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Beställargruppen

Beställargruppen är en samordningsgrupp för Gemensamma 
miljökrav för entreprenader, med representanter från:

❑ Trafikverket

❑ Malmö stad

❑ Göteborgs stad

❑ Stockholms stad



Gemensamma miljökrav i entreprenader

Krav på:

Systematiskt miljöarbete

Miljöplan

Drivmedel

Lätta fordon

Tunga fordon

Arbetsmaskiner

Kemiska produkter

Material och varor



Krav - historik

❑ Miljökrav har funnits hos respektive 
beställare sedan slutet av 90-talet, 
och varit gemensamma sedan 
mitten av 2000-talet

❑ Krav utkom 2012 (där det fanns 
skärpta krav från och med 2014).

❑ Krav utkom senast 2018 (med 
skärpta krav från och med 2020),
en utveckling av befintliga krav 
med nya klimatkrav.



Allmänt om miljökraven

❑ Miljökraven har utarbetats av Göteborgs, 
Malmö, Stockholms stad och Trafikverket 
i dialog med entreprenadbranschen.

❑ Kraven ska ställas tillsammans med övriga 
krav vid upphandlingar

❑ Miljökraven är minimum-/baskrav som 
ska upprätthållas i alla 
entreprenaduppdrag

❑ Kompletterande generella och 
objektspecifika krav tillkommer beroende 
på beställare och uppdrag



Varför gemensamma krav?

❑ Miljönytta på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. 

❑ För att de kan bidra till lägre energiförbrukning och utsläpp för att uppnå 

satta nationella, regionala och lokala miljö- och klimatmål. 

❑ Idéen är att de fyra beställarna presenterar gemensamma miljö- och 

klimatkrav så att såväl entreprenörer som deras leverantörer vet vilka krav 

som gäller och kan agera utifrån detta. 

❑ De fyra aktörerna står också för en stor andel av alla upphandlingar som 

sker i Sverige (50 - 100 miljarder/år). 



Miljökraven vill åstadkomma:

❑ Ett systematiskt miljöarbete hos entreprenören genom:

❑ Ett medvetet och ansvarsmässigt arbetssätt

❑ Minskad klimatpåverkan och minskade utsläpp genom:

❑ Aktiva val av kemiska produkter, material och varor och därmed 

minskad användning och spridning av farliga ämnen

❑ Aktiva val av fordon och arbetsmaskiner och därmed en lägre 

förbrukning av bränsle och energi

❑ Aktivt kravställande och påverkan i leverantörskedjan



Ledstjärnor 

❑ Enkla och tydliga

❑ Genomtänkta och förutsägbara

❑ Miljö och kostnadseffektiva

❑ Uppföljningsbara

❑ Vädja till utförarens kreativitet

Kraven ska vara: 

Samverkan med branschen utgör en förutsättning för att kunna utveckla 

miljöprestandan och för att samhällsmål kan nås!



Vägledning 

❑ Till kraven finns en vägledning som 
förklarar hur kraven ska tillämpas 
och förklarar olika begrepp. 



Uppföljning av kraven

❑ Städerna följer årsvis på ett urval av entreprenader, där 

Beställargruppen sammanställer resultatet.

❑ Trafikverket följer upp efterlevnaden i sina projekt genom sin 

egenkontroll, byggplatsuppföljning och stickprov.

❑ Beställarna gör också leverantörsrevisioner vid behov.



Vad händer om man inte följer kraven?

❑ Avvikelser hanteras efter avvikelsens art, och kan utmynna i 

förelägganden eller viten.

❑ Maskiner som inte uppfyller kraven måste bytas ut och får inte 

användas i entreprenaden. 

❑ Genom samverkan och kommunikation mellan de fyra 

beställarna skapas praxis, som ska ligga till grund för en likartad 

behandling och beslut. 

❑ Respektive beställarorganisation avgör vilka avsteg som medges.



Hemsidan

❑Mer information finns på hemsidan; Trafikverkets webbplats (sök på Miljökrav)

http://www.trafikverket.se/


Kortversion av kraven - Broschyr

❑Där finner ni  även denna kortversion!



TACK!


