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Miljöprogram inom 

Partnerskapet

Förändringar dec 2013

• Uppdatering från 2010 års version

• Omarbetade mål från km-andelar 

förnybart

• Till nettoutsläpp av koldioxid

• Energimål från % minskning till 

ett värde per pkm

• Uppdateringsintervall ca 4 år



Betydande negativa 

miljöaspekter

Klimat och Energi

Utsläpp klimatpåverkande gaser, energianvändning

Energieffektivitet måste öka oavsett drivmedel

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i tätorter, fortsätt minska utsläppen av 

avgaser - kväveoxider  och partiklar

Buller

Ibland höga bullernivåer

Behövs fortsatt arbete med att minska bullret



Positiva miljöaspekter
(ger en minskad miljöpåverkan)

Klimat och Energi

• Minskade utsläpp av Klimatpåverkande gaser och 

minskad Energianvändning som en konsekvens av att 

kollektivtrafiken ökar sin marknadsandel: människor 

använder kollektivtrafik i stället för privatbil.

• Markanvändning: Minskad 

trängsel och markanvändning 

genom att människor använder 

kollektivtrafik i stället för privatbil.
40 bilar * 1,2 resenärer 

= 48 pers

81 sittande 

+ 109 stående 

= 190 passagerare



Miljömål - miljökrav

• Endast krav på mest betydande 

miljöaspekter

• Övrig miljöpåverkan hanteras 

genom krav på systematiskt 

miljöarbete - miljöledningssystem



Miljömål

1 Klimat- och Energimål

År 2025 ska nettoutsläppen av koldioxid 

vara högst 8 gram per personkilometer
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Minskade nettoutsläpp av klimatgaser

Fossila drivmedel – ger nettoutsläpp av klimatgaser

Främst koldioxid (CO2)

1 liter diesel ger 2,54 kg koldioxid

Med tillverkning och distribution ca 3,1 kg

Drivmedel 
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Miljömål

1 Klimat- och Energimål

- År 2025 ska kollektivtrafikens energianvändning vara 

högst 0,15 kWh per personkilometer
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Miljömål

Klimat & Energi – 25  % energibesparing 

per personkilometer 

• Ökad beläggning i fordon

• Effektivare planering av trafik

• Förarutbildning

• Förbättrad teknik i fordon

• Förbättrad framkomlighet allt viktigare för lägre 

energi-användning och ökad attraktivitet och 

utökad kollektivtrafik. 

Kräver ökad samverkan mellan 

kollektivtrafikbranschen, väghållare och 

planansvariga inom städer och kommuner
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Miljömål

2 Luftkvalitetsmål

För bussar ska genomsnittsutsläppen per 

fordonskilometer av kväveoxider och partiklar år 2025 

vara 1,0 g/kWh för kväveoxider och 0,015 g/kWh för 

partiklar

3 Bullermål

Buller från kollektivtrafiken ska minska



Miljökravsbilaga
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• Rekommenderar starkt att 

beställaren använder dokumentet i 

dess helhet

• Undvik miljökrav i övriga delar av 

förfrågningsunderlaget

• Att klippa valda delar innebär risk 

för felaktigheter och att de olika 

delarna inte längre korresponderar

• En för varje trafikslag



Kravnivåer

Minimikrav Glest befolkade områden.

Baskrav Normal trafik.

Utökade krav Extra stränga krav önskas.

Beställarens krav specificeras av Beställaren 

skrivs in i aktuell tabell. 
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Miljökravs-

bilaga

ifyllningsbara rutor för 

beställarens val
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Miljökravsbilaga
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UPPGIFTER I ANBUD

• Beskrivning av hur miljökraven planeras uppfyllas

för samtliga år 

• Resultat av beräkning enligt avsnitt 6.2 och 6.3

• Beräkning energianvändning

• Antal planerade km per år för respektive fordonstyp 

och drivmedel, samt planerade fossilandelar i 

drivmedel

• Excelblad ska tas fram

• Om det under avtalets gång framkommer andra 

lösningar än de Trafikföretaget planerat för kan de 

efter godkännande av Beställaren användas om 

miljökraven uppfylls.

• Övriga krav är kontraktsvillkor



16

• Personbilar – Euroklass 5

• Bussar klass A & B inga krav utöver lagkrav

• Bussar Klass I, II & III

• Medelvärden av avgasnivåer

• Km-viktat

• Rekommendation inte förändra nivåerna 

sista 4-5 åren (tillägg: sista år alla tab)

• Beställarens krav – OBS 

konsekvensanalys

Avgaskrav



Energi- och drivmedelskrav
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Elenergi 

100% förnybar källa

Teknisk specifikation

EU direktiv om rena och energieffektiva 

fordon:

Från 1 juli 2011, Beställare skyldig ställa 

krav på energianvändning och 

utsläppsnivåer – under fordonens livstid
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Teknisk specifikation  bussar

Två metoder:

1. Monetär metod

2. Teknisk specifikation
- standardiserade gemenskapstestförfaranden 

(ex EU-krav för personbilar)

- jämförbarhet säkerställas genom 

1. allmänt vedertagna testförfaranden eller 

2. test utförda av myndigheter, 

3. i sista hand info från tillverkaren

Energi- och drivmedelskrav
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Monetär metod

CO2 0,40 kr/kg

Energi 0,59 kr/kWh

CO2 1,08 kr/kg

Energi 0,59 kr/kWh
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• SORT – allmänt vedertaget inom kollektivtrafiken (UITP)

• Där dessa inte finns tillgängliga – information från tillverkaren 

som utgår från SORT-kraven

• liter/100 km eller kWh/10 km

• SORT är en egenskap hos den levererade bussen! 

(inte verklig förbrukning)

• Skilj på SORTKRAV, SORTVÄRDE och 

VERKLIG FÖRBRUKNING!

SORT 2 Klass I bussar

Busstyp Minimi-krav Bas-krav Utökade krav

2-axlad 58 44 32

Boggibuss 70 53 39

Ledbuss 78 60 44

Dubbelledbuss 88 66 49

Energiförbrukning bussar 
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Minimikrav – i dagsläget nödvändiga om 

gasbussar krävs

Baskrav motsvarar nivå för moderna 

dieselbussar

Utökade krav motsvarar nivå för 

hybridbussar.

Behov av kommande kravnivå som 

motsvarar laddhybrider och fullelektriska 

bussar.

Energiförbrukning bussar
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SORT-krav:

I princip sammanlagd förbrukning för samtliga 

fordon i avtalet (nyare än 1 juni 2011)

Jämför

A. SORTKRAV * km för varje buss = liter per år

Antal tillåtna liter

B. SORTVÄRDE * km för varje buss = liter per år

Antal beräknade liter

Summan av B ska vara lägre än summan av A

SORT-demo.xlsx

Energiförbrukning bussar

SORT-demo.xlsx
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Miljöbilskrav (baskrav)

För fordon registrerade för upp till 5 personer inklusive 

föraren

Fordonen ska uppfylla miljökraven för miljöbil enligt 

Vägtrafikskattelagens gällande från 2013

Minimikrav

Till och med år 2016 får även fordon användas som 

uppfyller miljökraven för miljöbil enligt definition 2011

Personbilar



Minskade nettoutsläpp av 

klimatgaser
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I förhållande till utgångsvärdet

Utgångsvärdet beräknas från 

SORTKRAVET baskrav och 

100% fossil diesel – 3,1 kg/liter

Ger total mängd CO2/år

Utfallet beräknas från 

SORTVÄRDET och reduktion av 

CO2 enligt Hållbarhetsbesked för 

drivmedlet

Minimikrav

• -30 % 

Baskrav

• - 50%

Utökade krav

• - 70 % 



Minskade nettoutsläpp av 

klimatgaser
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Minimikrav

• -30 % 

Baskrav

• - 50%

Utökade krav

• - 70 % 

Exempel

• Endast hybrid med 

låginblandad diesel

• RME (som minskar CO2-

utsläpp med minst 50%)

• Bättre kvaliteter av 

biogas eller HVO
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Klass I bussar 77 dB (A)

Bullerprogram

Bullerkontroll – säkerställa nivå

Nya lagkrav inom EU sommaren 2014

Seminarium Stockholm 28 nov 2014

Ny mätmetod

Nya kravnivåer

Branschgemensamma krav under 2015

Buller



Aktivt miljöarbete
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Minimikrav 

Enklare krav, bla Policy, redovisning och 

arbete med miljöaspekter, samt mål och mått

Baskrav

Enligt ISO EMAS eller liknande, inte krav på 

cerifiering

Utökade krav

Certifierat av tredje part



Användarmanual miljökravsbilagor
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NOTERA

• Personbilar Specialfordon kan inte 

kombineras med krav på minskade 

CO2-utsläpp

• Behov av nationellt projekt –

teknikupphandling?



Miljökravsbilaga

30

JUSTERINGAR

• I anbud: Beskrivningen ska innehålla ett resultat av 

en beräkning enligt avsnitt 6.2 och 6.3

• Tabeller för avgaskrav kompletteras med sista år

• Beräkning av utgångsvärde görs från BASKRAV 

SORTKRAV

UPPFÖLJNING!

• Etableringsfas

• Årlig uppföljning

• Ställ inga krav som inte kommer att följas upp!


