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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av projektering, byggande och underhåll av 

vägar 

 

1 INLEDNING 

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

reducerad miljöpåverkan. 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. I det här dokumentet anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för produktgruppen ”projektering, 

byggande och underhåll av vägar”. Som stöd finns även ett utkast till ett vägledande dokument med riktlinjer för hur man på ett effektivt sätt kan integrera dessa kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling i upphandlingsprocessen. I en åtföljande teknisk rapport finns en närmare förklaring av varför dessa kriterier har valts och hänvisningar 

till ytterligare information. 

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

välja mellan två ambitionsnivåer: 

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

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

- Genom de utvidgade kriterierna tas hänsyn till fler aspekter eller ställs krav på en högre miljöprestanda. De kan användas av myndigheter som vill gå längre för att 

uppnå mål kopplade till miljö och användning av innovativ teknik. 

 

1.1 Definition och tillämpningsområde 

Den här uppsättningen av kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling behandlar upphandlingsprocessen för projektering, byggande och underhåll av vägar.  

En väg definieras enligt följande: 

Kommunikationsled (trafikled) öppen för allmän trafik, framför allt för användning av vägmotorfordon, som har ett stabiliserat underlag som inte utgörs av 

järnvägsräls eller rullbanor för flyg (Eurostat, 2009). 

Vägbygge definieras enligt följande: 

Förberedande arbete och byggnadsarbete för att bygga en väg med användning av material, inklusive ballast, bituminösa och hydrauliska bindemedel och tillsatser, 

som används för att skapa vägens förstärkningslager, bärlager och slitlager. 

Vägunderhåll definieras enligt följande: 

Alla åtgärder som vidtas för att bibehålla och återställa en vägs brukbarhet och servicenivå (PIARC Road Dictionary). Följande två underkategorier finns: 

- Löpande underhåll definieras enligt följande:  
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Alla underhållsåtgärder som går att planera för regelbundet utförande i syfte att bibehålla en tillfredsställande servicenivå, som ligger så nära den ursprungliga 

nivån som möjligt och är i enlighet med vägens klassificering (PIARC Road Dictionary). 

- Förebyggande underhåll och upprustning definieras enligt följande:  

Arbete som utförs för att bevara eller återställa brukbarheten hos en befintlig väg och för att förlänga dess livslängd (PIARC Road Dictionary). 

Förebyggande underhåll utförs vanligtvis på vägöverbyggnader i gott skick som har en betydande livslängd kvar, utan att i nämnvärd grad ändra vägens strukturella 

kapacitet, medan upprustning sker när den befintliga konstruktionens strukturella tillförlitlighet är påverkad. 

Ombyggnad av väg definieras enligt följande: 

Arbete som utförs för att uppgradera vägnätet eller ersätta hela vägsträckan (CEDR 2013). Ur ett upphandlingsperspektiv liknar den här fasen byggnadsfasen och 

skulle därför vara föremål för en specifik anbudsinfordran. 

Vägar byggs i lager och det finns tre huvudsakliga byggnadssätt vid vägbyggen: flexibel överbyggnad, styv överbyggnad och halvstyv överbyggnad (Sherwood, 2001). 

I dessa kriterier finns rekommendationer som gäller såväl byggandet av nya vägar som underhåll och upprustning av befintliga. Som stöd för kriterierna finns även ett 

vägledande dokument för bygg- och upphandlingsprocessen för nya vägar eller vägar som ska underhållas och upprustas. De viktigaste stadierna i processen, som identifieras 

i det vägledande dokumentet, är följande:  

- Förberedande undersökning och genomförbarhetsstudie. 

- Detaljerad projektering och prestandakrav. 

- Byggande eller större tillbyggnader. 

- Användning av vägen. 

- Underhåll och drift. 

- Livscykelns slut, det vill säga rivning av vägen. 

De specifika stadier i denna process under vilka formell upphandling äger rum och som det finns kriterier för i detta dokument, identifieras i avsnitt 1.2. 

För var och en av dessa aktiviteter föreslås miljökriterier. Kriterierna rör de viktigaste händelserna under en vägs hela livscykel, från produktion av material (inklusive 

utvinning och transport av råmaterial), till byggande, användning (bränsleförbrukning under vägens livstid till följd av interaktionen mellan fordon och vägöverbyggnaden), 

underhåll (och drift) och livscykelns slut. De viktigaste miljöeffekterna är kopplade till utsläpp av växthusgaser från bränsleförbrukning under vägens användning och 

resursanvändning för att tillverka byggnadsmaterial. Andra relevanta miljöaspekter, som skydd av vatten och habitat och minskade bulleremissioner, tas också upp. 

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

offentlig upphandling av gatubelysning och trafiksignaler
1
 som kan användas i samband med upphandling av vägar.  

 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_sv.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_sv.pdf
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1.2 Tillämpligheten av kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling av projektering, byggande och 

underhåll av vägar 

Att projektera och upphandla vägars byggande, underhåll eller upprustning med minskade miljöeffekter är en komplex process. Med tanke på denna komplexitet har ett 

vägledande dokument tagits fram för att hjälpa upphandlare att på ett effektivt sätt integrera kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling av projektering, byggande 

och underhåll av vägar i upphandlingsprocessen (se Procurement practice guidance document (ej översatt till svenska) som tillhandahålls som ett separat dokument). 

Processen för att bygga en ny väg eller utföra underhållsåtgärder består av en tydlig sekvens av upphandlingsaktiviteter med tillhörande entreprenadkontrakt. Denna 

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

upphandlaren, projekteringsgruppen för vägen och entreprenörerna. 

Beroende på det upphandlingssätt som används kan dessa entreprenadkontrakt tilldelas till samma entreprenör eller tilldelas separat. Vissa entreprenadkontrakt kan ingå i ett 

samlat paket för projektering och byggande (DB – ”Design and Build”) eller projektering, byggande och drift (DBO – ”Design, Build and Operate”), där den detaljerade 

projekteringsprocessen, den huvudsakliga byggnadsentreprenaden, underhållet och driften potentiellt samordnas av en och samma entreprenör.  

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

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

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

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

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

Nedanstående stadier i upphandlingsprocessen för nya vägar eller vägar som ska underhållas omfattas av de föreslagna kriterierna. De har identifierats som stadier där en 

formell upphandling äger rum eller kräver övervakning. 

A. Val av projekteringsgrupp och entreprenörer. 

B. Detaljerad projektering och prestandakrav. 

C. Byggande eller större tillbyggnader. 

D. Användning av vägen. 

E. Underhåll och drift. 

F. Livscykelns slut. 

 

Beroende på projektets ambitionsnivå och tidsbegränsningar och den upphandlande myndighetens erfarenhet, kan det hända att inte alla kriterier för miljöanpassad offentlig 

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

upp vid specifika stadier i processen. De strategiska övergripande och detaljerade målen för projektet bör fastställas redan i början av projektet och med hänvisning till 

kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling. Vilka stadier som är optimala för integrering av kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling bör utvärderas för att 

avgöra upphandlingssättet. Under alla omständigheter rekommenderas det att kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling integreras såväl i den interna planeringen 

som i upphandlingssekvensen i ett tidigt skede. På så sätt finns bäst chans att uppnå de önskade resultaten och få mesta möjliga valuta för pengarna. 
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1.3 Viktiga miljöeffekter 

1.3.1 De viktigaste miljöeffekterna av vägar 

Det är den dagliga trafiken (bilars och tunga lastbilars bränsleförbrukning) under vägens användningsfas som står för de största miljöeffekterna. 

Rullmotståndet hos vägen, som hänger samman med vägbeläggningens textur, har normalt den största påverkanspotentialen, eftersom detta motstånd är direkt kopplat till 

fordonens bränsleförbrukning. Enligt Wang et al. (2012a) kan en minskning av rullmotståndet med 10 procent leda till en förbättring av bränsleekonomin på 1–2 procent. 

Trafikträngsel kan bero på faktorer som ligger utanför de offentliga bygg- och anläggningsarbetenas ansvarsområde (som rusningstrafik, olyckor, bilhaverier och besvärliga 

väderförhållanden) eller på faktorer som är direkt kopplade till dem, som avstängningar av vägbanor/vägar på grund av vägbyggen och/eller vägunderhåll. Sådan 

trafikträngsel kan påverka fordonens bränsleförbrukning avsevärt, till följd av köbildning med medföljande hastighetsminskningar, såväl under byggnadsfasen som under 

underhållsfasen.  

Det stadium i vägens livscykel som står för de näst största miljöeffekterna är sannolikt byggnadsfasen. De viktigaste miljöeffekterna här är kopplade till de resurser som 

används och de utsläpp och den ekosystemspåverkan som hänger samman med produktionen av material, inklusive utvinning och transport. Resursanvändningen påverkas 

av mängden av avfall som uppstår under tillverkningen av produkterna, under byggnadsarbetet på platsen och under underhållsarbetet, och totalt sett kan detta avfall utgöra 

en betydande andel av det totala materialflödet på en byggarbetsplats. Detta understryker hur viktigt det är att tänka på resurseffektiviteten i projekteringsarbetet och 

specifikationerna. De viktigaste vägelementen i detta sammanhang är underbyggnaden, inklusive terrassering och underarbete, förstärkningslagret, bärlagret, bindlagret och 

slitlagret eller betongplattorna. Återvinning och återanvändning av byggnadsmaterial och -produkter kan minska miljöeffekterna och bidra till utvecklingen av en cirkulär 

ekonomi.  

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

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

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

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

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

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

 

Under komplexa orografiska förhållanden kan miljöeffekterna kopplade till terrassering och underarbete, inklusive jordstabilisering, stå för huvuddelen av de totala 

utsläppen och upp till 30 procent av projektkostnaderna. 

Numera har underhåll och upprustning fått en allt större betydelse, eftersom det byggs färre nya vägar. Underhåll ska inte betraktas som en enkel upprepning av 

restaurerings- och reparationsåtgärder, utan tvärtom som ett komplext nätverk av projekteringsstrategier som innefattar utvärdering av faktorer som rullmotstånd, 

trafikträngsel och livslängden för olika vägbeläggningsmaterial. Den här fasen domineras av materialproduktion och trafikträngsel, vilket påminner om förhållandena under 

byggnadsfasen. Flera studier tyder på att det finns ett tydligt samband mellan livslängds- och hållbarhetsaspekterna. När material med lång livslängd används minskar 

behovet av underhåll. 

En viktig faktor är den påverkan trafikflödet har på de identifierade miljöeffekternas relativa vikt, enligt följande: 
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- På vägar med hög trafikbelastning (till exempel motorvägar, riksvägar och andra stora vägar) står rullmotstånd och trafikträngsel för den största påverkan på 

energiförbrukningen och utsläppen. Materialproduktion och -transport är den tredje viktigaste aspekten att ta hänsyn till. 

- På vägar med låg trafikbelastning
2
 (till exempel småvägar och andra vägar med lite trafik) kommer en större andel av energiförbrukningen och utsläppen från 

materialproduktion och -transport, snarare än från rullmotstånd och trafikträngsel. Den relativa vikten hos materialproduktion och -transport ökar med ett minskande 

trafikflöde.  

Några andra miljöeffekter som normalt inte inkluderas i livscykelanalyser för vägar, men som är av särskild vikt, är bulleremissioner till omgivningen och 

dagvattenavledning. Vad gäller omgivningsbuller är kanske vägtrafiken den största enskilda källan inom större delen av EU. Det finns två möjliga sätt att minska bullret 

från vägtrafiken: att specificera vägbeläggningar med tysta egenskaper eller att installera bullerskydd. I fråga om dagvattenavledning överförs ett antal föroreningar från våra 

vägar till vattendragen. Nyckeln till att rena dagvattnet och få bort de föroreningar som kommer från vägarna är att avlägsna ytflytande material (skräp och olja) och fasta 

partiklar (sediment). Vägarnas dräneringssystem har stor potential att bidra med en mycket behövd vattenupptagningskapacitet i områden med översvämningsrisk. I dag 

finns det två huvudsakliga typer av dräneringssystem, antingen med ”hårda tekniska lösningar” (i högre grad baserade på betong) eller med ”mjuka tekniska lösningar” (i 

lägre grad baserade på betong). Vid översvämningsrisk kan båda dessa typer av system anpassas för att i avsevärd grad minska risken för översvämningar nedströms om 

systemet.  

 

1.3.2 Hantering av byggnadsmaterialens miljöeffekter under livscykeln  

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

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

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

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

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

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

avancerade projekt och mindre erfarna projekteringsgrupper. 

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

1. Livscykelanalys (LCA): Utförande av en livscykelanalys (se utvidgat kriterium B14). Ställer krav på anbudsgivarna att bedöma miljöeffekterna under hela 

livscykeln för de viktigaste vägelementen. 

2. Koldioxidavtryck (CF – Carbon Footprint): Utförande av en analys av koldioxidavtrycket (se kärnkriterium B14). Ställer krav på anbudsgivarna att bedöma den 

globala uppvärmningspotentialen under hela livscykeln för de viktigaste vägelementen. 

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

för de viktigaste vägelementen (se kriterium B15). 

                                                      
2 Internationellt sett räknas vägar med ett trafikflöde på mindre än 2 000 fordon per dag som vägar med låg trafikbelastning (AASHTO, 1993). 
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4. Krav på minskade utsläpp från transport av tunga material: Belönar låga utsläpp av växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) från transport av ballast som används för 

de viktigaste vägelementen (se kriterium B16). 

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

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

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

båda kriterierna bör leda till att en effektiv konkurrens uppstår mellan potentiella leverantörer, samtidigt som anbud uppmuntras som ger en total miljömässig vinst. 

Vilken ambitionsnivå som väljs för anbudsinfordran beror på den upphandlande myndighetens kunskap och erfarenhet, projektets storlek och en bedömning av 

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

tilldelningskriterierna och tydligt meddela dem i anbudsinfordran. 
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Väsentliga miljöaspekter under en vägs livscykel och viktiga miljöeffekter  Föreslagen strategi i EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av 

projektering, byggande och underhåll av vägar 

Väsentliga miljöaspekter: 

- Rullmotstånd till följd av interaktion mellan fordon och 

vägöverbyggnad, samt tillhörande bränsleförbrukning och 

därav följande utsläpp av växthusgaser, under vägens 

användningsfas. 

- Utarmning av naturresurser, total energiförbrukning och totala 

utsläpp i samband med tillverkning och transport av 

vägbyggnadsmaterial. 

- Schaktmassor och jord, inklusive matjord, som uppkommer 

under förberedelse av arbetsplatsen, terrassering och 

underarbete. Byggande och rivning av vägen. 

- Bulleremissioner från byggande, användning och underhåll av 

vägen. 

- Överbyggnadens och slitlagrets livslängd. Optimering av 

underhållsstrategin för att garantera önskade resultat vad gäller 

rullmotstånd, livslängd och bullerminskning. 

- Trafikträngsel till följd av byggnads- och underhållsarbeten. 

- Vattenföroreningar under bygget av vägen och under 

användningsfasen. Vägytornas påverkan på 

översvämningsrisken. Fragmentering av habitat och risker för 

växt- och djurliv under vägens användningsfas. 

Viktiga miljöeffekter under livscykeln och parametrar för 

resursanvändning: 

- Följande miljöpåverkanskategorier under produktens livscykel 

räknas som de allra viktigaste: global uppvärmningspotential, 

fotokemisk ozonbildning, utarmning av abiotiska resurser, 

försurning, övergödning, toxicitet för människan, ekotoxicitet, 

markanvändning, nyttjande av förnybara och icke-förnybara 

primärenergiresurser, användning av sekundära och 

 - Projektering och byggande som syftar till lågt rullmotstånd (inom tekniskt 

godtagbara säkerhetsparametrar), med låg tillhörande bränsleförbrukning 

och låga utsläpp, för motorvägar och andra stora vägar genom optimering 

av makrotexturen (mätt som medelprofildjup – MPD) och övervakning av 

densamma under vägens användningsfas. 

- Projektering och specificering som minskar de totala miljöeffekterna och 

resursanvändningen för byggnadsmaterial. 

- Projektering, specificering och arbetsledning som maximerar 

återanvändningen av schaktmassor och jord (inklusive matjord) direkt på 

plats, maximerar återanvändningen/återvinningen av bygg- och 

rivningsavfall och av avfall från andra industriprocesser och främjar 

användningen av byggnadsmaterial med ett högt innehåll av återvunnet 

eller återanvänt material, inklusive biprodukter. 

- Specificering av strategier för att minska bulleremissionerna (inklusive 

naturbaserade lösningar
3
) under byggnads-, användnings- och 

underhållsfaserna. 

- Material med ökad livslängd och minskat underhållsbehov. 

- Strategier för underhåll och upprustning som innefattar en 

övervakningsplan och en underhållsplan. 

- En plan för att minska trafikträngseln, inklusive lösningar som alternativa 

färdvägar, reversibla körfält och utnyttjande av vägrenar, som utvärderas 

genom en LCC-analys (livscykelkostnad). 

- Användning av komponenter för bekämpning av vattenföroreningar och för 

dagvattenutjämning, inklusive mjuka tekniska lösningar (till exempel 

naturbaserade lösningar), i dräneringssystemet. Här finns även potential att 

skapa habitat som minskar avrinningen till dagvattenledningarna och den 

totala mängden vatten som når de lokala dagvattenledningarna eller 

ytvattnen, vilket kan minska risken för översvämningsrelaterade skador 

avsevärt. 

                                                      
3 Naturbaserade lösningar är lokalt anpassade, resurseffektiva och systemiska åtgärder som är inspirerade av eller stöds av naturen. De är kostnadseffektiva och ger samtidigt miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar och hjälper till att skapa motståndskraft. 
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återanvända material och avfallsflöden. 
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2 KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV PROJEKTERING, BYGGANDE 

OCH UNDERHÅLL AV VÄGAR 

A. Val av projekteringsgrupp och entreprenörer 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

OMRÅDE 

Byggande av nya resurseffektiva vägar vars projektering tar hänsyn till miljöeffekter i vidare bemärkelse, inklusive buller, dränering och fordonens bränsleförbrukning under 

användning. 

eller 

Underhåll eller större upprustning av befintliga vägar på ett resurseffektivt sätt som tar hänsyn till miljöeffekter i vidare bemärkelse, inklusive buller, dränering och fordonens 

bränsleförbrukning under användning. 

URVALSKRITERIER 

Dessa kriterier kan utgöra en del av ett första urvalsförfarande när den upphandlande myndigheten ska upphandla en projekteringsgrupps tjänster. Antalet utförda projekt som krävs som ett 

bevis på erfarenhet, och dessa projekts storlek, bör vara proportionerligt mot det projekt som upphandlas. 

A1. Projektledarens och projekteringsgruppens kompetenser 

Dessa kriterier kan utgöra en del av ett första urvalsförfarande när den upphandlande 

myndigheten ska välja en huvudentreprenör eller upphandla en projekteringsgrupps tjänster. 

Projektledare, ingenjörer, arkitekter, konsulter och/eller projekteringsgruppskonsortiet ska ha 

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

de kommer ha ansvar för enligt entreprenadkontraktet (välj utifrån vad som är relevant för det 

specifika entreprenadkontraktet): 

- Projektledning av vägbyggnads- och vägunderhållsentreprenader där en förbättrad 

miljöprestanda har uppnåtts. 

- Bedömning av vägars miljöprestanda genom användning av certifieringssystem med 

flera kriterier och verktyg för analys av koldioxidavtryck i enlighet med ISO 14067 eller 

motsvarande. 

- Specificering, upphandling och användning av byggnadsmaterial med små 

miljöeffekter. 

- Användning av byggnadsmaterial med en hög andel återvunnet och återanvänt material 

och biprodukter vid byggande och underhåll av vägar. 

- Planer för att minska trafikträngseln och LCC-analys för att identifiera kostnadsoptimala 

lösningar. 

A1. Projektledarens och projekteringsgruppens kompetenser  

Dessa kriterier kan utgöra en del av ett första urvalsförfarande när den upphandlande 

myndigheten ska välja en huvudentreprenör eller upphandla en projekteringsgrupps tjänster. 

Projektledare, ingenjörer, arkitekter, konsulter och/eller projekteringsgruppskonsortiet ska ha 

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

de kommer ha ansvar för enligt entreprenadkontraktet (välj utifrån vad som är relevant för det 

specifika entreprenadkontraktet): 

- Projektledning av vägbyggnads- och vägunderhållsentreprenader där en förbättrad 

miljöprestanda har uppnåtts. 

- Bedömning av ojämnheters och makrotexturers effekt på rullmotståndet och, 

följaktligen, på bränsleförbrukningen och förhållandet till slirmotståndet. Bedömning av 

byggnadsmaterials makrotextur (mätt som medelprofildjup) och livslängd. Användning 

av MIRAVEC-verktyg eller, när detta finns, andra bedömningsverktyg för att bedöma 

bränsleförbrukningen. 

- Användning av verktyg för helhetsanalys vid projektering och specificering av 

miljömässigt förbättrade vägar, däribland LCC (livscykelkostnad) och LCA 

(livscykelanalys). Jämförande studier i enlighet med ISO 14040 och ISO 14044. 

- Specificering, upphandling och användning av byggnadsmaterial med små 

miljöeffekter. 
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- Praktisk användning av lösningar för att minska trafikbullret, i form av tysta 

vägbeläggningar och bullerskydd. 

- Insatser för att förbättra livslängden, bärigheten och utmattningshållfastheten för 

vägöverbyggnadens lager. 

- Framtagning och genomförande av övervaknings- och underhållsplaner i praktiken. 

- Utformning och installation av komponenter för bekämpning av vattenföroreningar och 

för dagvattenutjämning, helst genom inkludering av mjuka tekniska lösningar, i 

dräneringssystem.  

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

relevant för dessa områden ska anges tydligt.  

Den upphandlande myndigheten kan öka antalet år för insamling av tekniska underlag och kan 

begära in bevis på ett visst antal entreprenadkontrakt, i enlighet med projektets natur. 

Kontroll: 

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

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

meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in. 

 

 

 

- Användning av byggnadsmaterial med en hög andel återvunnet och återanvänt material 

och biprodukter vid byggande och underhåll av vägar. 

- Planer för att minska trafikträngseln och LCC-analys för att identifiera kostnadsoptimala 

lösningar. 

- Praktisk användning av lösningar för att minska trafikbullret, i form av tysta 

vägbeläggningar och bullerskydd. 

- Insatser för att förbättra livslängden, bärigheten och utmattningshållfastheten för 

vägöverbyggnadens lager. Erfarenhet av vägöverbyggnader med lång livslängd och med 

extra lång livslängd (”perpetual pavements”). 

- Framtagning och genomförande av övervaknings- och underhållsplaner i praktiken. 

- Utformning och installation av komponenter för bekämpning av vattenföroreningar och 

för dagvattenutjämning, helst genom inkludering av mjuka tekniska lösningar, i 

dräneringssystem. 

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

relevant för dessa områden ska anges tydligt.  

Den upphandlande myndigheten kan öka antalet år för insamling av tekniska underlag och kan 

begära in bevis på ett visst antal entreprenadkontrakt, i enlighet med vägprojektets natur. 

Kontroll:  

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

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

meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in. 

 

A2. Huvudentreprenörens kompetenser  

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

väljas.  

Huvudentreprenören ska ha relevanta kompetenser och erfarenhet av att slutföra byggnads- 

och underhållsentreprenader för vägar där en förbättrad miljöprestanda har uppnåtts. 

När det rör sig om entreprenadkontrakt för projektering och byggande eller projektering, 

byggande och drift är kriterium A2 relevant även för den projekteringsgrupp som anlitas. 

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

projektet och de valda kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling): 

- Övervakning och löpande underhåll med koppling till makrotextur 

(medelprofildjup). 

- Bedömning av byggnadsmaterials livslängd. 

A2. Huvudentreprenörens kompetenser 

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

väljas.  

Huvudentreprenören ska ha relevanta kompetenser och erfarenhet av att slutföra byggnads- 

och underhållsentreprenader för vägar där en förbättrad miljöprestanda har uppnåtts. 

När det rör sig om entreprenadkontrakt för projektering och byggande eller projektering, 

byggande och drift är kriterium A2 relevant även för den projekteringsgrupp som anlitas. 

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

projektet och de valda kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling): 

- Övervakning och löpande underhåll med koppling till makrotextur (medelprofildjup) 

och bedömningar av bränsleförbrukningen till följd av ändringar i medelprofildjup, 

ojämnheter och ytdefekter. 

- Bedömning av byggnadsmaterials livslängd. Användning av MIRAVEC-verktyg 
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- Tillämpning av en plan för att minska trafikträngseln och hantering av trafikträngsel 

under byggnads-och underhållsarbete. I detta ingår lösningar som alternativa 

färdvägar, reversibla körfält, vägrensutnyttjande och ITS-enheter, samt utvärdering 

av dessa lösningar genom LCC-analys. 

- Inköp och användning av byggnadsmaterial med små miljöeffekter och verifiering 

av materialens prestanda. Kontroll av leveranskedjan för att säkerställa att alla 

relevanta bedömnings- och certifieringssystem för vägar efterlevs, till exempel 

CEEQUAL, Greenroads etc. 

- Inköp och användning av byggnadsmaterial med en hög andel återvunnet och 

återanvänt material och biprodukter vid byggande och underhåll av vägar. 

- Framgångsrikt genomförande av planer för hantering av rivningsavfall, 

schaktmassor och jord, för att minimera det avfall som uppstår. Val av och kunskap 

om interna och externa avfallshanteringsalternativ. 

- Erfarenhet av lågtemperaturasfalt med särskilt avseende på bästa tillgängliga teknik 

sett till arbetarnas hälsa och säkerhet. 

- Byggande av tysta vägbeläggningar. 

- Vägöverbyggnader med lång livslängd och ökad livslängd för slitlagret. 

- Byggande och driftsättning av komponenter för bekämpning av vattenföroreningar 

och för dagvattenutjämning, inklusive komponenter som använder sig av mjuka 

tekniska lösningar. 

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

relevant för dessa områden ska anges tydligt.  

Den upphandlande myndigheten kan öka antalet år för insamling av tekniska underlag och kan 

kräva att ett visst antal entreprenadkontrakt har genomförts, i enlighet med projektets natur. 

Kontroll:  

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

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

meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in. 

eller, när detta finns, andra bedömningsverktyg för att bedöma bränsleförbrukningen. 

- Tillämpning av en plan för att minska trafikträngseln och hantering av trafikträngsel 

under byggnads-och underhållsarbete. I detta ingår lösningar som alternativa 

färdvägar, reversibla körfält, vägrensutnyttjande och ITS-enheter, samt utvärdering 

av dessa lösningar genom LCC-analys. 

- Inköp och användning av byggnadsmaterial med små miljöeffekter och verifiering av 

materialens prestanda. Kontroll av leveranskedjan för att säkerställa att alla relevanta 

bedömnings- och certifieringssystem för vägar efterlevs, till exempel CEEQUAL, 

Greenroads etc. Erfarenhet av LCA- och LCC-verktyg. 

- Inköp och användning av byggnadsmaterial med en hög andel återvunnet och 

återanvänt material och biprodukter vid byggande och underhåll av vägar. 

- Framgångsrikt genomförande av planer för hantering av rivningsavfall, schaktmassor 

och jord, för att minimera det avfall som uppstår. Val av och kunskap om interna och 

externa avfallshanteringsalternativ. 

- Erfarenhet av lågtemperaturasfalt med särskilt avseende på bästa tillgängliga teknik 

sett till arbetarnas hälsa och säkerhet. 

- Byggande och övervakning av tysta vägbeläggningar, analys av bullerreduktionens 

varaktighet. 

- Vägöverbyggnader med lång livslängd och ökad livslängd för slitlagret. 

- Byggande och driftsättning av komponenter för bekämpning av vattenföroreningar 

och för dagvattenutjämning, inklusive komponenter som använder sig av mjuka 

tekniska lösningar. 

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

relevant för dessa områden ska anges tydligt.  

Den upphandlande myndigheten kan öka antalet år för insamling av tekniska underlag och kan 

kräva att ett visst antal entreprenadkontrakt har genomförts, i enlighet med projektets natur. 

Kontroll:  

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

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

- tredjepartsgranskningar (till exempel från redovisningar av rivningsavfall), 

- LCA/LCC-analyser för viktiga vägelement, och/eller 

- datainsamling från övervakning av, exempelvis, produktionen och hanteringen av 

bygg- och rivningsavfall, schaktmassor och jord, prestandaparametrarna för löpande 
och förebyggande underhåll och upprustning av vägar etc. 

Som stöd ska även meritförteckningar för personalen som ska arbeta med projektet lämnas in. 
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Kommentarer till hjälp: 

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

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

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

- I de nya direktiven om offentlig upphandling
4, 5

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

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

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

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

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

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

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

bilaga XII till direktiv 2014/24/EU). 

 

                                                      
4 Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 

5 Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG. 
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B. Detaljerad projektering och prestandakrav 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

B1. Lågtemperaturasfalt 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska använda sig av bästa praxis och bästa tillgängliga 

teknik vid läggning av bituminösa blandningar för att sänka temperaturen vid asfaltsproduktion 

och -läggning. 

Den högsta temperaturen vid läggning av bituminösa blandningar för slit- och bindlager får 

inte överskrida 140 °C. Endast när det rör sig om specialblandningar med högre viskositet får 

läggningstemperaturer som överstiger 140 °C, men är lägre än 155 °C, tillåtas. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en teknisk rapport och en arbetsplan för 

projekteringsarbetet. Där ska anges blandnings- och läggningsteknikerna och den högsta 

temperatur som krävs enligt dessa tekniker, och det ska även ingå tekniska datablad över 

bindemedlets sammansättning och asfaltsblandningens utformning från producenten eller 

producenterna. 

B1. Lågtemperaturasfalt 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska använda sig av bästa praxis och bästa tillgängliga 

teknik vid läggning av bituminösa blandningar för att sänka temperaturen vid asfaltsproduktion 

och -läggning. 

Den högsta temperaturen vid läggning av bituminösa blandningar för slit- och bindlager får 

inte överskrida 120 °C. Endast när det rör sig om specialblandningar med högre viskositet får 

läggningstemperaturer som överstiger 120 °C, men är lägre än 155 °C, tillåtas. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en teknisk rapport och en arbetsplan för 

projekteringsarbetet. Där ska anges blandnings- och läggningsteknikerna och den högsta 

temperatur som krävs enligt dessa tekniker, och det ska även ingå tekniska datablad över 

bindemedlets sammansättning och asfaltsblandningens utformning från producenten eller 

producenterna. 

B2. Plan för hantering av schaktmassor och jord 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Avfallet som uppstår under schaktning, exklusive byggnads- och rivningsavfall, ska registreras. 

En plan för hantering av schaktmassor och jord ska tas fram, i vilken det fastställs system för separat insamling av 

(i) schaktmassor från schaktningsarbeten (till exempel från förberedande byggplatsarbeten och nivellering, grundläggning, underlagsarbeten och dikesgrävning), normalt jord och sten, 

inklusive alv, 

(ii) matjord. 

Återanvändningen av såväl schaktmassor som matjord direkt på plats bör maximeras, i enlighet med resultaten från analysen av koldioxidavtryck eller LCA-bedömningen (se kriterium B14). 

Avfallssorteringen av schaktmassor för återanvändning, återvinning och materialåtervinning ska följa avfallshierarkin i direktiv 2008/98/EG. 

Kontroll: 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en plan för hantering av schaktmassor och 

jord som består av  

(i) en mängdförteckning där schaktmassorna uppskattas baserat på god praxis, enligt definitionen i riktlinjerna för jordhantering från DEFRA (2009) och/eller i ENCODE-protokollet 

(2013), 

(ii) uppskattningar av alla material som styrts över från deponi och identifiering av potentiella farliga ämnen, 
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(iii) uppskattningar av andelen återanvänt och/eller återvunnet material på plats, i viktprocent, 

(iv) uppskattningar av andelen återanvänt och/eller återvunnet material på annan plats, i viktprocent, 

(v) den totala mängden matjord och strategier för att bevara dess kvalitet. 

B3. Prestandakrav för komponenter för bekämpning av vattenföroreningar i 

dräneringssystem 

Såvida inte anslutning till avloppssystem specifikt krävs av lokala bestämmelser eller specifika 

omständigheter. 

Vägars dräneringssystem ska inte anslutas till det allmänna avloppsnätet. 

Dräneringssystemen ska innehålla komponenter som underlättar avlägsnandet av sediment och 

fasta partiklar från dagvattnet. 

Kontroll:  
Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tydligt ange vart dräneringsvatten ska skickas, vilka 

enheter för sedimentborttagning som ska införlivas i dräneringssystemet och var i systemet de 

ska placeras. 

B3. Prestandakrav för komponenter för bekämpning av vattenföroreningar i 

dräneringssystem 

Såvida inte anslutning till avloppssystem specifikt krävs av lokala bestämmelser eller specifika 

omständigheter. 

Vägars dräneringssystem ska inte anslutas till det allmänna avloppsnätet.  

Dräneringssystemen ska innehålla komponenter som underlättar avlägsnandet av sediment och 

fasta partiklar från dagvattnet. Dessa dräneringskomponenter baserade på ”hårda tekniska 

lösningar” ska kombineras med komponenter baserade på ”mjuka tekniska lösningar” (ofta 

kallat ”hållbara dräneringssystem” eller ”SuDS”). 

Kontroll:  
Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tydligt ange vart dräneringsvatten ska skickas, vilka 

komponenter/enheter för sedimentborttagning som ska införlivas i dräneringssystemet, var i 

systemet de ska placeras och vilka av dessa komponenter/enheter som följer principerna för 

hållbara dräneringssystem (SuDS). 

B4. Prestandakrav för dagvattenutjämning i dräneringssystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

När detta krävs av lagstiftningen eller när det är av särskild vikt för den specifika platsen. 

Dräneringssystemet ska vara utformat för att kunna 

- ta upp regnvattnet från ett modellbaserat regnväder6 (den dimensionerande regnmängden) som återkommer en gång på X år och varar under Y minuter över ett definierat dränerat 

område, 

- begränsa den maximala avrinningshastigheten från dräneringssystemet så att den inte överstiger avrinningshastigheten från ett motsvarande grönområde eller ett annat specifikt värde 

som tydligt definieras av den upphandlande myndigheten i anbudsinfordran. 

Kontroll:  

Den upphandlande myndigheten ska förse projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift med de regndata 

som gäller för det modellbaserade regnvädret. 

Med hjälp av dessa data ska projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift köra en hydraulisk simulering med 

användning av lämplig modelleringsprogramvara som specificeras av den upphandlande myndigheten. Simuleringen ska visa att 

                                                      
6 Se figurerna A.7 och A.8 i bilaga 5 till den tekniska rapporten. 
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- dräneringssystemets kapacitet aldrig överskrids under det modellbaserade regnvädret, 

- avrinningshastigheten aldrig överskrider det värde som specificerats av den upphandlande myndigheten under det modellbaserade regnvädret. 

B5. Plan för miljöintegrering och -återställning 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Detta kriterium ska gälla när lämplig mark för plantering finns tillgänglig, vilket kan inkludera plantering i all slags dräneringsinfrastruktur med mjuka tekniska lösningar som 

dagvattenmagasin, dammar eller artificiella våtmarker. 

En plan för miljöintegrering och -återställning ska tillhandahållas som en del av vägprojekteringen. Planen ska innehålla följande delar: 

- En karta över platsen som anger typ, plats och kvantiteter/densiteter för alla växtarter (endast icke-invasiva och inhemska växtarter ska finnas med). 

- En beskrivning av den process som användes för att välja växtarter och en kortfattad motivering till varför varje enskild art är lämplig för den specifika miljön på platsen. 

- Planteringsbäddens krav: jord/kompost/odlingssubstrat och i vilket djup, inledande gödning, användning av marktäckning, sådd av gräsfrö. 

- Planerade åtgärder för att undvika jorderosion både före och efter etableringen av växttäcket. 

- Förväntade underhållsbehov för de bevuxna områdena. Här ska ingå eventuell bevattning, gräsklippning, beskärning eller utbyte av växter. 

Planen bör sammanställas i enlighet med riktlinjer för bästa praxis, som de som kortfattat anges i rapporten COST 341 eller annan liknande litteratur. 

Kontroll:  
Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en kopia av planen för miljöintegrering och -

återställning till den upphandlande myndigheten. 

B6. Övervakning av bulleremissioner under byggande och underhåll 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

När byggnadstillståndet eller den lokala eller nationella lagstiftningen kräver detta, eller när det specifikt krävs av den upphandlande myndigheten. 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla detaljerad information om hur temporära 

bullerskydd (eller permanenta om de är en del av den slutliga konstruktionen) ska resas för att minska bullernivåerna i det definierade mottagarområdet till mindre än X dB(A) som genomsnitt 

för Lden och Y dB(A) som genomsnitt för Lnight, enligt definitionerna i bilaga I till direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller (2002/49/EG). 

Kontroll: Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla 

- en plan över arbetsplatsen och mottagarområdet, enligt definitionen i miljökonsekvensbedömningen eller lagstiftningen eller enligt den upphandlande myndighetens definition, när 

detta är relevant, 

- en tidsplan för arbetet, där de mest högljudda arbetsmomenten är markerade, 

- en specificering av bullerskyddens plats och ungefärliga egenskaper, tillsammans med grundläggande akustiska beräkningar som visar att det är möjligt att uppnå en bullerminskning i 

mottagarområdet. 

 

B7. Minimikrav för projektering av tysta vägbeläggningar B7. Minimikrav för projektering av tysta vägbeläggningar 
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När lokal eller nationell lagstiftning kräver detta eller när låga bullernivåer från vägen anses 

vara ett prioriterat område. 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska intyga att den föreslagna tysta vägbeläggningen 

uppfyller följande bulleremissionsnivåer på nära avstånd (CPX – Close Proximity) enligt 

ISO/DIS 11819-2, som anges som en funktion av den högsta tillåtna hastigheten på 

vägsträckan: 

- 90 dB(A) vid 50 km/h, 

- 95 dB(A) vid 70 km/h, 

- 98 dB(A) vid 90 km/h. 

Testdata som används som stöd för projekteringen och eventuella antaganden ska utgå från 

användning av CPX-testfordon och/eller -släpvagnar som använder radialdäck med 

dimensionen P225/60 R16, enligt definitionen i ASTM F2493-14, med minst 5 mm 

däckmönster. 

Alla testdata ska räknas om till en lufttemperatur på 20 °C. Osäkerhetsanalys av testvärdena 

ska utföras enligt Guide to the expression of uncertainty in measurement (ISO/IEC Guide 98-

3:2008, ej översatt till svenska) och testerna ska visa att resultaten, inklusive deras osäkerheter, 

inte överstiger de värden som anges ovan, eller de som hävdas i projekteringen (om de är 

lägre), med mer än 1 dB(A). 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska beskriva den föreslagna tysta vägbeläggningens 

egenskaper, till exempel ballastmaterialets gradering, ballastmaterialets maximala storlek, det 

använda bindemedlet, den förväntade hålrumsvolymen och den förväntade CPX-

bulleremissionen från testfordon vid tillbörlig hastighet eller tillbörliga hastigheter för vägen. 

Den förväntade bullerreduceringen från den nya vägbeläggningen ska vara baserad på 

laboratorietester och/eller mätningar på plats på provsträckor av vägen och kan jämföras med 

andra välkända tysta referensytor, Data och information kan tas fram av anbudsgivaren själv 

från sakkunniggranskad publicerad litteratur eller från officiella uppgifter från behöriga 

myndigheter inom området bullermätning från vägbeläggningar. 

Efter vägens öppnande ska en testrapport, som signerats av en behörig myndighet, med resultat 

från CPX-bullermätningar på de vägsträckor och med den fordonshastighet eller de 

fordonshastigheter som överenskommits, tillhandahållas som visar att de relevanta 

gränsvärdena för bulleremissioner uppfylls.  

En analys av variansen inom olika delar av den testade vägsträckan ska visa att ingen enskild 

del av sträckan överskrider dessa övergripande gränsvärden med mer än 2 dB(A). 

När lokal eller nationell lagstiftning kräver detta eller när låga bullernivåer från vägen anses 

vara ett prioriterat område. 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska intyga att den föreslagna tysta vägbeläggningen 

uppfyller följande bulleremissionsnivåer på nära avstånd (CPX – Close Proximity) enligt 

ISO/DIS 11819-2, som anges som en funktion av den högsta tillåtna hastigheten på 

vägsträckan: 

- 87 dB(A) vid 50 km/h, 

- 92 dB(A) vid 70 km/h, 

- 95 dB(A) vid 90 km/h, 

Testdata som används som stöd för projekteringen och eventuella antaganden ska utgå från 

användning av CPX-testfordon och/eller -släpvagnar som använder radialdäck med 

dimensionen P225/60 R16, enligt definitionen i ASTM F2493-14, med minst 5 mm 

däckmönster. 

Alla testdata ska räknas om till en lufttemperatur på 20 °C. Osäkerhetsanalys av testvärdena 

ska utföras enligt Guide to the expression of uncertainty in measurement (ISO/IEC Guide 98-

3:2008, ej översatt till svenska) och testerna ska visa att resultaten, inklusive deras osäkerheter, 

inte överstiger de värden som anges ovan, eller de som hävdas i projekteringen (om de är 

lägre), med mer än 1 dB(A). 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska beskriva den föreslagna tysta vägbeläggningens 

egenskaper, till exempel ballastmaterialets gradering, ballastmaterialets maximala storlek, det 

använda bindemedlet, den förväntade hålrumsvolymen och den förväntade CPX-

bulleremissionen från testfordon vid tillbörlig hastighet eller tillbörliga hastigheter för vägen. 

Den förväntade bullerreduceringen från den nya vägbeläggningen ska vara baserad på 

laboratorietester och/eller mätningar på plats på provsträckor av vägen och kan jämföras med 

andra välkända tysta referensytor, Data och information kan tas fram av anbudsgivaren själv 

från sakkunniggranskad publicerad litteratur eller från officiella uppgifter från behöriga 

myndigheter inom området bullermätning från vägbeläggningar. 

Efter vägens öppnande ska en testrapport, som signerats av en behörig myndighet, med resultat 

från CPX-bullermätningar på de vägsträckor och med den fordonshastighet eller de 

fordonshastigheter som överenskommits, tillhandahållas som visar att de relevanta 

gränsvärdena för bulleremissioner uppfylls.  

En analys av variansen inom olika delar av den testade vägsträckan ska visa att ingen enskild 

del av sträckan överskrider dessa övergripande gränsvärden med mer än 2 dB(A). 
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B8. Prestandakrav för belysningsinstallationer 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Se EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av gatubelysning och trafiksignaler för detta kriterium: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_sv.pdf 

Kontroll:  

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

B9. Prestandakrav för vägmarkeringar 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Se EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av färger, lacker och vägmarkeringsfärger, som inom kort kommer att publiceras på: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Kontroll:  

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

B10. Plan för att minska trafikträngseln 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

En plan för att minska trafikträngseln, för användning under byggnads- och underhållsarbeten, ska presenteras tillsammans med vägprojekteringen och innefatta 

- en tidslinje med förväntade byggnads- och/eller underhållsarbeten under vägens livstid, 

- alternativa vägar för omdirigering av trafik under sådana arbeten, om behov finns. 

Om projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift inkluderar trafikträngsellösningar under användningsfasen 

och vid eventuella underhållsarbeten som är baserade på användning av reversibla körfält eller på utnyttjande av vägrenar som filer, ska en LCC-analys presenteras. Denna analys ska innefatta 

externa effekter i form av kostnader för användarna till följd av trafikträngsel. 

För vägar där intelligenta transportsystem (ITS) har införts för trafikreglering ska vägen vara utrustad med de enheter som behövs för att stödja ITS: kameror, trafikljus, informationsskärmar och 

reglerbara vägskyltar. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla den detaljerade planen för att minska 

trafikträngseln, LCC-analysen enligt ISO 15686-5 (vid behov) och beskrivningar av ITS-enheterna (vid behov) 

B11. Prestandakrav för överbyggnadens livslängd 

Den nominella minimilivslängden för vägens överbyggnad, exklusive slitlagret, ska 

specificeras av den upphandlande myndigheten men ska inte vara kortare än 

- 15 år för bindlagret, med möjlighet att minska värdet till minst 10 år under speciella 

omständigheter (till exempel ett aggressivt klimat – ska specificeras i 

B11. Prestandakrav för överbyggnadens livslängd 

Den nominella minimilivslängden för vägens överbyggnad, exklusive slitlagret, ska 

specificeras av den upphandlande myndigheten men ska inte vara kortare än 

- 20 år för bindlagret, med möjlighet att minska värdet till minst 15 år under speciella 

omständigheter (till exempel ett aggressivt klimat – ska specificeras i 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_sv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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anbudsinfordran), 

- 20 år för bärlagret för flexibla/halvstyva överbyggnader och för betongplattor för 

styva överbyggnader, 

- 40 år för förstärkningslagret. 

Dessutom kan den upphandlande myndigheten specificera en nominell minimilivslängd för 

slitlagret ifall de specifika förhållandena för vägens överbyggnad gör det möjligt att fastställa 

ett gränsvärde. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en teknisk rapport som specificerar de 

nominella minimilivslängderna för bindlagret, bärlagret och förstärkningslagret, som inte får 

vara kortare än vad som anges ovan. Rapporten ska innehålla en bedömning av bärigheten och 

utmattningshållfastheten, liksom av de kritiska påfrestningarna och spänningarna i 

överbyggnadens lager. Dessutom ska rapporten innehålla lämpliga data och lämplig 

information, i synnerhet rörande materialens fysisk-mekaniska prestanda, de använda 

byggnadsteknikerna och -processerna och byggnadsarbetenas arbetsplan. 

anbudsinfordran), 

- 40 år för bärlagret för flexibla/halvstyva överbyggnader och för betongplattor för 

styva överbyggnader, 

- 60 år för förstärkningslagret. 

Dessutom kan den upphandlande myndigheten specificera en nominell minimilivslängd för 

slitlagret ifall de specifika förhållandena för vägens överbyggnad gör det möjligt att fastställa 

ett gränsvärde. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller 

anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en teknisk 

rapport som specificerar de nominella minimilivslängderna för bindlagret, bärlagret 

och förstärkningslagret, som inte får vara kortare än vad som anges ovan. Rapporten 

ska innehålla en bedömning av bärigheten och utmattningshållfastheten, liksom av de kritiska 

påfrestningarna och spänningarna i överbyggnadens lager. Dessutom ska rapporten innehålla 

lämpliga data och lämplig information, i synnerhet rörande materialens fysisk-mekaniska 

prestanda, de använda byggnadsteknikerna och -processerna och byggnadsarbetenas 

arbetsplan. 

B12. Plan för underhåll och upprustning 

Alternativ 1 

Detta alternativ gäller för entreprenadkontrakt för projektering, byggande och drift. 

Anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska inkludera en plan för underhåll och 

upprustning i den detaljerade projekteringen. För varje sträcka av vägen som kännetecknas av 

specifika konstruktionsmetoder, material, miljöförhållanden, meteorologiska förhållanden eller 

användningssätt, ska planen för underhåll och upprustning som minimum 

- innehålla löpande, förebyggande och upprustande åtgärder, 

- optimera underhållarbetenas kostnads-nyttoförhållande, 

- ange miljöprestandan för alla löpande, förebyggande och upprustande 

åtgärder/strategier som har tagits med i analysen av koldioxidavtrycket (enligt 

kriterium B14, om detta är tillämpligt), 

- innehålla kostnaden, de förväntade intervallen mellan underhållsåtgärderna, planen 

för att minska trafikträngseln (enligt kriterium B10) och planen för redovisning och 

hantering av rivningsavfall (enligt kriterium E2) för alla åtgärder. 

B12. Plan för underhåll och upprustning 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska inkludera en plan för underhåll och upprustning i den 

detaljerade projekteringen. För varje sträcka av vägen som kännetecknas av specifika 

konstruktionsmetoder, material, miljöförhållanden, meteorologiska förhållanden eller 

användningssätt, ska planen för underhåll och upprustning som minimum 

- innehålla löpande, förebyggande och upprustande åtgärder, 

- optimera underhållarbetenas kostnads-nyttoförhållande, 

- ange miljöprestandan för alla löpande, förebyggande och upprustande 

åtgärder/strategier som har tagits med i LCA-analysen (enligt kriterium B14, om 

detta är tillämpligt), 

- innehålla kostnaden, de förväntade intervallen mellan underhållsåtgärderna, planen 

för att minska trafikträngseln (enligt kriterium B10) och planen för redovisning och 

hantering av rivningsavfall (enligt kriterium E2) för alla åtgärder. 

Kontroll: 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en teknisk rapport med lämpliga data 

och lämplig information samt arbetsplanen för projekteringsarbetet. 

Alternativ 2 

Detta alternativ gäller för separata kontrakt för projektering respektive byggande och för 
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gemensamma entreprenadkontrakt för projektering och byggande. 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande ska inkludera en 

generell plan för underhåll och upprustning i den detaljerade projekteringen. För varje sträcka 

av vägen som kännetecknas av specifika konstruktionsmetoder, material, miljöförhållanden, 

meteorologiska förhållanden eller användningssätt, ska den generella planen för underhåll och 

upprustning innefatta 

- miljöprestandan för alla löpande, förebyggande och upprustande åtgärder (enligt 

kriterium B14 för koldioxidavtryck om detta är tillämpligt), 

- de genomsnittliga intervallen för alla löpande, förebyggande och upprustande 

åtgärder (om dessa inte har fastställts av den upphandlande myndigheten), 

- planen för att minska trafikträngseln (enligt kriterium B10) och planen för 

redovisning och hantering av rivningsavfall (enligt kriterium E2) för varje åtgärd. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en teknisk rapport med lämpliga data 

och lämplig information samt arbetsplanen för projekteringsarbetet. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

B13.  Ej tillämpligt. B13. Prestandakrav för trafikens bränsleförbrukning till följd av rullmotstånd 

Endast för motorvägar, riksvägar och andra stora vägar som är utformade för hög ÅMD7 

(årsmedeldygnstrafik) vid en jämn hastighet. 

Den upphandlande myndigheten kan välja ett av de alternativ som anges nedan för att tillämpa 

detta kriterium. För alla tre alternativen måste medelprofildjupet vara tillräckligt för att kraven 

på slirmotstånd och våt friktion som ställs i den nationella, regionala och/eller lokala 

lagstiftningen ska uppfyllas. 

Alternativ 1 

Poäng ska tilldelas de anbud där det finns ett åtagande att hålla ett lägre medelprofildjup för 

vägytan, inom de säkerhetsgränser som fastställs av kraven på slirmotstånd och våt friktion. 

Alternativ 2 

Poäng ska tilldelas de anbud där det finns ett åtagande att hålla ett lägre rullmotstånd för 

vägytan.  

Detta alternativ ska endast användas om följande tre krav är uppfyllda: 

                                                      
7 Vad som räknas som hög ÅMD kan variera mellan olika EU-länder och regioner, och därför bör definitionen av ”hög” bedömas av varje vägmyndighet. Som tumregel anger litteraturen att tröskelvärdet mellan hög och låg trafikvolym ligger runt 2 000–3 000 ÅMD. 
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1. Den upphandlande myndigheten har angett den testmetod som ska användas för 

direkt mätning av rullmotståndet i anbudsinfordran. 

2. Anbudsgivarna har tillgång till laboratorier som testar rullmotståndet enligt denna 

testmetod. 

3. Testmetoden är validerad i enlighet med bestämmelserna i ISO 17025. 

Alternativ 3 

Poäng ska tilldelas de anbud där det finns ett åtagande att skapa en vägyta som minskar 

trafikens bränsleförbrukning. 

Den upphandlande myndigheten ska förse anbudsgivarna med det verktyg de behöver för detta 

inklusive planeringsdata (färdväg, trafikflöde, genomsnittligt kurvförhållande samt vägens 

sluttning/stigning). Anbudsgivaren ska i anbudet ta med de konstruktionsparametrar som 

påverkar bränsleförbrukningen och ange dessa värden tillsammans med deras 

osäkerhetsnivåer, samt osäkerhetsnivån för trafikens uppskattade bränsleförbrukning. 
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Kontroll:  

Alla alternativ: Projekteringsgruppen, anbudsgivaren för projektering och byggande eller 

anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en detaljerad 

projektering som inkluderar de angivna prestandaparametrarna tillsammans med testresultat 

från ett representativt test av ytan. Testerna ska utföras av ett oberoende laboratorium som 

uppfyller de allmänna kraven i ISO 17025. 

Alternativ 1: Medelprofildjupet ska mätas enligt standarden ISO 13473-1. 

Alternativ 2: Rullmotståndet ska mätas enligt den testmetod som fastställs av den 

upphandlande myndigheten i anbudsinfordran. 

Alternativ 3: Projekteringsgruppen, anbudsgivaren för projektering och byggande eller 

anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla resultaten för den 

förväntade bränsleförbrukningen som beräknats med användning av MIRAVEC-verktyget 

eller, när detta finns, andra likvärdiga bedömningsverktyg. För att betraktas som likvärdiga 

måste dessa verktyg innefatta följande parametrar: 

- En bränsleförbrukningsmodell för fritt flödande trafik baserad på 

o fordonskarakteristik (typ, använt bränsle, euroklass), 

o rullmotstånd, luftmotstånd, genomsnittligt kurvförhållande, vägens 

sluttning/stigning och hastighet. 

- Rullmotstånd baserat på omgivningstemperatur, IRI (International Roughness Index 

– vägojämnhet), medelprofildjup. 

- Fordonshastighet, baserat på fartbegränsning, fordonstyp, trafikvolym, lutning, IRI 

och spårbildning. 

- Tomgångstid. 
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B14. LCA-prestanda för de viktigaste vägelementen  

Om påverkan från vägens användningsfas ska räknas in, ska detta kriterium användas i 

kombination med tilldelningskriteriet B13 – prestandakrav för trafikens bränsleförbrukning till 

följd av rullmotstånd. 

Det här kriteriet får endast användas när en mängdförteckning8 för en referensväg ska 

tillhandahållas till anbudsgivarna som en grund för jämförelse eller när projekteringar som 

lämnats in av olika anbudsgivare ska jämföras mot varandra under en konkurrensprocess. 

Ytterligare tekniska riktlinjer ska följas under upphandlingsprocessen, i enlighet med bilaga A 

(alternativet med koldioxidavtryck). 

En teknisk granskare som är specialiserad på koldioxidavtryck ska hjälpa till att förbereda 

anbudsinfordran och utföra en kritisk granskning av de inlämnade anbuden. 

Poäng ska tilldelas baserat på förbättringen av koldioxidavtrycket (CF) för vägen, inkluderat 

åtminstone de viktigaste vägelementen som listas i tabell a, i jämförelse med en referensväg 

eller andra konkurrerande projekteringar. 

Grunden för jämförelsen ska specificeras i anbudsinfordran. 

Tabell a. Vägelement som ska bedömas. 

Nybyggnation eller större tillbyggnad Underhåll och upprustning 

 Underbyggnad, inklusive terrassering och 

underarbete. 

 Förstärkningslager. 

 Bärlager, bindlager och slitlager eller 

betongplattor. 

 Ytterligare kompletterande vägelement 

(valfritt). 

 Bärlager, bindlager och slitlager 

eller betongplattor. 

 

Prestandan ska bedömas genom att en analys av koldioxidavtrycket (CF) utförs för vägen, i 

enlighet med ISO 14067 eller motsvarande. I anbudsinfordran ska specificeras vilken metod 

som ska användas för bedömningen (se bilaga A). 

Den anbudsgivare som uppvisar det lägsta koldioxidavtrycket ska rankas med högst värde. 

När analys som utgår från alternativet för koldioxidavtryck utförs före upphandlingen av 

huvudentreprenaden, ska den vinnande anbudsgivaren ta fram ett överlämningsdokument som 

innehåller de viktigaste antagandena och resultaten, med särskild hänsyn till 

- lösningar för terrassering och underarbete, 

B14. LCA-prestanda för de viktigaste vägelementen  

Om påverkan från vägens användningsfas ska räknas in, ska detta kriterium användas i 

kombination med tilldelningskriteriet B13 – prestandakrav för trafikens bränsleförbrukning till 

följd av rullmotstånd. 

Det här kriteriet får endast användas när en mängdförteckning8 för en referensväg ska 

tillhandahållas till anbudsgivarna som en grund för jämförelse eller när projekteringar som 

lämnats in av olika anbudsgivare ska jämföras mot varandra under en konkurrensprocess. 

Ytterligare tekniska riktlinjer ska följas under upphandlingsprocessen, i enlighet med bilaga B 

(alternativet med livscykelanalys). 

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

anbudsinfordran och utföra en kritisk granskning av de inlämnade anbuden. 

Poäng ska tilldelas baserat på förbättringen av livscykelanalysen (LCA) för vägen, inkluderat 

åtminstone de viktigaste vägelementen som listas i tabell b, i jämförelse med en referensväg 

eller andra konkurrerande projekteringar. 

Grunden för jämförelsen ska specificeras i anbudsinfordran. 

Tabell b. Vägelement som ska bedömas. 

Nybyggnation eller större tillbyggnad Underhåll och upprustning 

 Underbyggnad, inklusive terrassering och 

underarbete. 

 Förstärkningslager. 

 Bärlager, bindlager och slitlager eller 

betongplattor. 

 Ytterligare kompletterande vägelement 

(valfritt). 

 Bärlager, bindlager och slitlager 

eller betongplattor. 

 

Prestandan ska bedömas genom att en livscykelanalys (LCA) utförs för vägen, i enlighet med 

ISO 14040/14044. I anbudsinfordran ska specificeras vilken av följande metoder som ska 

användas för bedömningen (se bilaga B): 

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

indikator som erhållits med användning av den specificerade metoden för 

livscykelanalys.  

(ii) Poäng från verktyg för livscykelanalys: Ett poängvärde som erhållits genom 

användning av ett nationellt eller regionalt verktyg för livscykelanalys som används 

                                                      
8
 En mängdförteckning är en lista över poster som tillhandahåller detaljerade identifierande beskrivningar och tydliga kvantiteter för det arbete som omfattas av ett kontrakt (RICS 2011). 
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- material som föreslås för användning, tillämpade tekniker som WMA (Warm Mix 

Asphalt, varm asfaltsmix), HWMA (Half-Warm Mix Asphalt, halvvarm asfaltsmix), 

CMA (Cold Mix Asphalt, kall asfaltsmix), samt återvunnet innehåll, återanvänt 

innehåll och/eller biprodukter, 

- utsläpp av växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) per ton transporterat material från 

produktionsplatsen till arbetsplatsen (referensplan för materialtransport), 

- procentandel återvunnet material, återanvändning av schaktmassor och användning 

av bygg- och rivningsavfall på plats och externt, 

- underhållsåtgärder och underhållsfrekvenser. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en materialförteckning för den 

föreslagna projekteringen och resultaten av analysen av koldioxidavtrycket, som ska 

rapporteras enligt ISO 14067 eller motsvarande. Jämförelsen med referensvägen ska anges i en 

kortfattad teknisk rapport, där det föreslagna projekteringsalternativet (eller 

projekteringsalternativen) jämförs och förbättringspotentialen beräknas. I den tekniska 

rapporten ska det beskrivas hur de ”tekniska punkter som ska tas upp” (enligt bilaga A) har 

hanterats. 

Överlämningsdokumentet kommer att användas av den upphandlande myndigheten för 

framtida anbudsinfordringar om det är separata entreprenadkontrakt för projektering och 

byggande, eller uppdateras och vidareutvecklas av huvudentreprenören, entreprenören med 

ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, 

byggande och drift innan byggnadsfasen påbörjas. 

Den vinnande anbudsgivaren ska avsluta projekteringsfasen med att ta fram 

överlämningsdokumentet. 

Den vinnande anbudsgivaren för projektering och byggande eller projektering, byggande och 

drift ska ta fram överlämningsdokumentet innan byggnadsfasen påbörjas. 

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

livscykelanalys som utsetts av den upphandlande myndigheten. Den kritiska granskningen ska 

följa riktlinjerna i bilaga C. 

av myndigheter. 

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

miljöpåverkanskategorier under livscykeln som specificeras i bilaga B. 

Tekniker för energiutvinning ska tas med i livscykelanalysen enligt punkt d i bilaga B. 

När analys som utgår från en livscykelanalys utförs före upphandlingen av 

huvudentreprenaden, ska den vinnande anbudsgivaren ta fram ett överlämningsdokument som 

innehåller de viktigaste antagandena och resultaten, med särskild hänsyn till 

- lösningar för terrassering och underarbete, 

- material som föreslås för användning, tillämpade tekniker som WMA (Warm Mix 

Asphalt, varm asfaltsmix), HWMA (Half-Warm Mix Asphalt, halvvarm asfaltsmix), 

CMA (Cold Mix Asphalt, kall asfaltsmix), samt återvunnet innehåll, återanvänt 

innehåll och/eller biprodukter, 

- utsläpp av växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) per ton transporterat material från 

produktionsplatsen till arbetsplatsen (referensplan för materialtransport), 

- procentandel återvunnet material, återanvändning av schaktmassor och användning 

av bygg- och rivningsavfall på plats och externt, 

- underhållsåtgärder och underhållsfrekvenser. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en materialförteckning för den 

föreslagna projekteringen och resultaten av livscykelanalysen, som ska rapporteras enligt ISO 

14044. Jämförelsen med referensvägen ska anges i en kortfattad teknisk rapport, där det 

föreslagna projekteringsalternativet (eller projekteringsalternativen) jämförs och 

förbättringspotentialen beräknas. I den tekniska rapporten ska det beskrivas hur de ”tekniska 

punkter som ska tas upp” (enligt bilaga B) har hanterats. 

Överlämningsdokumentet kommer att användas av den upphandlande myndigheten för 

framtida anbudsinfordringar om det är separata entreprenadkontrakt för projektering och 

byggande, eller uppdateras och vidareutvecklas av huvudentreprenören, entreprenören med 

ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, 

byggande och drift innan byggnadsfasen påbörjas. 

Den vinnande anbudsgivaren ska avsluta projekteringsfasen med att ta fram 

överlämningsdokumentet. 

Den vinnande anbudsgivaren för projektering och byggande eller projektering, byggande och 

drift ska ta fram överlämningsdokumentet innan byggnadsfasen påbörjas. 

Den tekniska rapporten ska genomgå en kritisk granskning av den tekniska granskare för 
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livscykelanalys som utsetts av den upphandlande myndigheten. Den kritiska granskningen ska 

följa riktlinjerna i bilaga C. 

B15. Inblandning av återvunnet innehåll 

Det rekommenderas att överväga att kombinera detta kriterium med kriterium B16, men det 

ska inte användas om kriterium B14 är valt.9  

Den upphandlande myndigheten ska tilldela poäng till anbudsgivare som uppnår minst 15 

procent återvunnet innehåll, återanvänt innehåll och/eller biprodukter10, sett till vikt, av den 

totala mängden viktiga vägelement som anges i tabell c. 

Minimiandelen som krävs för poängtilldelning kan sättas högre om överenskommelse nås med 

projekteringsgruppen innan upphandlingen av huvudentreprenaden påbörjas. 

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

poäng för återanvänt innehåll än för återvunnet innehåll. 

Tabell c. Vägelement som ska bedömas. 

B15. Inblandning av återvunnet innehåll 

Det rekommenderas att överväga att kombinera detta kriterium med kriterium B16, men det 

ska inte användas om kriterium B14 är valt.9  

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

procent återvunnet innehåll, återanvänt innehåll och/eller biprodukter10, sett till vikt, av den 

totala mängden viktiga vägelement som anges i tabell d. 

Minimiandelen som krävs för poängtilldelning kan sättas högre om överenskommelse nås med 

projekteringsgruppen innan upphandlingen av huvudentreprenaden påbörjas. 

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

poäng för återanvänt innehåll än för återvunnet innehåll. 

Tabell d. Vägelement som ska bedömas. 

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

helhetskriteriet B14 om koldioxidavtryck/livscykelanalys. De antaganden och livscykelinventeringsdata som är kopplade till produktions- och konstruktionsfasen för de återvunna materialen måste i så fall tas med i responsen på B14. 

10 En biprodukt definieras i artikel 5 i avfallsdirektivet som ”[e]tt ämne eller ett föremål som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta”. 
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Nybyggnation eller större tillbyggnad Underhåll och upprustning 

 Underbyggnad, inklusive terrassering och 

underarbete. 

 Förstärkningslager. 

 Bärlager, bindlager och slitlager eller 

betongplattor. 

 Bärlager, bindlager och slitlager 

eller betongplattor. 

 

Såväl det återvunna som det återanvända innehållet ska beräknas med utgångspunkt i en 

genomsnittlig massbalans av återanvänt innehåll, återvunnet innehåll och/eller biprodukter 

utifrån hur produkterna produceras och levereras till byggarbetsplatsen, enligt följande (efter 

vad som är tillämpligt): 

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

enlighet med standarderna för 

o ballast EN 13242, EN 13285, 

o asfaltsbeläggning EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8, 

o betongbeläggning EN 206, EN 12620, EN 13877, 

o hydrauliskt bundna blandningar EN 14227 del 1 till 5, 

o stabiliserad jord EN 14227, del 10 till 15. 

- På årsbasis för fabrikstillverkade betongplattor och element där en viss innehållsnivå 

anges, i enlighet med EN 12620, EN 206 och EN 13877 samt nationell lagstiftning. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska ange användningen av återvunnet innehåll, återanvänt 

innehåll och/eller biprodukter, med en kvantifiering av det återvunna och/eller återanvända 

innehållets proportionella bidrag till de angivna vägelementens totala vikt, baserat på den 

information som lämnats av tillverkaren (eller tillverkarna) av byggnadsmaterialet. 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska beskriva hur det återvunna innehållet ska beräknas och 

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

typtestrapporten), styrdokument för fabrikstillverkningen och leveransdokumentation, samt 

ange hur tredjepartsverifiering kommer att arrangeras under byggnadsfasen. 

 

Nybyggnation eller större tillbyggnad Underhåll och upprustning 

 Underbyggnad, inklusive terrassering och 

underarbete. 

 Förstärkningslager. 

 Bärlager, bindlager och slitlager eller 

betongplattor. 

 Bärlager, bindlager och slitlager 

eller betongplattor. 

 

Såväl det återvunna som det återanvända innehållet ska beräknas med utgångspunkt i en 

genomsnittlig massbalans av återanvänt innehåll, återvunnet innehåll och/eller biprodukter 

utifrån hur produkterna produceras och levereras till byggarbetsplatsen, enligt följande (efter 

vad som är tillämpligt): 

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

enlighet med standarderna för 

o ballast EN 13242, EN 13285, 

o asfaltsbeläggning EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8, 

o betongbeläggning EN 206, EN 12620, EN 13877, 

o hydrauliskt bundna blandningar EN 14227 del 1 till 5, 

o stabiliserad jord EN 14227, del 10 till 15. 

- På årsbasis för fabrikstillverkade betongplattor och element där en viss innehållsnivå 

anges, i enlighet med EN 12620, EN 206 och EN 13877 samt nationell lagstiftning. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska ange användningen av återvunnet innehåll, återanvänt 

innehåll och/eller biprodukter, med en kvantifiering av det återvunna och/eller återanvända 

innehållets proportionella bidrag till de angivna vägelementens totala vikt, baserat på den 

information som lämnats av tillverkaren (eller tillverkarna) av byggnadsmaterialet. 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska beskriva hur det återvunna innehållet ska beräknas och 

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

typtestrapporten), styrdokument för fabrikstillverkningen och leveransdokumentation, samt 

ange hur tredjepartsverifiering kommer att arrangeras under byggnadsfasen. 

 

B16. Prestandakrav rörande växthusgasutsläpp (i koldioxidekvivalenter) från transport av ballast 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 
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Det här kriteriet bör inte användas när kriterium B14 tillämpas. Däremot rekommenderas det att överväga att kombinera kriteriet med kriterium B15 för att uppnå en total miljömässig fördel. 

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

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

Poäng ska tilldelas i förhållande till utsläppsminskningen av växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) per ton ballast11 som används vid tillverkningen av de viktiga vägelement som listas i tabell 

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

kan det redan finnas tillståndskrav och tillhörande verktyg för beräkning av transportrelaterade växthusgasutsläpp (i koldioxidekvivalenter). I sådana fall ska anbudsgivarna ange utsläppen 

baserat på dessa regler.  

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

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

Tabell e. Vägelement som ska bedömas. 

Nybyggnation eller större tillbyggnad Underhåll och upprustning 

 Underbyggnad, inklusive terrassering och underarbete. 

 Förstärkningslager. 

 Bärlager, bindlager och slitlager eller betongplattor. 

 Ytterligare kompletterande vägelement (valfritt). 

 Bärlager, bindlager och slitlager eller 

betongplattor. 

 

Kontroll: 

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla en uppskattning av växthusgasutsläppen (i 

koldioxidekvivalenter) per ton för ballast som ska användas i de angivna vägelementen med användning av det beräkningsverktyg som anges i anbudsinfordran. Transportsättet (eller 

transportsätten) ska specificeras och utsläppsfaktorn för varje transportsätt multipliceras med de relevanta materialkvantiteterna enligt mängdförteckningen. 

                                                      
11 Ballast kan bestå av i) naturlig ballast (t.ex. sand, grus och stenkross), ii) återvunnen ballast (t.ex. material från bygg- och rivningsavfall) och iii) sekundär ballast (t.ex. slagg och aska från industriprocesser). 
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B17. Krav för komponenter med ”mjuka tekniska lösningar” som används för bekämpning av vattenföroreningar i dräneringssystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas projekterade dräneringssystem som innehåller komponenter med ”mjuka tekniska lösningar” (ofta kallade ”hållbara dräneringssystem” eller ”SuDS”), enligt följande: 

- Infiltrationsdiken med låg (< 25 mm) eller ingen kant intill vägen längs minst 40 procent av vägens sträckning (0,25X poäng). 

- Gräsbevuxna svackdiken längs minst 40 procent av vägens sträckning (0,5X poäng). 

- Bevuxna dagvattenmagasin utan tätskikt i botten för infiltrering, genom vilka allt dräneringsvatten från vägen leds innan det når det lokala vattendraget (0,5X poäng). 

- Bevuxna dagvattendammar med tätskikt som skapar konstgjorda våtmarker och/eller en permanent vattenförekomst i en del av eller i hela det magasin som allt dräneringsvatten från 

vägen leds genom innan det når det lokala vattendraget (0,75X poäng). 

Mer än en SuDS-funktion kan införlivas i dräneringssystemet.  

Systemen ska utformas i enlighet med riktlinjer för bästa praxis, till exempel de som anges i The SUDS Manual (C697) (ej översatt till svenska) som publicerades av CIRIA 2007 eller annan 

liknande, men nyare litteratur. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla detaljerad information om dessa 

dräneringslösningar och tydligt ange dem i projekteringen. När så är relevant ska hänvisningar göras till bästa praxis för projekteringsdetaljer, med information om hur dessa lösningar har 

införlivats i projekteringen. 

B18. Krav för dagvattenutjämning i dräneringssystem som innehåller komponenter med ”mjuka tekniska lösningar” 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas dräneringssystem som innehåller komponenter med ”mjuka tekniska lösningar” (ofta kallade ”hållbara dräneringssystem” eller ”SuDS”) som har en dagvattenutjämnande 

funktion och som bidrar till platsens estetik och till potentiell uppkomst av habitat, enligt följande: 

- Gräsbevuxna svackdiken med regleringsdammar och en strypfläns längst ned som fungerar som fördröjningsmagasin under intensiva regnskurar men normalt är torra (0,5X poäng). 

- Bevuxna dagvattenmagasin utan tätskikt i botten för infiltrering och med bräddavlopp för svåra väderförhållanden genom vilka allt dräneringsvatten från vägen leds innan det når det 

lokala vattendraget (0,5X poäng). 

- Bevuxna dagvattendammar med tätskikt som skapar konstgjorda våtmarker och/eller en permanent vattenförekomst i en del av eller i hela det magasin som allt dräneringsvatten från 

vägen leds genom innan det når det lokala vattendraget (0,75X poäng). 

En eller flera av dessa funktioner kan införlivas i dräneringssystemet och kan kombineras med andra ”hårda” dräneringskomponenter utifrån platsens behov. 

Systemen ska utformas i enlighet med riktlinjer för bästa praxis, till exempel de som anges i The SUDS Manual (C697) (ej översatt till svenska) som publicerades av CIRIA 2007 eller annan 

liknande, men nyare litteratur. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla detaljerad information om dessa 

dräneringslösningar och tydligt ange dem i projekteringen. När så är relevant ska hänvisningar göras till bästa praxis för projekteringsdetaljer, med information om hur dessa lösningar har 

införlivats i projekteringen. 
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B19. Prestandakrav för djurpassager under vägen 

Poäng ska tilldelas för dräneringsinfrastruktur (trummor eller underfarter) som underlättar en 

säker passage för små djur, amfibier eller vattendjur under vägen. Poäng ska tilldelas enligt 

följande: 

- Infiltrationsdiken med låg (< 25 mm) eller ingen kant intill vägen längs minst 40 

procent av vägens sträckning (0,5X poäng). 

- Minst 50 procent av alla trummor för passage av ytvatten under vägen ska 

tillhandahålla plana och torra passagevägar för små djur (0,5X poäng). 

- Inga trummor som kanaliserar permanenta ytvattendrag ska förhindra uppströms 

migrering av fisk eller amfibiska arter (0,5X poäng). 

Trummor som tillåter passage av små djur eller vattendjur ska vara utformade enligt riktlinjer 

för bästa praxis, till exempel de som publicerades i handboken COST 341 eller liknande 

dokumentation som föreslås av den upphandlande myndigheten. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla detaljerad information om alla 

eventuella rännstenar, infiltrationsdiken eller trummor och jämföra utformningen med de 

riktlinjer för bästa praxis som identifierats av den upphandlande myndigheten. 

B19. Prestandakrav för djurpassager under vägen 

Poäng ska tilldelas för dräneringsinfrastruktur (trummor eller underfarter) som tillåter en säker 

passage för små djur, amfibier eller vattendjur under vägen. Poäng ska tilldelas enligt följande: 

- Infiltrationsdiken utan kant intill vägen längs minst 60 procent av vägens sträckning 

(0,5X poäng). 

- Alla trummor för passage av ytvatten under vägen ska tillhandahålla plana och torra 

passagevägar för små djur (0,5X poäng). 

- Inga trummor som kanaliserar permanenta ytvattendrag ska förhindra uppströms 

migrering av fisk eller amfibiska arter (0,5X poäng). 

Trummor som tillåter passage av små djur eller vattendjur ska vara utformade enligt riktlinjer 

för bästa praxis, till exempel de som publicerades i handboken COST 341 eller liknande 

dokumentation som föreslås av den upphandlande myndigheten. 

Kontroll:  

Projekteringsgruppen eller anbudsgivaren för projektering och byggande eller anbudsgivaren 

för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla detaljerad information om alla 

eventuella rännstenar, infiltrationsdiken eller trummor och jämföra utformningen med de 

riktlinjer för bästa praxis som identifierats av den upphandlande myndigheten. 

B20. Uppgifter om påstådd prestanda för tysta vägbeläggningar 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas om vägbeläggningen påstås uppnå CPX-bulleremissioner som är > 1 dB(A) lägre än de tekniska minimikraven (se B7). Poäng ska tilldelas i proportion till antalet decibel 

(dB(A)) som den uppskattade prestandan underskrider de tekniska minimikraven. 

Kontroll:  

Samma som anges i kontrollen för kriterium B7. 
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C. Byggande eller större tillbyggnader 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

C1. Utförande av vägbygget 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift måste se till att utförandet 

av vägbygget sker i enlighet med de överenskomna projekteringarna och specifikationerna. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande aspekter: 

- De viktigaste vägelementens miljöprestanda sett till 

koldioxidavtryck/livscykelanalys (kriterium B14) eller koldioxidutsläppen per ton 

transporterat material (kriterium B16). 

- Planen för hantering av schaktmassor och jord (kriterium B2). 

- Komponenter för bekämpning av vattenföroreningar, kapacitet för 

dagvattenutjämning, planen för miljöintegrering och -återställning och projektering 

för djurpassage i dräneringssystemet (kriterierna B3, B4, B5, B17, B18 och B19). 

- Överbyggnadens livslängd (kriterium B11). 

- Genomförande av planen för att minska trafikträngseln (kriterium B10). 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska, ifall en betydande 

avvikelse från konstruktionskraven bedöms som nödvändig under byggnadsfasen, informera 

den upphandlande myndigheten och komma överens om en eventuell avvikelse, om detta är 

motiverat. 

För de fall då ingen överenskommelse uppnås ska det i kontraktsklausulerna finnas ett fastställt 

förfarande för att fatta beslut om lämpliga och proportionerliga påföljder för bristande 

efterlevnad och/eller avhjälpande eller mildrande åtgärder. 

C1. Utförande av vägbygget 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift måste se till att utförandet 

av vägbygget sker i enlighet med de överenskomna projekteringarna och specifikationerna. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande aspekter: 

- Vägbeläggningens makrotextur (medelprofildjup) (se kriterium B13). 

- De viktigaste vägelementens miljöprestanda sett till koldioxidavtryck/livscykelanalys 

(kriterium B14) eller koldioxidutsläppen per ton transporterat material (kriterium 

B16). 

- Planen för hantering av schaktmassor och jord (kriterium B2). 

- Komponenter för bekämpning av vattenföroreningar, kapacitet för 

dagvattenutjämning, planen för miljöintegrering och -återställning och projektering 

för djurpassage i dräneringssystemet (kriterierna B3, B4, B5, B17, B18 och B19). 

- Överbyggnadens livslängd (kriterium B11). 

- Genomförande av planen för att minska trafikträngseln (kriterium B10). 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska, ifall en betydande 

avvikelse från konstruktionskraven bedöms som nödvändig under byggnadsfasen, informera 

den upphandlande myndigheten och komma överens om en eventuell avvikelse, om detta är 

motiverat. 

För de fall då ingen överenskommelse uppnås ska det i kontraktsklausulerna finnas ett fastställt 

förfarande för att fatta beslut om lämpliga och proportionerliga påföljder för bristande 

efterlevnad och/eller avhjälpande eller mildrande åtgärder. 
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C2. Ej tillämpligt. C2. Den färdiga vägens kvalitet – övervakning av prestandaparametrarna 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska kontrollera att de 

överenskomna prestandaparametrarna för rullmotståndet, som påverkar trafikens 

bränsleförbrukning, är uppfyllda. Kontroller ska göras när vägbygget är klart och innan vägen 

öppnas samt sex månader efter öppningen (när vägen är i drift) och en kopia av testresultaten 

ska tillhandahållas. 

Om resultaten inte uppfyller kraven hänvisas till den generella texten för klausuler om 

fullgörande av kontrakt i C1. 

C3. Inblandning av återvunnet innehåll 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

När material levereras till arbetsplatsen ska innehållet av återvunnet material med tydlig spårbarhet kontrolleras för varje sats12 av produkten, så att det stämmer överens med det uppgivna 

innehållet. 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska verifiera att det uppgivna 

innehållet stämmer genom att tillhandahålla endera av följande: 

- En oberoende tredjepartscertifiering av spårbarheten och massbalansen för produkten och/eller återvinningsprodukten. 

- Motsvarande dokumentation från producenten eller producenterna. 

C4. Kontroll av lågtemperaturasfalt 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Läggningstemperaturen för lågtemperaturasfalt ska kontrolleras för varje sats13 av produkten på arbetsplatsen. 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla endera av 

följande: 

- Ett certifikat från ett oberoende laboratorium som anger av den maximala läggningstemperaturen för asfalten. 

- Motsvarande dokumentation från asfaltsproducenten eller -producenterna. 

C5. Genomförande av planen för hantering av schaktmassor och jord 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska införa ett system för att 

övervaka och rapportera åtgärder som rör schaktmassor och jord under arbetets fortgång på arbetsplatsen. I systemet ska ingå data som anger de vikter som genereras (matjord och 

schaktmassor), procentandelen återanvänt/återvunnet material på plats och procentandelen återanvänt/återvunnet material på annan plats. 

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

13 Med sats avses en kvantitet av en produkt som är märkt på samma sätt och tillverkad av samma blandaranläggning och under samma förhållanden enligt ett fastställt blandningsförhållande med samma ingångsmaterial. 
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Systemet ska även följa vart schaktmassorna skickas och kontrollera att de hamnar på rätt ställe. Uppgifter från denna övervakning och spårning ska lämnas till den upphandlande myndigheten 

med ett överenskommet intervall. 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska, ifall en betydande 

avvikelse från planen för hantering av schaktmassor och jord bedöms nödvändig, informera den upphandlande myndigheten och komma överens om en eventuell avvikelse, om detta är 

motiverat. 

 

C6. Inspektion av komponenter för bekämpning av vattenföroreningar i dräneringssystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Entreprenören ska utföra inspektioner på plats för att fastställa dräneringssystemets dimensioner, förbindelserna och anslutningarna mellan dräneringskomponenterna och att dessa komponenter 

är i enlighet med projekteringsplanerna. Information ska skickas till den upphandlande myndigheten i enlighet med en överenskommen tidsplan. 

Om resultaten är otillfredsställande eller inte uppfyller kraven hänvisas till den generella texten för klausuler om fullgörande av kontrakt i C1. 

C7. Byggande av komponenter baserade på ”mjuka tekniska lösningar” för bekämpning av vattenföroreningar i dräneringssystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Entreprenören ska utföra inspektioner på plats både under och efter installationen av de bevuxna dräneringskomponenterna och se till att lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med riktlinjerna för 

bästa praxis för etablering av växttäcken för SuDS-dräneringskomponenter. Information ska skickas till den upphandlande myndigheten i enlighet med en överenskommen tidsplan. 

Om resultaten är otillfredsställande eller inte uppfyller kraven hänvisas till den generella texten för klausuler om fullgörande av kontrakt i C1. 

 

C8. Inspektion av kapaciteten för dagvattenutjämning i dräneringssystem 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska inspektera 

dräneringssystemet under byggnadsstadiet för att säkerställa att det följer den överenskomna utformningen och se till att det uppfyller de dimensioner, lutningar och andra tekniska 

parametrar som anges i projekteringen. 

Om resultaten är otillfredsställande eller inte uppfyller kraven hänvisas till den generella texten för klausuler om fullgörande av kontrakt i C1. 

 

C9. Inspektion av kapaciteten för dagvattenutjämning i dräneringssystem med komponenter med ”mjuka tekniska lösningar” 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska utföra inspektioner på 

plats både under och efter installationen av de bevuxna dräneringskomponenterna och se till att lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med riktlinjerna för bästa praxis för etablering av växttäcken 

för SuDS-dräneringskomponenter. 

Om resultaten är otillfredsställande eller inte uppfyller kraven hänvisas till den generella texten för klausuler om fullgörande av kontrakt i C1. 
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C10. Genomförande av planen för miljöintegrering och -återställning 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Under arbetets gång ska huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift tillåta 

att platsinspektioner utförs på byggarbetsplatsen i syfte att kontrollera att planen har genomförts. 

När arbetet är klart ska huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift tillåta 

att en slutlig platsinspektion utförs på byggarbetsplatsen i syfte att kontrollera att planen, och eventuella överenskomna avvikelser från planen, har genomförts. 

Om resultaten är otillfredsställande eller inte uppfyller kraven hänvisas till den generella texten om klausuler om fullgörande av kontrakt i C1. 

 

C11. Inspektion av djurpassager under vägen och andra åtgärder 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska genomföra inspektioner 

av eventuella infiltrationsdiken eller trummor som ingår i anbudet både under och omedelbart efter bygget. Syftet är att kontrollera att de uppfyller minimikraven för de tekniska detaljer som 

specificeras i projekteringen och att de uppfyller de krav som krävs för tilldelning av poäng. 

Om resultaten är otillfredsställande eller inte uppfyller kraven hänvisas till den generella texten för klausuler om fullgörande av kontrakt i C1. 

C12. Kontroll av bulleremissioner under byggnadsarbete 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Under byggnads-/underhållsarbete ska huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande 

och drift se till att 

- ett lämpligt bullerskydd finns på plats som är i enlighet med eller överträffar projekteringens specifikationer, 

- bullernivåerna i mottagarområdet övervakas under den tidsperiod som har överenskommits med den upphandlande myndigheten, 

- bullerdata bearbetas för att få fram samlade Lden- och Lnight-värden för varje dag under arbetets tidsperiod som kan jämföras med de gränser som har överenskommits med den 

upphandlande myndigheten. 

Om Lden- och/eller Lnight-värdena visar sig överskrida de gränser som har definierats i det godtagna anbudet under den överenskomna övervakningsperioden, kan den upphandlande myndigheten 

stoppa arbetet eller utfärda påföljder i enlighet med vad som definieras i anbudsinfordran. Eventuella påföljder ska öka i proportion till produkten av det antal dB(A) som gränserna överskreds 

och den tid under vilken detta pågick. 



 

34 

 

C13. Test av produktionsöverensstämmelse för tysta vägbeläggningar 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

När byggnadsarbetet har slutförts, och 4–12 veckor efter att vägen har öppnats, ska huvudentreprenören för bygget, entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören 

med ansvar för projektering, byggande och drift låta en oberoende och behörig tredje part utföra ett CPX-test av produktionsöverensstämmelsen, för att kontrollera att bulleremissionerna från 

vägbeläggningen överensstämmer med de värden som angetts i projekteringen. 

Testerna ska utföras med användning av ett specialanpassat fordon och i enlighet med ISO/DIS 11819-2. Referensdäcken som ska användas vid test ska vara standardradialdäck för test med 

dimensionen P225/60 R16, enligt definitionen i ASTM F2493-14, och detta bör tydligt meddelas i anbudsinfordran. 

Testerna bör utföras under torra förhållanden och för porösa vägytor ska det ha gått minst två dygn sedan det senaste regnet. 

Om CPX-mätvärdena inte klarar de gränser som angetts i projekteringen ska entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande 

och drift drabbas av ekonomiska påföljder och/eller vara skyldig att utföra avhjälpande åtgärder utan extra kostnad för den upphandlande myndigheten. 

Om en närmare analys av vägsträckan visar att endast en liten del av vägen inte klarar bullergränsvärdena, ska eventuella avhjälpande åtgärder endast sättas in för denna del. 

Vilka förutsättningar som gäller för eventuella påföljder eller avhjälpande åtgärder ska tydligt framgå i anbudsinfordran. 

C14. Genomförande av planen för att minska trafikträngseln 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska tillhandahålla skriftliga 

bevis på att planen för att minska trafikträngseln har genomförts på korrekt sätt. 

Den upphandlande myndigheten ska verifiera de specifika kraven gällande trafikträngselhantering (ITS-enheter, reversibla körfält och vägrensutnyttjande) när bygget är klart men innan vägen 

öppnar, samt sex månader efter öppningen (när vägen är i drift). 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska, ifall en betydande 

avvikelse från planen för att minska trafikträngseln bedöms nödvändig, informera den upphandlande myndigheten och komma överens om en eventuell avvikelse, om detta är motiverat. 

Om resultaten är otillfredsställande eller inte uppfyller kraven hänvisas till den generella texten för klausuler om fullgörande av kontrakt i C1. 
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D. Användning av vägen 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

D1. Prestandans varaktighet hos tysta vägbeläggningar 

När lokal eller nationell lagstiftning kräver detta eller när låga bullernivåer från vägen anses 

vara ett prioriterat område. 

Bulleremissionerna från en tyst vägbeläggning, som uppmätts genom användning av CPX-

metoden som definieras i ISO/DIS 11819-2, ska inte överskrida följande gränsvärden, som 

anges som en funktion av vägens högsta tillåtna hastighet, under en femårsperiod efter testet av 

produktionsöverensstämmelsen: 

- 93 dB(A) vid 50 km/h, 

- 98 dB(A) vid 70 km/h, 

- 101 dB(A) vid 90 km/h. 

Test ska utföras åtminstone en gång under varje 30-månadersperiod efter öppnandet av vägen. 

CPX-testfordon och/eller -släpvagnar ska använda radialdäck med dimensionen P225/60 R16, 

enligt definitionen i ASTM F2493-14, med minst 5 mm däckmönster. 

Alla testdata ska räknas om till en lufttemperatur på 20 °C. Osäkerhetsanalys av testvärdena 

ska utföras enligt Guide to the expression of uncertainty in measurement (ISO/IEC Guide 98-

3:2008, ej översatt till svenska) och testerna ska visa att resultaten, inklusive deras osäkerheter, 

inte överstiger de värden som anges ovan, eller mer ambitiösa värden som hävdas i 

projekteringen, med mer än 1 dB(A). 

En analys av variansen inom olika delar av den testade vägsträckan ska visa att ingen enskild 

del av sträckan överskrider dessa övergripande gränsvärden med mer än 2 dB(A). 

Kontroll:  

Testrapporter från CPX-tester som har utförts av oberoende och behöriga myndigheter och 

som är i enlighet med ISO/DIS 11819-2 ska lämnas in till den upphandlande myndigheten och 

testvärdena ska klara ovanstående tillämpliga gränsvärden. 

D1. Prestandans varaktighet hos tysta vägbeläggningar 

När lokal eller nationell lagstiftning kräver detta eller när låga bullernivåer från vägen anses 

vara ett prioriterat område. 

Bulleremissionerna från en tyst vägbeläggning, som uppmätts genom användning av CPX-

metoden som definieras i ISO/DIS 11819-2, ska inte överskrida följande gränsvärden, som 

anges som en funktion av vägens högsta tillåtna hastighet, under en femårsperiod efter testet av 

produktionsöverensstämmelsen: 

- 90 dB(A) vid 50 km/h, 

- 95 dB(A) vid 70 km/h, 

- 98 dB(A) vid 90 km/h. 

Test ska utföras åtminstone en gång under varje 30-månadersperiod efter öppnandet av vägen. 

CPX-testfordon och/eller -släpvagnar ska använda radialdäck med dimensionen P225/60 R16, 

enligt definitionen i ASTM F2493-14, med minst 5 mm däckmönster. 

Alla testdata ska räknas om till en lufttemperatur på 20 °C. Osäkerhetsanalys av testvärdena 

ska utföras enligt Guide to the expression of uncertainty in measurement (ISO/IEC Guide 98-

3:2008, ej översatt till svenska) och testerna ska visa att resultaten, inklusive deras osäkerheter, 

inte överstiger de värden som anges ovan, eller mer ambitiösa värden som hävdas i 

projekteringen, med mer än 1 dB(A). 

En analys av variansen inom olika delar av den testade vägsträckan ska visa att ingen enskild 

del av sträckan överskrider dessa övergripande gränsvärden med mer än 2 dB(A).   

Kontroll:  

Testrapporter från CPX-tester som har utförts av oberoende och behöriga myndigheter och 

som är i enlighet med ISO/DIS 11819-2 ska lämnas in till den upphandlande myndigheten och 

testvärdena ska klara ovanstående tillämpliga gränsvärden. 
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KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

D2. Prestandans varaktighet hos tysta vägbeläggningar 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Under den femårsperiod som följer på testet av produktionsöverensstämmelsen ska huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller 

entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift låta en oberoende och behörig tredje part utföra CPX-tester av bulleremissionerna från vägbeläggningen, i enlighet med den metod 

som definieras i den tekniska specifikationen D1. 

Testerna bör utföras under torra förhållanden och för porösa vägytor ska det ha gått minst två dygn sedan det senaste regnet. 

Om CPX-mätvärdena inte klarar de tillämpliga gränsvärdena enligt kriteriet om prestandans varaktighet, ska entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med 

ansvar för projektering, byggande och drift drabbas av ekonomiska påföljder och/eller vara skyldig att utföra avhjälpande åtgärder utan extra kostnad för den upphandlande myndigheten. 

Vilka förutsättningar som gäller för eventuella påföljder eller avhjälpande åtgärder ska tydligt framgå i anbudsinfordran. 

D3. Genomförande av planen för underhåll och upprustning 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Detta alternativ är aktuellt för entreprenadkontrakt för projektering, byggande och drift där kontrollen ska utföras av entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift. 

Entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska, ifall en betydande avvikelse från planen för underhåll och upprustning bedöms nödvändig, informera den upphandlande 

myndigheten och komma överens om en eventuell avvikelse, om detta är motiverat. 
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E. Underhåll och drift 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

E1. Asfalt med tjärinnehåll 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Den upphandlande myndigheten kan tillämpa detta kriterium om tjärinnehållet i ytlagren (slitlager + bindlager) och bärlagret (eller bärlagren) överskrider det gränsvärde som anges i den 

nationella lagstiftningen. 

Om tjärinnehållet i asfalten som ska återvinnas överskrider det gränsvärde som anges i den nationella lagstiftningen, ska bästa tillgängliga teknik (enligt vad som anses vara den bästa 

tillgängliga tekniken i varje medlemsstat med tanke på de lokala omständigheterna) för att behandla den återvunna asfalten med tjärinnehåll tillämpas och tillämpningen ska beskrivas i en 

teknisk rapport. 

Kontroll:  

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska överlämna en teknisk 

rapport som anger bästa tillgängliga teknik för att behandla den återvunna asfalten med tjärinnehåll via kall blandning på plats och/eller externt. 

Ett system ska användas för att övervaka och redogöra för den återvunna asfalten med tjärinnehåll och för att följa vart den skickas, ifall den lämnar platsen, eller dess återanvändning på plats. I 

systemet ska materialmängder specificeras och platser identifieras (med användning av kartor eller GIS). Uppgifter från övervakningen ska överlämnas till den upphandlande myndigheten. 

E2. Plan för redovisning och hantering av rivningsavfall 

Minst 70 viktprocent av det ofarliga avfall som uppstår under rivning, inklusive återfyllning, 

ska förberedas för återanvändning, återvinning eller andra former av materialåtervinning. Detta 

ska bland annat innefatta 

(i) betong, återvunnen asfalt (RAP – Reclaimed Asphalt Pavement) och ballast som 

återvunnits från de viktigaste vägelementen, 

(ii) material som återvunnits från övriga element. 

Återfyllning ska inte tillåtas på grönområden som ligger utanför vägbanan. Återfyllning på 

genomträngliga delar av vägbanan får endast ske med användning av schaktmassor och jord. 

Återanvänt, återvunnet och materialåtervunnet material ska endast användas för återfyllning på 

ogenomträngliga delar av vägbanan. 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska innan rivningen 

påbörjas redovisa vad som kan återanvändas, återvinnas eller materialåtervinnas. 

Avfallsredogörelsen ska innefatta följande: 

(i) Identifiering och riskbedömning av farligt avfall. 

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

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

E2. Plan för redovisning och hantering av rivningsavfall 

Minst 90 viktprocent av det ofarliga avfall som uppstår under rivning, inklusive återfyllning, 

ska förberedas för återanvändning, återvinning eller andra former av materialåtervinning. Detta 

ska bland annat innefatta 

(i) betong, återvunnen asfalt (RAP – Reclaimed Asphalt Pavement) och ballast som 

återvunnits från de viktigaste vägelementen, 

(ii) material som återvunnits från övriga element. 

Återfyllning ska inte tillåtas på grönområden som ligger utanför vägbanan. Återfyllning på 

genomträngliga delar av vägbanan får endast ske med användning av schaktmassor och jord. 

Återanvänt, återvunnet och materialåtervunnet material ska endast användas för återfyllning på 

ogenomträngliga delar av vägbanan. 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska innan rivningen 

påbörjas redovisa vad som kan återanvändas, återvinnas eller materialåtervinnas. 

Avfallsredogörelsen ska innefatta följande: 

(i) Identifiering och riskbedömning av farligt avfall. 

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

(iii) En uppskattning av återanvändnings- och återvinningspotentialen i procent, baserat 
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på föreslagna system för avfallssortering under rivningsprocessen. 

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

för rivningen. 

Kontroll: 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska lämna in en 

redovisning före rivning som innehåller den specificerade informationen. Ett system för att 

övervaka och redogöra för avfallet som uppstår ska användas. Vart ivägskickat avfall och 

avfall som upphör att vara avfall tar vägen ska följas genom fraktsedlar och fakturor. Uppgifter 

från övervakningen ska överlämnas till den upphandlande myndigheten. 

på föreslagna system för avfallssortering under rivningsprocessen. 

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

för rivningen. 

Kontroll: 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska lämna in en 

redovisning före rivning som innehåller den specificerade informationen. Ett system för att 

övervaka och redogöra för avfallet som uppstår ska användas. Vart ivägskickat avfall och 

avfall som upphör att vara avfall tar vägen ska följas genom fraktsedlar och fakturor. Uppgifter 

från övervakningen ska överlämnas till den upphandlande myndigheten. 

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

E3. Genomförande av planen för underhåll och upprustning 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska åta sig att underhålla 

vägen enligt planen för underhåll och upprustning (se kriterium B12). 

E4. Utförande av vägunderhåll 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift måste se till att utförandet 

av vägunderhållet sker i enlighet med de överenskomna projekteringarna och 

specifikationerna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande aspekter: 

- De viktigaste vägelementens miljöprestanda sett till 

koldioxidavtryck/livscykelanalys (kriterium B14) eller koldioxidutsläppen per ton 

transporterat material (kriterium B16). 

- Komponenter för bekämpning av vattenföroreningar, kapacitet för 

dagvattenutjämning, planen för miljöintegrering och -återställning och projektering 

för djurpassage i dräneringssystemet (kriterierna B3, B4, B5, B17, B18 och B19). 

- Överbyggnadens livslängd (kriterium B11). 

- Genomförande av planen för att minska trafikträngseln (kriterium B10). 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska, ifall en betydande 

avvikelse från konstruktionskraven bedöms som nödvändig under byggnadsfasen, informera 

den upphandlande myndigheten och komma överens om en eventuell avvikelse, om detta är 

motiverat. 

För de fall då ingen överenskommelse uppnås ska den upphandlande myndigheten ha ett 

E4. Utförande av vägunderhåll 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift måste se till att utförandet 

av vägunderhållet sker i enlighet med de överenskomna projekteringarna och 

specifikationerna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande aspekter: 

- Vägbeläggningens makrotextur (medelprofildjup) (se kriterium B13). 

- De viktigaste vägelementens miljöprestanda sett till 

koldioxidavtryck/livscykelanalys (kriterium B14) eller koldioxidutsläppen per ton 

transporterat material (kriterium B16). 

- Komponenter för bekämpning av vattenföroreningar, kapacitet för 

dagvattenutjämning, planen för miljöintegrering och -återställning och projektering 

för djurpassage i dräneringssystemet (kriterierna B3, B4, B5, B17, B18 och B19). 

- Överbyggnadens livslängd (kriterium B11). 

- Genomförande av planen för att minska trafikträngseln (kriterium B10). 

Huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande 

eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift ska, ifall en betydande 

avvikelse från konstruktionskraven bedöms som nödvändig under byggnadsfasen, informera 

den upphandlande myndigheten och komma överens om en eventuell avvikelse, om detta är 

motiverat. 
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fastställt beslutsträd för att fatta beslut om lämpliga och proportionerliga påföljder för 

bristande efterlevnad och/eller avhjälpande eller mildrande åtgärder. 

För de fall då ingen överenskommelse uppnås ska den upphandlande myndigheten ha ett 

fastställt beslutsträd för att fatta beslut om lämpliga och proportionerliga påföljder för 

bristande efterlevnad och/eller avhjälpande eller mildrande åtgärder. 

E5. Inblandning av återvunnet innehåll 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Samma som C3. 

 

E6. Kontroll av lågtemperaturasfalt 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Samma som C4. 

 

E7. Genomförande av planen för miljöintegrering och -återställning 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Under arbetet ska huvudentreprenören för bygget eller entreprenören med ansvar för projektering och byggande eller entreprenören med ansvar för projektering, byggande och drift se till att 

lämpliga åtgärder vidtas så att det etablerade växttäcket och habitatens kvalitet kan upprätthållas. Dessa åtgärder kan innefatta, men är inte begränsade till, utspridning av marktäckande 

material/kompost, beskärning, utbyte av döda växter m.m. 

Om resultaten är otillfredsställande eller inte uppfyller kraven hänvisas till den generella texten om klausuler om fullgörande av kontrakt i E4. 

 

E8. Övervakning av bulleremissioner under underhåll 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Samma som C12. 

 

E9. Genomförande av planen för att minska trafikträngseln 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Samma som C14. 
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F. Slutet av livscykeln 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

F1. Plan för redovisning och hantering av rivningsavfall 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Samma som E2. 
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3 LIVSCYKELKOSTNADER 

Begreppet livscykelkostnad (LCC) har haft stor betydelse för framtagningen av dessa kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av projektering, byggande och 

underhåll av vägar. LCC kan användas för att bedöma den totala ägarskapskostnaden för en väg under hela dess beräknade eller ekonomiska livslängd. I synnerhet möjliggör 

LCC en jämförande kostnadsbedömning över en angiven tidsperiod, med hänsyn tagen till alla relevanta ekonomiska faktorer vad gäller såväl initiala kapitalkostnader som 

framtida driftskostnader och ersättningskostnader. 

 

3.1 Syftet med att beakta livscykelkostnader och dessas användningsområden 

LCC är särskilt relevant när man vill uppnå en förbättrad miljöprestanda, eftersom högre initiala kapitalkostnader kan krävas för att få lägre driftskostnader under livscykeln. 

På så sätt representerar LCC en metod för att fatta effektiva och långsiktiga investeringsbeslut.  

För väginfrastrukturer utgör tillgångsförvaltning en systematisk process för att underhålla, uppgradera och utnyttja materiella tillgångar på ett kostnadseffektivt sätt, med 

användning av en rad vägförvaltningsmetoder och -verktyg för både kort- och långsiktig planering.  

LCC är ofta det första steget för att skapa en heltäckande strategi för tillgångsförvaltningen. LCC kan användas som ett verktyg under stadierna projektdefiniering, 

grundläggande projektering och detaljerad projektering, eftersom livscykelkostnaden kan användas för att välja och optimera den projektering som ger de lägsta totala 

kostnaderna (och det högsta restvärdet) under tillgångens livscykel. Ett fullständigt LCC-arbete kan utföras med hjälp av ISO-standarden 15685-5 eller motsvarande. 

 

3.2 Hur kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling kan minska livscykelkostnaderna 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av projektering, byggande och underhåll av vägar kommer att få en positiv inverkan på vissa av nyckelfaktorerna som 

påverkar de totala livscykelkostnaderna för en väg. Dessa faktorer tas kortfattat upp nedan, med hänvisning till de viktigaste LCC-kostnadsvariablerna. Det bör dock 

observeras att de potentiella fördelarna alltid är beroende av de specifika förutsättningarna för varje projekt (t.ex. plats, klimatförhållanden, lokal tillgänglighet och 

byggpraxis). 

- Anskaffningskostnader:  

o Urvalskriterierna kan användas för att genom upphandlingen få kunniga projektledare, projekteringsgrupper, kostnadskonsulter och entreprenörer, vilket brukar 

minska risken för överskridna budgetramar för innovativa projekt. 

o I det vägledande dokumentet som åtföljer kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling uppmärksammas hur kostnadsbesparingar kan identifieras genom 

tidig bedömning av alternativ, till exempel utvärdering av olika vägsträckningar. 

o Genom kriterierna för resurseffektivt byggande uppmuntras till en minskning av transportkostnaderna för viktigare byggnadsmaterial (till exempel asfalt, betong 

och ballast) och användning av lågtemperaturasfalt, som är mindre energikrävande under produktionsfasen. Allt detta kan bidra till lägre byggkostnader. 

Dessutom kan terrassering och underarbete stå för upp till 30 procent av projektkostnaderna under komplexa orografiska förhållanden och kriterierna för 

optimerad hantering av schaktmassor är inriktade på kostnadsminskningar inom detta område.  

- Kostnader för drift, underhåll och upprustning: 
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o Strategierna för underhåll och upprustning syftar till att ge välfungerande vägöverbyggnader och kostnadsoptimala lösningar genom bevarande, förbättring och 

utnyttjande av infrastrukturtillgångarna. Om underhållsåtgärder planeras i tid kan dessutom kostnaderna för trafikträngsel minimeras. 

o Byggnadskvaliteten för vägbeläggningar med lågt rullmotstånd, dräneringssystem och tysta vägbeläggningar tas också upp, för att säkerställa att den planerade 

prestandan enligt projekteringen uppnås. Detsamma gäller ett korrekt genomförande av arbetet så att parametrarna uppfyller konstruktionsspecifikationerna.  

o Som en del av kriterierna finns även möjlighet att utföra en analys av koldioxidavtrycket eller en livscykelanalys (LCA) för vägen. Med en sådan 

livscykelanalys går det att ta fram modeller och optimeringar såväl för hela vägens livslängd som för livslängden på enskilda vägelement baserat på 

uppskattningar av underhålls- och upprustningskostnader och bedömningar av användbar livslängd.  

o En nominell minimilivslängd för vägens överbyggnad (exklusive slitlagret) har också tagits med, som tar hänsyn till att materialen med längst livslängd kan 

medföra högre byggkostnader, men även att dessa kostnader kan kompenseras av ett lägre underhållsbehov. 

o Att ta med specifika krav för projekt som innefattar projektering, byggande och drift kan vara ett sätt att uppmuntra entreprenörer att minimera de långsiktiga 

driftskostnaderna, inklusive kostnaderna för löpande underhåll, förebyggande underhåll och upprustning, till nytta för båda parter. 

- Restvärde:  

o Användning av kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling visar tydligt att vägen har en förbättrad miljöprestanda, vilket – eftersom det minskar de 

löpande kostnaderna och visar på ansvarsfulla investeringar – i sin tur kan bidra till att bibehålla eller förbättra dess framtida tillgångsvärde.  

I kriterierna tas dessutom hänsyn till mer ogripbara fördelar, som användarnas trivsel, komfort och tillfredsställelse. Till exempel kan en minskning av trafikträngseln öka 

användarnas (förarnas) komfort och minska antalet förlorade fordonstimmar.  

Slutligen kan även en minskning av samhällskostnaderna för specifika miljöeffekter (externa miljöeffekter) uppnås genom användning av kriterierna. Här följer några 

exempel: 

- Kriterierna rörande rullmotstånd, som är kopplade till vägbeläggningens struktur och skrovlighet, är direkt relaterade till fordonens bränsleförbrukning under 

användningsfasen (en minskning av rullmotståndet på 10 procent kan leda till en minskad bränsleförbrukning på 1–2 procent) och därigenom till utsläppen av 

växthusgaser. Den lägre bränsleförbrukningen leder även till ekonomiska fördelar för väganvändarna (förarna). 

- Kriterierna rörande trafikträngsel syftar till att minska den extra bränsleförbrukning och de utsläpp som är kopplade till trafikträngsel och som kan utgöra en betydlig 

del av vägens livscykelkostnader, i synnerhet för motorvägar och andra större vägar. 

- Kriterierna rörande bullerföroreningar påverkar både människors hälsa och ekonomiska faktorer som fastighetsvärden. De externa kostnaderna för bulleremissioner 

från passagerarfordon på vägarna har uppskattats till i genomsnitt 2 euro per 1 000 pkm (passagerarkilometer) och från fraktfordon till 2,5 euro per 1 000 tonkm – 

vilket tillsammans ger en uppskattad totalsumma på runt 20 miljarder euro för år 2008 i EU:s 28 medlemsstater. 

- Kriterierna rörande dräneringssystem (”hårda” eller ”mjuka” tekniska lösningar) kan hjälpa till att minska risken för översvämningar. För närvarande beräknas 

skadorna från översvämningar varje år uppgå till 5,3–6,4 miljarder euro inom EU och påverka 200 000 människors liv. En nyligen genomförd studie från 

kommissionens gemensamma forskningscenter förutspår att de årliga kostnaderna för dessa skador skulle kunna öka sju till åtta gånger om till år 2050 och 

därigenom nå 40 miljarder euro och påverka 500 000 människors liv varje år. 
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Tekniska bilagor  
Bilaga A 

Riktlinjer till stöd för kriterium B14 (kärnkriterium): Alternativ 1 – koldioxidavtryck 

I tilldelningskriteriet B14 (kärnkriterium) anges det att koldioxidavtrycket kan användas av anbudsgivare för att demonstrera 

hur de har minskat miljöeffekterna av ett vägbygge. I denna kortfattade vägledning beskrivs 

- när detta kriterium kan användas, 

- de regler som krävs för att se till att anbuden är jämförbara,  

- det tekniska stöd som behövs för valet av anbud. 

All användning av koldioxidavtryck ska utföras i enlighet med ISO 14067 eller motsvarande. 

1.1 När kan alternativet med koldioxidavtryck (alternativ 1) användas? 

Användning av kriteriet B14 rekommenderas endast när förbättringsalternativ kan jämföras mot en färdig vägprojektering 

som används som referens och/eller när olika vägprojekteringsförslag kan jämföras med varandra. Därför är kriteriet relevant 

vid följande upphandlingsscenarier: 

- När kunden redan har en vägprojektering som referens och en mängdförteckning som kan användas för att räkna 

fram ett vägledande pris för jämförelse av anbud. 

- När en projekteringstävling ska användas för att uppmuntra förslag på innovativa vägprojekteringar från 

projekteringsgrupper och/eller entreprenörer. 

I dessa scenarier kan en analys av koldioxidavtrycket göras till ett tilldelningskrav. 

1.2 Kommer det att krävas ytterligare experthjälp för att bedöma anbuden? 

I alla anbudsprocesser för byggande och underhåll av vägar är det sannolikt att upphandlaren behöver experthjälp inom 

projektering och teknik för att fastställa krav och bedöma projekteringar. Därför kan upphandlaren behöva kalla in expertis i 

följande två stadier av upphandlingsprocessen: 

1. Vid framtagningen av projekteringsspecifikationer och prestandakrav: Anbudsgivarna ska instrueras om vilka 

tekniska krav de ska följa för att de inlämnade projekteringarna ska bli jämförbara. 

2. Vid bedömningen av projekteringar och förbättringsalternativ: En teknisk utvärdering av anbudsgivarnas sätt att 

uppfylla dessa kriterier bör utföras som stöd för upphandlaren. 

En teknisk granskare ska anlitas för att utföra en kritisk granskning av alla anbudsgivares analyser av koldioxidavtrycket, 

enligt riktlinjerna i bilaga C. 

1.3 Vilka instruktioner bör ges till anbudsgivarna? 

De nedanstående tekniska instruktionerna bör tas med i anbudsinfordran, så att anbuden blir jämförbara. Om 

projekteringarna ska bedömas gentemot en referensväg ska detta tydligt anges och materialförteckningen tillhandahållas. 

Tekniska instruktioner för anbudsgivare som använder analys av koldioxidavtrycket för vägbedömning 

Teknisk punkt att ta 

upp 

Vad detta innebär i praktiken 

a. Metod och 

inventeringsdata 

Den konsekvensbedömningsmetod och de livscykelinventeringsuppgifter som ska användas av 

alla projekteringsgrupper ska, så långt det är möjligt, specificeras för att möjliggöra jämförelse. 

Verifierade primärdata kan användas för att fylla luckor enligt riktlinjerna i ISO 14067 eller 

motsvarande. För uppgifter från miljövarudeklarationer gäller ISO 14025 och EN 15804. ISO 

21930 kan också användas som en underliggande standard, om detta är relevant. 

Osäkerhetsnivån ska hanteras genom att inkludera 

1. en kvalitativ bedömning av osäkerheterna som baseras på bakgrundsuppgifternas 

källor, hur uppgifterna erhölls eller sammanställdes och vilken typ av process och 

teknik de representerar,   

2. en kvantitativ bedömning för de två viktigaste vägelement som identifierats i 

analysen (se punkt d och tabellerna a och b i kriterium B14). 

b. Jämförelse utifrån 

funktionell likvärdighet 

Följande egenskaper hos vägen ska specificeras som referenspunkter för alla projekteringar (se 

ISO 14067 eller motsvarande): 

- Relevanta tekniska och funktionella krav, enligt beskrivningen i prestandakraven. 
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- Den begärda livslängden. 

En allmänt använd funktionell enhet ska användas för att presentera resultaten (se ISO 14067 

eller motsvarande). 

c. Definition av vägens 

livscykel och gränser 

Analysens gränser ska sträcka sig från vaggan till graven, inklusive byggande (vilket innefattar 

materialproduktion och -transport), underhåll, användning och livscykelns slut. 

Mängden återvunnet eller återanvänt material ska fastställas enligt följande regler:  

- Ingående material (produktstadiet): Enligt reglerna i ISO 14067 eller motsvarande. 

- Utgående material (vid livscykelns slut eller i samband med underhåll): Enligt 

reglerna i EN 15804, avsnitt 6.4.3. 

d. Vägelement som 

omfattas av kriterierna 

Som minimum ska följande vägelement omfattas av kriterierna: 

- Underbyggnad, inklusive terrassering och underarbete. 

- Förstärkningslager. 

- Bärlager, bindlager och slitlager eller betongplattor. 

- Ytterligare kompletterande vägelement (valfritt). 

e. Indikator för 

livscykelkategori som 

ska användas för 

bedömningen 

Global uppvärmningspotential (GWP). 

 

 

 

Bilaga B 

Riktlinjer till stöd för kriterium B14 (utvidgat kriterium): Alternativ 2 – livscykelanalys (LCA) 

I tilldelningskriteriet B14 (utvidgat kriterium) anges det hur livscykelanalys (LCA) kan användas av anbudsgivare för att 

demonstrera hur de har minskat miljöeffekterna av ett vägbygge. I denna kortfattade vägledning beskrivs 

- när detta kriterium kan användas, 

- de regler som krävs för att se till att anbuden är jämförbara,  

- det tekniska stöd som behövs för valet av anbud. 

All användning av livscykelanalyser ska utföras i enlighet med ISO 14040/14044. 

2.1 När kan alternativet med livscykelanalys (alternativ 2) användas? 

Användning av kriteriet B14 rekommenderas endast när förbättringsalternativ kan jämföras mot en färdig vägprojektering 

som används som referens och/eller när olika vägprojekteringsförslag kan jämföras med varandra. Därför är kriteriet relevant 

vid följande upphandlingsscenarier: 

- När kunden redan har en vägprojektering som referens och en mängdförteckning som kan användas för att räkna 

fram ett vägledande pris för jämförelse av anbud. 

- När en projekteringstävling ska användas för att uppmuntra innovativa vägprojekteringar från 

projekteringsgrupper och/eller entreprenörer. 

I dessa scenarier kan en livscykelanalys användas som ett tilldelningskrav. 

2.2 Kommer det att krävas ytterligare experthjälp för att bedöma anbuden? 

I alla anbudsprocesser för byggande och underhåll av vägar är det sannolikt att upphandlaren behöver experthjälp inom 

projektering och teknik för att fastställa krav och bedöma projekteringar. Därför kan upphandlaren behöva kalla in expertis i 

följande två stadier av upphandlingsprocessen: 

1. Vid framtagningen av projekteringsspecifikationer och prestandakrav: Anbudsgivarna ska instrueras om vilka 

tekniska krav de ska följa för att de inlämnade projekteringarna ska bli jämförbara. 

2. Vid bedömningen av projekteringar och förbättringsalternativ: En teknisk utvärdering av anbudsgivarnas sätt att 

uppfylla dessa kriterier bör utföras som stöd för upphandlaren. 

En teknisk granskare ska anlitas för att utföra en kritisk granskning av alla anbudsgivares livscykelanalyser, enligt 

riktlinjerna i bilaga C. 
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2.3 Vilka instruktioner bör ges till anbudsgivarna? 

De nedanstående tekniska instruktionerna bör tas med i anbudsinfordran, så att anbuden blir jämförbara. Om 

projekteringarna ska bedömas gentemot en referensväg ska detta tydligt anges och materialförteckningen tillhandahållas. 

 

Tekniska instruktioner för anbudsgivare som använder livscykelanalys för vägbedömning 

Teknisk punkt att ta 

upp 

Vad detta innebär i praktiken 

a. Metod och 

inventeringsdata 

Den konsekvensbedömningsmetod och de livscykelinventeringsuppgifter som ska användas av 

alla projekteringsgrupper ska, så långt det är möjligt, specificeras för att möjliggöra jämförelse.  

Verifierade primärdata kan användas för att fylla luckor enligt riktlinjerna i ISO 14040/14044. 

För uppgifter från miljövarudeklarationer gäller ISO 14025 och EN 15804. ISO 21930 kan 

också användas som en underliggande standard, om detta är relevant. 

Osäkerhetsnivån ska hanteras genom att inkludera 

1. en kvalitativ bedömning av osäkerheterna som baseras på bakgrundsuppgifternas 

källor, hur uppgifterna erhölls eller sammanställdes och vilken typ av process och 

teknik de representerar,  

2. en kvantitativ bedömning för de två viktigaste vägelement som identifierats i 

analysen (se punkt d och tabellerna a och b i kriterium B14). 

b. Jämförelse utifrån 

funktionell likvärdighet 

Följande egenskaper hos vägen ska specificeras som referenspunkter för alla projekteringar (se 

ISO 14040/14044): 

- Relevanta tekniska och funktionella krav, enligt beskrivningen i prestandakraven. 

- Den begärda livslängden. 

En allmänt använd funktionell enhet eller referensenhet ska användas för att presentera 

resultaten (se ISO 14040). Livslängden ska tas i beaktande när den funktionella enheten 

definieras. 

c. Definition av vägens 

livscykel och gränser 

Analysens gränser ska sträcka sig från vaggan till graven, inklusive byggande (vilket innefattar 

materialproduktion och -transport), underhåll, användning och livscykelns slut (se ISO 14040).  

Mängden återvunnet eller återanvänt material ska fastställas enligt följande regler: 

- Ingående material (produktstadiet): Enligt reglerna i ISO 14044, avsnitt 4.3.4.3. 

- Utgående material (vid livscykelns slut eller i samband med underhåll): Enligt 

reglerna i EN 15804, avsnitt 6.4.3. 

d. Vägelement som 

omfattas av kriterierna 

Som minimum ska följande vägelement omfattas av kriterierna: 

- Underbyggnad, inklusive terrassering och underarbete. 

- Förstärkningslager. 

- Bärlager, bindlager och slitlager eller betongplattor. 

- Ytterligare kompletterande vägelement (valfritt). 

När detta är aktuellt ska tekniker för energiutvinning tas med i livscykelanalysen som 

ytterligare kompletterande vägelement och den el som produceras under användningsfasen ska 

dras bort från den energi som förbrukas under denna fas. 

e. Indikatorer för 

livscykelkategorier som 

ska användas för 

bedömningen 

 

Som minimum ska följande indikatorer för miljöpåverkanskategorier, som anges i EN 15804, 

användas: 

- Global uppvärmningspotential (GWP). 

- Fotokemisk ozonbildningspotential i troposfären (POCP). 

- Ozonnedbrytningspotential i stratosfären (ODP). 

- Försurningspotential för mark och vatten (AP). 

- Eutrofieringspotential (EP). 

- Abiotisk nedbrytningspotential – element (ADP, element). 

- Abiotisk nedbrytningspotential – fossila bränslen (ADP, fossila bränslen). 

Andra indikatorer som beskriver resursanvändning, avfall och utflöden och som identifieras av 

EN 15804 kan också tas med, helt eller delvis, om de inte redan omfattas av andra kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling, till exempel återvunnet innehåll. 

Ett viktningssystem för de indikatorer för miljöpåverkanskategorier som har valts ska 

användas för att bedöma den sammanlagda poängen. Detta viktningssystem ska väljas av den 

upphandlande myndigheten, utifrån endera av följande: 

- Ett lämpligt befintligt viktningssystem, till exempel något av de viktningssystem 
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som har antagits i vissa nationella LCA-program.  

- Ett viktningssystem som föreslås av den tekniska granskaren av livscykelanalyser (se 

bilaga C). 

När ett verktyg för livscykelanalys ger ett samlat poängvärde för vägen, ska endast resultaten 

för de miljöpåverkanskategorier som identifieras i EN 15804 tas med i beräkningen. 
 

 

Bilaga C 

Vägledning för den tekniska granskaren av livscykelanalyser 

Rollen som teknisk granskare går ut på att hjälpa upphandlaren att fastställa grundläggande regler för anbudsgivarna, med 

hänvisning till antingen bilaga A eller bilaga B beroende på det valda alternativet. 

Den tekniska granskaren ska föreslå och tillsammans med den upphandlande myndigheten komma fram till hur viktningen 

av LCIA-indikatorerna ska ske, vilket sedan ska anges i anbudsinfordran. 

Så snart anbud har tagits emot och öppnats ska den tekniska granskaren göra endera av följande: 

(i) Utföra en kritisk granskning av analyserna av koldioxidavtrycket, där metodvalen, uppgifternas kvalitet och 

jämförbarheten kontrolleras.  

(ii) Utföra en kritisk granskning av livscykelanalyserna, där metodvalen, uppgifternas kvalitet och jämförbarheten 

kontrolleras. 

Den kritiska granskningen ska utföras i enlighet med avsnitt 6 i ISO 14044 (ISO 14065 för koldioxidavtryck) och följande 

avsnitt i kommissionens rekommendation om produkters miljöavtryck (2013/179/EU): 

- Kritisk granskning av PEF-studier (bilaga II avsnitt 9, s. 54). 

- Checklista för insamling av data (bilaga III till bilaga II). 

- Datakvalitetskrav (bilaga II avsnitt 5.6, s. 33). 

- Tolkning av PEF-resultat (bilaga II avsnitt 7, s. 50). 

 


