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Hur började det 

• 2011- 2012 nya driftentreprenaderna 

 

• Miljöplan 2010-2020 

• Miljö och kvalitetskrav,  

• MSR.se 

 



Miljöplanen 

• Andelen miljömärkta varor och tjänster  

 ska öka med 25% senast 2020 refr.år 2009 



Mer miljöplan 

• Vid resor och transporter ska CO2 minska 

med 50% till 2020 med 2010 som refr.år 



Hur 

• Mervärden i upphandlingen 

• Gav ett lägre pris 

 

 

• Nu måste vi verkligen följa upp!! 

• Alla som förlorade skulle kunna kontrollera 

att kraven verkligen genomfördes 
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Mervärde för kvalitet, miljö och 

ekonomi 

• Kompetenskrav inom fackområdet 

• Miljökrav 

• Energieffektiviseringar 

• Fordon 

• Bränsle 



Kontinuerlig uppföljning 

• Inför startmötet och/eller på startmötet 

• På byggmöten 

• Ute hos dem i deras etablering, träffa 

medarbetare samt kolla upp att lagarna följs 

• Ute i uppdragen på plats, vid vägen, parken 

och kanske vid pumpstationen 

 



Miljögenomgång med  

entreprenören 

• Varför miljö - miljöansvar -  vad innebär det? 

• Hur påverkar E miljön i det här uppdraget? 

• Information om miljöansvaret till alla 

arbetstagare, alla bidrar till ansvaret. 

• Förklara kraven 

• Arbete på väg  - TA planer 

 

 



Miljörunda- läxförhör  

• Kemikalielista – godkända produkter – hur 

förvaras det? 

 

• Samordning av transporter, minska 

miljöpåverkan 

 

• Sparsamt körsätt 

 



Mera om läxförhöret 

• Miljömärkta produkter, förnyelsebara 

• bränslen etc 

 

• Hantering av farligt avfall 

 

• Källsortering 

 

• Bullrande verksamhet 

 



Uppföljningen 

• Alla kraven finns i AF,  administrativa 

föreskrifterna och teknisk beskrivning 

 

• En matris för att bocka av varje punkt 



Innehåll i AF 

/kod 

Uppföljning 

Datum 22/9 

kommentar 

AFC. 223 plan 

Miljöledning 

El liknande som 

följer en ISO 

En allmän plan 

lämnad 

Ska vara  

objektsspecifik 

Obj.plan 

inlämnad3/10 

 

UE har samma 

krav 

- Visar upp deras 

miljöplan 

genomgång 

Tunga fordon 

Euro V 

 

Fordonslista 

lämnas 

Kontroll på 

transportstyr 



Fordonslista  

www.transportstyrelsen.se 

 ange regnr XXX111 
Resultat 

Miljöklass:  2008   

Euro miljöklassning:  V   
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Bränslen 

Verifikat 

Kvitto-kopior,  

Utdrag ur ekonomisystem 
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Vad gör vi om det blir fel? 

• Vitesföreläggande  

• Som finns angivna i AF 
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Viten finns angivna 

• I AF under AFC.51 

Försening 

Varselkläder 

Utmärkningen 

Miljö-och kvalitetskrav 

Kompetenskrav 

Kvarstående besiktningsanmärkning 

 



Exempel på entreprenader som 

följs upp 

 Beläggning 

asfalt 
Park 

skötsel 

Vinterväg

-hållning 
Relining – 

dagvatten, 

spillvatten 

Gatu 

belysning 

Broreparationer 



Framtidsspaning - utveckling 

• Bli bättre på att mäta resultat,  tex.  

 CO2 uppföljning 

 

• Bli fler som arbetar m uppföljning 

 

• Produktdatabas kemikalier 



Tack för ert intresse 

 

 

Frågor!! 


