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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av datorer och bildskärmar 
 

 

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

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

så bedöms lämpligt av den enskilda myndigheten, kan integreras i myndighetens anbudsdokument. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett 

frivilligt instrument. I det här dokumentet anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för produktgruppen datorer och 

bildskärmar. I den åtföljande tekniska bakgrundsrapporten finns en ingående motivering 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. För varje 

kriterieområde går det att välja mellan två olika uppsättningar av kriterier:  

 

 Kärnkriterierna är framtagna för enkel miljöanpassad offentlig upphandling. Fokus ligger på den del (eller de delar) av en produkts 

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

 Genom de utvidgade kriterierna tas hänsyn till fler aspekter eller ställs krav på en högre miljöprestanda. De kan användas av 

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

 

1. INLEDNING 

1.1 Definition och tillämpningsområde 

Olika typer av dator- och bildskärmsenheter omfattas av kriterierna för datorer och bildskärmar. För dessa kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling ska följande tillämpningsområde gälla, som återspeglar avtalet mellan USA och EU
1
, ändrat genom Energy Star version 6.1 för 

datorer och version 6.0 för bildskärmar:  

                                            
1
 Förordning (EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 om ett unionsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning. 
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Stationära datorer 

 Skrivbordsdatorer (inklusive stationära datorer med integrerad bildskärm och tunna klienter). 

 Enkla servrar. 

 Arbetsstationer. 

 

Bildskärmar 

 Datorskärmar. 

 

Bärbara datorer 

 Bärbara datorer (inklusive små bärbara datorer, även kallade ULPC). 

 Bärbara två-i-ett-datorer. 

 Datorplattor.  

 Bärbara allt-i-ett-datorer. 

 Rörliga tunna klienter. 

 

Kommentar om krav för statliga myndigheters upphandling 

 

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

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

skyldighet att endast köpa sådana produkter som  

uppfyller energieffektivitetskrav som inte är mindre krävande än de som räknas upp i bilaga C till avtalet mellan Amerikas förenta 

staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (Energy 

Star).
2
 

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

upphandlingsdirektiven. Dessutom måste kraven vara förenliga med faktorerna kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i 

vidare bemärkelse, teknisk lämplighet och tillräcklig konkurrens. Dessa faktorer kan variera mellan olika myndigheter och marknader. Se 

punkterna 33–42 i kommissionens vägledande dokument
3
 för närmare vägledning om hur denna aspekt av artikel 6 i energieffektivitetsdirektivet 

och bilaga III till samma direktiv ska tolkas i samband med statliga myndigheters upphandling av energieffektiva produkter, tjänster och 

                                            
2
 EUT L 63, 6.3.2013, s. 5. 

3
 COM(2013) 762 final, meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Genomförande av direktivet om energieffektivitet – vägledning från kommissionen.  
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byggnader. 

 

 

 

1.2 Upphandlingsalternativ och typer av kontrakt 

Upphandlingsprocessen kan ta sig olika former beroende på omständigheterna för det specifika fallet. De tre vanligaste typerna av kontrakt som 

finns på marknaden är följande: 

 

1. Engångskontrakt: Den vinnande anbudsgivaren ska leverera det angivna antalet it-enheter i enlighet med de fastställda 

prestandaspecifikationerna.  

2. Långsiktigt ramavtal: I avtalet anges prestandaspecifikationer enligt vilka antingen en eller flera anbudsgivare väljs ut att leverera it-

enheter via ”avrop” under en specificerad tidsperiod. Anbudsgivarna kan väljas ut på ett av följande sätt: 

a. Utifrån deras förmåga att leverera specifika modeller av it-enheter som uppfyller de angivna prestandaspecifikationerna. 

b. Utifrån deras förmåga att leverera it-utrustning som uppfyller minimikraven i prestandaspecifikationerna. It-utrustningen ska 

specificeras i efterföljande konkurrensförfaranden under ramavtalet. 

3. Tjänstekontrakt: I kontraktet anges de funktionella prestandakrav inom it-området som ska tillgodoses av den valda tjänsteleverantören 

eller de valda tjänsteleverantörerna. Det ligger därefter på den anlitade tjänsteleverantörens eller de anlitade tjänsteleverantörernas ansvar 

att avgöra det bästa sättet att tillhandahålla den angivna funktionella prestandan. It-utrustningen leasas till den upphandlande 

myndigheten.  

 

Vid alternativen 1 och 2 har den vinnande anbudsgivaren eller de vinnande anbudsgivarna även skyldighet att garantera att den levererade it-

utrustningen är i enlighet med den upphandlande myndighetens specifikationer. Vid alternativ 3 har den vinnande anbudsgivaren skyldighet att 

garantera att utrustningen som används för att utföra tjänsten, liksom eventuell tillhörande it-support, uppfyller den upphandlande myndighetens 

prestandakrav. Ett tjänstekontrakt omfattar normalt hela livscykeln för den it-utrustning som tillhandahålls för den upphandlande myndighetens 

användning, inklusive såväl reparationer och uppgraderingar som hantering vid livscykelns slut och förberedelse för återanvändning eller 

återvinning. Kriterierna i avsnitt 4.1 i detta dokument kan anpassas för användning vid alla tre alternativen, även om tidpunkten för kontrollen 

kan behöva justeras (se avsnitt 3 för närmare information). 

 

En ytterligare typ av kontrakt som specifikt gäller hanteringen vid livscykelns slut för it-utrustning tas upp i avsnitt 4.2 i detta dokument. Följande 

två kontraktsformer är tänkbara: 
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o Förnyelse av gammal it-utrustning: Ett kontrakt för omhändertagande av gammal it-utrustning kan tilldelas parallellt med, eller i 

kombination med, ett kontrakt för leverans av ny it-utrustning. Vissa leverantörer brukar exempelvis återtillverka sina egna produkter 

och/eller kan ombesörja dataradering och korrekt behandling av insamlad utrustning oavsett märke.  

o Tjänster för hantering vid livscykelns slut: Ett separat kontrakt kan tilldelas med det specifika syftet att attrahera anbudsgivare som är 

specialiserade på återanvändning och återvinning av använd it-utrustning. I många EU-länder lämnar sociala företag anbud på hantering 

av it-utrustning som har nått livscykelns slut.  

 

2. VIKTIGA MILJÖEFFEKTER 

Kriterierna för datorer och bildskärmar är fokuserade på de viktigaste miljöeffekterna under produkternas livscykel, och de har delats in i fyra 

olika kategorier enligt följande: 

 Energiförbrukning. 

 Farliga ämnen. 

 Förlängd livslängd hos produkten. 

 Hantering vid livscykelns slut. 

 

Uppgifter från livscykelanalyser (LCA) tyder på att man i miljökriterierna för datorer och bildskärmar bör göra vissa distinktioner och 

uppdelningar utifrån datorns formfaktor (till exempel skrivbordsdator, bärbar dator eller datorplatta) och användningsmönstret för datorer och 

bildskärmar, enligt följande: 

o De som är mer energiintensiva: För skrivbordsdatorer och bildskärmar är de viktigaste miljöeffekterna kopplade till elförbrukningen i 

samband med deras användning.  

o De som är mindre energiintensiva: För bärbara datorer och datorplattor, som förbrukar mindre el proportionellt sett och består av mer 

avancerade miniatyriserade komponenter, är de viktigaste miljöeffekterna kopplade till tillverkningen av deras underenheter som 

moderkort, hårddiskar, batterier och skärmar. 

o De som är bärbara: De förhållanden och påfrestningar som bärbara produkter utsätts för på arbetsplatsen eller utanför arbetsplatsen 

påverkar deras livslängd. 

 

Medan kriterier som gäller energiförbrukning är välbekanta för upphandlare och har en direkt inverkan på miljöprestandan, anses potentialen för 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling att direkt kunna påverka produktionen av enskilda datorkomponenter vara begränsad. 

Detta beror delvis på svårigheten att identifiera förbättringsmöjligheter, till exempel till följd av sekretess vid produktionen av komponenter som 

centralprocessorer och moderkort. Därför behöver fokuseringen riktas åt ett annat håll. Genom att förbättra produkternas dimensionerade 
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livslängd (till exempel genom att konstruera dem för ökad hållbarhet och möjlighet till uppgradering), och därigenom indirekt öka produkternas 

livslängd genom att underlätta återanvändning, och genom att förenkla utvinning och återvinning av metaller och råvaror av särskild betydelse
4
 

med betydande miljöeffekter under produktens livscykel i slutet av produkternas livscykel, kan miljöeffekterna från tillverkningsfasen minskas 

eftersom effekter kopplade till primärproduktion och resursutvinning kan undvikas.  

 

Ökad livslängd hos produkter genom förbättrad hållbarhet och bättre möjligheter till uppgradering och reparation har, som en följd av LCA-

underlaget och marknadsanalys, fått en särskild uppmärksamhet i dessa kriterier. Underlag som anger orsakerna till tidiga fel eller utbyten av 

produkter, tillsammans med generella förbättringsspecifikationer från tillverkarnas sida, har i detta sammanhang haft betydelse för framtagningen 

av kriterierna. Potentialen att förlänga en produkts livslängd, såväl under som efter dess användning av den upphandlande myndigheten, har 

också tagits upp genom möjligheterna till uppgradering och reparation av produkter och även genom potentialen att återanvända utrustning och 

på så vis ge den ett andra liv.  

 

Utvinning och återvinning av metaller och råvaror av särskild betydelse från datorer och bildskärmar i slutet av deras livslängd har potential att 

öka EU:s resurseffektivitet och minska miljöeffekterna vid tillverkningen av nya it-produkter. Därför ligger kriterierna i utvecklingens framkant, 

för att uppmuntra till selektiv isärtagning och demontering av utrustning. 

 

Väsentliga miljöaspekter  Strategi i kriterierna för miljöanpassad offentlig 

upphandling 

 Energiförbrukning och resulterande utsläpp av 

växthusgaser från produktion och användning. 

 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. 

 Förbrukning av ändliga resurser och råvaror av 

särskild betydelse för att tillverka it-produkter.  

 Uppkomst av potentiellt farligt avfall från 

elektronisk utrustning vid den slutliga kasseringen. 

  Inköp av energieffektiva modeller. 

 Inköp av produkter med en begränsad mängd 

farliga beståndsdelar och med en minskad risk för 

farliga utsläpp i samband med kassering. 

 Produktutformning för hållbarhet och med 

möjlighet till uppgradering och reparation. 

 Förlängd livslängd för produkter när de har nått 

slutet på sin livslängd hos den upphandlande 

myndigheten.  

 Produktutformning anpassad för demontering och 

hantering vid livscykelns slut, för att maximera 

återvinningen av resurser.  

                                            
4
 Det finns en förteckning över råvaror av särskild betydelse för EU. För närmare information, se http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical_sv 



 

 7 

Observera att den ordning som miljöaspekterna räknas upp i inte nödvändigtvis avspeglar hur viktiga de är i förhållande till varandra.  

3. GENERELL KOMMENTAR OM KONTROLL AV KRITERIER 

För ett antal av kriterierna består den föreslagna kontrollen av inlämning av provningsrapporter. För var och en av dessa kriterier anges de 

relevanta provningsmetoderna. Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra i vilket stadium sådana provningsresultat ska 

tillhandahållas. Generellt sett är det knappast nödvändigt att begära att alla anbudsgivare ska lämna in provningsrapporter redan från start. För att 

minska arbetsbelastningen för både anbudsgivare och myndigheter kan en egen försäkran anses vara tillräcklig vid inlämnandet av anbuden. Det 

finns olika alternativ för om och när dessa provningsrapporter ska begäras in, enligt följande. 

 

a) I upphandlingsstadiet:  

För engångskontrakt kan anbudsgivaren med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ombedjas att tillhandahålla denna typ av 

bevismedel. Om beviset bedöms vara tillräckligt kan kontraktet tilldelas. Om beviset bedöms vara otillräckligt eller inte uppfyller kraven 

gäller följande:  

(i) Rör det sig om en teknisk specifikation ska bevismedel begäras in av anbudsgivaren på andra plats, som därefter ska övervägas 

för tilldelning av kontraktet.  

(ii) Rör det sig om ett tilldelningskriterium ska de tilldelade extrapoängen tas bort från denna anbudsgivare och anbudsgivarnas 

inbördes ordning räknas om, med alla därpå följande konsekvenser.  

Provningsrapporten garanterar dock bara att en provmodell har provats med avseende på kraven, inte den utrustning som faktiskt ska 

levereras enligt kontraktet. För ramavtal kan situationen vara en annan, och detta tas närmare upp i nästa punkt som gäller kontraktets 

fullgörande och i de ytterligare förklaringar som lämnas nedan.  

 

b) Under kontraktets fullgörande: Provningsresultat kan begäras in för en eller flera produkter som ska levereras enligt kontraktet. Detta kan 

antingen göras rent generellt eller om det finns några tvivel på att uppgifter är korrekta. Detta är särskilt viktigt för ramavtal som inte 

föreskriver någon inledande beställning av utrustning.  

 

Det rekommenderas att uttryckligen införa klausuler om produktprestanda i kontraktet. I dessa klausuler bör anges att den upphandlande 

myndigheten har rätt att göra slumpvisa verifieringsprov (antingen på egen hand eller genom anlitande av ett specialiserat organ) när som helt 

under kontraktets giltighetstid. Om resultaten från sådana provningar visar att de levererade produkterna inte uppfyller kriterierna, ska den 

upphandlande myndigheten ha rätt att besluta om påföljder som står i proportion till den bristande överensstämmelsen och ha möjlighet att häva 

kontraktet. Vissa upphandlande myndigheter inkluderar villkor som anger att om produkten, efter provningen, visar sig uppfylla kraven ska 

myndigheten stå för kostnaderna för provningen, men om kraven inte uppfyllts ska i stället leverantören stå för kostnaderna.  

 

För ramavtal beror det på det specifika upplägget för avtalet när tillhandahållande av bevismedel ska efterfrågas, enligt följande: 
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 För ramavtal med en enda leverantör där de individuella modellerna som ska levereras identifieras i samband med att ramavtalet tilldelas 

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

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

leverantörer, kan det räcka att anbudsgivarna i det första förhandsurvalet visar sin förmåga att leverera produkter som uppfyller 

minimikraven på prestanda i ramavtalet. För efterföljande avropskontrakt (eller beställningar) som tilldelas efter ett konkurrensförfarande 

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

överensstämmelse med ytterligare krav behöver bevisas under konkurrensförfarandet. Om konkurrensförfarandet endast gäller pris bör en 

kontroll under stadiet för kontraktets fullgörande övervägas.  

 

Det är likaså viktigt att betona anbudsgivarnas möjlighet att lämna en verifiering som baseras på att utrustningen bär EU-miljömärket eller annan 

relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som uppfyller samma specificerade krav. Sådan utrustning ska bedömas uppfylla de relevanta 

kriterierna och verifiering ska begäras in på samma sätt som har angetts för provningsresultat.  

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

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

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

förutsättning att den berörda ekonomiska aktören därigenom bevisar att entreprenaden, varorna eller tjänsterna uppfyller kraven eller kriterierna i 

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

provningsrapport som har upprättats av ett specifikt organ för bedömning av överensstämmelse, ska den upphandlande myndigheten i fråga om 

utförandet av provningarna även godta intyg/provningsrapporter från andra likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse.  
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4. EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV DATORER OCH 

BILDSKÄRMAR 

4.1 Upphandling av datorer och bildskärmar  

Område 

Inköp av datorer och/eller bildskärmar med små miljöeffekter under enheternas livscykel. 

 Kärnkriterier 4.1.1

4.1.1.1 Tekniska specifikationer 

Kriterier kopplade till energi 

Teknisk specifikation 1. Minimikrav på 

energieffektivitet hos datorer  

Motivering:  

Datorer som uppfyller kraven i standarden 

Energy Star förväntas uppvisa betydligt 

lägre energiförbrukning i standby-läge och 

viloläge, som står för en betydande andel 

av den totala energiförbrukningen för 

skrivbordsdatorer och bärbara datorer.  

Datorer ska uppfylla kraven på energieffektivitet enligt den senaste versionen av standarden Energy Star. 

Den version som gäller vid tidpunkten för publicering är 6.1 och uppdateringar kan hittas via följande länk: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Enligt bilaga III till direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet ska datorer som köps in av statliga myndigheter uppfylla kraven i 

den senaste EU-versionen av Energy Star.  

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som har tagits fram i enlighet med de provningsmetoder som 

fastställs i den senaste versionen av Energy Star. Provningsrapporterna ska tillhandahållas vid tilldelandet av kontraktet eller 

tidigare om så begärs.  

Modeller som har kvalificerats enligt EU:s version av Energy Star och är registrerade i programmets databas ska anses uppfylla 

kraven. Registreringar som har gjorts enligt den senaste versionen av Energy Star i USA ska också godtas under förutsättning att 

provningar enligt europeiska krav på ineffekt har utförts. 

Produkter med EU-miljömärket för skrivbordsdatorer, bärbara datorer och datorplattor eller annat relevant miljömärke av typ I som 

uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm


 

 10 

Teknisk specifikation 2. Minimikrav på 

energieffektivitet hos bildskärmar 

Motivering:  

Bildskärmar som uppfyller kraven i 

standarden Energy Star förväntas uppvisa 

betydligt lägre energiförbrukning i aktivt 

läge. 

Bildskärmar ska uppfylla kraven på energieffektivitet enligt den senaste versionen av standarden Energy Star. 

Den version som gäller vid tidpunkten för publicering är 6.0 och uppdateringar kan hittas via följande länk: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Enligt bilaga III till direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet ska kontorsutrustning som köps in av statliga myndigheter uppfylla 

kraven i den senaste versionen av Energy Star.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som tagit fram i enlighet med de provningsmetoder som fastställs i den 

senaste versionen av Energy Star. Provningsrapporterna ska tillhandahållas vid begäran före eller efter [ännu ej specificerat] 

tilldelningen av kontraktet.  

Modeller som har kvalificerats enligt EU:s version av Energy Star och är registrerade i programmets databas ska anses uppfylla 

kraven. Registreringar som har gjorts inom Energy Star i USA ska också godtas under förutsättning att provningar enligt 

europeiska krav på ineffekt har utförts. 

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

Kriterier kopplade till farliga ämnen 

Teknisk specifikation 3. Deklaration av 

ämnen som finns med i Reachs 

kandidatförteckning 

Motivering:  

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 

offentliggör en förteckning över ämnen 

som är klassificerade som ämnen som inger 

mycket stora betänkligheter (SVHC – 

Substances of Very High Concern). De kan 

vara cancerframkallande, mutagena eller 

reproduktionstoxiska (CMR) och/eller 

långlivade, bioackumulerande och toxiska i 

miljön (PBT). Dessa ämnen finns med i en 

kandidatförteckning för restriktioner inom 

EU. Att redovisa ämnenas förekomst i it-

utrustning ökar transparensen och 

därigenom möjligheten att kontrollera 

deras användning. 

Anbudsgivaren ska deklarera förekomsten av alla ämnen som finns med i Reachs kandidatförteckning och som förekommer i en 

koncentration som överstiger 0,1 viktprocent för hela produkten eller för någon 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). 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en deklaration som anger vilka specifika ämnen som förekommer.  

 

Förlängd livslängd hos produkten 

Teknisk specifikation 4. Garanti- och Anbudsgivaren ska lämna en garanti på minst två år som börjar gälla vid produktleveransen. Garantin ska omfatta reparation eller 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm
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serviceavtal  

Motivering:  

Defekt utrustning eller defekta 

komponenter kan göra att man måste byta 

ut enheter i förtid. Ett garanti- och 

serviceavtal kan både ge leverantörer ett 

incitament att leverera produkter med 

längre livslängd och se till att de tar ansvar 
för att reparera eventuella fel. 

 

utbyte och innefatta ett serviceavtal med möjlighet till upphämtning och återlämning eller reparation på plats.  

Garantin ska garantera att produkterna fortsätter vara i enlighet med specifikationerna i kontraktet, utan extra kostnad. Även 
defekta batterier ska omfattas. 5.  

 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran som anger att de levererade produkterna omfattas av garanti i enlighet med 
kontraktets specifikationer och servicekrav.  

 

Teknisk specifikation 5. Möjlighet att 

reparera och byta ut komponenter och 

delar 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att se till att 

fel som är möjliga att reparera, 

huvudsakligen fel orsakade av defekta 

utbytbara komponenter, inte leder till att 

hela utrustningen kasseras i förtid. 

 

Teknisk specifikation 5(a). Fortsatt tillgång till reservdelar  

Anbudsgivaren ska garantera att det kommer att finnas tillgång till reservdelar, som minimum de som identifieras i kriterium 
teknisk specifikation 5(b), under minst tre år från inköpsdatumet.  

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran som anger att kompatibla reservdelar, inklusive uppladdningsbara batterier (om 

detta är tillämpligt), kommer att finnas tillgängliga för den upphandlande myndigheten eller via en tjänsteleverantör. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 
kriteriet. 

Teknisk specifikation 5(b). Utformning som möjliggör reparation 

Följande delar ska, när detta är aktuellt, vara lätt tillgängliga och möjliga att byta ut  

med hjälp av vanliga standardverktyg (till exempel skruvmejslar, spatlar, tänger och pincetter):  

Datorer 

(i) HDD/SSD (hårddisk/SSD-minne).  

(ii) Minne.  

(iii) Uppladdningsbart batteri.  

Bildskärmar 

(i) Bildskärmsenhet och LCD-bakgrundsbelysning. 

(ii) Kretskort för strömförsörjning och manövrering. 

(iii) Stativ (förutom stativ som är integrerade med höljet). 

Datorplattor och bärbara två-i-ett-datorer ska vara undantagna från punkterna i och ii för datorer. För dessa produkter ska 
tilldelningskriterium 7 användas för att uppmuntra till bättre konstruktion.  

 

                                            
5
 Om batteriet inte kan laddas eller om batteriets anslutning inte kan detekteras ska detta räknas som en defekt. En gradvis försämring av batteriets kapacitet till följd av användning 

ska inte anses utgöra en defekt, såvida inte detta omfattas av en specifik bestämmelse i garantin (se tilldelningskriterium 6).  
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Anbudsgivaren ska tillhandahålla tydliga instruktioner för demontering och reparation (till exempel i pappersform eller elektronisk 

form eller via en video) för att möjliggöra icke-förstörande demontering av produkten i syfte att byta ut viktiga komponenter eller 

delar i samband med uppgraderingar eller reparationer. Instruktionerna ska levereras i pappersform eller finnas tillgängliga via 

tillverkarens webbplats. 

 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en manual med en sprängskiss över enheten som visar de delar som går att komma åt och byta ut. 

Det ska även anges vilka verktyg som behövs för arbetet. Dessutom ska anbudsgivaren bekräfta vilka delar som omfattas av 
garantins serviceavtal.  

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Teknisk specifikation 5(c). Enkelt byte av uppladdningsbara batterier  

Uppladdningsbara batterier ska inte vara fastlimmade eller fastlödda i bärbara produkter. Det ska vara möjligt för en professionell 

användare eller en reparationstekniker att byta det uppladdningsbara batteriet. 

Instruktioner som beskriver hur man tar ur det uppladdningsbara batteripaketet ska finnas i användarinstruktionerna eller vara 

åtkomliga via tillverkarens webbplats. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska visa hur batteriet installeras i produkten, vilka moment som krävs för att ta ur det och vilka markeringar som 

finns på höljet. En kopia av de relevanta användarinstruktionerna ska också tillhandahållas.  

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära en visuell inspektion av ett slumpvist urval av de levererade 

produkterna. Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses 

uppfylla kriteriet. 

Hantering vid livscykelns slut 

Teknisk specifikation 6. Märkningar av 

lådor, höljen och frontpaneler i plast 

Motivering:  

Märkningen av plastdelar underlättar deras 

återvinning, eftersom återvinningsföretag 

kan sortera de olika plastdelarna efter 

materialtyp på ett mer effektivt sätt. 

Externa lådor, höljen och frontpaneler i plast som har en vikt som överstiger 100 gram och en yta som överstiger 50 cm2 ska vara 

uppmärkta i enlighet med ISO 11469 och ISO 1043-1. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska identifiera plastdelarna utifrån deras vikt, polymersammansättning och märkning enligt ISO 11469 och ISO 

1043. Märkningarnas mått och placeringar ska illustreras. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

 

4.1.1.2 Tilldelningskriterier 

Kriterier kopplade till energi 
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Tilldelningskriterium 1. Förbättringar 

av energieffektiviteten i förhållande till 

standarden Energy Star 

Motivering:  

En ökad energieffektivitet som sträcker sig 

längre än de minimikrav som anges i 

standarden Energy Star ska uppmuntras 

och belönas för alla produkttyper – i 

synnerhet för mer energiintensiva 

skrivbordsdatorer i kombination med 

skärmar.  

Det rekommenderas att använda det här kriteriet i kombination med teknisk specifikation 1 för skrivbordsdatorer ifall de 

specificerade produkterna ska användas för grafikintensiva tillämpningar.  

Poäng ska tilldelas om produkten är mer energieffektiv än ETEC_MAX-värdet6 för datorer eller PON_MAX -värdet7 för bildskärmar. 

Antalet poäng ska räknas ut genom en jämförelse med de minimikrav på energieffektivitet som anges i standarden Energy Star (se 

teknisk specifikation 1 och teknisk specifikation 2).  

Maximalt x poäng [ännu ej specificerat] kan tilldelas. Poäng ska tilldelas i proportion till förbättringen av energieffektiviteten i 

förhållande till värdet ETEC_MAX eller PON_MAX, enligt följande: 

 Mer än 80 % lägre: x poäng. 

 60–79 % lägre: 0,8x poäng. 

 40–59 % lägre: 0,6x poäng. 

 20–39 % lägre: 0,4x poäng. 

 10–19 % lägre: 0,2x poäng. 

Alternativt kan man, i stället för att använda ETEC_MAX-värdet för datorer eller PON_MAX-värdet för bildskärmar, begära in en 

beräkning av livscykelkostnaden (LCC), där den erbjudna förbättringspotentialen leder till en relativ minskning av de totala 

driftskostnaderna för en produkt jämfört med driftskostnaderna för en mindre energieffektiv modell.  

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som har tagits fram i enlighet med de provningsmetoder som fastställs i den 

senaste versionen av Energy Star. ETEC-värden eller PON-värden som hämtats från en provningsrapport eller, när det rör sig om 

kvalificerade modeller, som finns registrerade i EU:s Energy Star-databas ska godtas. Provningsrapporterna ska tillhandahållas vid 

tilldelandet av kontraktet eller tidigare om så begärs. 

Förlängd livslängd hos produkten 
8
 

Tilldelningskriterium 2. Ekonomiskt 

konkurrenskraftiga reservdelar  

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att se till att 

reparationer är ekonomiskt fördelaktiga 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en prislista för, åtminstone, följande komponenter:  

[Här ska listan med reservdelar läggas in, som åtminstone ska omfatta de komponenter som finns i listan i teknisk specifikation 

5(b).]  

För komponenterna som listas ovan ska riktpriser för arbetskostnaden för bytet, när det utförs av anbudsgivarens behöriga 

                                            
6
 ETEC_MAX är den högsta energiförbrukning en dator får uppnå under provning för att kunna tilldelas Energy Star-märket. Detta maxvärde beräknas i enlighet med ekvation 2 i 

kommissionens beslut (EU) 2015/1402 för genomförande av Energy Star 6.1 i EU. 
7
 PON_MAX är den högsta energiförbrukning i aktivt läge som en bildskärm får uppnå under provning för att kunna tilldelas Energy Star-märket. Detta maxvärde beräknas i enlighet med 

tabell 1 i kommissionens beslut 2014/202/EU för genomförande av Energy Star 6.0 i EU. 
8 I stället för att ange två separata tilldelningskriterier för reservdelar och garantier, kan dessa aspekter slås samman till ett gemensamt kriterium som bedömer det samlade anbudet 

inklusive garantins längd och omfattning och anbudet för reservdelar. 
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jämfört med byte av utrustning. På så vis 

kan man undvika kassering av enheter i 

förtid av ekonomiska skäl. 

 

tjänsteleverantörer, tillhandahållas. Poäng ska tilldelas de ekonomiskt mest konkurrenskraftiga anbuden.  

Ytterligare komponenter bör läggas till i listan om de anses viktiga för prisjämförelsen. 

Kontroll: 

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). 

Tilldelningskriterium 3. Längre garanti- 

och serviceavtal 

Motivering:  

Längre garanti- och serviceavtal ska 

uppmuntras och belönas, eftersom de ger 

leverantörer ett incitament både att leverera 

produkter med längre livslängd och att se 

till att fel som går att reparera inte leder till 

att utrustningen kasseras i förtid. 

 

Extrapoäng ska tilldelas för varje extra år av garanti- och serviceavtal som erbjuds utöver minimikravet i den tekniska 

specifikationen.  

Maximalt x poäng [ännu ej specificerat] kan tilldelas.  

 + 4 år eller mer: x poäng.  

 + 3 år: 0,75x poäng. 

 + 2 år: 0,5x poäng. 

 + 1 år: 0,25x poäng.  

 

Kontroll:  

En kopia av garanti- och serviceavtalet ska tillhandahållas av anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska även tillhandahålla en försäkran 

att varorna som omfattas av avtalet ska följa specifikationerna i kontraktet. 

Tilldelningskriterium 4. Minne och 

lagring för datorplattor och bärbara 

allt-i-ett-datorer 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att se till att 

utrustning inte kasseras i förtid på grund av 

otillräcklig minneskapacitet och bristande 

uppgraderingsmöjligheter, två aspekter 

som kan begränsa den framtida potentialen 

att köra ny programvara och förbättrade 

operativsystem. 

Poäng ska tilldelas produkter med nedanstående egenskaper:  

i) RAM-minne, endera av följande: 

- Fastlött RAM-minne med en kapacitet på minst 4 GB. 

- Möjlighet att byta och uppgradera RAM-minnet (utformning med hållare). 

ii) Lagringskapacitet, endera av följande: 

- Möjlighet att utöka lagringskapaciteten genom att använda anslutningar för lagringsenheter. 

- Extra lagringskapacitet inbyggd i tangentbordet (för bärbara allt-i-ett-datorer).  

Underkriteriet för RAM-minne är inte tillämpligt för enheter som är framtagna för att köra sina huvudapplikationer från molnet. 

Detta kriterium bör inte användas för att jämföra anbud som erbjuder olika lösningar, det vill säga integrerad lagring respektive 

molnlagring. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om den fysiska utformningen av minnet och/eller lagringskapaciteten för 



 

 15 

den modell eller de modeller som ska levereras. 

Tilldelningskriterium 5. Livslängd och 

hållbarhet för uppladdningsbart batteri  

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att belöna 

längre livslängd på batterier, eftersom detta 

minskar de miljöeffekter som är kopplade 

till produktionen av nya batterier och 

potentiellt kan förlänga livslängden för 

produkter som drivs av batterier. 

Poäng ska tilldelas för en förbättrad batterilivslängd som överskrider 300 cykler (med 80 % av den ursprungliga kapaciteten). 

Maximalt x poäng [ännu ej specificerat] kan tilldelas.  

 1 000 cykler eller mer: x poäng.  

 800 cykler eller mer: 0,75x poäng.  

 500 cykler eller mer: 0,5x poäng.  

 Upp till 499 cykler: 0,25x poäng. 

Minimikravet på batteritid i timmar ska fastställas i enlighet med den upphandlande myndighetens krav. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en provningsrapport för battericellerna eller batteripaketen som visar att de klarar testet 

”endurance in cycles” (uthållighet i cykler) enligt IEC EN 61960, som ska utföras vid 25 °C och vid antingen 0,2 It A eller 0,5 It A 

(accelererat provningsförfarande). 

Ofullständig uppladdning får användas för att uppfylla kraven så länge programvaran för detta är fabriksinstallerad och förvald som 

standard och kraven på batteriets livslängd i anbudsinfordran uppfylls vid den ofullständiga laddningsnivå som uppfyller 

cykelkravet. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 
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 Utvidgade kriterier 4.1.2

4.1.2.1 Urvalskriterier 

Kriterier kopplade till farliga ämnen 

Urvalskriterium 1. Kontroll av ämnen 

som omfattas av begränsningar 

Motivering:  

Vissa ämnen som används vid 

tillverkningen av datorer och bildskärmar 

är kända för att vara särskilt skadliga för 

miljön eller människors hälsa. Dessa 

ämnen kan släppas ut i miljön 

- under tillverkningsprocessen 

(vilket innebär en potentiell 

exponering för arbetskraften och 

miljön),  

- under användningen av 

utrustningen (vilket innebär en 

potentiell exponering för 

användaren), 

- när utrustningen återvinns eller 

kasseras (vilket innebär en 

potentiell exponering för hela 

lokalsamhället och 

näringskedjan).  

Genom att ha kontroll över förekomsten av 

sådana ämnen under konstruktions- och 

tillverkningsstadierna, kan dessa olika 

miljöeffekter under livscykeln minimeras. 

 

Anbudsgivaren ska visa att ett system för kontroll av ämnen som omfattas av begränsningar (RSC, Restricted Substance Controls) 

har införts som omfattar hela leveranskedjan för de produkter som ska levereras. Produktbedömningar i enlighet med RSC-

systemet ska, åtminstone, omfatta följande områden: 

- Produktplanering/-konstruktion. 

- Kontroll av leverantörers överensstämmelse. 

- Analytisk provning.  

RSC-systemet ska, åtminstone, omfatta de ämnen som finns med i Reachs kandidatförteckning och de ämnen som har restriktioner 

enligt RoHS. Databasen för materialdeklaration, som är en del av IEC 624749, ska användas som utgångspunkt för att identifiera, 

spåra och tillkännage specifik information om sammansättningen för de produkter som levereras. RSC-systemet ska användas för 

att säkerställa att anbudsgivaren är medveten om förekomsten eller icke-förekomsten av de ämnen som finns förtecknade i IEC 

62474-databasen.  

Leverantörsförsäkringar om överensstämmelse med RCS-systemet ska 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. RSC-systemets rutiner ska 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. 

Införandet av RCS-systemet ska baseras på vägledningen i IEC 62476 eller motsvarande och databasen för materialdeklaration 

(IEC 62474). 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla dokumentation som beskriver systemet och dess rutiner, liksom bevis på dess genomförande.  

 

 

                                            
9
 International Electrotechnical Commission (IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the 

electrotechnical industry, http://std.iec.ch/iec62474 
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4.1.2.2 Tekniska specifikationer 

Kriterier kopplade till energi 
Teknisk specifikation 1. Minimikrav på 

energieffektivitet hos datorer 

Motivering:  

Datorer som uppfyller kraven i standarden 

Energy Star förväntas uppvisa betydligt 

lägre energiförbrukning i standby-läge och 

viloläge, som står för en betydande andel 

av den totala energianvändningen för 

datorer och bildskärmar. 

Datorer ska uppfylla kraven på energieffektivitet enligt den senaste versionen av standarden Energy Star. 

Den version som gäller vid tidpunkten för publicering är 6.1 och uppdateringar kan hittas via följande länk: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Enligt bilaga III till direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet ska datorer som köps in av statliga myndigheter uppfylla kraven i 

den senaste EU-versionen av Energy Star.  

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som har tagits fram i enlighet med de provningsmetoder som 

fastställs i den senaste versionen av Energy Star. Provningsrapporterna ska tillhandahållas vid tilldelandet av kontraktet eller 

tidigare om så begärs. 

Modeller som har kvalificerats enligt EU:s version av Energy Star och är registrerade i programmets databas ska anses uppfylla 

kraven. Registreringar som har gjorts enligt den senaste versionen av Energy Star i USA ska också godtas under förutsättning att 

provningar enligt europeiska krav på ineffekt har utförts. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Teknisk specifikation 2. Minimikrav på 

energieffektivitet hos bildskärmar 

Motivering:  

Bildskärmar som uppfyller kraven i 

standarden Energy Star förväntas uppvisa 

betydligt lägre energiförbrukning i aktivt 

läge. 

Bildskärmar ska uppfylla kraven på energieffektivitet enligt den senaste versionen av standarden Energy Star. 

Den version som gäller vid tidpunkten för publicering är 6.0 och uppdateringar kan hittas via följande länk: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Enligt bilaga III till direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet ska datorer som köps in av statliga myndigheter uppfylla den senaste 

versionen av Energy Star.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som tagit fram i enlighet med de provningsmetoder som fastställs i den 

senaste versionen av Energy Star. Provningsrapporterna ska tillhandahållas vid begäran före eller efter [ännu ej specificerat] 

tilldelningen av kontraktet.  

Modeller som har kvalificerats enligt EU:s version av Energy Star och är registrerade i programmets databas ska anses uppfylla 

kraven. Registreringar som har gjorts inom Energy Star i USA ska också godtas under förutsättning att provningar enligt 

europeiska krav på ineffekt har utförts. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm
http://www.eu-energystar.org/specifications.htm
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Kriterier kopplade till farliga ämnen 

Teknisk specifikation 3. Deklaration av 

ämnen som finns med i Reachs 

kandidatförteckning 

Motivering:  

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 

offentliggör en förteckning över ämnen 

som är klassificerade som ämnen som inger 

mycket stora betänkligheter (SVHC – 

Substances of Very High Concern). De kan 

vara cancerframkallande, mutagena eller 

reproduktionstoxiska (CMR) och/eller 

långlivade, bioackumulerande och toxiska i 

miljön (PBT). Dessa ämnen finns med i en 

kandidatförteckning för restriktioner inom 

EU. Att redovisa ämnenas förekomst i it-

utrustning ökar transparensen och 

därigenom möjligheten att kontrollera 

deras användning. 

Anbudsgivaren ska deklarera förekomsten av alla ämnen som finns med i Reachs kandidatförteckning och som förekommer i en 

koncentration som överstiger 0,1 viktprocent för hela produkten eller för någon 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). 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en deklaration som anger vilka specifika ämnen som förekommer. Utrustning med EU-

miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. 

Teknisk specifikation 4. Mjukgörare i 

externa kablar 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att kontrollera 

att det inte finns några farliga ftalater i 

strömkablarna, vars användning kommer 

att begränsas från och med 2019 genom ett 

tillägg till RoHS-direktivet och varav vissa 

redan finns med i kandidatförteckningen 

som ämnen som inger mycket stora 

betänkligheter (SVHC), eller medellånga 

klorparaffiner (MCCP, Medium Chain 

Chlorinated Paraffins), vars användning 

Följande mjukgörare får inte finnas i externa strömkablar för växelström eller likström. 

i) Mjukgörare med ftalater: DEHP, BBP, DBP, DIBP.  

Maximal tillåten koncentration: 0,1 viktprocent av kabelmantelns polymermaterial per ftalat.  

ii) Medellånga klorparaffiner (MCCP) (alkaner C14-17). 

Maximal tillåten koncentration: 0,1 viktprocent av kabelmantelns polymermaterial. 

Kontroll: 

Kontroll ska utföras enligt den specificerade provningsmetoden och resultaten ska ligga inom koncentrationsgränserna: 

a) Mjukgörare med ftalater: DEHP, BBP, DBP, DIBP.  

Provningsmetod: EN 14372, EPA 8270D eller motsvarande10.  

                                            
10

 En ny standard är under utveckling som stöd för genomförandet av kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/863 av den 31 mars 2015. Genom IEC 62321-8, Determination 

of specific phthalates in polymer materials by mass spectrometry, kommer det att finnas en harmoniserad provningsmetod, och denna standard bör användas i stället för de listade 

standarderna så snart den har offentliggjorts (vilket förväntas ske i juni 2017).  
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redan begränsas av ledande tillverkare 

eftersom de är reproduktionstoxiska och 

skadliga för vattenmiljön.  

 b) Medellånga klorparaffiner (MCCP) (alkaner C14-17). 

Provningsmetod: EPA 8270D, EPA 3550C eller motsvarande. 

Anbudsgivaren ska vid tilldelning av kontraktet tillhandahålla en provningsrapport för strömkablarna för var och en av de 

produktfamiljer som ska levereras. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Förlängd livslängd hos produkten 

Teknisk specifikation 5. Garanti- och 

serviceavtal  

Motivering:  

Defekt utrustning eller defekta 

komponenter kan göra att man måste byta 

ut enheter i förtid. Ett garanti- och 

serviceavtal kan både ge leverantörer ett 

incitament att leverera produkter med 

längre livslängd och se till att de tar ansvar 
för att reparera eventuella fel. 

 

Anbudsgivaren ska lämna en garanti på minst tre år som börjar gälla vid produktleveransen. Garantin ska omfatta reparation eller 

utbyte och innefatta ett serviceavtal med möjlighet till upphämtning och återlämning eller reparation på plats.  

Garantin ska garantera att produkterna fortsätter vara i enlighet med specifikationerna i kontraktet, utan extra kostnad. Även 

defekta batterier ska omfattas.5  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran som anger att de levererade produkterna omfattas av garanti i enlighet med 

kontraktets specifikationer och servicekrav.  

Teknisk specifikation 6. Möjlighet att 

reparera och byta ut komponenter och 

delar 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att se till att 

fel som är möjliga att reparera, 

huvudsakligen fel orsakade av defekta 

utbytbara komponenter, inte leder till att 
hela utrustningen kasseras i förtid. 

 

Teknisk specifikation 6(a). Fortsatt tillgång till reservdelar 

Anbudsgivaren ska garantera att det kommer att finnas tillgång till reservdelar, som minimum de som identifieras i kriteriet teknisk 

specifikation 6(b), under minst fem år från inköpsdatumet. Kompatibla delar med förbättrad kapacitet eller prestanda ska, när så är 

relevant, göras tillgängliga. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran som anger att kompatibla reservdelar, inklusive uppladdningsbara batterier (om 

detta är tillämpligt), kommer att finnas tillgängliga för den upphandlande myndigheten eller via en tjänsteleverantör. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Teknisk specifikation 6(b). Utformning och support som möjliggör reparation 

Följande delar ska, när så är aktuellt, vara lätt tillgängliga och enkla att byta ut med hjälp av vanliga standardverktyg (till exempel 

skruvmejslar, spatlar, tänger och pincetter):  

Datorer 

(i) HDD/SSD (hårddisk/SSD-minne).  

(ii) Minne.  
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(iii) Uppladdningsbart batteri.  

(iv) Bildskärmsenhet och LCD-bakgrundsbelysning.  

(v) Tangentbord och styrplatta.  

Bildskärmar 

(i) Bildskärmsenhet och LCD-bakgrundsbelysning. 

(ii) Kretskort för strömförsörjning och manövrering. 

(iii) Stativ (förutom stativ som är integrerade med höljet). 

Datorplattor och bärbara två-i-ett-datorer ska vara undantagna från punkterna i och ii för datorer. Tilldelningskriterium 7 ska 

användas för att uppmuntra till bättre konstruktion.  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla tydliga instruktioner för demontering och reparation (till exempel i pappersform eller elektronisk 

form eller via en video) för att möjliggöra icke-förstörande demontering av produkten i syfte att byta ut viktiga komponenter eller 

delar i samband med uppgraderingar eller reparationer. Instruktionerna ska levereras i pappersform eller finnas tillgängliga via 

tillverkarens webbplats. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en manual med en sprängskiss över enheten som visar de delar som går att komma åt och byta ut. 

Det ska även anges vilka verktyg som behövs för arbetet. Dessutom ska anbudsgivaren bekräfta vilka delar som omfattas av 

garantins serviceavtal. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Teknisk specifikation (c). Enkelt byte av uppladdningsbara batterier  

Uppladdningsbara batterier ska inte vara fastlimmade eller fastlödda i bärbara produkter. Det ska vara möjligt för en professionell 

användare eller en reparationstekniker att byta det uppladdningsbara batteriet. 

Om det uppladdningsbara batteriet har en prestanda som understiger 800 cykler vid provning enligt IEC EN 61960, ska det vara 

möjligt att ta ut det ur produkten i enlighet med följande krav: 

 För bärbara datorer och bärbara allt-i-ett-datorer ska batteriet gå att ta ut manuellt, utan användning av verktyg. 

 För små bärbara datorer ska batteriet gå att ta ut med maximalt tre moment11, med användning av en skruvmejsel. 

 För datorplattor och bärbara två-i-ett-datorer ska batteriet gå att ta ut med maximalt fyra moment, med användning av en 

skruvmejsel och en så kallad spudger. 

Instruktioner som beskriver hur man tar ur det uppladdningsbara batteripaketet ska finnas i användarinstruktionerna eller vara 

                                            
11

 Ett moment består av en operation som avslutas med att en komponent eller en del av produkten avlägsnas och/eller att ett verktyg byts ut. 
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åtkomliga via tillverkarens webbplats. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska visa hur batteriet installeras i produkten, vilka moment som krävs för att ta ur det och vilka markeringar som 

finns på höljet. En kopia av de relevanta användarinstruktionerna ska också tillhandahållas. Den upphandlande myndigheten 

förbehåller sig rätten att begära en visuell inspektion av ett slumpvist urval av de levererade produkterna.  

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Hantering vid livscykelns slut 

Teknisk specifikation 7. Möjlighet att 

återvinna delar 

Motivering:  

Syftet med kriterierna är att hantera de 

problem som vissa kombinationer av 

polymerer, beläggningar, 

metallinläggningar och legeringar kan 

orsaka i samband med återvinning. 

Kriteriernas fokus ligger på krav på 

återvinningsbarhet för metallinläggningar, 

beläggningar och flamhämmande material, 

eftersom dessa material har identifierats 
som särskilda hinder för återvinning.  

 

Teknisk specifikation 7(a). Återvinningsbarhet för datorlådor, höljen och frontpaneler i plast 

Delarna får inte innehålla ingjutna eller fastlimmade metallinläggningar, såvida inte dessa kan avlägsnas med vanliga 
standardverktyg. Det ska framgå av demonteringsanvisningarna hur man avlägsnar dem. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska lämna detaljerad information om de verktyg som behövs för att avlägsna eventuella plastdelar som innehåller 

metallinläggningar. Synliga bevis som visar att kraven uppfylls ska tillhandahållas. Utrustning med EU-miljömärket eller annat 

relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. 

Teknisk specifikation 7(b). Återvinningsbarhet för datorlådor, höljen och frontpaneler i plast  

Förekomsten av färger och beläggningar får inte i någon betydande grad påverka tåligheten hos återvinningsprodukter av plast som 
tillverkats från dessa komponenter genom återvinning, när dessa provas enligt ISO 18012 eller motsvarande. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla giltiga mekaniska/fysikaliska provningsrapporter som tagits fram i enlighet med ISO 180 eller 

motsvarande. Oberoende provningsrapporter från plaståtervinningsföretag eller hartstillverkare eller från oberoende pilottester ska 

godtas. Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses 

uppfylla kriteriet. 

Teknisk specifikation 8. Märkningar av 

lådor, höljen och frontpaneler i plast 

Motivering:  

Märkningen av plastdelar underlättar deras 

återvinning, eftersom återvinningsföretag 

kan sortera de olika plastdelarna efter 

materialtyp på ett mer effektivt sätt. 

Externa lådor, höljen och frontpaneler i plast som har en vikt som överstiger 25 gram för datorplattor och bärbara allt-i-ett-datorer 

och 100 gram för datorer och bildskärmar och, i båda fallen, en yta som överstiger 50 cm2 ska vara uppmärkta i enlighet med ISO 

11469 och ISO 1043 del 1 och 4. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska identifiera plastdelarna utifrån deras vikt, polymersammansättning och märkning enligt ISO 11469 och ISO 

1043. Märkningarnas mått och placeringar ska illustreras. Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I 

som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla kriteriet. 

                                            

12
 För tillämpningen av detta kriterium menas med påverkan i betydande grad en minskning av slagfastheten som överstiger 25 % hos återvunna hartser vid izodprovning enligt ISO 

180. 
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4.1.2.3 Tilldelningskriterier 

Kriterier kopplade till energi 

Tilldelningskriterium 1. Förbättringar 

av energieffektiviteten i förhållande till 

standarden Energy Star 

Motivering:  

En ökad energieffektivitet som sträcker sig 

längre än de minimikrav som anges i 

standarden Energy Star ska uppmuntras 

och belönas för alla produkttyper – i 

synnerhet för mer energiintensiva 

skrivbordsdatorer i kombination med 

skärmar.  

Det rekommenderas att använda det här kriteriet i kombination med teknisk specifikation 1 för skrivbordsdatorer ifall de 

specificerade produkterna ska användas för grafikintensiva tillämpningar.  

Poäng ska tilldelas om produkten är mer energieffektiv än ETEC_MAX-värdet13 för datorer eller PON_MAX -värdet14 för bildskärmar. 

Antalet poäng ska räknas ut genom en jämförelse med de minimikrav på energieffektivitet som anges i standarden Energy Star (se 

teknisk specifikation 1 och teknisk specifikation 2).  

Maximalt x poäng [ännu ej specificerat] kan tilldelas. Poäng ska tilldelas i proportion till förbättringen av energieffektiviteten i 

förhållande till värdet ETEC_MAX eller PON_MAX, enligt följande: 

 Mer än 80 % lägre: x poäng. 

 60–79 % lägre: 0,8x poäng. 

 40–59 % lägre: 0,6x poäng. 

 20–39 % lägre: 0,4x poäng. 

 10–19 % lägre: 0,2x poäng. 

För datorer med diskreta grafikprocessorer ska de totala tillgängliga poängen tilldelas i förhållandet 60:40. 

Alternativt kan man, i stället för att använda ETEC_MAX-värdet för datorer eller PON_MAX-värdet för bildskärmar, begära in en 

beräkning av livscykelkostnaden (LCC), där den erbjudna förbättringspotentialen leder till en relativ minskning av de totala 

driftskostnaderna för en produkt jämfört med driftskostnaderna för en mindre energieffektiv modell.  

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som har tagits fram i enlighet med de provningsmetoder som fastställs i den 

senaste versionen av Energy Star. ETEC-värden eller PON-värden som hämtats från en provningsrapport eller, när det rör sig om 

kvalificerade modeller, som finns registrerade i EU:s Energy Star-databas ska godtas. Provningsrapporterna ska tillhandahållas vid 

tilldelandet av kontraktet eller tidigare om så begärs. 

Kriterier kopplade till farliga ämnen 

                                            
13

 ETEC_MAX är den högsta energiförbrukning en dator får uppnå under provning för att kunna tilldelas Energy Star-märket. Detta maxvärde beräknas i enlighet med ekvation 2 i 

kommissionens beslut (EU) 215/1402 för genomförande av Energy Star 6.1 i EU. 
14

 PON_MAX är den högsta energiförbrukning i aktivt läge som en bildskärm får uppnå under provning för att kunna tilldelas Energy Star-märket. Detta maxvärde beräknas i enlighet 

med tabell 1 i kommissionens beslut 2014/202/EU för genomförande av Energy Star 6.0 i EU. 
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Tilldelningskriterium 2. Farliga utsläpp 

från komponenter vid livscykelns slut 

Motivering:  

Syftet med dessa kriterier är att 

uppmärksamma risken för giftiga utsläpp 

till följd av felaktig avfallshantering av 

kretskort och kablar utanför EU, där de kan 

brännas eller pyrolyseras för återvinning av 

metaller och råvaror av särskild betydelse. 

Genom kriterierna uppmuntras tillverkare 

att använda material och kemiska ämnen 

som minimerar de farligaste potentiella 
utsläppen vid livscykelns slut.  

  

Tilldelningskriterium 2(a). Moderkort (huvudkretskort) 

Detta kriterium ska inte tillämpas för bildskärmar. 

Poäng ska tilldelas om moderkortet är halogenfritt i enlighet med IEC 61249-2-21 och ett brandprov som simulerar ett felaktigt 

omhändertagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) visar att utsläppen av 

cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ≤0,1 mg TEQ/g.  

Kontroll:  

Provningsrapporter rörande kortets sammansättning och utsläpp ska tillhandahållas vid tilldelning av kontraktet för det 

installationsfärdiga moderkortet.  

Brandprovet ska utföras enligt ISO 5660 vid förhållanden med oxidativ pyrolys (IEC 60695-7-1 brandtyp 1b med ett värmeflöde på 

50 kW/m2). Kvantifieringen av PAH-utsläppen ska göras enligt ISO 11338 (PAH). 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Tilldelningskriterium 2(b). Externa strömkablar 

Poäng ska tilldelas om de externa strömkablarna är halogenfria med liten rökutveckling i enlighet med IEC 62821 och ett 

brandprov av strömkabelns polymermaterial visar att utsläppen av halogensyragas är mindre än 5,0 mg/g.  

Kontroll:  

En provningsrapport från ett brandprov som anger utsläppsresultaten för strömkablarna ska tillhandahållas vid tilldelning av 

kontraktet. Brandprovet ska utföras enligt IEC 60754-1 vid underventilerade förhållanden (IEC 60695-7-1 brandtyp 3a med ett 

värmeflöde på 50 kW/m2). 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Förlängd livslängd hos produkten 
15

 
Tilldelningskriterium 3. Ekonomiskt 

konkurrenskraftiga reservdelar  

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att se till att 

reparationer är ekonomiskt fördelaktiga 

jämfört med byte av utrustning. På så vis 

kan man undvika kassering av enheter i 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en prislista för, åtminstone, följande komponenter:  

[Här ska listan med reservdelar läggas in, som åtminstone ska omfatta de komponenter som finns i listan i teknisk specifikation 

6(b).]  

För komponenterna som listas ovan ska riktpriser för arbetskostnaden för bytet, när det utförs av anbudsgivarens behöriga 

tjänsteleverantörer, tillhandahållas. Poäng ska tilldelas de ekonomiskt mest konkurrenskraftiga anbuden.  

Ytterligare komponenter bör läggas till i listan om de anses viktiga för prisjämförelsen. 

                                            
15 I stället för att ange två separata tilldelningskriterier för reservdelar och garantier, kan dessa aspekter slås samman till ett gemensamt kriterium som bedömer det samlade anbudet 

inklusive garantins längd och omfattning och anbudet för reservdelar. 
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förtid av ekonomiska skäl. 

 

Kontroll: 

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). 

Tilldelningskriterium 4. Längre garanti- 

och serviceavtal 

Motivering:  

Längre garanti- och serviceavtal ska 

uppmuntras eftersom de ger leverantörer 

ett incitament både att leverera produkter 

med längre livslängd och att se till att fel 

som går att reparera inte leder till att 

utrustningen kasseras i förtid. 

 

Extrapoäng ska tilldelas för varje extra år av garanti- och serviceavtal som erbjuds utöver minimikravet i den tekniska 

specifikationen.  

Maximalt x poäng [ännu ej specificerat] kan tilldelas.  

 + 3 år eller mer: x poäng.  

 + 2 år: 0,6x poäng.  

 + 1 år: 0,3x poäng.  

För bärbara enheter ska ytterligare 0,3x extrapoäng tilldelas om det uppladdningsbara batteriet byts ut kostnadsfritt under de första 

tre åren av garantitiden ifall kapaciteten har sjunkit med mer än 50 %.  

Den upphandlande myndigheten kan välja att specificera programvaran för kontroll av batteriers kapacitetsförlust som ska 

användas för att bedöma batteriets kapacitetsförlust.  

Kontroll:  

En kopia av garanti- och serviceavtalet ska tillhandahållas av anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska även tillhandahålla en försäkran 

att varorna som omfattas av avtalet ska följa specifikationerna i kontraktet. Närmare information om programvaran för kontroll av 

batteriers kapacitetsförlust ska också tillhandahållas.  

Tilldelningskriterium 5. Minne och 

lagring för datorplattor och bärbara 

allt-i-ett-datorer 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att se till att 

utrustning inte kasseras i förtid på grund av 

otillräcklig minneskapacitet och bristande 

uppgraderingsmöjligheter, två aspekter 

som kan begränsa den framtida potentialen 

att köra ny programvara och förbättrade 

operativsystem. 

Poäng ska tilldelas produkter med nedanstående egenskaper:  

i) RAM-minne, endera av följande: 

- Fastlött RAM-minne med en kapacitet på minst 8 GB. 

- Möjlighet att byta och uppgradera RAM-minnet (utformning med hållare). 

ii) Lagringskapacitet, endera av följande:  

- Möjlighet att utöka lagringskapaciteten genom att använda anslutningar för lagringsenheter. 

- Ytterligare masslagring inbyggd i tangentbordet (för bärbara allt-i-ett-datorer).  

Underkriteriet för RAM-minne är inte tillämpligt för enheter som är framtagna för att köra sina huvudapplikationer från molnet. 

Detta kriterium bör inte användas för att jämföra anbud som erbjuder olika lösningar, det vill säga integrerad lagring respektive 

molnlagring. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om den fysiska utformningen av minnet och/eller lagringskapaciteten för 

den modell eller de modeller som ska levereras. 
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Tilldelningskriterium 6. Livslängd och 

hållbarhet för uppladdningsbart batteri 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att belöna 

längre livslängd på batterier, eftersom detta 

minskar de miljöeffekter som är kopplade 
till produktionen av nya batterier. 

Poäng ska tilldelas för en förbättrad batterilivslängd som överskrider 500 cykler (med 80 av den ursprungliga kapaciteten).16 

Maximalt x poäng [ännu ej specificerat] kan tilldelas.  

 1 000 cykler eller mer: x poäng.  

 800 cykler eller mer: 0,6x poäng.  

 Upp till 799 cykler: 0,3x poäng. 

Minimikravet på batteritid i timmar ska fastställas i enlighet med den upphandlande myndighetens krav. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en provningsrapport för battericellerna eller batteripaketen som visar att de klarar testet 

”endurance in cycles” (uthållighet i cykler) enligt IEC EN 61960, som ska utföras vid 25 °C och vid antingen 0,2 It A eller 0,5 It A 

(accelererat provningsförfarande).  

Ofullständig uppladdning får användas för att uppfylla kraven så länge programvaran för detta är fabriksinstallerad och förvald som 

standard och kraven på batteriets livslängd i anbudsinfordran uppfylls vid den ofullständiga laddningsnivå som uppfyller 

cykelkravet. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Tilldelningskriterium 7. 

Datalagringsenheter för bärbara datorer 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att belöna 

datalagringsenheter som är extra hållbara 

och robusta, vilket gör att de bättre klarar 

vardagens stötar och olyckor och 

därigenom skyddar värdefulla data och 
potentiellt ökar utrustningens livslängd. 

 

Poäng ska tilldelas när den primära datalagringsenheten som används i en bärbar dator provas och visar sig uppfylla åtminstone ett 

av följande krav:  

 

(i) Hårddisken (HDD-enheten) ska motstå stötar i form av halva sinusvågor på 400 g (när den är i drift) och 900 g (när den 
inte är i drift) under 2 ms utan att vare sig data eller enhetens funktion påverkas. 

(ii) Hårddiskens (HDD-enhetens) läshuvud ska dras undan från skivans yta högst 300 millisekunder efter att det har 
upptäckts att den bärbara datorn har tappats från skrivbordshöjd (76 cm) och oavsett hårddiskens riktning.  

(iii) En SSD-lagringsteknik, som SSD eller eMMC, används. 

 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en specifikation för datalagringsenheterna (en eller flera) som är integrerade i produkten. Denna 

specifikation ska erhållas från tillverkaren av datalagringsenheten och för alternativ i ska den stödjas av en provningsrapport i 

enlighet med IEC 62131 eller motsvarande och för alternativ ii av en provningsrapport i enlighet med IEC 60068, del 2–31: Ec 

(fritt fall, metod 1) i kombination med IEEE 1293 eller motsvarande. 

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

                                            

16 Det är tillåtet att använda programvara som laddar batteriet ofullständigt för att uppnå ett visst antal laddningscykler. I så fall ska anbudsgivaren förinstallera programvaran och 

den ska vara vald som standardförfarande för laddning.  
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kriteriet. 

Tilldelningskriterium 8. 

Hållbarhetsprovning av bärbara datorer 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att belöna 

bärbara datorer som är extra hållbara och 

robusta i sin konstruktion och tillverkning, 

vilket gör att de bättre klarar vardagens 

påfrestningar och olyckor. Detta har 

potential att minska reparationskostnaderna 
och förlänga utrustningens livslängd.  

 

Poäng ska tilldelas för produkter som har klarat hållbarhetsprovning som utförts i enlighet med IEC 60068, US MIL810G eller 

motsvarande.  

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

 Falltest (x/4 poäng). 

 Stöttålighet (x/4 poäng).  

 Vibrationstålighet (x/4 poäng). 

 Bildskärmens tålighet (x/8 poäng).  

 Temperaturtålighet (x/8 poäng). 

Funktionella prestandakrav och provningsspecifikationer finns i bilaga I till detta dokument. Internt utförda provningar enligt 
strängare specifikationer ska godtas utan behov av omprovning.  

De tillämpliga provningarna ska specificeras i anbudsinfordran för att återspegla de definierade användningsförhållandena för 
produkten. 

 

Kontroll: 

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

prestandakraven. Provningsresultaten ska verifieras av en tredje part. Befintliga provningar för samma modell, som har utförts 

enligt samma eller strängare specifikationer, ska godtas utan behov av omprovning.  

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 

Tilldelningskriterium 9. 

Hållbarhetsprovning av datorplattor 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att belöna 

datorplattor som är extra hållbara och 

robusta i sin konstruktion och tillverkning, 

vilket gör att de bättre klarar vardagens 

påfrestningar och olyckor. Detta har 

potential att minska reparationskostnaderna 
och förlänga utrustningens livslängd.  

 

Poäng ska tilldelas för produkter som har klarat hållbarhetsprovning som utförts i enlighet med IEC 60068, US MIL810G eller 

motsvarande. 

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

 Falltest (x/2 poäng). 

 Bildskärmens tålighet (x/2 poäng).  

Funktionella prestandakrav och provningsspecifikationer finns i bilaga I till detta dokument. Internt utförda provningar enligt 

strängare specifikationer ska godtas utan behov av omprovning.  

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla provningsrapporter som visar att modellen har provats och klarat proven gällande funktionell 

prestanda. Provningsresultaten ska verifieras av en tredje part. Befintliga provningar för samma modell, som har utförts enligt 

samma eller strängare specifikationer, ska godtas utan behov av omprovning.  

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 
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Hantering vid livscykelns slut 
Tilldelningskriterium 10. Möjlighet att 

demontera produkten 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att uppmuntra 

till utformning av utrustning som går lätt 

att demontera på bara några få minuter. 

Den tid det tar och hur pass svårt det är att 

demontera en it-produkt i slutet av dess 

livscykel är en indikator på hur 

kostnadseffektivt det är att avlägsna 

komponenter som är värdefulla både ur ett 

kostnadsperspektiv och ur ett 

miljöperspektiv.  

 

Poäng ska tilldelas för tidseffektiv manuell demontering och avlägsnande av följande komponenter ur produkter17, exklusive 

datorplattor, små bärbara datorer18 och bärbara två-i-ett-datorer:  

Alla produkter 

(i) Kretskort för databehandlingsfunktioner > 10 cm².  

Stationära datorer, till exempel skrivbordsdatorer 

(ii) Interna nätaggregat.  

(iii) Hårddiskar (HDD-enheter). 

Bärbara datorprodukter, till exempel bärbara datorer 

(iv) Uppladdningsbara batterier.  

(v)  Hårddiskar och optiska enheter (exklusive SSD-enheter). 

Datorskärmar 

(vi) Skärmenhet > 100 cm2 (tunnfilmstransistorer och ledande filmskikt)  

(vii)  Enheter för LED-bakgrundsbelysning 

Det ska gå att avlägsna de relevanta komponenterna med hjälp av vanliga standardverktyg19. Den maximala tid som krävs för att 

avlägsna dem får inte överstiga följande värden: 

Datorer: 

– 600 sekunder. 

Bildskärmar: 

– 400 sekunder för skärmstorlekar som är mindre än 25 tum.  

– 500 sekunder för skärmstorlekar som är större än eller lika med 25 tum, men mindre än 40 tum.  

– 600 sekunder för skärmstorlekar som är större än eller lika med 40 tum, men mindre än 55 tum. 

                                            
17

 När flera modeller inom samma produktfamilj med samma arkitektur ska levereras, behöver endast en representativ produkt provas. 
18

 Med en liten bärbar dator avses i dessa kriterier en typ av bärbar dator som är tunnare än 21 mm och väger mindre än 1,8 kg. Bärbara två-i-ett-datorer (se separat definition i 

artikel 2.4 b i beslut (EU) 2016/1371) som är utformade som små bärbara datorer ska vara är tunnare än 23 mm. Små bärbara datorer har lågeffektprocessorer och SSD-enheter. 

Optiska diskenheter ingår normalt inte. Små bärbara datorer har längre batteritid än vanliga bärbara datorer, normalt mer än åtta timmar. 
19

 Till exempel tänger, avbitartänger, skruvmejslar, skärverktyg och hammare, enligt definitionerna i ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601 eller motsvarande. 
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Poäng ska tilldelas i proportion till hur mycket mindre tid som krävs än de angivna värdena. Maximalt x poäng [ännu ej 

specificerat] kan tilldelas, enligt följande:  

(i) Mer än 60 % lägre: x poäng.  

(ii) 31–60 % lägre: 0,6x poäng.  

(iii) 10–30 % lägre: 0,3x poäng.  

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska vid tilldelning av kontraktet tillhandahålla en ”provningsrapport för demontering”, i enlighet med protokollet i 

bilaga II. Demonteringsprovningen ska utföras av ett återvinningsföretag som är specialiserat på omhändertagande av avfall som 

utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och som har tillstånd att behandla elektriskt avfall i enlighet 

med artikel 23 i ramdirektivet om avfall eller som är certifierat enligt motsvarande nationella eller internationella föreskrifter eller 

standarder för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Tredjepartsverifiering av de 

angivna tiderna ska godtas som ett alternativ till att tillhandahålla inspelningar och fotografier.  

Utrustning med EU-miljömärket eller annat relevant miljömärke av typ I som uppfyller de angivna kraven ska anses uppfylla 

kriteriet. 
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4.2 Hantering av datorer och bildskärmar vid livscykelns slut 

Område 

Område 

Upphandling av tjänster för hantering av datorer och bildskärmar vid livscykelns slut. 

 Kärnkriterier 4.2.1

4.2.1.1 Tekniska specifikationer 

Teknisk specifikation 1. Säker 

insamling, dataradering, 

återanvändning och återvinning för 

datorer 

Motivering:  

Genom detta kriterium ställs krav på 

tillhandahållande av insamlingstjänster för 

utrustning som nått livscykelns slut som 

kan maximera återanvändningen och 

återvinningen av utrustningen. Detta kan 

uppnås genom en kombination av 

insamling och sortering av utrustning, följt 

av effektiv dataradering och återställning 

och därefter av provning, service och 

uppgradering. Eventuell återvinning eller 

kassering som krävs ska utföras i syfte att 

återvinna resurser och ske enligt de 

strängaste miljöstandarder.  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en återanvändnings- och återvinningstjänst för utrustning som har nått livscykelns slut, i enlighet 

med en specificerad förteckning. Dessutom ska anbudsgivaren redovisa förhållandet mellan återanvänd och återvunnen utrustning. 

Anbudsgivaren ska visa hur följande aspekter av den övergripande tjänsten kommer att utföras (den upphandlande myndigheten 

behöver lämna närmare information om följande punkter baserat på utrustningens typ, skick och mängd; myndigheten kan även 

överväga att använda ett tilldelningskriterium som belönar anbudsgivare som exempelvis erbjuder högre nivåer av återanvändning 

eller återvinning):  

- Insamling. 

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

- Provning, service och uppgradering20.  

- Förberedelse för försäljning och återanvändning inom EU. 

- Demontering för återvinning och kassering. 

Förberedelse av enheter för återanvändning, liksom för återvinning och kassering, ska utföras helt i enlighet med kraven i artikel 8 i 

(det omarbetade) WEEE-direktivet 2012/19/EU och bilagorna VII och VIII till samma direktiv.21  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om systemen och rutinerna för insamling, datasäkerhet, provning, 

förberedelse för försäljning och återanvändning, samt återvinning och kassering. I denna information ska, under kontraktets 

fullgörande, ingå giltiga certifieringar av överensstämmelse för de anläggningar för hantering av WEEE-avfall som ska användas. 

                                            
20

 Vissa medlemsstater har tagit fram standarder och/eller system som myndigheter kan använda för att lämna närmare information om hur utrustning ska göras lämplig för 

återanvändning och återförsäljning. 
21 Om den upphandlande myndigheten vet om att det inte finns någon återvinningsanläggning inom rimligt avstånd, kan det vara lämpligare att be att utrustningen ska levereras till 

en officiell insamlingsplats för WEEE-material.  



 

 30 

Beroende på den plats där hanteringen ska äga rum, ska följande bevismedel godtas: 

- Verksamhetsutövare inom EU: Ett giltigt tillstånd utfärdat av den nationella behöriga myndigheten enligt artikel 23 i 

direktiv 2008/98/EG eller en tredjepartscertifiering av överensstämmelse med de tekniska kraven i EN 50625-1. 

- Verksamhetsutövare utanför EU: En tredjepartscertifiering av överensstämmelse med minimikraven rörande WEEE-avfall 

som fastställs i kriteriet, de tekniska kraven i EN 50625-1 eller annat väletablerat program för kontroll av 

överensstämmelse22. 

 

 

4.2.1.2 Klausuler om fullgörande av kontrakt 

Klausul om fullgörande av kontrakt 1. 

Rapportering av utrustningens status  

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att säkerställa 

att den insamlade utrustningen verkligen 

återanvänds eller återvinns på det sätt som 

är avsett. 

Den vinnande anbudsgivaren ska tillhandahålla en rapport som anger statusen för utrustningen i förteckningen så snart alla enheter 

har behandlats för återanvändning eller återvinning/kassering. 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. 

Klausul om fullgörande av kontrakt 2. 

Drift av anläggningar för 

återanvändning och återvinning  

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att se till att 

återvinningsanläggningar som uppfyller 

höga miljöstandarder används under 

fullgörandet av kontraktet. 

Den vinnande anbudsgivaren ska tillhandahålla giltiga certifikat som visar att de anläggningar för återanvändning och återvinning 

som används för att fullgöra kontraktet har tillstånd för sin verksamhet.  

 

                                            
22

 Följande program för kontroll av överensstämmelse anses, när detta dokument skrivs, uppfylla dessa krav: standarden WEEELABEX:2011 om hantering av WEEE-avfall, 

standarden Responsible Recycling (R2:2013) för återvinningsföretag för elektroniskt avfall, e-Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment, 

version 2.0, den australiska/nyzeeländska standarden AS/NZS 5377:2013 om insamling, förvaring, transport och hantering av elektrisk och elektronisk utrustning som nått slutet av 

sin livscykel (Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment). 
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 Utvidgade kriterier 4.2.2

4.2.2.1 Tekniska specifikationer 

Teknisk specifikation 1. Säker 

insamling, dataradering, 

återanvändning och återvinning för 

datorer 

Motivering:  

Genom detta kriterium ställs krav på 

tillhandahållande av insamlingstjänster för 

utrustning som nått livscykelns slut som 

kan maximera återanvändningen och 

återvinningen av utrustningen. Detta kan 

uppnås genom en kombination av 

insamling och sortering av utrustning, följt 

av effektiv dataradering och återställning 

och därefter av provning, service och 

uppgradering. Eventuell återvinning eller 

kassering som krävs ska utföras i syfte att 

återvinna resurser och ske enligt de 

strängaste miljöstandarder. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en återanvändnings- och återvinningstjänst för utrustning som har nått livscykelns slut, i enlighet 

med en specificerad förteckning. Dessutom ska anbudsgivaren redovisa förhållandet mellan återanvänd och återvunnen utrustning. 

Anbudsgivaren ska visa hur följande aspekter av den övergripande tjänsten kommer att utföras (den upphandlande myndigheten 

behöver lämna närmare information om följande punkter baserat på utrustningens typ, skick och mängd; myndigheten kan även 

överväga att använda ett tilldelningskriterium som belönar anbudsgivare som exempelvis erbjuder högre nivåer av återanvändning 

eller återvinning):  

- Insamling. 

- Konfidentiell hantering och säker dataradering. (Om inte detta utförs internt. Kraven ska specificeras av den 

upphandlande myndigheten.)  

- Provning, service och uppgradering23. 

- Förberedelse för försäljning och återanvändning inom EU. 

- Demontering för återvinning och/eller kassering. 

Förberedelse av enheter för återanvändning, liksom för återvinning och kassering, ska utföras helt i enlighet med kraven i artikel 8 i 

(det omarbetade) WEEE-direktivet 2012/19/EU och bilagorna VII och VIII till samma direktiv.21 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om systemen och rutinerna för insamling, datasäkerhet, provning, 

förberedelse för försäljning och återanvändning, samt återvinning/kassering. I denna information ska, under kontraktets fullgörande, 

ingå giltiga certifieringar av överensstämmelse för de anläggningar för hantering av WEEE-avfall som ska användas. Beroende på 

den plats där hanteringen ska äga rum, ska följande bevismedel godtas: 

- Verksamhetsutövare inom EU: Ett giltigt tillstånd utfärdat av den nationella behöriga myndigheten enligt artikel 23 i 

direktiv 2008/98/EG eller en tredjepartscertifiering av överensstämmelse med de tekniska kraven i EN 50625-1. 

- Verksamhetsutövare utanför EU: En tredjepartscertifiering av överensstämmelse med minimikraven rörande WEEE-avfall 

som fastställs i kriteriet, de tekniska kraven i EN 50625-1 eller annat väletablerat program för kontroll av 

överensstämmelse24. 

                                            
23

 Vissa medlemsstater har tagit fram standarder och/eller system som myndigheter kan använda för att lämna närmare information om hur utrustning ska göras lämplig för 

återanvändning och återförsäljning. 
24

 Följande program anses, när detta dokument skrivs, uppfylla dessa krav: standarden WEEELABEX:2011 om hantering av WEEE-avfall, standarden Responsible Recycling 

(R2:2013) för återvinningsföretag för elektroniskt avfall, e-Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment, version 2.0, den 
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4.2.2.2 Tilldelningskriterier 

 Tilldelningskriterium 1. 

Spårningssystem för utrustning i 

förteckningen  

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att uppmuntra 

till användning av spårningssystem som 

låter upphandlande myndigheter 

kontrollera vad som händer med deras 

insamlade utrustning. 

Poäng ska tilldelas anbudsgivare som använder ett spårningssystem med en unik identifierare för varje utrustningsenhet som ingår i 

den upphandlande myndighetens förteckning över utrustning. Genom systemet ska det gå att se proportionen mellan de enheter 

som har återanvänts och de som har återvunnits, och om de finns kvar inom EU eller har lämnat EU.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om det spårningssystem som används.  

Tilldelningskriterium 2. Demontering 

för att underlätta återvinning 

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att uppmuntra 

till selektiv demontering av utrustning för 

att maximera återvinningen av värdefulla 

resurser och minimera miljöeffekterna 

kopplade till kassering.  

Poäng ska tilldelas anbudsgivare som demonterar utrustning och avlägsnar (innan någon behandling påbörjats) relevanta 

komponenter för återvinning i enlighet med bilagorna A2 till A6 till EN 50625-1.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en verifiering av att de demonteringsanläggningar som ska användas för att uppfylla kriteriet 

efterlever bestämmelserna.  

4.2.2.3 Klausuler om fullgörande av kontrakt 

Klausul om fullgörande av kontrakt 1. 

Rapportering av utrustningens status  

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att säkerställa 

att den insamlade utrustningen verkligen 

återanvänds eller återvinns på det sätt som 

är avsett. 

Den vinnande anbudsgivaren ska tillhandahålla en rapport som anger statusen för utrustningen i förteckningen så snart alla enheter 

har behandlats för återanvändning, återvinning eller kassering. I rapporten ska anges proportionen mellan de enheter som har 

återanvänts och de som har återvunnits, 

Klausul om fullgörande av kontrakt 2. 

Drift av anläggningar för 

Den vinnande anbudsgivaren ska tillhandahålla giltiga certifikat som visar att de anläggningar för återanvändning och återvinning 

                                                                                                                                                                                                 

australiska/nyzeeländska standarden AS/NZS 5377:2013 om insamling, förvaring, transport och hantering av elektrisk och elektronisk utrustning som nått slutet av sin livscykel 

(Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment). 
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återanvändning och återvinning  

Motivering:  

Syftet med detta kriterium är att se till att 

återvinningsanläggningar som uppfyller 

höga miljöstandarder används under 

fullgörandet av kontraktet. 

som används för att fullgöra kontraktet har tillstånd för sin verksamhet. 

En giltig certifiering av att demontering har utförts innan behandling och i enlighet med bilagorna A2 till A6 till EN 50625-1 ska 

också tillhandahållas.  
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5. 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, slitstarkare bärbar utrustning och lägre reparations- och uppgraderingskostnader. När externa miljöeffekter 

tas med i beräkningen blir LCC särskilt relevant i arbetet för att uppnå en förbättrad miljöprestanda. 

Beslut som fattas under upphandlingsstadiet kan få en avsevärd inverkan på de löpande kostnaderna. Det har uppskattats att den typiska 

driftskostnaden för it-utrustning – som utgörs av elkostnader, reparation av utrustning och uppgradering av maskinvara – kan ligga inom 

intervallet 8–13 % (för bildskärmar) och 56–83 % (för datorer) av livscykelkostnaden. Livscykelkostnaden är därför en viktig faktor att ta under 

övervägande i samband med inköp av it-utrustning.  

En viktig komponent i dessa löpande kostnader är den el som förbrukas i aktivt läge (skärmar och datorer), samt i viloläge och standby-läge 

(datorer). Elkostnaderna utgör normalt den största delen av de löpande kostnaderna – och vanligtvis 2–15 % av livscykelkostnaderna. De främsta 

elförbrukarna är skrivbordsdatorer, i kombination med deras bildskärmar. För skrivbordsdatorer är det aktiva läget särskilt viktigt, men det 

behandlas inte på ett heltäckande sätt av standarden Energy Star. Därför kan strategier som inte enbart fokuserar på själva utrustningen, till 

exempel att personalen får lära sig att stänga av datorerna vid arbetsdagens slut och programvaruhantering för att optimera datorernas 

operativsystem, få en lika stor betydelse som förbättringar av maskinvaran.  

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av datorer och bildskärmar kommer att få en positiv inverkan på några av de främsta 

kostnadsposterna som man behöver förhålla sig till under livscykeln för en ”flotta” av datorer och bildskärmar. Dessa kostnadsposter anges 

kortfattat nedan, och det bör noteras att de potentiella fördelarna alltid är beroende av hur organisationens it-behov ser ut mer specifikt (till 

exempel användning av stationär eller bärbar utrustning, vilka slutanvändarna är och den avsedda driftsmiljön): 

o Maskinvara (uppskattningsvis 17–44 % av livscykelkostnaden för skrivbordsdatorer och bärbara datorer
25

 och 87–92 % för bildskärmar) 

- Tilldelningskriterierna kan användas för att uppmuntra konkurrenskraftig prissättning för mer robust bärbar utrustning, samt 

längre livslängd för komponenter som batterier.  

o Drift (uppskattningsvis 8–15 % av livscykelkostnaden) 

                                            
25

 För datorer blir kostnaden för själva utrustningen en mindre andel av livscykelkostnaden när livslängden förlängs. Den ekonomiska potentialen i att minska de långsiktiga 

maskinvarukostnaderna äts dock i någon mån upp av ökade support- och uppgraderingskostnader när livslängden förlängs.  
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- De tekniska specifikationerna kan användas för att köpa utrustning som följer standarden Energy Star. Detta ger elbesparingar på 

minst 47–64 % för skrivbordsdatorer, beroende på kapaciteten, och 32–75 % för bildskärmar, beroende på skärmstorleken 

(baserat på beräkningar för utbyte av utrustning som följer Energy Star version 5.0 till utrustning som följer version 6.0).  

- Tilldelningskriterierna kan användas för att uppmuntra till ytterligare elbesparingar på upp till 80 % av utrustningens 

grundläggande löpande kostnader.
26

 

o Support och uppgradering (uppskattningsvis 54–70 % av livscykelkostnaden för skrivbordsdatorer och bärbara datorer) 

- Genom kriterierna kring möjligheten till uppgradering, utbyte och reparation uppmuntras marknaden att reagera med längre 

garanti- och serviceavtal.  

- Tilldelningskriterierna för hållbarhetsprovning av bärbara datorer och datorplattor är avsedda att uppmuntra en mer robust 

konstruktion av bärbara enheter. Detta har potential att öka produkternas livslängd, till exempel för bärbara datorer med minst ett 

år, och att minska kostnaderna för reparation av produkter som skadats genom olyckshändelse eller på annat sätt blivit defekta. 

- Genom kriterierna kring möjligheten till uppgradering, utbyte och reparation uppmuntras marknaden att reagera med en 

ekonomiskt konkurrenskraftig framtida tillgång på reservdelar och med produktutformningar som underlättar reparation och 

uppgraderingar. Den sistnämnda aspekten uppmuntrar till utformning av bärbar utrustning som tillåter batteribyte och 

minnesuppgraderingar. 

- Genom tilldelningskriteriet för batterilivslängd och batterihållbarhet uppmuntras marknaden att reagera med batterier som räcker 

mer än tre gånger så längre som standardbatterier.  

o Livscykelns slut.  

- Kriterierna för hantering vid livscykelns slut kan användas för att uppmuntra tillverkare och specialiserade WEEE-företag att 

lägga anbud på utrustning som nått livscykelns slut. Detta kan göra det möjligt att återvinna en del av utrustningens restvärde, 

uppskattningsvis upp till 7 % av originalkostnaden vid återanvändning och upp till 2 % vid återvinning, beroende på typen av 

utrustning och dess ålder och skick.
27

  

Inte desto mindre måste potentialen till kostnadsbesparingar ses mot bakgrund av den samlade hanteringen av it-utrustningen. För att upprätthålla 

produktiviteten krävs optimering av såväl maskinvaran som programvaran, som båda spelar en viktig roll för att avgöra produktens användbara 

                                            
26

 Det kan även vara möjligt att beräkna värdet på den kylning som går att undvika för luftkonditionerade kontor. Sommartid står datorer och bildskärmar för en stor del av den 

onödiga uppvärmningen av kontorsutrymmen, som kan resultera i att luftkonditionering installeras. 
27

 Att återvinna en del av utrustningens restvärde genom återförsäljning är endast möjligt om man gör de investeringar som krävs för att förbereda utrustningen för återförsäljning – 

vilket normalt innefattar dataradering, provning, uppgradering och programvaruinstallation.  
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livslängd. Det innebär att även om en dator kan uppgraderas och dess minne utökas tyder mycket på att programvaruproblem, över tid, ändå ökar 

de årliga supportkostnaderna avsevärt. 
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Bilaga I: Provningsspecifikationer gällande bärbara datorers och datorplattors hållbarhet 

Provning Provningsförhållanden och funktionella prestandakrav Provningsmetod 

Falltest 

(Bärbara datorer 

och datorplattor) 

Specifikation av minimikrav:  

Den bärbara datorn eller datorplattan ska släppas från minst 76 cm 

(30 tum28) höjd ned på en fast och styv yta. Minst ett falltest ska göras för 

varje kant av undersidan och för varje hörn på undersidan.  

 

Funktionskrav:  

Den bärbara datorn eller datorplattan ska vara avstängd under provningen 

och starta utan problem efter varje falltest. Datorhöljet ska fortfarande vara 

helt och skärmen oskadad efter varje provning. 

IEC 60068  

Del 2-31: Ec (fritt fall, 

metod 1) 

 

Bildskärmens 

tålighet 

(Bärbara datorer 

och datorplattor) 

Specifikation av minimikrav:  

Med produkten placerad på en plan yta ska två belastningstest utföras, 

enligt följande:  

1. En belastning på minst 50 kg ska fördelas jämnt på skärmlocket 

(för bärbara datorer) eller skärmen (för datorplattor).  

2. En belastning på minst 25 kg ska appliceras på en punkt i mitten 

av skärmen med en diameter på cirka 3 cm.  

Funktionskrav:  

Efter varje belastning ska det kontrolleras om skärmytan och pixlarna 

uppvisar några linjer, fläckar eller sprickor. 

Provningsutrustningen 

och 

provningsuppställningen 

ska bekräftas av 

anbudsgivaren. 

 

Stöttålighet Specifikation av minimikrav:  

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.  

Funktionskrav:  

Den bärbara datorn ska startas och därefter få köra en programvara under 

provningen. Datorn ska fortfarande fungera efter provningen. 

IEC 60068  

Del 2-27: Ea 

Del 2-47  

 

Vibrationstålighet Specifikation av minimikrav:  

Randomiserade sinusformade vibrationer i frekvensområdet 5 Hz upp till 

minst 250 Hz ska under minst 1 svepcykel appliceras i änden av varje axel 

på produktens ovansida, undersida, högersida, vänstersida, framsida och 

baksida.  

Funktionskrav:  

Den bärbara datorn ska startas och därefter få köra en programvara under 

provningen. Datorn ska fortfarande fungera efter provningen. 

IEC 60068  

Del 2-6: Fc  

Del 2-47 

Temperaturtålighet Specifikation av minimikrav:  

Den bärbara datorn ska genomgå minst fyra 24 timmar långa 

exponeringscykler i en testkammare. Den ska vara i drift under en cykel 

med kyla vid −25 °C och en cykel med torr värme vid +40 °C. Den ska 

vara avstängd under en cykel med kyla vid −50 °C och en cykel med torr 

värme som varierar mellan +35 °C och +60 °C. 

IEC 60068  

Del 2-1: Ab/e  

Del 2-2: B 

 

                                            
28

 USA:s försvarsdepartement, standard MIL-STD-810G, metod 516.6, specifikation VI ”Transit drop test”. 
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Funktionskrav:  

Efter var och en av de fyra exponeringscyklerna ska det kontrolleras att 

den bärbara datorn fungerar. 
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Bilaga II: Protokoll för demonteringsprovning 

 a) Termer och definitioner 

(i) Berörda delar och komponenter: delar och/eller komponenter som ska avlägsnas. 

(ii) Demonteringsmoment: en operation som avslutas med att en del av produkten avlägsnas eller 

att ett verktyg byts ut. 

 

b) Villkor för avlägsnandet av delar 

(i) Personal: Provningen ska utföras av en enda person. 

(ii) Uttaget prov: Produkten som har valts ut för provningen ska vara oskadad. 

(iii) Verktyg för demontering: Demonteringen ska utföras med hjälp av manuella eller 

motordrivna standardverktyg som finns tillgängliga i handeln (till exempel tänger, 

skruvmejslar, skärverktyg och hammare enligt definitionerna i ISO 5742, ISO 1174 och ISO 

15601).  

(iv) Demonteringssekvens: Demonteringssekvensen ska dokumenteras. Om provningen utförs av 

tredje part ska de som utför arbetet få nödvändig information. Sekvensen ska definieras som 

en serie med moment som ska följas av den tredje parten. 

(v) Mätning: Mätningen av demonteringstiden görs genom mätning, med hjälp av ett 

mätinstrument, av den tid som förflyter mellan starten av det första momentet som listas i 

demonteringssekvensen i dokumentationen och slutet av det sista momentet. 

 

c) Dokumentation av provningsförhållanden och moment 

(i) Dokumentation av moment: De enskilda momenten i demonteringssekvensen ska 

dokumenteras, och de verktyg som används för varje moment ska specificeras.  

(ii) Dokumentationsmedier: Fotografier ska tas och en video spelas in av demonteringen av 

komponenterna, med en tidsangivelse som visar hur lång tid som har förflutit under 

inspelningen. Videon och fotografierna ska göra det möjligt att tydligt identifiera de olika 

momenten i demonteringssekvensen.  


