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Olika fronter

•Krav på miljöledningssystem eller liknande

•Gemensamma miljökrav för entreprenörer

•Krav på 10% inblandning av förnyelsebara  

bränslen i drivmedel

•Miljöbonus

•Miljöplan

•Kemikalier (inga utfasningsämnen eller 

prioriterade riskminskningsämnensamt krav 

på substitution)

•Egenkontroll

•Projektanpassade miljökrav vid 

upphandling



Klimatstrategiskt program för 
Göteborg
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Gemensamma miljökrav för 
entreprenörer
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• Samarbete med trafikverket, Malmö, Göteborg och Stockholm Stad

• Fordon, arbetsmaskiner och miljöanpassade hydrauloljor

• Miljöplan

• Kemikalieförteckning

• (Energieffektivisering).



Anständig lägsta nivå
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- Kraven ska ställas tillsammans 

med övriga krav vid upphandlingar

- Miljökraven är formulerade som 

en gemensam miniminivå som ska 

upprätthållas i alla 

entreprenaduppdrag

-Kompletterande generella och 

objektspecifika krav tillkommer 

beroende på beställare och uppdrag

-Högre krav i storstäderna



Trafikkontoret Göteborg

• Krav på 10% inblandning 

av förnyelsebara bränslen i drivmedel

• Miljöbonus

( för bättre fordon och arbetsmaskiner) )
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Bakgrund: Allmänt om miljökrav

- Miljökraven har utarbetats av Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Trafikverket

- Kraven ska ställas tillsammans med övriga 

krav vid upphandlingar

- Miljökraven är formulerade som en 

gemensam miniminivå som ska upprätthållas i 

alla entreprenaduppdrag

- Kompletterande generella och objektspecifika 

krav tillkommer beroende på beställare och 

uppdrag



Varför gemensamma krav?

• En stor fördel med att de fyra beställarna presenterar 

gemensamma miljökrav är 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. 
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Historik

- Miljökrav har funnits hos respektive beställare 

sedan slutet av 90-talet, gemensamma sedan 

mitten av 00-talet

-Krav på miljöanpassade hydrauloljor från1999



Vilka projekt/entreprenader ska 
kontrolleras?
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• Revisionsplan

• Väljer efter miljöpåverkan, komplexitet och typ



Vad händer om man inte följer 
kraven?
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Vad händer om man inte följer kraven?

- Maskiner som inte uppfyller kraven måste lämna arbetsplatsen

- Viten

- Genom samverkan och kommunikation mellan de fyra 

beställarna skapas praxis, som ska ligga till grund för 

kommande beslut. Likartad behandling

• Respektive beställarorganisation avgör vilka avsteg som 

medges. 
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Varför miljöanpassad hydraulvätskor 
och hydrauloljor
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• Vattenskyddsområden - Säveån- Natura 2000-

Skyddsvärda arter –Knölnate -fisk- o sv

• I stället för att avgöra från fall till fall så är inom 

Göteborg Kommun alltid känsligt område



Norra Hamngatan
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Miljöolycka

15HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR V ÄRLDEN 

Maskinen som drar spont fick brott på en hydraulslang ca

10liter rann ut i kanalen, det hände när maskinen jobbade

över vattnet i kanalen. PC kontaktade Räddningstjänsten

(Entropi) kom till platsen och la ut länsar och sög upp

oljan. Åtgärder som nu vidtas är föjande Muren kommer att

täckas med presenningar innan spontdragningen påbörjas igen.

Entreprenören lägger ut länsar utefter den sträcka med spontplank som

är kvar att dra och de kommer att sanera den nedstänkta delen av 

muren.



forts
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Grundläggning kommer att dra upp de spontplankor som är

placerade framför den del av muren som är nedstänkt av

hydraulolja. Detta görs för att överhuvudtaget komma åt

muren för rengöring. Detta kommer att göras från

flotte. Entreprenören håller nu på med att få tag på

klotterjägarna som ska hjälpa till med att rengöra muren så

snabbt det går.



Hydauloljan uppfyllde 
miljöegenskapskraven i SS 155434
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Kontroll, kontroll………………….
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Revision mot gemensamma miljökrav för entreprenörer

• Miljörevisorn och byggledaren bokar möte med entreprenören

• Granskning av fordonslistor där namn på hydrauloljor ingår

• Fysisk kontroll av fordon, arbetsmaskiner och hydrauloljor m.m



Göteborgaren 
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Tack!


