära datorer och stationära datorer 

med integrerad bildskärm 

Prestandapoäng P Bastilldelning 

0 
All grafik dGfx ≤ 

G7 
P ≤ 3 69,0 

I1 

Integrerad eller 

växlingsbar 

grafik 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 
Diskret grafik 

dGfx ≤ G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

Kategori Bärbara datorer 

 
Prestandapoäng, 

PV 
Bastilldelning 

0 P ≤ 2 6,5 

I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 
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I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

Tabell 3:  Extratilldelningar för funktioner i stationära datorer, stationära datorer med integrerad bildskärm och bärbara datorer 

Funktion Stationär dator 

Stationär dator 

med integrerad 

bildskärm 

Bärbar dator 

TECMEMORY (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 x GB) 

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

G
ra

fi
k

k
at

eg
o
ri

 V
ii

i 

G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 x tanh (0,0038 

x rambuffert – 

bandbredd – 0,137) 

+ 13,4 

G2 

(16 < rambuffert – 

bandbredd ≤ 32) 

51 

G3 

(32 < rambuffert – 

bandbredd ≤ 64) 

64 

G4 

(64 < rambuffert – 

bandbredd ≤ 96) 

83 

G5 

(96 < rambuffert – 

bandbredd ≤ 128) 

105 

G6 

(rambuffert – 
115 
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bandbredd > 128, 

databredd för 

rambuffert < 192 

bitar) 

G7 

(rambuffert – 

bandbredd > 128, 

databredd för 

rambuffert ≥ 192 

bitar) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 Ej tillämpligt 

TECEEE (kWh) x 8,76 x 0,2 x (0,15 + 0,35) 
8,76 x 0,2 x (0,10 + 

0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii Ej tillämpligt 

8,76 x 0,35 x (1 + 

EP) x (4xr + 0,05 

x A) 

8,76 x 0,30 x (1 + 

EP) x (2 x r + 0,02 

x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii Ej tillämpligt 4,0 

 

Ekvation 1: Beräkning av tilldelning för integrerade bildskärmar med hög prestanda 

0, inga bildskärmar för förstärkt effekt 

EP = 0,3 bildskärm för förstärkt prestanda d < 27 

0,75 bildskärm för förstärkt prestanda d ≥ 27 
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där  

vi  TECMEMORY (tillägg): tillämpas per GB som är installerat i systemet.  

vii  TECGRAPHICS (tillägg): Gäller endast den första dGfx som är installerad i systemet, men inte växlingsbar grafik.  

viii  Rambuffert – bandbredd: Bandbredd för bildskärmens rambuffert i gigabyte/sekund (GB/s). Detta är en parameter som anges av 

tillverkaren och den beräknas på följande sätt: (Datahastighet [Mhz] × databredd för rambuffert [bitar]) / (8 × 1 000).  

ix  TECSWITCHABLE (incitament): Gäller för automatisk växling som är aktiverad som standard i stationära datorer och stationära datorer med 

integrerad bildskärm.  

x  TECEEE: tillämpas per Gigabit Ethernet-port som uppfyller IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).  

xi  TECSTORAGE (tillägg): Tillämpas en gång om systemet har mer än en ytterligare intern lagringsenhet.  

xii  TECINT_DISPLAY (tillägg): EP är den tilldelningen för integrerade bildskärmar med hög prestanda beräknad enligt Tabell 3; r är 

skärmupplösningen i megapixlar, och A är den synliga skärmarean i kvadrattum.  

 

Beräkning av ETEC_MAX för tunna klienter 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 där: 

 TECBASE är den bastilldelning som anges i Tabell 4, 

 TECGRAPHICS är den tilldelning för diskret grafik som anges i Tabell 4, om detta är tillämpligt, 

 TECWOL är den tilldelning för väckning över lokalt nät som anges i Tabell 4, om detta är tillämpligt, 
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 TECINT_DISPLAY är den tilldelning för integrerad bildskärm för stationära datorer med integrerad bildskärm som anges i Tabell 3, om detta är 

tillämpligt, och 

 TECEEE är EEE-incitamentet (Energy Efficient Ethernet) för stationära datorer som anges i Tabell 3, om detta är tillämpligt, per Gigabit Ethernet-port som 

uppfyller IEEE 802.3az. 

 

 

Tabell 4: Extratilldelningar för tunna klienter 

Tillägg Tilldelning (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 

AC Award criterion (tilldelningskriterier)   

CPC 
Contract performance clause (klausul om 

fullgörande av kontrakt) 
Reach 

Registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier 

EPS External Power Supply (externt nätaggregat) RoHS 
Restriction of Hazardous Substances (begränsningar 

för farliga ämnen)  

MOU Miljöanpassad offentlig upphandling SC Selection criterion (urvalskriterium) 

GWP 
Global Warming Potential (global 

uppvärmningspotential) 
SCIP 

Substances of Concern in Products (ämnen som 

inger betänkligheter i produkter)  

HDD Hard Disk Drive (hårddisk)    

HDMI 
High-Definition Multimedia Interface 

(högupplösande multimedia-gränssnitt) 
SSD Solid-state Drive (fast drivenhet)  

IKT Informations- och kommunikationsteknik SVHC Ämne som inger mycket stora betänkligheter 

ISO Internationella standardiseringsorganisationen TS Teknisk specifikation 

LCC Life Cycle Costing (livscykelkostnader) USB Universal Serial Bus (USB-buss)  

ODD Optical Disc Drive (optisk skivstyrning)  VGA Bildgrafikmatris 

OEM Tillverkare av originalutrustning   

PMMA Polymetylmetakrylat   

PSU Power Supply Unit (nätaggregat)    

Ram Direktminne    

 


