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Hållbarhetskrav

SKL Kommentus vill bidra till en mer hållbar utveckling och att stötta UM i deras arbete att nå sina
klimat- och miljömål och ställer därför i denna bilaga ett antal miljökrav. SKL Kommentus ser vidare
stora fördelar med att ha till stora delar gemensam kravställning varför grundkraven i bilagan
Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018 från Trafikverket, Stockholms stad, Göteborg stad
och Malmö stad också används i denna upphandling.
1) Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018
Anbudsgivaren ska följa grundkraven i bilagan Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018 från
Trafikverket, Stockholms stad, Göteborg stad och Malmö stad med följande
undantag/förtydliganden:
•
•
•
•

Krav namngivna: Skärpta krav i känsliga områden i bilagan gäller inte.
Kravet Krav avseende klimatpåverkan från drivmedel till fordon och arbetsmaskiner i
storstadsregionerna på s. 7 gäller endast i Stockholm stad, Göteborg stad, Malmö stad.
Kravet: För entreprenader där Trafikverket är beställare gäller dessutom följande, på s. 14 i
bilagan gäller inte.
Kravet: Material och varor, krav avseende klimatpåverkan, gäller för alla projekt oavsett
storlek, dock gäller inte tillägget: För entreprenader där Trafikverket är beställare gäller
dessutom följande, på s 16.

Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018 samt Vägledningen till dokumentet finns båda
bilagda.
2) Uppvärmning av asfaltverk
Anbudsgivaren kommer en gång per år under avtalstiden bjudas in till ett möte med SKL Kommentus
där anbudsgivaren ska redovisa följande:
•
•

Hur stor andel fossila bränslen i förhållande till icke fossila bränslen som anbudsgivaren
under det senaste året, i de stationära och mobila asfaltverken, har använt.
Vilka åtgärder anbudsgivaren avser att vidta för att minska mängden fossila bränslen i sina
asfaltverk under det kommande året.

SKL Kommentus förväntar sig att anbudsgivaren aktivt arbetar med att minska andelen fossilt bränsle
och har tydliga mål för detta.
3) Krav gällande återvunnen asfalt
Anbudsgivaren kommer varje år under avtalstiden bjudas in till ett möte med SKL Kommentus där
anbudsgivaren ska redovisa följande:
• Mängden återvunnet material (i ton) som används i beläggningsarbeten utförda på ramavtalet.
• Hur stor del den återvunna asfalten utgör utav den totala mängden lagd asfalt på ramavtalet.
• Hur anbudsgivaren lagt upp sitt arbetet för att ständigt öka mängden återvunnen asfalt, vilka
mål anbudsgivaren satt upp för detta samt vilka aktiviteter som anbudsgivaren genomfört
under det senaste året för att arbeta mot målet.
Redovisningen kommer att ske på samma möte som avses i krav 2), 3) och 6) i denna bilaga.
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4) Krav på deltagande i informationsträffar
Anbudsgivaren åtar sig att under första året från avtalsstart, kostnadsfritt, delta i upp till fem
informationsträffar för UM, på geografiskt olika platser i Sverige. Detta gäller dock endast de
regioner där de tilldelats avtal. Medverkande vid varje träff ska förutom ansvarig för avtalet hos
anbudsgivaren även en person med stor kompetens inom hållbarhetsfrågor gällande just beläggning
från anbudsgivaren vara. SKI kommer att stå för lokal samt för att bjuda in UM. Under dessa träffar
åtar sig anbudsgivaren att redogöra för hur de arbetar med hållbarhetsfrågor, sina långsiktiga mål
och hur UM och leverantör tillsammans kan arbeta för att minska klimatpåverkan i projekten.
5) Maximalt minskad klimatpåverkan i ett enskilt projekt
Anbudsgivaren ska, i de fall UM efterfrågar detta, kunna genomföra ett beläggningsarbete/projekt
med så låg klimatpåverkan som möjligt. Anbudsgivaren ska då bistå med kompetens och råd för
detta, exempelvis genom att föreslå den maximala mängden återvunnen asfalt som i det enskilda
projektet kan användas utan att den kvalitet som ska uppnås i projektet påverkas negativt.
6) Krav på framtagande av EPD:er
Anbudsgivaren ska senast två (2) år efter avtalsstart kunna visa EPD:er för minst tre (3) av de
asfaltsbeläggningar/asfaltstyper som de använder allra mest i projekt till UM. Dessa ska redovisas för
SKL Kommentus på ett särskilt möte. Vidare ska anbudsgivaren kunna visa EPD:er för ytterligare två
(2) asfaltstyp tre (3) år efter avtalsstart. Även dessa ska redovisas för SKL Kommentus.
Redovisningen av de första tre EPD:erna kommer att ske på samma möte som avses i krav 2) och 3) i
denna bilaga.
7) Krav på redovisning av klimatutsläpp
Anbudsgivaren ska utan extra kostnad senast två (2) år efter avtalsstart, efter varje avslutat projekt
om UM så önskar, redovisa klimatutsläppen för projektet till UM. Om UM så föredrar ska
anbudsgivaren redovisa detta totalt för alla beläggningsarbeten utförda åt denna UM för det aktuella
året i stället. Minst följande parametrar ska ingå i uträkningen som ligger till grund för redovisningen:
klimatutsläppen från asfaltstillverkningen, halten återvunnen asfalt, klimatutsläpp från fordon och
arbetsmaskiner både vid asfaltstillverkningen och transporter till projektet samt vid utläggningen.
Även uträkningen ska kunna redovisas för UM eller SKL Kommentus om så begärs.
8) Etiska villkor
Enligt SKI:s ramavtalsvillkor ska leverantörerna ha en rutin för att regelbundet genomföra
riskanalyser, dvs. identifiera och prioritera aktuella och potentiella risker för avvikelser från de
grundläggande villkoren. Råoljan till bitumen kan komma från länder och regioner där det finns en
hög risk för bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Korruption
Tvångsavvisningar av lokalbefolkningar, inklusive ursprungsbefolkningar, utan fritt och
informerat samtycke och/eller adekvat kompensation
Konfliktrisker med lokalbefolkningar, inklusive ursprungsbefolkningar
Allvarliga inskränkningar av fackliga rättigheter
Hälso- och säkerhetsrisker i råoljeutvinningen
Vattenföroreningar på grund av råoljeutvinningen
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Med anledning av detta kommer anbudsgivaren vid varje uppföljningsmöte få redovisa de
åtgärder som vidtagits för att identifiera, förhindra och begränsa riskerna och SKL Kommentus
förväntar sig att anbudsgivaren bedriver att aktivt arbete med frågorna under hela
avtalsperioden.
Redovisningen kommer i första hand att ske på samma möte som avses i krav 2), 3) och 6) i
denna bilaga, men det kan också bli aktuellt med fler möten om situationen kräver det.

