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Förord 
 

Examensarbetet utgör ett sista moment i högskoleingenjörsprogrammet Miljö – och 
kvalitetsmanagement och utförs inom området miljö hos Länstrafiken i Norrbotten AB, 
Överkalix.    
   
Efter sju års anställning hos Länstrafiken i Norrbotten AB som administratör beslutade jag 
mig för att ta tjänstledigt och börja studera. Jag valde att inrikta mig mot miljö för att ämnet är 
intressant, viktigt och i tiden. Att välja Länstrafiken i Norrbotten AB som fallföretag vid 
examensarbetet föll mig naturligt och jag måste tacka för den fina gesten att ta emot mig med 
öppna armar. Speciellt tack till min handledare Ellinor Isaksson Larsson på Länstrafiken i 
Norrbotten AB som verkligen visat ett positivt engagemang i mitt arbete. Även stort tack till 
Jennie Gelting som varit handledare på Luleå tekniska universitet.   
  
Handledare;  
Ellinor Isaksson Larsson, Länstrafiken i Norrbotten AB 
Jennie Gelting, Luleå Tekniska Universitet  
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SAMMANFATTNING 
 
Trafiken är en stor bidragande orsak till förorening av miljön, därför är miljöfrågorna en 
viktig utveckling inom bussbranschen. Genom att ställa miljökrav i trafikupphandlingar kan 
man styra busstransporternas utveckling så att föroreningar till miljön kan reduceras. 
Länstrafiken i Norrbotten AB är trafikhuvudman för kollektivtrafiken i länet och är därmed 
den organisation som ansvarar för kollektivtrafikens trafikupphandlingar. Syftet med detta 
arbete är att ta fram miljökrav som Länstrafiken i Norrbotten AB kan ställa på busstransporter 
vid offentlig upphandling. Målet med arbetet är att Länstrafiken i Norrbotten AB ska kunna 
reducera sina befintliga avgasutsläpp till SLTF:s kravnivåer för avgasutsläpp, genom att ställa 
dessa miljökrav. För att uppnå detta syfte har en fallstudie utförts vid Länstrafiken i 
Norrbotten AB med en kvalitativ deduktiv metod. I denna fallstudie har bland annat 
emissionsberäkningar på avgasutsläpp utförts samt en miljöstudie i form av en 
enkätundersökning hos Länstrafikens bussentreprenörer. Vid värdering av lämpliga miljökrav 
har SLTF:s rekommenderade miljökrav analyserats mot empirin. Resultatet visade bland 
annat att Länstrafiken inte kan minska sina avgasutsläpp under SLTF:s kravnivå genom att 
endast kräva exempelvis Euro 5 motorer i bussupphandlingarna. En lösning kan istället vara 
att snabbare få in nyare fordon i trafik genom att korta avtalstiderna. 
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ABSTRACT 
 
Traffic is an important factor that contributes to pollution of the environment. Therefore the 
environmental issues are important to development within the bus sector. By calling for 
environmental requirements in traffic purchasing, development of bus transportations can be 
managed to reduce pollution. Länstrafiken i Norrbotten AB is the organization responsible for 
the public transport in the county and is thereby responsible for the traffic purchasing. The 
aim with this work is to take forward environmental requirements that Länstrafiken i 
Norrbotten AB could use on public purchasing of bus transports. The objective is also to 
reduce the existing exhaust gases below the limit set by SLTF, by using these environmental 
requirements. To achieve this aim, a case study has been carried out at Länstrafiken i 
Norrbotten AB with a qualitative deductive method. In this case study, among other things 
calculations on exhaust gas waste have been carried out as well as an environment study in 
the form of a questionnaire survey among the bus entrepreneurs. When assessing the 
appropriate environmental requirements, the requirements recommended by SLTF have been 
analyzed against the empirical. The result showed among other things, that Länstrafiken 
cannot decrease the exhaust gas wastes according to the demanded level only by for example 
calling for Euros 5 engines in the bus purchasing. Instead another solution could be to use 
newer vehicles in traffic by shorting the terms of agreement.  
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1. INLEDNING 

Trafiken är en stor bidragande orsak till förorening av miljön. Bussen är det färdmedel som 
ger minst klimatpåverkan per personkilometer av hela vägtransportsektorn och miljöfrågorna 
är därför en viktig utveckling inom bussbranschen. Genom att ställa miljökrav i 
trafikupphandlingar kan man styra busstransporternas utveckling så att föroreningar till 
miljön reduceras. Trafikhuvudmännen bör fokusera på att minska förbrukningen av fossila 
bränslen och bussars avgasutsläpp med hänsyn till de nationella miljömålen. 

1.1 Bakgrund 
Regeringens transportpolitik1 uttrycker att en ”långsiktig hållbar transportförsörjning innebär 
att transportsystemet ska utvecklas för att tillgodose såväl dagens behov som kommande 
generationers behov.” För att uppnå ett miljömässigt hållbart transportsystem och bryta 
trenden med ökande utsläpp av koldioxid2 bör delmålet ”god miljö” innehålla fortsatta 
insatser av energieffektivare fordon och ökad användning av förnyelsebara 
drivmedel.(Moderna Transporter, 2005).       
 
Trafiken är en faktor i samhället som bidrar till en betydande miljöpåverkan, främst genom 
användningen av fossila bränslen och dess utsläpp via avgaserna. Av hela transportsektorn 
står vägtrafiken för den största delen utsläpp, där busstrafiken är det transportslag som ger 
minst klimatpåverkan om det är god beläggning. Buss kan ha högre beläggning än bilen och 
har därför mindre energiförbrukning per passagerare. (Miljöfakta – Transporter, 2006). 
Miljöfrågorna är en viktig utveckling i bussbranschen för att ytterligare minska föroreningar 
till miljö och locka fler resenärer att välja bussen.  
 
Kollektivtrafiken i Sverige upphandlas genom trafikhuvudmännen och utförs på entreprenad. 
Det innebär att den största miljöpåverkan som trafikhuvudmännen har sker genom de 
upphandlade tjänsterna.    
 
Genom att trafikhuvudmännen ställer ökade miljökrav i trafikupphandlingar, stimuleras 
bussentreprenörerna till att utveckla sitt miljöarbete. Trafikupphandlingarna kan ses som ett 
verktyg för att nå de mål som organisationen har satt upp. (Miljöfördel Bussen, 2008). 
Styrningen kan göras till exempel genom att ställa krav på teknisk utveckling av fordon och 
motorer, bestämma andel förnybart bränsle som måste användas, krav på utbildning av förare 
i Sparsam körning3 eller krav att införa miljöledningssystem. Att ställa miljökrav i 
trafikupphandlingar är en åtgärd som hjälper till i utvecklingen att minska föroreningar till 
miljön.  
 
Länstrafiken i Norrbotten AB, hädanefter kallad Länstrafiken, är trafikhuvudman för 
Norrbottens län och ansvarar för all kollektivtrafik i länet. Länstrafiken lägger ut alla 
busstransporter på upphandling och styr busstrafikens sammansättning genom dessa 
trafikupphandlingar. SLTF, Svenska lokaltrafikföreningen, har arbetat fram ett miljöprogram 
som ska verka rådgivande vid framtagning av förfrågningsunderlag till trafikupphandlingar. 
Miljöprogrammet lyfter fram användningen av fossila bränslen och tillhörande avgasutsläpp 
som de faktorer som ska prioriteras. Dessa faktorer är värderade som de mest betydelsefulla 

                                                 
1 Proposition 2005/06:160 
2 Växthusgas som inte kan renas med något partikelfilter 
3 Körsätt som kan minska bränsleförbrukningen. 
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miljöproblemen av kollektivtrafikens miljöaspekter med hänsyn till de nationella miljömålen 
(SLTF:s Miljöprogram, 2008).    
 

1.2 Problembeskrivning 
Alla miljökrav som rekommenderas i SLTF:s Miljöprogram kan inte tillämpas i Länstrafikens 
upphandlingar till fullo. Det finns olika faktorer som trafikhuvudmännen måste ta hänsyn till 
förutom bästa tillgängliga teknik eller ur miljösynpunkt bästa bränsle. Norrbotten, som är ett 
glesbefolkat län, har ett flertal busslinjer där det är långa avstånd mellan start- och målpunkt. 
Detta kräver långfärdsbussar som, till skillnad från tätortstrafiken, behöver större motorer för 
att komma upp i högre hastigheter på landsväg. Alternativa bränslen för större motorer är i 
utvecklingsstadiet och endel tillgänglig teknik för att minska utsläppen finns, men i nuläget är 
bussarnas miljöutveckling i startgroparna. Busstrafikens bränsleförbrukning står oförändrad 
medan personbilarnas bränsleförbrukning som kommit längre i utvecklingen minskar (SLTF:s 
Miljöprogram, 2008). Länstrafiken är inte heller nog stor aktör för att låta tillverka och 
utveckla motorer specifikt för deras ändamål. Scania är exempelvis enda företaget i världen 
som tillverkar etanolbussar. Förutom att drivmedlet ska passa motorn så finns det andra 
faktorer som måste stämma. Vid användning av biogas till exempel, har bussen en gastank på 
taket. Tyngden, höjden och säkerheten på bussen blir förändrad och kan då strida mot 
bussfordonens krav för utformning enligt bussdirektivet4.   
 
De flesta långfärdsbussar har dessutom godsutrymme. Länstrafiken har ett dotterbolag, 
Norrbottens Bussgods AB, som fraktar gods över hela Sverige och Finland. 
Godstransporterna samordnas med persontransporterna i linjetrafik till skillnad från andra 
godstransporter i vägtrafik. På bussar med godsutrymme sitter oftast motorn på mitten av 
bussen och inte längst bak som är vanligast. På grund av godsutrymmets placering uppstår 
problem med en alternativ motor som kan ta förnybart bränsle. Scania har inte heller 
utvecklade etanolmotorer som passar rent konstruktionsmässigt i dessa godsbussar.   
  
Länstrafiken måste även ta hänsyn till de många små bussentreprenörerna som finns i länet. 
Vad de företagen har för möjlighet att anpassa sig till de ställda miljökraven spelar roll för 
konkurrensen. Små företag har troligtvis inte samma möjlighet att avsätta resurser till 
miljöarbete i samma utsträckning som större företag med fler anställda. Om för stora 
miljökrav skulle ställas vid trafikupphandlingarna blir resultatet att små företag inte kan delta 
i anbuden och blir på så vis utkonkurrerade av de större företagen. När konkurrensen minskar 
stiger priserna i anbuden. Samtidigt måste branschen verka för att föra miljöarbetet framåt.  
 

1.3 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att ta fram miljökrav som kan ställas på busstransporter vid offentlig 
upphandling av Länstrafiken i Norrbotten AB. Målet med arbetet är att Länstrafiken i 
Norrbotten AB ska kunna reducera sina befintliga avgasutsläpp till SLTF:s kravnivåer för 
avgasutsläpp, genom att ställa dessa miljökrav i trafikupphandlingar. Även andra miljökrav 
som inte sänker avgasnivån, men ingår i SLTF:s rekommendationer kommer att analyseras.      
 
De undersökningsfrågor som innefattas i rapporten är; vad trafikhuvudmännen kan ställa för 
miljökrav med fokus på att nå SLTF:s nivå för avgasutsläpp? Behöver busstrafiken byta 
drivmedel för att reducera emissionerna till dessa nivåer? I så fall, vilket drivmedel är möjlig 

                                                 
4 Bussdirektivet 2001/85/EG 
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för långfärdsbussar? Idag kör all busstrafik för Länstrafiken med dieselolja, miljöklass 1. 
Måste ny teknisk utrustning installeras eller räcker det med Sparsam körning för att minska 
avgasutsläppen? Vilka övriga miljökrav, som inte har fokus att reducera avgaserna, skulle 
vara rimliga att kunna ha med i en trafikupphandling? Har de mindre entreprenörerna 
möjlighet att anpassa sig till de ställda miljökraven?              
 

1.4 Avgränsning 
Analysen kommer att utgå från de miljökrav som SLTF rekommenderar och anpassa dessa till 
busstransporters trafikupphandlingar av Länstrafiken i Norrbottens län. Detta innebär att 
andra miljökrav som inte innefattas i SLTF rekommendationer inte kommer att beaktas i 
denna undersökning. Med busstransport avses i detta fall fordon över 9 platser, det vill säga 
tunga fordon. SLTF har inga rekommenderade gränser av avgasutsläpp för personbilar och 
lätta lastfordon.   
 
I analysen av vilka möjliga miljökrav som kan ställas vid trafikupphandlingar är inte 
ekonomiska aspekter beaktade.   

 
Miljökraven gäller endast allmän kollektivtrafik. Det vill säga att färdtjänst, skolskjuts och 
sjukresor som har benämningen särskild kollektivtrafik inte kommer att innefattas i 
undersökningen. 
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2. METODTEORI 

I detta kapitel redogörs vilken forsningsansats, undersökningsmetod och 
datainsamlingsmetod som används i detta arbete.   
 

2.1 Forskningsansats 
Vid val av forskningsansats, det vill säga hur man väljer att dra slutsatserna i en 
undersökning, kan deduktivt eller induktivt angreppssätt väljas. Val av metod för insamling 
av information kan vara kvantitativ eller kvalitativ metod.  
  
En induktiv angreppsätt menas att man drar slutsatsen i undersökningar från erfarenheter. 
Man drar allmänna, generella slutsatser utifrån ett antal händelser. Exempelvis: ”Jag har sett 
1000 svanar och alla har varit vita. Därför tror jag att nästa svan jag ser också kommer att vara 
vit.” Induktion handlar om sannolikhet. Vid deduktiv angreppsätt grundar man slutsatserna på 
logik. Undersökningen utgår från teori som är testbar i verkligheten. Exempel: ”Alla svanar är 
vita. Här finns en svart fågel, alltså är det ingen svan”. (Thuren, 2007).      
 
Kvalitativ metod innebär att enstaka händelser studeras. Man skapar en djupare förståelse för 
en händelse och strävar efter att få en bild av verkligheten. Kvalitativa metoden kopplas ofta 
samman med deduktion. Kvantitativ metod innebär att forskaren hellre vill uppnå en statistisk 
analys och kvantifierbara slutsatser. Man försöker mäta en objektiv verklighet för att få 
information. Kvantitativa metoden kopplas ofta samman med induktion.(Bell, 2000). 
 
I detta arbete kommer deduktiv ansats användas eftersom utgången är från en befintlig teori, 
såsom SLTF:s rekommenderade miljökrav, som kommer att värderas för att man ska kunna se 
om och i så fall hur dessa kan användas av Länstrafiken i offentlig upphandling. I huvudsak 
kommer kvalitativ metod användas vid insamling av information eftersom man vill uppnå en 
djupare förståelse av Länstrafikens kapacitet att kunna ställa miljökrav.       

2.2 Undersökningsmetod 
Vid val av undersökningsmetod måste forskaren bestämma om undersökningen ska vara bred 
eller djup. En surveyundersökning består oftast av en enkätundersökning, var syftet är att från 
ett stort antal personer få svar på en och samma fråga. I en surveyundersökning skaffar man 
fram information som kan analyseras för att få fram mönster och för att kunna göra 
jämförelser. I en fallstudie studerar man ett begränsat problem och rymmer stället möjligheten 
att gå på djupet. Man studerar samspelet mellan olika faktorer i en viss situation.(Bell, 2000).   
 
Fallstudie har valts som undersökningsmetod i detta arbete eftersom en fördjupad studie 
endast av Länstrafiken i Norrbotten kommer att göras. En surveyundersökning är inte lämplig 
i detta arbete eftersom inte samtliga Länstrafik har likadana fordonsparker och övriga 
förutsättningar.     

2.3  Datainsamling 
Det finns två olika typer av data som undersökaren kan använda sig av; primärdata och 
sekundärdata. Sekundärdata är information som redan finns, som någon annan redan samlat 
in. Primärdata är den information som undersökaren själv samlar in.  
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2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie har skett under hela arbetets gång för att få ökad kunskap kring ämnet. Vid 
litteratursökning nyttjades sökmotorn Lucia i Luleå Tekniska Universitetets Bibliotek, samt 
sökmotorn Google. Sökord som användes var exempelvis ”reningsutrustning tunga fordon”, 
”förnyelsebara bränslen”, ”miljökrav offentlig upphandling” samt ”Sparsam körning”. 
Länstrafikens interna material kunde erhållas genom Länstrafikens miljöansvarig. Insamling 
av litteratur har även skett genom att studera dokument hos diverse organisationers hemsidor 
som Vägverket, SLTF, NLL och Miljöstyrningsrådet. Eftersom utvecklingen av tekniken för 
tunga fordon går i ett snabbt tempo, samt att möjligheten att ställa miljökrav i offentliga 
upphandlingar är i ett relativt nytt skede, har litteraturvalet styrts att inte vara äldre än 3 år för 
att erhålla så aktuell kunskap som möjligt. Referenser äldre än 3 år som ändå använts i detta 
arbete är prepositioner eller förordningar.        
 
För att få ett begrepp om hur moget Länstrafikens miljöarbete är och för att undvika att ställa 
högre krav på entreprenörerna än de har på sig själva, undersöktes Länstrafikens interna 
miljöarbetes omfattning. Detta gjordes genom att läsa Länstrafikens Årsredovisning, 
Länstrafikens miljöundersökning, samt samtala med Länstrafikens miljöansvarig. En 
granskning gjordes av de senaste förfrågningsunderlagen både för sjukresor och allmän 
kollektivtrafik för att få en uppfattning om hur Länstrafiken ställt sina miljökrav i tidigare 
upphandlingar.    
        
Lagar och föreskrifter studerades för att få kunskap om hur och vad dessa tillåter för 
miljökrav i offentliga upphandlingar. LOU, EU:s föreskrifter och framförallt 
Miljöstyrningsrådet har varit en stor kunskapskälla i detta sammanhang. Eftersom SLTF:s 
miljökrav är framtagna inom ramen för LOU och inga egna krav har uppdiktats, behövdes 
ingen djupare studie göras.         
 
2.3.2 Datainsamling för beräkningar 
För att erhålla uppgifter om Länstrafikens fordonsparks sammansättning, hämtades data ur 
miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. Uppgifter om fordonsparkens fördelning av 
fordonsklass, miljöklass och eventuella reningsutrustningar behövdes för att kartlägga 
fordonsparkens kapacitet. I FRIDA rapporterar entreprenörerna själv in sina uppgifter på 
fordonen. Ett antal entreprenörer hade inte rapporterat in sin fordonspark, därför är inte den 
presenterade sammansättningen helt komplett men anses ändå som tillräcklig. FRIDA 
användes även som källa för att få uppgifter om Länstrafikens emissionsnivåer för det senast 
beräknade året, samt för ännu tidigare år. Emissionsnivån var nödvändig att erhålla för att få 
en uppfattning om hur Länstrafikens avgasutsläpp förhåller sig till SLTF:s rekommenderade 
avgasnivåer. Den statistik som presenterats i rapporten med rubriken samtliga bussar 
innehåller uppgifter direkt hämtade ur FRIDA-systemets egna emissionsberäkningar. Ingen 
urskiljning på fordonsklassernas görs i FRIDA:s beräkningar. Emissionsuppgifterna för 
samtliga bussar är ställda mot SLTF:s Baskrav för fordonsklass I, II och III. Även 
avgasutsläppen från Länstrafikens bussar med fordonsklass B är således inräknade i dessa 
diagram trots att de fordonen har egna Baskrav. FRIDA:s emissionsberäkningar anses dock 
inte helt tillförlitliga. Dels för att fordonsklasserna är beräknade tillsammans och dels för att 
ett antal brister i entreprenörernas inrapporteringar upptäcktes. Inrapporteringsfel av 
fordonsklass, miljöklass och av saknade uppgifter påträffades. Dessutom upptäcktes det ett 
systemfel i FRIDA:s beräkningar som uppstod då uppgift om miljöklass saknades. Alla 
fordon som saknade uppgift om miljöklass inräknades i FRIDA:s emissionsberäkningar med 
typvärden för fordon äldre än 1989 trots att det var betydligt nyare årsmodell på fordonet. 



 
 

 
12 

 

Emissionsuppgifterna för samtliga bussar bedömdes ändå viktiga att redovisas i rapporten på 
grund av att dessa siffror är de som Länstrafiken själva använder.  
 
2.3.3 Miljöstudie hos entreprenörer 
För att kunna erhålla en uppfattning om hur stor andel av Länstrafikens entreprenörer som 
utgörs av mindre företag, samt hur brett de jobbar med miljöfrågor, har en miljöstudie gjorts i 
form av en enkätundersökning. Enkäten faxades ut till varje entreprenör som har avtal med 
Länstrafiken. Se bilaga 1 över enkätundersökningens innehåll. 32 entreprenörer av totalt 39 
entreprenörer besvarade enkäten, vilket ansågs tillräckligt för att ge en god trovärdighet för 
varje fråga. Andra alternativ för att skicka ut enkäten hade kunnat vara via post eller 
databasen FRIDA. Via post uppskattades det ta för lång tid och onödig mängd papper. Att 
sända enkäten via FRIDA bedömdes att inte vara ett bra alternativ eftersom alla entreprenörer 
inte använder sig av FRIDA.  
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3. SLTF: S REKOMMENDERADE MILJÖKRAV  

Länstrafiken är medlem i Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF, som är en 
branschorganisation för trafikhuvudmän. SLTF:s uppgifter är bland annat att bilda opinion 
och bedriva påverkansarbete. Organisationen har arbetat fram ett miljöprogram som ska 
verka rådgivande för medlemmar vid deras miljöarbete och trafikupphandlingar. Nedan 
följer en redogörelse av alla SLTF:s rekommenderade miljökrav ur SLTF:s Bilaga 2 
”Miljökrav vid trafikupphandling 2008” som tillhör SLTF:s Miljöprogram 2008.  

3.1 Miljöledningssystem 
Beställaren, det vill säga i detta fall Länstrafiken, kan ställa krav på att entreprenören ska ha 
ett miljöledningssystem. Entreprenören kan välja att använda sig av standarden ISO 14001 
eller välja ett annat miljöledningssystem som är branschanpassad. Miljöledningssystemet ska 
säkerställa miljöarbete med redovisning i form av miljörapport och årlig miljöredovisning. I 
detta miljöledningssystem ska det finnas en miljöpolicy som innehåller åtaganden att följa 
gällande lagstiftning och ständig förbättring, samt är relaterad till företagets miljöpåverkan.               
 
Uppföljning av miljöprestanda ska kunna göras genom entreprenörens fordonsrapportering i 
databasen FRIDA, miljörapporten och miljöredovisningen.  
  
En fordonsrapportering ska innehålla bussparkens sammansättning av de fordon som ingår i 
avtalet med beställaren. Rapporteringar om förändringar av bussparken ska ske kontinuerligt i 
FRIDA. För rörlig data som körsträcka, tankad volym och bränsleuppgifter kan beställaren 
bestämma ett fast datum för redovisning av entreprenören. En miljörapport ska innehålla 
redovisning av de krav som beställaren ställer. Den årliga miljöredovisningen är av 
entreprenörens eget miljöarbete.      

3.2 Läckage 
Fordon med märkbart läckage av bränsle, olja eller kylarvätska som används i trafik anses 
utgöra miljöbrott. Kontroll sker vid fordonsbesiktningarna, men entreprenören har ansvaret att 
kontrollera läckage under mellanliggande tid. Entreprenören ska i sin miljörapport redovisa 
hur man säkerställer att läckage förhindras.  
 

3.3 Utveckling 
Utvecklingsalternativ kan presenteras i miljörapporten. Det kan handla till exempel om att 
entreprenören har utvecklingsalternativ som minskar miljöpåverkan, men inte kan genomföra 
detta på grund av höga kostnader. Beställaren kan då, efter att ha blivit informerad, ta 
ställning till att ge extra ersättning till entreprenör för att kunna genomföra utvecklingen. 
 

3.4 Avgaskrav 
Avgaskraven gäller alla fordon inom avtalet. Årsmedelvärdet av avgasutsläppen från hela 
fordonsparken i varje fordonsklass bör inte överstiga avgaskravet. Beräkningar av 
medelvärdet för utsläppsnivån görs genom att använda typvärden ur SLTF:s Tabell 8-3 
”Värden vid beräkning av emissioner” och antal kilometer som bussarna har kört. Tabellen 
redovisar typiska utsläppsnivåer för motorer som klarar de olika lagkraven och finns på 
SLTF:s hemsida under publikationer, ”Miljökrav vid trafikupphandling 2008”. För beräkning 
av årsmedelvärden av avgasutsläpp används följande formel;  
 
MN/P= (C1N/P*S1 + C2N/P*S2 + ……CnN/P*Sn)   
 Stot   
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MN/P = Beräknat medelvärde för avgasutsläpp av NOx eller PM (g/kWh).  
Sn = Körsträcka för fordon nr 1, 2, 3 o.s.v. (kilometer).  
Stot = Sammanlagda körsträcka för alla fordon (km/år). 
CnN/P = Typvärde ur SLTF:s Tabell 8-3 (g/kWh). 
 
Körsträckan som ska användas är den sträcka som entreprenör får betalt för enligt avtal. 
    
SLTF rekommenderar att Klass A- och B-fordon ska vara utrustade på sådant vis att 
medelvärdet för utsläpp av kväveoxider och partiklar inte överskrids enligt värdena i tabell 1, 
Baskrav 08.  
 
Baskrav 08 (NOx)  (PM) 
År Kväveoxider g/kWh Partiklar g/kWh 
2008  4,7  0,07 
2009 4,2  0,06 
2010 3,8  0,06 
2011 3,5  0,04 
2012              3,3                           0,02     
 
Tabell 1, Årsmedelvärden av avgaskrav för fordonsklass A och B (Miljökrav vid trafikupphandlingar, 2008). 

 
Klass I, II och III fordon ska vara utrustade att inte överskrida medelvärdet av utsläpp för 
kväveoxider och partiklar enligt tabell 2 nedan för Baskrav 08. 
    
Baskrav 08 (NOx)  (PM) 
År Kväveoxider g/kWh Partiklar g/kWh 
2008  3,7  0,02 
2009 3,3  0,02 
2010 3,0  0,02  
2011 2,7  0,02 
2012              2,4        0,02 
 
Tabell 2, Årsmedelvärden av avgaskrav för fordonsklass I, II och III (Miljökrav vid trafikupphandlingar, 2008). 
 
Rapportering av avgasnivåer ska ske i databasen FRIDA av entreprenören och redovisas i 
miljörapporten. Entreprenören ska också årligen redovisa vilka åtgärder som planeras för att 
kommande årets krav ska uppnås. Beställaren har rätt att göra revision genom att ta del av 
dokument och besikta teknisk utrustning på fordon. SLTF föreslår en beskrivning av en 
provmetod för avgasmätning som ska finnas i MTC-rapport MTC7913 ”Remote Sensing and 
Chassis dynamometer testing of NOx and PM emissions from SL buses”.   
 
3.4.1 Eftermonterad utrustning 
Om fordonet har efterbehandlingsutrustning kan inte typvärdena enligt tabell användas. 
Entreprenören måste då först få ett intyg av leverantören som kan bestyrka att utrustningen 
visar åberopade avgasvärden.  
 
Bussar med tekniken EGR5 – avgasåterföring, får använda typvärdena enligt den nivå som 
uppfylls av fordonet. Inget generellt typvärde finns för efterbehandlingsutrustning. För bussar 

                                                 
5 EGR - Exhaust Gas Recirulation, se sid 21. 
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med utrustning såsom partikelfilter och SCR6 gäller att entreprenör ska dokumentera och följa 
upp dess emissioner för att få räkna enligt typvärdena. Dokumentation ska finnas för att visa 
systemets funktion under hela avtalstiden. 
 
3.4.2 EU:s avgaslagstiftning  
Inom EU gäller olika lagkrav för dieselfordon med olika tillverkningsår. Det senaste lagkravet 
för avgasutsläpp är Euro 5. Europeiska avgaslagstiftningen för tunga fordon anges i tabell 3 
nedan. De typvärden som används i beräkningen av årsmedelvärden av avgasutsläpp är 
generellt lägre än de gränsvärden som lagstiftningen kräver. Observera att dessa gränsvärden 
gäller för enskilda fordon och inte som Baskraven 08 där hela fordonsparken inräknas. En 
fordonspark innefattar flera bussar som alla kan ha olika miljöklasser.   
 
EU:s avgaslagstiftning 
 Svensk   Lagkrav nya   
 Miljöklass NOx g/kWh PM g/kWh fordon fr.o.m. 
Euro 1  mk 3 1992 8,0 0,36 1992 
Euro 2 mk 3 1996 7,0 0,15 1996 
Euro 3 mk 2000 5,0 0,10  2000/2001 
Euro 4 mk 2005 3,5 0,02 2005/2006 
Euro 5  mk 2008   2,0 0,02/0,03 2008/2009   
    
 
Tabell 3, Avgaslagstiftning för tunga fordon (Miljökrav vid trafikupphandlingar, 2008). 
 

3.5 Incitament   
Ekonomisk ersättning kan fås av beställaren om entreprenör kan redovisa lägre avgasutsläpp 
än miljökraven för ett specifikt år. Detsamma kan gälla om entreprenören använt en större 
andel förnyelsebart bränsle än vad som föreskrivits. SLTF tillhandahåller en kalkylmodell där 
den årliga ersättningen kan beräknas.  
 

3.6 Bränsle  
SLTF rekommenderar att fordon ska ha sämst miljöklass 1 för både diesel och bensin som 
gällde år 2005. Blandbränsle får användas om det består av miljöklass 1-bränsle och ett 
förnybart bränsle som dokumenterat inte ger några försämrade värden av andra emissioner. 
Alternativ till att använda blandbränsle kan istället en del av fordonsparken drivas av 
förnybart bränsle.    
 
I blandbränsle räknas den energiandel förnybart bränsle som blandas i. Förnybart bränsle ska 
bestå av 100 % förnybar råvara. Metangas räknas inte som ett förnybart bränsle som helhet 
om den exempelvis består av 30 % biogas som är förnybar och 70 % naturgas som är fossilt. 
Beräkning av andel fordonskilometer med förnyelsebart bränsle räknas enligt formel nedan: 
 
A = (B1*S1 + B2*S2 + …….Bn*Sn) 
                     Stot 

 

A = Andel fordonskilometer med förnybart bränsle (km) 
Bn = Förnybar energiandel i använt bränsle (%) 
Sn = Årlig körsträcka för fordon nr 1, 2 ….o.s.v. (km) 
Stot = Sammanlagd körsträcka för alla fordonen (km) 

                                                 
6 SCR - Selective Catalytic Reduction, se sid 21.  
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För räkneexempel se ”miljökrav vid trafikupphandling 2008” som är Bilaga 2 till SLTF:s 
Miljöprogram 2008.   
 
Entreprenören bör vara uppmärksam på att vissa förnyelsebara bränslen som etanol, kan ha en 
viss tillsats av fossilt bränsle. En specifikation kan begäras av bränsleleverantören för att 
styrka hur stor del råvara som är förnyelsebar.  
 
Om bränsleförbrukningen sjunker mer än 10 % kan all överstigande procentuella del inräknas 
som andel förnybart bränsle.  
   
Trafiken ska drivas av förnybart bränsle till minst den nivå som anges i tabell 4 nedan. 
 
Baskrav 08 
År Andel förnybart bränsle (%) 
2008  10   
2009 15   
2010 20    
2011 30   
2012              40   
 
 Tabell 4, Baskrav för andel förnybart bränsle (Miljökrav vid trafikupphandlingar, 2008). 
 

 
Om miljöklassystemet ändras till exempel genom EU-harmonisering, ska beställare och 
entreprenör ta upp en förhandling. 
 
Entreprenören ska själv sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser förutom det 
beställaren kräver. Ett program för att minska förbrukningen av fossila och förnyelsebara 
bränslen ska innehas av entreprenören. Det kan vara ett program för Sparsam körning, 
tekniska åtgärder för att minska bränsleförbrukningen eller optimerad fordonsstorlek.  
 
Uppföljning ska kunna göras av beställaren genom att entreprenören redovisar 
bränsleförbrukningen i databasen FRIDA, samt styrker vilket bränsle som använts genom 
intyg av leverantör. Beställaren ska ha rätt att ta bränsleprov i entreprenörens tank. I 
miljörapporten ska entreprenören redovisa hur arbetet med att minska utsläppen av 
växthusgaser bedrivs.  
 

3.7 Buller 
I miljöledningssystemet ska det finnas ett bullerprogram för att minimera störande buller från 
verksamheten. Programmet ska innehålla rutiner för att säkra att bullernivån vid fordonets 
leverans inte senare försämras och redogörelse av detta ska finnas med i miljöredovisningen. 
Beställaren ska ha rätt att göra stickprovskontroller på bullernivån.   
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4. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Möjligheten att kunna ta miljöhänsyn vid offentlig upphandling faller i första hand in under 
EG:s upphandlingsdirektiv7. EG-direktiven har tidigare haft som syfte att främja den fria 
rörelsen av varor och tjänster, den fria etableringsrätten och att leverantörer behandlas lika. I 
efterhand, efter olika rättspraxis i EG-domstolen, har det dock klargjorts att även miljö är en 
prioriterad fråga för den EU-gemensamma politiken (Juridik och Rättspraxis, 2008), och 
därmed också kan regleras i direktivet. Direktivet innehåller numera flera punkter av 
bestämmelser om miljöhänsyn och har införlivats den 1 januari 2008 i svensk lagstiftning 
genom Lagen om Offentlig Upphandling, LOU8. Att ställa miljökrav i offentlig upphandling 
är enligt LOU tillåtet inom ramen för gällande bestämmelser (Juridik och Rättspraxis, 2008). 

4.1 Grundläggande principer 
EG-domstolen uttalar att en upphandlande myndighet kan beakta miljökriterier under 
förutsättning att de är förenliga med alla grundläggande principer; icke-diskriminering, 
likabehandling, transparens, proportionalitetsprincipen och ömsesidigt erkännande (Juridik 
och Rättpraxis, 2008).  
 
Icke-diskriminering; förfrågningsunderlaget får inte vara utformat på sådant sätt att det 
innehåller krav som enbart svenska företag kan känna till eller utföra.  
Likabehandling; alla leverantörer ska få så lika förutsättningar som möjligt. Exempelvis 
måste all information som är nödvändig för upphandlingen kunna ges till alla vid samma 
tillfälle. Kraven måste vara mätbara och möjliga att kontrollera. 
Transparens; den upphandlade enheten är skyldig att lämna information om upphandlingen 
och dess praktiska tillvägagångssätt, samt att leverantörer har rätt till att få denna information 
. 
Proportionalitetsprincipen; den upphandlande enheten får inte ställa mer långtgående krav än 
vad som anses nödvändig för den aktuella upphandlingen.  
Ömsesidigt erkännande; Intyg och certifikat av utländska behöriga organ måste godkännas, 
även om dessa inte följer nationella system. (Regeringens proposition9).  
 

4.2 LOU 
 
4.2.1 6 kap 
I LOU är det framförallt 6 kap Tekniska specifikationer som har bestämmelser om 
miljöhänsyn. Teknisk specifikation kan vara en beskrivning av hur en tjänst ska utföras. I 
dessa krav kan miljöegenskaper ingå som i regel är obligatoriska krav. 
 
3§ Prestanda- eller funktionskrav. Den upphandlande enheten får ange produktens eller 
varans miljöegenskaper i form av prestanda- eller funktionskrav. Exempel på miljöegenskaper 
kan vara en produkts innehåll av kemikalier eller utsläpp av emissioner. Det kan exempelvis 
vara ett krav om ”att alla fordon i uppdraget ska minst uppfylla miljöklassen Euro 5”. Dessa 
kan formuleras som kontraktsvillkor, det vill säga att kraven inte behöver vara uppfyllda vid 
anbudsgivningen utan kan införas vid avtalsstart.           

                                                 
7 Upphandlingsdirektiv 2004/18/EG 
8 LOU 2007:1 091 
9 Regeringens proposition 2006/07:128 



 
 

 
18 

 

7§ Miljömärkningskriterier. Förutsättningar för att kunna använda specifikationer för 
miljömärkning är att dessa bygger på vetenskapliga rön, är fritt tillgängliga samt att inte licens 
eller certifikat för ett visst märke krävs. Miljömärkningskriterier rekommenderas av 
Miljöstyrningsrådet att användas vid upphandling av till exempel däck (Juridik och 
rättspraxis, 2008).       
12§ Information till anbudsgivare om bl.a. miljöskydd. I förfrågningsunderlaget kan den 
upphandlande enheten upplysa om olika organ som kan lämna information om bestämmelser 
rörande beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsvillkor som kommer att gälla vid de 
tjänster som omfattas i upphandlingen. Den upphandlande enheten måste då också få 
bekräftelse av anbudsgivaren att hänsyn har tagits till dessa bestämmelser.  
13§ Särskilda kontraktvillkor. Särskilda villkor för sociala, miljömässiga och andra villkor 
får ställas för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa är varken obligatoriska krav eller 
utvärderingskriterier, men ska accepteras av anbudsgivaren.    
 
4.2.2 11 kap 
11 kap Kvalificeringskrav är ett annat kapitel som innefattar miljökriterier. 
Kvalificeringskrav innebär vilken lämplighet och förmåga leverantören ska ha för att klara av 
det aktuella kontraktet och dess miljökrav. Det kan innefatta exempelvis lämplig utbildning, 
erfarenhet eller utrustning.     
 
11§ Bevis på teknisk kapacitet. Den upphandlande enheten ska i inbjudan att lämna anbud 
ange på vilket sätt anbudsgivaren ska styrka sin tekniska kapacitet, det vill säga sin 
kvalifikation, samt ange vilka eventuella åtgärder för miljöskydd som kommer att vidtas vid 
kontraktstarten.  
15§ Miljöledningsstandarder. Krav på att anbudsgivaren lämnar ett upprättat andraparts- 
eller tredjepartscertifikat som intygar leverantörens miljöledningsrutiner kan ställas. 
Bevismedel som till exempel ISO 14000 eller EMAS kan vara aktuella certifikat, men även 
andra likvärdiga bevis på miljöledningsåtgärder kan godtas.   
 
4.2.3 10 kap, 12 kap 
Den upphandlande enheten måste även ta hänsyn till 10 kap Uteslutningsgrunder och 12 
kap Tilldelning av kontrakt.  Uteslutningsgrunderna ger den upphandlade enheten bland 
annat rätt till att diskvalificera en anbudsgivare på grund av miljöbrott som till exempel kan 
vara överträdelse av ett tillståndsvillkor. Vid tilldelning av kontrakt ska den upphandlande 
myndigheten enligt lag anta antingen det anbud som innehåller det lägsta priset eller det 
anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. När myndigheten bedömer vilket anbud som 
är det ekonomiskt mest fördelaktiga måste hänsyn även tas till andra kriterier, 
utvärderingskriterier, såsom miljöegenskaper. Myndigheten måste även ange på vilket sätt 
utvärderingskriterierna kommer att viktas i bedömningen av vilket anbud som anses som det 
ekonomiskt mest fördelaktiga och dessa kriterier måste vara kontrollerbara.     
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5. EMPIRI 

5.1 Länstrafiken i Norrbotten AB 
Nedan följer en beskrivning av Länstrafikens organisation och miljöarbete.    
 
5.1.1 Organisationen 
Sverige har en lagstiftning, Trafikhuvudmannalagen10, som säger att det ska finnas ett 
länstrafikbolag i varje län som ansvarar politiskt och ekonomiskt för kollektivtrafiken. Lagen 
säger att trafikhuvudmännen har bestämmanderätt över trafikutbud, taxor och 
trafikförsörjning. Samtliga länstrafikorganisationer är ägda av sitt landsting och alla 
kommuner i sitt län. Norrbottens länstrafikbolag, Länstrafiken i Norrbotten AB som är 
placerat i Överkalix, ägs till hälften av Norrbottens läns landsting och till hälften av alla länets 
14 kommuner.  
 
Organisationen ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken i länet som utvecklas och 
planeras i samarbete med landsting, kommuner och entreprenörer. Länstrafiken planerar 
busstrafiken som i sin tur utförs av olika bussentreprenörer efter upphandling. Länstrafiken 
äger alltså inte själva några fordon utan all trafik upphandlas enligt LOU, Lagen om Offentlig 
Upphandling 5 kap. och utförs på entreprenad.  
 
Kollektivtrafiken är indelad i allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna 
kollektivtrafiken är den trafik som alla kan utnyttja och till särskild kollektivtrafik räknas 
skolskjuts, färdtjänst och sjukresor som endast vissa grupper har rätt att använda 
(Kollektivtrafik med människan i centrum, 2003). Linjetrafiken i norrbotten består av 35 
stomlinjer, trafik mellan kommuner, och 87 lokala linjer som är trafik inom en kommun, samt 
ett flertal efterfrågestyrd kompletteringstrafik. Därutöver ansvarar organisationen även för 
planering och utförande för skolskjuts, åtta av länets alla kommuners färdtjänstbeställningar, 
samt samordning av hela länets beställningar av sjukresetransporter som till stor del sker med 
taxi. Tätortstrafiken är delegerad till respektive kommun.  
 
En politiskt sammansatt styrelse med elva ledamöter styr Länstrafiken tillsammans med 
bolagets VD. Länstrafiken arbetar för att trafikutbudet ska upplevas attraktivt och generera en 
högre beläggningsgrad som därigenom även ger mindre miljöpåverkan räknat per resenär 
(Årsredovisning, 2007). 
 
5.1.2 Bussparkens sammansättning 
Fordonsparkens sammansättning beskiver andel bussar i respektive fordonsklass och 
miljöklass, samt hur många bussar som har eftermonterad reningsutrustning och vilken.  
 
I Länstrafikens fordons - och miljödatabas FRIDA finns 189 tunga fordon registrerade i 
dagsläget. Fordonsparkens sammansättning består till största delen av Klass III fordon som i 
huvudsak bara har sittplatser. Fordonsklasser är indelade i Klass A, Klass B eller Klass I, II 
eller III. Fordon som har platser för högst 22 passagerare tillhör antingen Klass A eller Klass 
B. Definitioner enligt bussdirektivet 2001/85/EG lyder; 
 
Klass A: ”fordon utformade för befordran av ståplatspassagerare. Ett fordon i denna klass är 
utrustat med säten och skall ha utrymme för ståplatspassagerare.” 

                                                 
10 Trafikhuvudmannalagen SFS 1997:734 
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Klass B: ”fordon som inte är utformade för befordran av ståplatspassagerare. Ett fordon i 
denna klass saknar utrymme för ståplatspassagerare.” 
 
Fordon med platser för över 22 passagerare är indelade Klass I, II och III. Definitioner enligt 
bussdirektivet lyder; 
 
Klass I: ”fordon som tillverkats med utrymmen för ståplatspassagerare för att medge 
frekventa förflyttningar av passagerare.” 
Klass II : ”fordon som huvudsakligen tillverkats för befordran av sittplatspassagerare och 
som är utformade för att medge befordran av ståplatspassagerare i mittengången och/eller i 
ett utrymme som inte är större än det utrymme som upptas för två dubbelsäten.”  
Klass III : ”fordon som uteslutande tillverkas för sittplatspassagerare” 

 
Fördelningen av fordonsklasser inom Länstrafiken redovisas enligt tabell 5 nedan. För de 
olika fordonsklasserna gäller olika Baskrav för avgasutsläpp i SLTF:s rekommendationer och 
därför har de olika fordonsklasserna betydelse.  
 
Fordonsklass Antal fordon 
Klass B 12 
Klass I 1 
Klass II 21 
Klass III 153 
Uppg. saknas   2 

Summa 189 
 
Tabell5 Fördelning fordonsklasser (FRIDA). 
 

Fordonens tillverkningsår styr tillhörigheten till olika miljöklasser. Varje miljöklass betecknas 
med Euro och en siffra. Exempelvis Euro 1, Euro 2 och så vidare. Miljöklassen är en EU-
lagstandard för hur mycket emissioner ett fordon får släppa ut. Desto nyare fordon, desto 
högre kravnivå. I dagsläget finns miljöklasserna från Euro 0 till Euro 5. I fordonsparken 
tillhör de flesta bussar miljöklass Euro 3 (eller miljöklass 2000 som det även kallas) som är 
tillverkade från år 2000. En Euro 3-motor har kravnivå att inte släppa ut mer än 5,0 g/kWh 
kväveoxider (NOx) och 0,1 g/kWh partiklar (PM) (Vägverket, 2008). Antal fordon inom varje 
miljöklass presenteras i tabell 6.   
 
Miljöklass Antal fordon 

Euro 1 3 

Euro 2 55 

Euro 3 113 

Euro 4 12 

Euro 5 1 
Ingen 5 

  Summa  189 
 
Tabell 6, Miljöklasser inom Länstrafiken (FRIDA). 
 

Eftermonterad utrustning är en teknik som går att tillsätta fordonet för att få en bättre 
avgasrening. Vilken avgasreningsteknik som används beror på vilken motor det är och vilka 
ämnen som avses att reduceras. I dagsläget är katalysator, katalytisk partikelfilter (KPF), 
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Exhaust Gas Recirkulation (EGR) samt Selective Catalytic Reduction (SCR) de vanligaste 
reningsutrustningarna.   
 
En katalysator är en behållare som placeras i avgasröret. Behållaren innehåller ett material, 
oftast av en ädelmetall, där en kemisk reaktion startar genom katalytisk oxidation utan att 
själv förbrukas. Det sker då en reduktion av kolmonoxid, kväveoxider och kolväten. En 
katalysator kan dock inte rena bort kväveoxiderna för en dieselmotor på samma effektiva sätt 
som för en bensinmotor, detsamma gäller reducering av partiklar (Förbränning i bilar, 2006). 
En katalysator installeras oftast tillsammans med ett partikelfilter. Katalytiskt partikelfilter, 
KPF, reducerar partiklar mer effektivt än ett obelagt partikelfilter. Partiklar filtreras bort från 
avgaserna som sedan genom en oxidationsprocess av beläggningen på filtrets vägg oxideras 
bort. Vilken typ av partikelfilter som behöver monteras bestäms av fordonets avgastemperatur 
och körcykel (Alenda Marketing AB, 2008). Med körcykel menas hastigheten som funktion 
av tiden (Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006). Två olika körcyklar är 
exempelvis stadstrafik och landsvägstrafik där körmönstret och belastningen på motorn är 
olika i de två fallen.  
 
EGR är en teknik som ger avgasåterföring. Avgaserna leds tillbaka till motorn för att 
ytterligare förbrännas och på så vis reduceras utsläppet av kväveoxider. Tekniken kan 
kompletteras med ett partikelfilter eller med en högtrycksbränsleinsprutning för att minska 
utsläppen av partiklar (Scania, 2008).  
 
SCR-tekniken reducerar utsläpp av kväveoxider genom att tillsatsmedlet Adblue injiceras i 
avgaserna. Avgaserna passerar sedan en SCR-katalysator som omvandlar kväveoxiden till 
kvävgas och vattenånga (Rejmes Transportfordon AB, 2008). Adblue är ett varumärke som 
används av leverantörer och består av ammoniakreagensen urea och vatten. EGR och SCR 
förekommer vanligast i Euro 4 och Euro 5 motorer (Redovisning, Vägverket (2008).    
 
De flesta bussar i Länstrafikens fordonspark har utrustats med katalytiskt partikelfilter. 
Eftermonterad reningsutrustning som monterats på Länstrafikens bussar redovisas i tabell 7 
nedan.    
  
 
Eftermonterad   
reningsutrustning Antal fordon 

Ingen 19 
Katalysator 13 
KPF 146 
KPF och EGR 9 
SCR 2 

  Summa               189 
 
Tabell 7, Eftermonterad utrustning inom Länstrafikens fordonspark (FRIDA). 

 
All busstrafik inom Länstrafiken kör på diesel miljöklass 1. För diesel finns miljöklass 1,2 
och 3, där miljöklass 1 är den bästa för miljön och finns på de vanligaste tankställena.  I 
dieselbränslet finns idag 5 % inblandat förnybart bränsle bestående av RME, rapsmetylester.   
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5.1.3 Länstrafikens miljöarbete 
Enligt SLTF:s Miljöprogram 2008 bör inte trafikhuvudmännen ställa högre krav på 
bussentreprenörerna än på sig själva i upphandlingarna för att inte tappa trovärdigheten. 
Därför följer här en sammanställning av Länstrafikens eget miljöarbete.  
  
Länstrafiken arbetar i dagsläget med miljöfrågor, men inte systematiskt genom ett 
miljöledningssystem eller via några styrdokument. År 2006 gjordes en miljöutredning vid 
Länstrafiken med syfte att få en grund för ett fortsatt miljöarbete. Utredningen belyser 
Länstrafikens påverkan på miljön och ska ligga till grund vid framtagande av miljöpolicy och 
miljömål (Miljöutredning, 2007). En miljöpolicy är framarbetad, men inte granskad och 
godkänd av styrelsen i dagsläget.   
 
Utifrån miljöutredningen bedömdes busstrafikens utsläpp till luft som den mest betydande 
miljöpåverkan av verksamheten. Avgasutsläppen innehåller främst koldioxid (CO2), kolväten 
(NOx) samt partiklar (PM). (Miljöutredning, 2007).    
 
Ett av Länstrafikens mål är att trafikutbudet ska upplevas attraktivt. Genom att öka 
beläggningen på kollektivtrafiken minskar man också landets utsläpp av avgaser. En hög 
beläggningsgrad genererar lägre miljöpåverkan per resenär. En kontinuerlig uppföljning av 
resandeutveckling sker därför över varje busslinje. Den fortsatta användningen av fossila 
bränslen och tillhörande utsläpp av avgaser är de faktorer som Länstrafiken prioriterar att 
minska. Övergång från fossila bränslen till förnyelsebara drivmedel är ett område som 
bevakas och hålls uppdaterad genom en representant i SLTF:s Miljöråd. (Miljörapport 2007) 
   
FRIDA är en miljö- och fordonsdatabas som används av alla trafikhuvudmän i Sverige. I 
databasen FRIDA redovisar trafikutövarna olika data inom områden som fordon, miljö, 
tillgänglighet och säkerhet. Exempel på data som redovisas är förbrukning av drivmedel, 
avgasrening, antal sittplatser, storlek på godsutrymme, utförda mil och ålder på fordon. 
(FRIDA, 2001). Länstrafiken kan använda sig av FRIDA för att kontrollera att trafikutövaren 
efterlever de fordonskrav som ställts i avtalen. FRIDA används även som underlag vid 
beräkning av medelålder på fordon, vid emissionsberäkningar och miljöredovisningar.       
  
5.1.4 Miljökrav i tidigare förfrågningsunderlag   
Länstrafikens nästa stora trafikupphandling för buss äger rum år 2011. I februari 2008 
upphandlades de senaste busstransporterna med trafikstart första januari 2009. För de 
busslinjer som Länstrafiken senast upphandlat har två konkreta miljökrav ställts i 
förfrågningsunderlagen.  
 
Det ena kravet är maximalt tillåtna fordonsålder under avtalstiden som varierar beroende på 
vilken busslinje som upphandlas. För stomlinjer gäller åtta år som maximal fordonsålder och 
för fordon i lokal linje gäller maximal ålder på 15 år under hela avtalsperioden. Varför 
fordonsåldern begränsas till vissa år beror på att utvecklingen av motorerna går fort framåt 
och resulterar i att nyare fordon har en mer utvecklad motorteknik som är bättre 
miljöanpassad. Desto nyare motor, desto bättre säkerhet, komfort och miljö. Trafikavtalens 
normala bindningstid är fem år som sedan kan förlängas i tre år till efter ömsesidig 
överenskommelse. Oftast bidrar ålderskravet på fordonen till att Länstrafiken i princip alltid 
får nya bussar vid varje ny upphandling för stomlinjer.      
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Det andra kravet i förfrågningsunderlagen är att fordonen ska ha miljöklass Euro 5. Det 
innebär att motorn ska vara utvecklad på sådant sätt att avgasutsläppen följer den nya Euro 5-
lagstifningen, en lagstandard för avgasemissioner. Standarden ställer krav på 
fordonstillverkarna ”att utrusta fordonen på sådant sätt att komponenter som kan påverka 
utsläppen är utrustade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning 
överensstämmer med denna förordning”(Förordningen 715/2007, sid 6). Euro 5 ska enligt 
förordningen 715/2007 tillämpas från den 1 september 2009 i fråga om typgodkännande och 
från den 1 januari 2011 tillämpas i fråga om registrering och försäljning av nya fordonstyper 
(EUROPA, 2007). Euro 5 var med som ett miljökrav i tidigare upphandlingar eftersom Euro 5 
redan nu finns på marknaden och för att stimulera till så ny teknik som möjligt. 
 
En kvalitetsplan ska även redovisas av entreprenörerna i lämnandet av anbud, där två punkter 
faller in under miljö. Trafikutövaren ska lämna beskrivning om ”rutiner för att vidmakthålla 
fordonskvaliteten och kvaliteten på teknisk utrustning”, samt ”åtgärder för att förbättra 
miljön vad avser fordon, serviceanläggningar m.m.”. (Anbudsunderlag, 2008, sid 24). 
  
Förutom att trafikutövaren har ansvar att följa generella lagar och krav, har allmänna 
miljöförutsättningar angetts i förfrågningsunderlagen. De miljöförutsättningar som angetts är: 

• att investeringar ska göras så att bästa möjliga konventionella miljöteknik utnyttjas  
• att driften ska utföras på så sätt att buller och skadliga utsläpp från anläggningar och 

fordon minimeras 
• att bästa tillgängliga dieselbränsle eller andra bränslen ska användas ur miljösynpunkt 
• att trafikutövaren svarar för att den miljöutveckling som sker under avtalstiden 

kommer Länstrafiken till godo i form av miljövänligare busslinjetrafik 
 

Alla fordon som ska används i avtalet ska inrapporteras i Länstrafikens fordons- och 
miljödatabas FRIDA. I FRIDA ska trafikutövaren, utöver att hålla förteckning, halvårsvis 
inrapportera fordonens körsträcka per avtal. Länstrafiken använder FRIDA som en 
kontrollfunktion och för att ta fram beräkningar av emissioner.  
   
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Krav på Euro 5 och maximal tillåtna 
fordonsålder tillhör fordonskrav och måste vara uppfyllda för anbudsförutsättning. De övriga 
miljöförutsättningarna i förfrågningsunderlaget som beskrivits ovan betraktas som 
utförandevillkor. Utförandevillkor är obligatoriska krav och måste godkännas av 
anbudsgivaren i anbudet men kan uppfyllas först vid en senare tidpunkt.  
 
Länstrafikens övriga trafikupphandlingar som sker för sjukresor och färdtjänst har mer 
framställda miljökrav än vad upphandlingsunderlag av busstrafiken har. Flera miljöfaktorer 
som fordonsrapportering, körförbud av fordon med läckage samt medvetenhet om Sparsam 
körning hos förare finns med och bedöms som utförandevillkor. Övriga miljöfaktorer som 
miljöpolicy och miljöledningssystem betraktas som utvärderingskriterier. 
Utvärderingskriterier är inte obligatoriska krav men viktas tillsammans med bland annat pris i 
utvärderingen av bästa ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. I förfrågningsunderlagen av 
sjukresor och färdtjänst hänvisar Länstrafiken sitt miljöarbete till landstingets 
miljöledningssystem.    
 

5.2 Busstrafikens utsläppsnivåer idag 
Busstrafikens emissioner har varit möjliga att beräkna hos Länstrafiken från och med år 2004 
då miljö- och fordonsdatabasen FRIDA började användas. Länstrafikens utsläppsvärden för 



 
 

 
24 

 

samtliga bussar är direkt hämtade från databasen FRIDA där inte någon urskiljning på 
fordonsklasserna är gjord.  Samtliga bussars emissioner jämförs mot SLTF:s Baskrav för 
fordonsklass I, II och III. Även avgasutsläppen från Länstrafikens bussar med fordonsklass B 
är således inräknade i dessa diagram trots att de fordonen har andra Baskrav. Det är denna 
statistik som Länstrafiken utgår ifrån vid kontroll av sina emissionsnivåer.   
 
Länstrafikens bussar har släppt ut i genomsnitt 5 g/kWh kväveoxider (NOx) per år och 0,029 
g/kWh partiklar (PM) per år. Det vill säga att bussparkens utsläpp av NOx för de gångna åren 
ligger i genomsnitt 10 % över SLTF:s Baskrav och utsläppsvärdena av PM förhåller sig i 
genomsnitt 28 % över Baskraven.  
 
Diagram 1 nedan redovisar Länstrafikens avgasutsläpp för samtliga bussar i förhållande till 
SLTF:s Baskrav för utsläpp av NOx. Diagrammet vittnar om att Länstrafikens utsläpp av NOx 
i stort sett står stilla medan gränsvärdena för avgasutsläppen sjunker fortare.  
   

 
Diagram 1,  Länstrafikens utsläpp av kväveoxider i förhållande till SLTF:s Baskrav (FRIDA).  

 
Majoriteten av Länstrafikens fordon finns i miljöklass Euro 3 där de flesta av fordonen har 
katalytiskt partikelfilter. Ett sådant fordon har ett typvärde för utsläpp av PM på 0,015 g/kWh. 
Se diagram 2 för redovisning av Länstrafikens utsläpp av PM per år i förhållande till SLTF:s 
Baskrav. Att partikelmängden ändå är hög för Länstrafiken kan bero på att de fordon som är i 
en lägre miljöklass har fler körda kilometer än de nyare bussarna med högre miljöklass. 
Bussar i lägre miljöklass har alltså högre utsläppsvärden. Detta resulterar då i ett högre 
årsmedelvärde11 eftersom typvärdet multipliceras med antal körda kilometer som sedan delas 
med totala summan kilometer.  
 

                                                 
11 För beräkning av årsmedelvärde se sid 14.  
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Diagram 2, Länstrafikens utsläpp av partiklar i förhållande till SLTF:s Baskrav (FRIDA). 

  
År 2006 var partikelmängden nästan 50% över den rekommenderade gränsen för utsläpp, men 
har minskat till att överskrida gränsen med 29% till året efter.  
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6. UNDERSÖKNINGAR 

I detta kapitel redovisas de två undersökningar som utförts. Första undersökningen utfördes i 
form av en enkätundersökning hos entreprenörerna för att bland annat kunna kartlägga dess 
omfattning.  Omfattning innebär i detta sammanhang hur stor andel av entreprenörerna som 
utgörs av mindre företag med avseende på antal anställda. Andra undersökningen bestod av 
emissionsberäkningar för att främst erhålla hypotetiska avgasutsläpp från busstrafiken för år 
2010 och 2012.  
   

6.1 Bussentreprenörernas omfattning 
För närvarande utförs busstrafiken av 39 entreprenörer som tillsammans utgörs av 500 
anställda och 230 bussar. (Årsredovisning, 2007).  
 
För att erhålla en uppfattning om hur stor andel av dessa 39 entreprenörer som utgörs av 
mindre företag, samt hur brett de jobbar med miljöfrågor, har en studie gjorts i form av en 
enkätundersökning. Enkäten faxades ut till varje entreprenör som har avtal med Länstrafiken. 
I enkäten skulle frågor som antal anställda och bussar utöver Länstrafikens avtal besvaras, 
samt några miljöfrågor. Se bilaga 3 över enkätundersökningens innehåll. Med mindre företag 
menas i detta avseende; företag som har tio eller färre anställda. 32 entreprenörer besvarade 
enkäten.  
  

     
 Diagram 3, Antal anställda hos varje entreprenör.    

 
Av 32 entreprenörer som besvarade enkäten kan 15 företag klassas som mindre. Det är alltså 
minst 38 % av samtliga entreprenörer till Länstrafiken som kan anses som mindre företag. 
Antalet anställda hos varje entreprenör varierar mellan över 300 personer till en person. 
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Endast nio företag har över 20 personer anställda. Storleksvariationen i form av antal 
anställda mellan de olika entreprenörerna redovisas i diagram 3 ovan.  
 
Samtliga företag som besvarade enkäten har en miljöpolicy och 91 % av respondenterna har 
uppsatta miljömål. Det var oväntade höga siffror med tanke på att Länstrafiken inte ställer 
dessa miljökrav i dagslägets upphandlingar. Entreprenörerna kan dock ha andra 
uppdragsgivare förutom Länstrafiken som ställer dessa villkor. Nio företag har ett 
miljöledningssystem enligt någon ISO-standard, varav tre företag hör till kategorin med 
mindre anställda. 27 % av de mindre företagen är miljöcertifierade och 15 % av de övriga 
företagen är miljöcertifierade. Hela 84 % av alla företag, det vill säga 27 företag, har 
styrdokument för miljöledning.   
 
Diagram 4 visar hur stor andel av entreprenörerna och de mindre entreprenörerna som har 
svarat ja på miljöfrågorna. Mindre entreprenör avser de företag som har 10 anställda eller 
färre. Entreprenör avser de företag med 11 eller fler anställda. Diagrammet klargör att 
miljöarbetet hos entreprenörerna inte är nämnvärt olika utvecklade mellan entreprenör och 
mindre entreprenör. En markant skillnad är dock att de mindre entreprenörerna i större 
utsträckning är miljöcertifierade än övriga entreprenörer.    
 

 
Diagram 4, Resultat av miljöstudie hos entreprenörerna.  

  

6.2 Länstrafikens avgasutsläpp   
Eftersom tillförlitligheten i FRIDA:s emissionsberäkningar ansågs otillräcklig, bland annat för 
att fel eller för lite uppgifter finns registrerade, utfördes egna beräkningar av Länstrafikens 
emissioner för att få ett säkrare resultat. Beräkning utfördes för år 2007, samt uppskattade 
beräkningar för år 2009, 2010 och år 2012 enligt SLTF:s formel12 för emissionsberäkningar. 
Separerade beräkningar utfördes för de olika fordonsklasserna som jämfördes mot sina egna 
Baskrav. Uppgifter om årsmodell, reningsutrustning och körsträcka för varje fordon är 
hämtade från miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. Genom att veta årsmodell och 
reningsutrustning på ett fordon kunde ett typvärde tas fram från SLTF:s Tabell för 

                                                 
12 Se formel kapitel 3.4.  
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typvärden13 utan att ha uppgift om miljöklass. På det sättet säkerställdes det att inte fel 
typvärde använts för varje fordon vid beräkningarna, om entreprenör exempelvis missat att 
fylla i uppgift om miljöklass.  
 
Det finns 189 tunga fordon registrerade i FRIDA. Av dessa kunde 174 fordon användas vid 
emissionsberäkningarna på grund av att inte alla fordon hade rapporterad körsträcka för år 
2007, samt att det fanns fordon registrerade till 2007-01-01 som egentligen inte är i trafik. Av 
de nya fordonen som har trafikstart från år 2009 och 2010 har 63 fordon av totalt 89 fordon 
används vid den uppskattade utsläppsberäkningen. Vid beräkning för år 2012 har 56 av totalt 
71 fordon kunnat inräknas.  
 
De uppskattade emissionsberäkningarna utfördes för att kontrollera om det skulle vara 
tillräckligt att endast behöva kräva miljöklass Euro 5 i de kommande upphandlingarna för att 
sänka avgasnivåerna under Baskraven. Tillvägagångssättet i dessa beräkningar utgick från de 
avtal som ska upphandlas vid dessa tidpunkter. Alla fordon som ingick i ett avtal som ska 
förnyas, byttes ut till miljöklass Euro 5 med samma körsträcka som samma fordon hade år 
2007. Sedan utfördes en ny emissionsberäkning med dessa nya förutsättningar.   
 
6.2.1 Resultat av beräkningarna   
Länstrafiken vill kunna ställa miljökrav som resulterar i att hela fordonsparkens nivå för 
avgasutsläpp når en utsläppsnivå som ligger under SLTF:s Baskrav. För att veta vilka krav 
som skulle kunna tillämpas för detta mål har först nya emissionsberäkningar utförts av hela 
Lästrafikens fordonspark. Beräkningar har utförts av hur mycket emissioner Länstrafiken 
släpper ut i dagsläget, separerat mellan fordonsklasserna, och hur emissionsnivån kan komma 
att bli år 2010 och 2012.    
 
År 2007 översteg Länstrafikens utsläpp av kväveoxider SLTF:s Baskrav för avgasutsläpp med 
18 %. Partikelmängden översteg Baskraven med 28 %. Dessa siffror är beräknade för 
samtliga fordon utan hänsyn till SLTF:s Baskrav för respektive fordonsklass och är direkt 
tagna från miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. Nya emissionsberäkningar har utförts för att 
skilja på dessa fordonsklasser och därmed få rättvis bild över hur emissionerna förhåller sig 
till SLTF:s Baskrav. Data över fordonsklass, miljöklass, eventuella efterbehandlings- 
utrustningar och körsträcka per år och fordon är hämtade från databasen FRIDA. Typvärden 
för utsläpp av kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) från respektive miljöklass är hämtade ur 
SLTF:s Tabell 8-3, Värden vid beräkning av emissioner.  
 
Emissionsberäkning för fordonsklass I, II och III är endast utförd för år 2007. Beräkningar för 
tidigare år ansågs vara ointressanta i detta sammanhang eftersom Länstrafikens senaste 
årsutsläpp är utgångsläget för hur de förhåller sig till SLTF:s Baskrav idag. Beräkningar för 
emissioner av Länstrafikens fordon i Klass B utfördes däremot för både år 2006 och 2007. 
Anledningen till att emissionsberäkningar även utfördes för år 2006 berodde på att en 
kartläggning av dessa bussars utsläpp var intressant för att kontrollera om de skiljer sig från 
utsläppen av fordonsklasserna I, II och III, med jämförelse av utsläppen som beräknats av 
databasen FRIDA. Dock fanns det för få data att använda för tidigare år än 2006 att beräkning 
för utsläpp från år 2004 visade sig orimlig.        
 
Några fordon har ny trafikstart i januari 2009. Det rör sig om fyra bussar som har bytts ut till 
fordon med minst miljöklass Euro 5. Även år 2010 sker en ny trafikstart för 85 fordon med 

                                                 
13 SLTF:s Tabell 8-3, Värden vid beräkning av emissioner. 
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lägst miljöklass Euro 5. Länstrafiken nästa stora upphandling sker år 2011 med trafikstart 
2012. Den upphandlingen innefattar 71 bussar som kör höga antal kilometer per år än övrig 
trafik. En uppskattad utsläppsnivå för år 2010 och 2012 har även beräknats. Vid beräkning av 
uppskattade utsläppsnivåer användes samma antal kilometer per år för fordon år 2007, samt 
ett antagande att befintliga fordon i de avtal som förnyas år 2010 och 2012 upphör i trafik och 
ersätts med fordon med minst miljöklass Euro 5. Vid beräkningen av årsmedelvärdet för 
avgasutsläpp användes formel enligt beskrivning i kapitel 7.4.  
 
För år 2007 fanns 187 fordon registrerade i databasen FRIDA och emissionsberäkningar av 
dessa kunde utföras på 173 fordon. Av de 89 nya fordonen som har trafikstart från år 2009 
och 2010 har 63 fordon används vid den uppskattade utsläppsberäkningen. Det vill säga att 36 
% av den befintliga fordonsparken i den uppskattade beräkningen har bytts ut till fordon med 
minst miljöklass Euro 5 till år 2010. Vid beräkning för år 2012 har 56 av totalt 71 fordon 
kunnat inräknas. Vid trafikstart år 2012 har minst 67 % av hela fordonsparken ersatts av ny 
trafik. Samtliga fordon som får ny trafikstart gick inte att ha med i beräkningarna eftersom det 
saknades kvantitativa uppgifter om körd sträcka per fordon på dessa.     
 

 
Diagram 5, Fordonsklass I, II och III i förhållande till SLTF:s Baskrav för utsläppsvärden av NOx. 
 
Diagram 5 ovan visar att utsläppsvärdet av NOx var 4,7 g/kWh år 2007. Det vill säga att 
fordon i klass I, II och III har en utsläppsnivå för kväveoxider på 13 % över SLTF:s Baskrav. 
Enligt den uppskattade beräkningen för år 2010 kommer nivån för utsläpp att minska i 
förhållande till dagsläget. Procentuellt kommer dock utsläppen att överskrida SLTF:s 
gränsvärde. Orsaker till den låga minskningen är troligtvis att de fordon som har ett stort antal 
körda kilometer inte tillhör den grupp som ingår nya trafikavtal år 2009 eller 2010, samt att 
det fortfarande kommer att finnas kvar fordon i miljöklass Euro 0, 1 och 2. Se bilaga 3 för 
fordonsdata. Större reducering av NOx sker år 2012 till 3,0 g/kWh men fortfarande finns 
fordon i miljöklass Euro 0 till Euro 3 kvar som drar mer årsmedelvärdet. 
 
Länstrafikens utsläpp av partiklar för fordon i klass I, II och III förefaller oförändrad mellan 
år 2007 till 2012.  Årsutsläpp av PM för alla år är beräknade till 0,023 g/kWh och redovisas i 
diagram 6 nedan. Dryga 10 % av samtliga klass I, II och III fordon har ett typvärde över 0,015 
g/kWh för PM tack vare att närapå alla fordon är utrustande med katalytiskt partikelfilter. 
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Även ett fordon i miljöklass Euro 2 som utrustas med KPF14 har ett typvärde för partiklar på 
0,015 g/kWh, det vill säga får samma typvärde som fordon i miljöklass Euro 5. För 
partikelmängden har det alltså ingen betydelse att det är kvar äldre fordon år 2010 och 2012. I 
beräkningen av partikelutsläpp för samtliga fordon tillsammans visade årsmedelvärdet 0,028 
g/kWh.  
 

 
Diagram 6, Utsläppsvärden av partiklar för fordon i klass I, II och III i förhållande till SLTF:s Baskrav.    

 
Att utsläppsvärdet visar högre för emissionsberäkningen av samtliga fordon kan bero på att 
fordon i Klass B höjer medelvärdet och att fel data i FRIDA har används vid FRIDA-
systemets automatiska beräkningar. Med fel data i FRIDA menas till exempel att entreprenör 
inte fyllt i rätt uppgifter i FRIDAS fordonsförteckning. Om exempelvis en entreprenör inte 
fyllt i vilken miljöklass ett fordon tillhör, beräknas detta fordon av FRIDA automatiskt 
tillhöra den äldsta miljöklassen.       
 
Länstrafikens utsläpp av klass B fordon understiger SLTF:s Baskrav av både kväveoxider och 
partiklar för tidigare år. Emissionsberäkningarna visar i diagram 7 och 8 att Klass B fordonen 
förhåller sig under SLTF:s gränsvärden. De uppskattade emissionerna av NOx för både år 
2010 och 2012 visar dock 4,1 g/kWh och SLTF:s gränsvärde är 3,8 g/kWh. Enligt SLTF 
förväntas fordon i klass A och B ha samma låga partikelmängd år 2012 som fordonsklasserna 
I, II och III, det vill säga 0,02 g/kWh. Partikelmängden för Länstrafiken uppskattas år 2012 
till 0,042 g/kWh som överstiger SLTF:s Baskrav med mer än hälften. År 2012 är det endast 
två fordon i klass B som har ny trafikstart.  
 

                                                 
14 KPF - Katalytiskt partikelfilter 
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Diagram 7, Länstrafikens kväveoxidutsläpp av Klass A och B fordon i förhållande till SLTF:S Baskrav.  
 

 
Diagram 8, Länstrafikens partikelutsläpp av Klass A och B fordon i förhållande till SLTF:s Baskrav.  

 
Beräkningarna av Länstrafikens emissioner visar att utsläpp av kväveoxider är främsta 
problemet och att dessa inte reducerats under SLTF:s Baskrav till år 2012 trots att ett större 
antal fordon har ny trafikstart det året.  
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7. ANALYS 

7.1 Länstrafikens tänkbara miljökrav  
I detta kapitel sker en analys av SLTF:s rekommenderade miljökrav, samt om och hur dessa 
krav går att anpassa till Länstrafikens verksamhet. 
 
7.1.1 Införa miljöledningssystem 
Enligt Miljöstyrningsrådet (2008) är det lämpligt att ställa krav på miljöledningssystem vid 
offentlig upphandling av tjänster som utgör en betydande miljöpåverkan. Förutsättningen är 
att beställaren även ställer andra miljökrav i upphandlingen. Det väsentliga i ett 
miljöledningssystem är arbetsrutinerna och resultaten i systemet och inte en eventuell 
certifiering. Ett miljöledningssystem är ett bra verktyg för att åstadkomma ett bra miljöarbete, 
men behöver inte vara en garanti för hög kvalitet (Miljöstyrningsrådet, 2007).  
  
Villkoret kan ställas som ett kvalificeringskrav enligt LOU 11kap 11§ 7p, Bevis på teknisk 
kapacitet. Ett kvalificeringskrav innebär att anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig 
lämplighet och förmåga för att klara av det aktuella avtalet och dess miljökrav. Om ett 
kvalificeringskrav inte är uppfyllt i anbudet kan anbudet förkastas. Att ställa miljökrav som 
kvalificeringskrav rekommenderas dock av Miljöstyrningsrådet (2007) att undvikas på grund 
av att konkurrensen kan minskas på ett ogynnsamt sätt. Miljökrav anses passa bäst som 
utförandevillkor, det vill säga som avtalsförpliktelser (Miljöstyrningsrådet, 2007).    
 
Eftersom Länstrafiken själva inte arbetar med sina miljöfrågor enligt något 
miljöledningssystem är det inte trovärdigt att kräva en sådan aktivitet i en upphandling. SLTF 
rekommenderar i sitt Miljöprogram 2008, att inte ställa högre krav på entreprenören än vad 
beställaren själv kan leva upp till. Däremot är det inte förbjudet enligt någon lag att ställa 
villkor utöver vad beställaren själv har. Nästa stora upphandling för busstransporter sker år 
2011 och eftersom Länstrafiken utvecklar sitt miljöarbete kan kravet vara aktuell att ställa vid 
den tidpunkten.     
 
I miljöstudien som utfördes hos entreprenörerna kan det konstateras att ungefär 28 % av dem 
har miljöledningssystem och av de som inte har miljöledningssystem är det hela 61 % som 
funderat på att införa det. Ett miljöledningssystem hjälper till att genomföra ständiga 
förbättringar inom miljöarbetet. För att åstadkomma ständig förbättring arbetar man med 
rutiner och systematik i ordningen; planera, utföra, kontrollera och lära av misstag.  
 
Om Länstrafiken vill stimulera till ett miljöarbete hos entreprenörerna kan ett alternativ i 
dagsläget vara att ställa villkor för anbudsgivare att ha miljöpolicy. I kriterier som Sveriges 
kommuner och landsting har arbetat fram för användning vid upphandling av skolskjuts, har 
krav på policy ställts (Persontransporter, 2007). Miljöpolicyn redogör hur företaget ser på 
miljöfrågor och hur de avser agera i miljöarbetet. I miljöpolicyn ska det finnas åtagande att 
uppfylla gällande lagstiftning och att ständigt förbättras. Miljöpolicy används dessutom redan 
i dagläget som en viktningsfaktor i andra trafikupphandlingar av Länstrafiken.   
 
Samtliga entreprenörer som besvarade enkäten i miljöstudien har en miljöpolicy och 91 % av 
respondenterna har uppsatta miljömål. Det skulle kunna betraktas som att de flesta av alla 
företagen är miljömedvetna och har grunden för ett fortsatt bra miljöarbete oavsett omfattning 
på dess egen verksamhet.  
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Verifikation på miljöpolicy eller miljöledningssystem kan begäras vid anbudslämnandet eller 
efterfrågas vid en uppföljning. Om dessa krav ska ställas som kvalificeringskrav bör 
verifikation krävas vid anbudslämnandet för att undgå kostnadsökningar om avtalet eventuellt 
måste upphävas. 
 
7.1.2  Förhindra läckage 
Länstrafiken kan följa det rekommenderade kravet av SLTF, att entreprenör ska utföra 
kontroll av läckage på fordon mellan fordonsbesiktningarna. Alla krav som ställs ska kunna 
följas upp, därför bör någon form av redovisning att dessa kontroller sker lämnas till 
Länstrafiken. SLTF föreslår att redovisningen sker genom en miljörapport. I rapporten kan 
uppgift om rutiner och ändringar av rutiner för att säkerställa hur läckage förhindras 
redovisas, samt redogörelse av eventuella tillbud av läckage. Även om kravet att ha 
miljöledningssystem inte är med i upphandlingen kan någon form av miljörapport begäras. 
Innehållet i en miljörapport är fri för Länstrafiken att utarbeta. Endast tillståndspliktiga 
verksamheter måste redovisa vissa bestämda punkter enligt Miljöbalkens föreskrifter.  
Länstrafiken ska också när som helst kunna ta del av entreprenörernas protokoll som upprättas 
vid dessa kontroller. Redan i avtalet kan det framgå att protokoll från kontrollerna ska sparas i 
datafil eller pärm. Enligt Miljöstyrningsrådet15 är det lämpligt att göra en uppföljning efter 
första avtalsåret för att klargöra för entreprenören att miljökraven är allvar, samt att det finns 
tid till att rätta till eventuella brister i resten av avtalsperioden.        
   
7.1.3 Utvecklingsalternativ 
Om ett av Länstrafikens syfte med att ha miljökrav i trafikupphandlingarna är att stimulera 
entreprenörernas miljöarbete, bör det ligga i beställarens intresse att eventuella 
utvecklingsalternativ presenteras av entreprenörerna. Utvecklingsalternativ bör när som helst 
kunna tas upp till diskussion och/eller kan presenteras i miljörapport. Om Länstrafiken anser 
att ett utvecklingsalternativ är till stor nytta, bör en förhandling med entreprenör om extra 
ersättning hållas för att denna ska kunna genomföra utvecklingen.   
 
7.1.4 Nå SLTF:s avgaskrav  
SLTF rekommenderar att ”den upphandlade trafiken ska vara sådan att medelvärdet för 
utsläpp av kväveoxider respektive partiklar” inte överskrider Baskraven. Det vill säga 
exempelvis att varje busspark per avtal i fordonsklass I, II och III inte bör överstiga ett 
årsmedelvärde för utsläpp av NOx på 2,4 g/kWh år 2012. Detta kan uppfyllas genom att ställa 
ett obligatoriskt villkor, som Länstrafiken redan gör idag, att fordon ska ha lägst miljöklass 
Euro 5 som har ett typvärde 2,0 g/kWh. Upphandling sker dock inte för hela fordonsparken 
vid samma tidpunkt.   
 
Att byta drivmedel i syfte att sänka emissionerna är inte dagsaktuellt. De bränslen som 
generellt är aktuell för tung trafik vid landsvägskörning är diesel, etanol eller metangas. Att 
kräva metangasdrivna fordon eller etanolfordon i de kommande upphandlingarna har ingen 
betydelse för utfallet av kväveoxid- eller partikelemissionerna. Ett dieseldrivet fordon i 
miljöklass Euro 5 har nämligen samma typvärde för avgasutsläpp som nyare etanolfordon 
eller metangasfordon. Ingen vidare studie av vilka alternativa bränslen som skulle passa 
Länstrafiken är såvida utförd. 
   
Sparsam körning innebär att föraren använder gasen och kopplingen på ett visst sätt som 
därigenom minskar bränsleförbrukningen. Sparsam körning har som främsta syfte ett minska 

                                                 
15 Miljöstyrningsrådet, Bilaga Uppföljning av miljö och trafiksäkerhetskrav för persontransporter.  
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utsläpp av koldioxid16 genom att bränsleförbrukningen sjunker. Utsläpp av koldioxid sker 
nämligen parallellt med bränsleförbrukningen. Inga kvantitativa siffror som redogör 
minskningen av kväveoxider eller partiklar med Sparsam körning har påträffats under denna 
studie. Att ställa kravet Sparsam körning för alla förare hos entreprenörerna skulle mest troligt 
inte ge minskat resultat i fråga om reducerade emissioner av kväveoxider eller partiklar. 
Sparsam körning kan däremot infria transportpolitikens mål att minska koldioxidutsläppen.     
 
Att ställa villkor som kan påverka hela fordonsparkens avgasutsläpp samtidigt är 
ogenomförbart att upphandla för samma år. Det är svårt att kunna påverka hela fordonsparken 
vid samma tillfälle då varje upphandling endast berör de fordon som ska ingå i just det avtalet. 
Det vill säga att olika busslinjer med olika antal fordon upphandlas vid olika tillfällen. För att 
kunna påverka hela fordonsparken i snabbare takt är ett förslag att inte förlänga avtalen med 
de tre optionsår som finns idag. På så sätt skulle äldre bussar upphöra i trafik fortare. I detta 
fall måste dock ekonomiska faktorer först viktas mot nyttan av reduceringen. Entreprenörerna 
får bland annat kortare tid för avbetalning av eventuella investeringar i nya fordon och det i 
sin tur kan resultera i att entreprenörerna anger högre pris i anbuden.        
 
För att Länstrafiken ska kunna följa upp att entreprenörerna upprätthåller sina åtaganden om 
avgaskrav är det ett effektivt, praktiskt och enkelt sätt att använda FRIDA som ett verktyg. 
Det är en funktion som redan används idag där entreprenörerna redovisar fordonsdata och 
fordonets körsträcka per avtal. SLTF rekommenderar att entreprenör i sin miljörapport ska 
redovisa medelvärde för sina fordons utsläpp inom varje fordonsklass med hjälp av SLTF:s 
beräkningsanvisningar. Eftersom Länstrafiken kan använda FRIDA som verktyg att få fram 
emissioner, inte bara för hela verksamheten utan även för enskilda entreprenörer, anses 
redovisning av medelvärde i miljörapport överflödig information att behandla. 
Fordonsrapportering kan fortsättningsvis betraktas som utförandevillkor i 
förfrågningsunderlagen.   
 
7.1.5 Incitament 
Ekonomiska incitament i Länstrafikens trafikupphandlingar kan delvis vara aktuella i 
dagsläget. SLTF:s rekommendation att entreprenör kan få ersättning om man släpper ut 
mindre utsläpp av avgaser än vad som föreskrivits i miljökraven, kan vara svår att använda. 
Om miljöklass Euro 5 är ett villkor i trafikupphandlingarna finns inte möjligheten för 
entreprenörerna att kunna reducera emissionerna ytterligare än vad en Euro 5 motor 
åstadkommer. En Euro 5 motor är exempelvis redan utrustande med SCR-teknik. Däremot 
kan det finnas möjlighet att entreprenör kan använda en större andel förnyelsebart bränsle än 
vad som föreskrivits och därigenom göra ökade miljövinster på andra områden. Ökad 
miljövinst kan till exempel vara reducerat koldioxidsutsläpp. Till Länstrafikens nästa stora 
upphandling år 2011 får man ha i beaktning att utvecklingen av tekniken för rening kan ha 
nått ännu flera framgångar, att även incitament för avgasutsläpp då kan vara aktuell.  
 

7.1.6 Förnyelsebart bränsle 
Länstrafikens samtliga bussar använder dieselbränsle miljöklass 1. Dieseln har en inblandning 
av 5 % RME, rapsmetylester, som är ett förnyelsebart bränsle bestående av rapsolja. I 
dagsläget använder således varje fordonspark per avtal 5 % förnyelsebart bränsle.  SLTF 
rekommenderar att varje fordonspark per avtal ska använda 10 % förnyelsebart bränsle år 
2008 och använda 40 % förnyelsebart bränsle till år 2012. Om Länstrafiken ska ställa villkor 
om miljöfordon i trafikupphandlingar behöver en noggrann studie av alternativa bränslen och 
                                                 
16 Växthusgas som inte kan renas med något partikelfilter 
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dess motorteknik utföras. Alternativa bränslen är under utveckling och det är flera faktorer 
som ska beaktas vid val av miljöfordon. Ställning behöver tas till om dagens miljöfordon är 
tillräckliga för verksamhetens mål eller om man behöver invänta fortsatt utveckling av de 
alternativa drivmedlen för att kunna ställa SLTF:s bränslevillkor.   
 
I Vägverkets rapport ”Vägledning av alternativa bränslen som upphandlingskrav”  (2003) 
föreslås att beställaren först beslutar om vilket miljöfordon som är värt att satsa på eftersom 
de olika alternativa drivmedlen har olika för- och nackdelar. Faktorer som man bör tänka på 
vid val av miljöfordon är vilka miljöfordon som finns på marknaden, var det finns tankställen 
med förnyelsebara drivmedel, var närmaste serviceanläggning finns beläget, vilka kostnader 
som föreligger för miljöfordon och hur framtiden ser ut för det alternativa drivmedlet som 
beställaren väljer (Alternativa bränslen 2003). De tunga miljöfordon som fanns registrerade 
på svenska marknaden år 2007 visas i tabell 8 nedan.   
 
Antalet tunga miljöfordon i Sverige som var registrerade år 2007;  
 
Etanolbussar 490 st 
Gasbussar/lastbilar 1160 st 
El och bränslecell 10 st 
  
År 2007 fanns 89 000 tunga fordon registrerade som drevs med diesel.  
Tabell 8, Miljöfordon i Sverige (Miljöfordon.se, 2008) 

 
Ett alternativ för att minska användningen av det fossila bränslet kan i dagsläget, istället för 
att byta drivmedel, möjligen vara att använda Sparsam körning17. All procentuell minskning 
av bränsleförbrukning som sjunker mer än 10 % får inräknas som förnyelsebart bränsle enligt 
SLTF. Sparsam körning har bedömts av diverse organisationer kunna ge en minskning av 
bränsleförbrukning med upp till 20 %. En minskning med 20 % skulle innebära att 10 % får 
värderas liknande förnyelsebart bränsle. Det råder emellertid olika resultat från studier kring 
hur effektiv Sparsam körning är. Enligt Vägverket, som har i uppdrag av regeringen att sprida 
utbildning om Sparsam körning, kan en minskning på cirka 10 % av bränsleförbrukningen 
förväntas (Vinst varje mil, 2008). I ett forskningsprojekt som pågick under år 2001 till 2004 
vid bussföretaget Gamla Uppsalabuss studerades effekterna av utbildning i Heavy 
Ecodriving18. Resultatet i forskningsprojektet visade en minskning av bränsleförbrukning på 
endast 2 %. (Sparsam körning, 2004). Att bränsleförbrukningen sjunker procentuellt över 10 
% med Sparsam körning är ingen garanti och ger således inte något eventuellt utrymme som 
kan värderas liknande förnyelsebart drivmedel. Det kan dock konstateras att 
bränsleförbrukningen minskar och att utsläppen av koldioxid19 minskar med Sparsam körning. 
Sparsam körning skulle kunna passa som ett obligatoriskt krav eller ett utvärderingskriterium 
beroende på hur viktig och effektiv Länstrafiken anser att Sparsam körning är. Man mäter 
Sparsam körning genom att kontinuerligt registrera bränsleförbrukningen i varje fordon för att 
kunna kontrollera förbrukningen.       
 
Norrbottens läns landsting som äger Länstrafiken till 50 % uppmanar i sina Miljöriktlinjer 
(2007) att ”Länstrafiken som bl. a. svarar för sjukreseupphandlingar ska arbeta enligt 
landstingets miljöriktlinjer för upphandling av transporter”. Vilket bland annat innebär att 

                                                 
17 Körsätt som ska minska bränsleförbrukningen, se sid 34.  
18 Finskt koncept för Sparsam körning i tung trafik.    
19 Växthusgas som inte kan renas med något partikelfilter. 
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Länstrafiken bör arbeta för att begränsa utsläpp av växthusgasen koldioxid som är 
Norrbottens läns landstings övergripande mål. En av Landstingets miljöindikatorer för 
koldioxidutsläpp är att följa upp Länstrafikens persontransporter. Landstinget själv bedriver 
ständig aktivitet med Sparsam körning bland sina anställda som kör i tjänst för att minska 
koldioxidutsläpp. Inget samarbete mellan Länstrafiken och Landstinget sker dock vad gäller 
upphandling av kollektivtrafiken (Bertil Frankkila, 2008).     
 
Idag har redan 84 % av Länstrafikens entreprenörer infört Sparsam körning. Lika stor andel 
mindre entreprenörer20 som större entreprenörer har infört Sparsam körning. Olika studier 
visar att förares kunskaper av Sparsam körning måste hållas aktiva för att Sparsam körning 
ska resultera i långsiktig effektivitet. Det kan ske exempelvis genom att varje förare internt 
rapporterar sin egen bränsleförbrukning, tävlingar som stimulerar till att inte förare faller 
tillbaka i gamla vanor eller att förare genomgår kontinuerliga utbildningar i Sparsam körning. 
       
7.1.7 Buller  
Buller är ett oönskat ljud. Vägtrafikens fordon är den bullerkällan som stör störst antal 
människor (Naturvårdverket, 2008). Bussar bullrar dessutom mer än personbilar. Lätta fordon 
står för 60 % av bulleremissionerna och tunga fordon svarar för 40 % av bulleremissionerna, 
men främst tunga fordon ger höga bullertoppar (Buller, tillstånd och utveckling, 2007). 
Största andelen människor som är utsatta för buller av vägtrafik finns i tätorter och städer. 
Även om Länstrafikens bussar inte kör regelrätt tätortstrafik bör Länstrafiken respektera 
buller som ett hälsoproblem och ha ansvar och åtgärder för att minska problemen av 
bullerpåverkan. En åtgärd kan vara att ställa villkor i trafikupphandlingen att entreprenör ska 
ha rutiner som förebygger att bullernivån av fordonen inte försämras. På så sätt skulle 
bullerexponering från till exempel trasiga ljuddämpare, tomgångsvibrationer eller bromsskrik 
kunna undvikas. SLTF föreslår att ett bullerprogram ska finnas i entreprenörens 
miljöledningssystem. Ett alternativ, om miljöledningssystem inte är aktuell som ett krav, är att 
entreprenör ändå har rutiner som leder till intern rapportering och åtgärder vid upptäckandet 
av en brist. Rutinen för att förebygga onormal bullerexponering skulle förslagsvis kunna 
rapporteras till Länstrafiken i en miljörapport.   

                                                 
20 Entreprenör med 10 eller mindre anställda. 
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8. SLUTSATS 

Länstrafiken har ett aktivt miljöarbete, men arbetar inte med miljöfrågor systematiskt på något 
vis. Det enda styrdokumet som Länstrafiken framarbetat är en miljöpolicy som inte blivit 
granskad av styrelsen än. Det vill säga att miljöpolicyn inte är fastställd och i bruk. Av de 
nuvarande entreprenörerna har samtliga en miljöpolicy, 91 % har uppsatta miljömål och 84 % 
har någon form av styrdokument. Ingen skillnad i miljöarbetets omfång mellan mindre och 
större entreprenörer kunde påvisas av miljöstudien. Faktum är att Länstrafikens entreprenörer 
har ett mer utvecklat miljöarbete än Länstrafiken själva. Eftersom Länstrafiken är 
trafikhuvudman kan det förväntas av samhället att miljöarbetet ska ha framskridit längre än 
vad som hittills åstadkommits. Länstrafiken i sin roll som trafikhuvudman kan också anses 
ska kunna agera som sakkunnig i ämnet och föregå med gott exempel vad gäller miljöfrågor. 
Vid framtagning av vilka miljökrav som ska ställas i trafikupphandlingar behöver 
Länstrafiken ta mer hänsyn till den egna verksamheten än till anbudsgivarna om miljökraven 
ska anses som seriösa. Bra förutsättningar finns dock för att kunna ställa miljövillkor utöver 
vad Länstrafiken gör idag.          
 
Ett kommunikationsproblem finns mellan Länstrafiken och Norrbottens läns landsting. 
Landstingets miljöriktlinjer är inte presenterade för Länstrafiken trots att det står skrivet i 
landstingets miljöriktlinjer att Länstrafiken ska följa samma riktlinjer. Landstinget har bland 
annat skrivna riktlinjer för upphandling av transporter. Förhållandet är egentligen att 
Länstrafiken inte heller kände till landstingets miljöpolicy förrän den kunde läsas i färdig 
broschyr. Samtal med Bertil Frankkila, miljöledare på landstinget, bekräftade att Länstrafiken 
och landstinget inte samarbetar vid kollektivtrafikens upphandlingar. Däremot sker samarbete 
vad gäller upphandling av sjukresor. Förfrågningsunderlagen för sjukresor och färdtjänst har 
mer utarbetade och detaljerade miljövillkor än kollektivtrafikens förfrågningsunderlag. 
Miljöpolicy, Sparsam körning och miljöledningssystem är exempel på tre miljöfaktorer som 
används som viktningsfaktorer i sjukresors och färdtjänsts upphandlingar. För att erhålla en 
konsekvent miljöstandard i upphandlingar som tillhör samma organisation, bör den allmänna 
kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken21 ha lika ställda miljövillkor så långt det 
är möjligt.   
 
Länstrafikens mål att reducera emissionerna för fordonsparken genom att ställa vissa 
miljökrav är inte möjligt i dagsläget. Varken Sparsam körning eller ett alternativt bränsle kan 
åstadkomma reducering av kolväten eller partiklar mer än vad ett dieselfordon i miljöklass 
Euro 5 gör. För att kunna följa SLTF:s Baskrav av avgasutsläpp för hela Länstrafikens 
fordonspark är ett alternativ istället att korta ner avtalstiderna. Tekniken går fort framåt och 
nya avgaskrav tillämpas därefter. De långa avtalstiderna gör att äldre fordon blir kvar för 
länge i trafik, vilket ökar medelvärdet för emissionerna.       
 
Omfattande studier behöver göras inom alternativa bränslen, dess egenskaper och marknad, 
innan krav på ett alternativt bränsle till diesel kan ställas. Ett självklart alternativ till fossilt 
bränsle existerar inte.        
 
Fordonsrapporteringen i FRIDA fungerar inte tillfredsställande idag. Entreprenörerna är inte 
ålagda att rapportering måste ske i FRIDA, därför inrapporterar inte alla entreprenörer den 
data som är nödvändig. Det är ett bra och lätthanterligt verktyg att använda vid beräkning av 
emissioner, samt som kontrollfunktion av fordonsrapportering. Genom att klargöra 

                                                 
21 Innefattar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts.  
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fordonsrapporteringens betydelse i förfrågningsunderlagen kan troligtvis den inrapporterade 
datan av entreprenörerna öka och kvaliteten i databasen förbättras. I FRIDA kan möjligheten 
finnas att lägga upp en elektronisk miljörapport med innehållet av de krav som entreprenör 
ska redovisa till Länstrafiken.    
 
8.1 Sammanställning av möjliga miljökrav 
Nedan följer en sammanställning av de miljökrav som kan vara aktuella för Länstrafiken att 
ha med i ett förfrågningsunderlag vid upphandling av kollektivtrafik, om Länstrafikens egen 
miljösituation ser ut som idag. Sammanställningen innefattar förslag på formulering av 
miljökraven, samt hur uppföljning kan ske.   
 
Miljökrav rekommenderas av Miljöstyrningsrådet22 att formuleras som utförandevillkor, det 
vill säga att de måste godkännas av anbudsgivaren i anbudet men kan uppfyllas först vid en 
senare tidpunkt.  
 
Miljöpolicy              

• Entreprenör måste ha miljöpolicy som innehåller åtaganden att följa gällande 
lagstiftning och ständig förbättring, samt är relaterad till företagets miljöpåverkan. 

 
Verifikation på miljöpolicy kan efterfrågas vid en uppföljning som bör ske senast efter första 
avtalsåret. 

 
Förebyggande av läckage 

• Entreprenör måste utföra kontroll av läckage på fordon mellan fordonsbesiktningarna. 
Protokoll från kontrollerna måste sparas i datafil eller pärm.   
Redovisning av rutin för kontroll måste ingå i miljörapporten.   
 

Länstrafiken ska när som helst kunna ta del av entreprenörernas protokoll som uppförs vid 
dessa kontroller. Återkommande uppföljning sker genom entreprenörens redovisning i 
miljörapporten.  

Utveckling 

• Entreprenör måste medverka till miljöutveckling och delta vid träffar med 
Länstrafiken efter kallelse. Förslag till åtgärder som kan förbättra miljön kan redovisas 
vid dessa tillfällen, samt redogörelse av åtgärder som vidtagits för att uppfylla tidigare 
förslag. Eventuella utvecklingsalternativ måste även presenteras i miljörapporten.        

 
Om Länstrafiken anser att ett utvecklingsalternativ är till stor nytta kallas entreprenör till 
förhandling. Eventuell extra ersättning till entreprenör kan utbetalas för att denna ska kunna 
genomföra utvecklingen.  
 
Uppföljning av att entreprenörerna medverkar till miljöutveckling sker genom att avstämma 
att de kallade entreprenörerna deltar vid träffarna och redovisar eventuella åtgärder och 
utvecklingsalternativ i miljörapporten.   
 

                                                 
22 Miljöstyrningsrådet, Bilaga Uppföljning av miljö och trafiksäkerhetskrav för persontransporter 
(2007). 
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Avgaskrav 
Avgaskraven kan styras genom att kräva miljöklass Euro 5 på fordonen, samt att ange en 
maximal tillåten ålder på fordonen. Dessa krav kan med fördel ställas som fordonskrav.   
Uppföljning av fordonskraven sker genom entreprenörernas rapportering av dess fordonspark 
i miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. 
 

• Entreprenören måste själv sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser förutom 
det beställaren kräver. Hälften av förarna måste genomgå utbildning i Sparsam 
körning under första avtalsåret som entreprenören själv bekostar. Innan avtalets slut 
måste samtliga förare ha utbildning i Sparsam körning. Redovisning av hur förarnas 
kunskap om Sparsam körning används måste ske i miljörapporten.    
 

För att Sparsam körning ska vara så långsiktigt effektiv som möjligt krävs det att kunskaperna 
hålls verksamma. Det kan ske exempelvis genom att varje förare internt rapporterar sin egen 
bränsleförbrukning, tävlingar som stimulerar till att inte förare faller tillbaka i gamla vanor, 
samt att förare genomgår fortlöpande utbildningar i Sparsam körning. Länstrafiken följer upp 
entreprenörens arbete att utbilda förarna i Sparsam körning genom kontroll av entreprenörens 
redovisning i miljörapport.  
 
Fordonsrapportering 

• Entreprenör måste rapportera bussparkens sammansättning av de fordon som ingår i 
avtalet. Rapportering sker i miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. Förändringar av 
bussparken måste ske kontinuerligt. Rörlig data som sträcka, tankad volym och 
bränsleuppgifter ska rapporteras senast XXXXX.     

 
Uppföljning av upphandlade entreprenörers fordonskrav och miljöprestanda sker genom 
miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. Länstrafiken kan dessutom göra anmälda eller oanmälda 
besök hos entreprenör, samt åka med på någon busslinje för att kontrollera att rätt information 
är inrapporterad i FRIDA. Uppgifter i FRIDA ligger även som grund för beräkning av 
miljöfaktorer, varför rätt uppgifter av fordonsparken är viktig.     
 
Bränsle 

• Fordon måste ha sämst miljöklass 1 för både diesel och bensin som gällde år 2005. 
Blandbränsle får användas om det består av miljöklass 1-bränsle och ett förnybart 
bränsle som dokumenterats inte ger några försämrade värden av andra emissioner. 
Alternativ till att använda blandbränsle är att en del av fordonsparken drivs helt med 
förnybart bränsle.     
 

Länstrafiken ser positivt på användandet av alternativa bränslen. Ekonomisk ersättning kan 
erhållas av beställaren om entreprenör kan redovisa användning av alternativa bränslen utöver 
vad som föreskrivits. Entreprenör ska styrka vilket bränsle som används genom intyg av 
leverantör. Länstrafiken ska ha rätt att ta prov i entreprenörens tank för kontroll. SLTF 
tillhandahåller en kalkylmodell där den årliga ersättningen kan beräknas.  
 
Buller 

• Entreprenör måste ha rutiner som förebygger att bullernivån av fordonen inte 
försämras. På så sätt ska bullerexponering från till exempel trasiga ljuddämpare, 
tomgångsvibrationer eller bromsskrik kunna undvikas. Rutinen ska leda till intern 
rapportering och åtgärder vid upptäckandet av en brist. Protokoll från kontrollerna 
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måste sparas i datafil eller pärm.  Redovisning av rutin för kontroll måste ingå i 
miljörapporten.   
 

Länstrafiken ska när som helst kunna ta del av entreprenörernas protokoll som uppförs vid 
dessa kontroller. Återkommande uppföljning av Länstrafiken sker genom entreprenörens 
redovisning i miljörapporten. Bullerexponering kan också komma att följas upp av 
Länstrafiken i enkätundersökningar till resenärerna.  
 
Miljörapport 

• Miljörapport måste senast XXX varje år inkomma till Länstrafiken med innehåll enligt 
bilaga X.   

 
Förslag till innehåll i miljörapporten.   
 
Förebyggande av läckage 

1. Rutin för förebyggande av läckage 
2. Tillbud av läckage 
3. Åtgärder av läckage 
4. Protokoll över utförda kontroller 

 
Miljöutveckling 

1. Förslag till åtgärder för att förbättra miljön/miljöprestandan 
2. Tidigare åtgärder som åtagits för att uppfylla tidigare förslag 

 
Avgaser 

1. Redogörelse av hur förarnas kunskap i Sparsam körning används 
Ex.vis protokoll över bränsleförbrukning, utförda utbildningar m.m. 
 

Bränsle 
1. Redogörelse för alternativa bränslen; bränsleslag med intyg 

 
Förebyggande av buller 

1. Rutin för förebyggande av onormal bullerexponering 
2. Tillbud av onormal bullerexponering 
3. Åtgärd vid brist 
4. Protokoll över utförda kontroller 
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9. DISKUSSION 

I början av detta arbete fanns tanken att även kunna ta fram förslag på ett alternativt bränsle 
till Länstrafikens fordonspark. När efterforskning kring detta ämne inleddes blev det 
uppenbart att en djupare studie behöver göras som inte ryms inom ramen för denna 
undersökning. I slutsatsen kunde ändå konstateras att Länstrafiken inte behöver byta 
drivmedel i syfte att reducera emissionerna. Ingen litteratur eller forskning av Sparsam 
körnings effekter på fordonets utsläpp av kväveoxider eller partiklar kunde hittas. Orsaken 
kan bero på att Sparsam körning är en relativt ny aktivitet och faktiskt har som syfte att främst 
minska fordonets koldioxidutsläpp.    
   
Miljöstudien som utfördes hos entreprenörerna innehöll även frågor som inte hade betydelse 
för detta arbete. Länstrafiken hade intresse av vissa frågor av andra skäl än för detta ändamål. 
Därför är inte enkäten specifikt utformad endast för att erhålla uppgifter som var nödvändiga 
för att konstatera de mindre företagens möjligheter.         
 
Nära 50 % av den befintliga fordonsparken har bytts ut till fordon med minst miljöklass Euro 
5 till år 2012. I framtiden vet man dock inte om det totala antalet bussar minskar eller ökar så 
att de simulerade utsläppsvärdena är hållbara.  
 
Mina egna reflektioner är att SLTF:s Baskrav är rätt höga krav. Speciellt Baskraven Andel 
förnyelsebart bränsle, där varje fordonspark ska öka andelen med 5 % varje år. 
Miljöutvecklingen för bussbranschen går inte i samma snabba takt som SLTF begär sina krav. 
År 2012 ska varje fordonspark ha 40 % förnyelsebart bränsle. Det är bara tre år dit och här 
uppe i norrbotten finns inte ens tankställen överallt till de bränslen som eventuellt skulle 
kunna vara aktuella för Länstrafiken.                     
 
9.1 Vidare studier 
Länstrafiken bör se över vinsterna med att införa ett miljöledningssystem. 
Miljöledningssystemet kan ses som ett hjälpmedel för att kunna genomföra företagets 
miljöpolicy.  Miljöarbetet ska uppfylla den uppsatta miljöpolicyn och det är mot denna som 
miljöarbetets resultat ska jämföras. Allt eftersom Länstrafiken har mognat i sitt eget 
miljöarbete kan större miljökrav ställas på entreprenörerna.    
 
Av de alternativa bränslen som finns på marknaden idag, är det inget alternativ som är 
självklart för Länstrafikens fordonspark. Länstrafiken behöver tänka över hur snabbt man vill 
övergå från fossilt bränsle. Att behöva minska användningen av fossilt bränsle är en 
miljöfråga som kommer förr eller senare.      
 
Länstrafiken bör även se över hur upphandlingsunderlagen för särskild och allmän 
kollektivtrafik kan synkroniseras så att dessa har lika tunga miljökrav. En annan viktig faktor 
är att ställa krav som är mätbara och kan följas upp.    
 
Vid studien av förfrågningsunderlagen för den allmänna kollektivtrafiken upptäcktes en del 
punkter som bör ses över. Dessa punkter följer nedan;   
 
Några punkter som bör ses över i befintliga förfrågningsunderlag  
  
* Kriterier behöver ingen uppräkning av alla lagkrav. Dessa krav kan förutsättas vara kända 
av entreprenörerna.  
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* ” Trafikutövarens personal ska vara väl förtrogen med Länstrafikkoncernens policy….” 
(Anbudsunderlag, L10, Punkt 14. Sid 11.) Eftersom ingen policy finns i dagsläget är det inte 
ett villkor som kan följas. Här behövs ett ordbyte till Länstrafikkoncernens strategiplan eller 
dylikt.  
 
* Alla fordon som ska används i avtalet ska inrapporteras i Länstrafikens fordons- och 
miljödatabas FRIDA. I FRIDA ska trafikutövaren, utöver att hålla förteckning, halvårsvis 
inrapportera fordonens körsträcka per avtal. Är det meningen att man vill kontrollera att ”de 
gjort sitt jobb” eller att ha koll på dieselförbrukning och utsläpp? I anbudsunderlagen ger det 
intryck av att det är för att hålla koll på ”att man utfört sin sträcka”, inte att det har ur 
miljösynpunkt att göra. I sjukresors anbudsunderlag framgår det tydligt att inrapporterade 
uppgifter ska ligga till grund för beräkning av miljöfaktorer.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

2008-05-12 

 

 

Enkätundersökning 

Miljöstudie 
Hej  
Jag heter Sofia Ahlbäck, blivande ingenjör i Miljö – och kvalitetsmanagement, och gör ett 
examensarbete hos Länstrafiken i Norrbotten AB. I arbetet ska jag försöka ta fram möjliga 
miljökrav som kan ställas vid offentlig upphandling av busstrafik, främst för att minska 
avgasutsläppen. För att kunna ställa så rimliga krav som möjligt behöver man bl.a. göra en 
miljöstudie hos varje entreprenör för att få en uppfattning om hur långt företagen kommit i 
sitt eget miljöarbete. Miljöstudien sker genom denna enkätundersökning.   
 
Vänligen faxa i retur senast den 16 maj 2008.  
 
Trafikföretag:…………………………………………………………………………………… 
Antal anställda:………........ 
Antal bussar med över 9 sittplatser i trafik (även de utanför avtalet med Länstrafiken): 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Stationeringsorter:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
  
Har företaget:   Ja Nej 
1. miljöledningssystem enligt någon ISO standard? 

Om nej, finns planer att införa miljöledningssystem? 

2. miljöpolicy ?     

3. miljömål? 

4. styrdokument för miljöledning? 

5. miljöcertifikat?  

6. uppföljning av ny miljöteknik för branschen? 

(T.ex. prenumeration på tidning, deltagande på mässor, informationsmöten)    

Om ja, på vilket sätt: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………..……………..……………………………………………………………… 
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    Ja Nej 

7. infört Sparsam körning? 

 

8. arbete med miljöfrågor på annat sätt än ovan, hur? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Övrigt:     Ja Nej 

1. Tycker Du att miljöfrågor är viktig för branschen?   

2. Tror Du att kunden skulle värdera ett aktivt miljöarbete så pass mycket att 

marknadsandelarna skulle öka?  

 

Övriga upplysningar: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för Er medverkan! 

 

Vid frågor kontakta: 

Sofia Ahlbäck, Examensarbetare, Länstrafiken i Norrbotten AB  
070-600 55 42, sofast-7@student.ltu.se 
 
Ellinor Isaksson, Miljöansvarig, Länstrafiken i Norrbotten AB 
0926-756 85, ellinor.isaksson@ltnbd.se 
 
 

mailto:7@student.ltu.se
mailto:isaksson@ltnbd.se
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Bilaga 2 
 
Svarsmaterial från enkätundersökningen. 
 
Antal 
anställda 

Antal 
bussar 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 Ö1 Ö2 

8 1 J   J J J J J N N  J J 

12 10 N J J J J N J J N  J J 

25 15 N J J J J N J J N  J J 

200 102 J   J J J J J J N  J X 

4 9 N J J J J N J J N  J J 

11 11 N J J J J N J J J J J 

3 3 N J J J J N J J J J N 

25 17 N J J J J N J J N  J J 

15 22 J   J J J J J J J J J 

20 13 N J J J J N J X X X X 

3 x N J J J J N J J J J J 

80 30 N J J J J N N J N  J X 

5 4 J   J J J J J J N  J N 

30 16 J   J J J N J J J J J 

2 3 N X J J J J N J J J J 

5 5 N N J N N N N J N  J N 

3 4 J   J J J J J J N  J J 

10 9 N N J J J N J J J J X 

12 2 J   J J J N J J N  J J 

13 9 N N J J J N J J J J N 

10 8 N N J J X X J J J J J 

25 25 N X J J J N J J N  J X 

50 45 N J J J J N N J N  J X 

3 4 N J J J J N J X X X X 

12 10 N X J J J N J J N  J J 

4 5 N J J J J N J J J J J 

60 30 J   J J J N J J J J J 

300 200 J   J J J N J J N  J J 

1 0 N J J J N N J J N  J N 

3 1 N N J N N N N J N  J N 

9 3 N J J J J N J J N  J N 
 
Ö1 och Ö2 avser frågorna under rubrik Övrigt.  
Färgade områden utgör företag med 10 eller mindre anställda, mindre entreprenörer.   
J = Ja 
N = Nej 
X = svar saknas 
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Bilaga 3 
 
Fordonsdata för emissonsberäkning av Länstrafikens avgasutsläpp. Färgade fält anger del som är ersatt 
av fordon med miljöklass Euro 5 år 2009 och 2010.     
 

    Renings- Fordons-   Typvärde    Typvärde  
Antal  Miljöklass utrustning klass Km/år NOx km*NOx PM km*PM 

1 Euro 5 Ingen Klass III 51658 2 103316 0,015 774,87 
1 Euro 5 Ingen Klass III 52482 2 104964 0,015 787,23 
1 Euro 5 Ingen Klass III 54388 2 108776 0,015 815,82 
1 Euro 5 Ingen Klass III 53966 2 107932 0,015 809,49 
1 Euro 5 Ingen Klass III 38990 2 77980 0,015 584,85 
1 Euro 5 Ingen Klass III 50540 2 101080 0,015 758,1 
1 Euro 5 Ingen Klass III 57356 2 114712 0,015 860,34 
1 Euro 5 Ingen Klass III 44644 2 89288 0,015 669,66 
1 Euro 5 Ingen Klass III 46574 2 93148 0,015 698,61 
1 Euro 5 Ingen Klass III 52436 2 104872 0,015 786,54 
1 Euro 2 KPF Klass III 78476 6,3 494398,8 0,015 1177,14 
1 Euro 3 KPF Klass III 137050 4,7 644135 0,015 2055,75 
1 Euro 3 KPF Klass III 78476 4,7 368837,2 0,015 1177,14 
1 Euro 3 KPF Klass III 78476 4,7 368837,2 0,015 1177,14 
1 Euro 3 KPF Klass III 78476 4,7 368837,2 0,015 1177,14 
1 Euro 3 KPF Klass III 78476 4,7 368837,2 0,015 1177,14 
1 Euro 2 KPF Klass III 16730 6,3 105399 0,015 250,95 
1 Euro 2 KPF Klass III 24920 6,3 156996 0,015 373,8 
1 Euro 3 KPF Klass II 20970 4,7 98559 0,015 314,55 
1 Euro 3 KPF Klass II 44780 4,7 210466 0,015 671,7 
1 Euro 3 KPF Klass II 126110 4,7 592717 0,015 1891,65 
1 Euro 3 KPF Klass II 125850 4,7 591495 0,015 1887,75 
1 Euro 3 KPF Klass II 128950 4,7 606065 0,015 1934,25 
1 Euro 3 KPF Klass II 70950 4,7 333465 0,015 1064,25 
1 Euro 3 KPF Klass II 110020 4,7 517094 0,015 1650,3 
1 Euro 3 KPF Klass II 104810 4,7 492607 0,015 1572,15 
1 Euro 3 KPF Klass II 89710 4,7 421637 0,015 1345,65 
1 Euro 3 KPF Klass II 109270 4,7 513569 0,015 1639,05 
1 Euro 3 KPF Klass II 114620 4,7 538714 0,015 17193,3 
1 Euro 3 KPF Klass II 101100 4,7 475170 0,015 1516,5 
1 Euro 3 KPF Klass II 103330 4,7 485651 0,015 1549,95 
1 Euro 3 KPF Klass II 112060 4,7 526682 0,015 1680,9 
1 Euro 3 KPF Klass II 114780 4,7 539466 0,015 1721,7 
1 Euro 3 KPF Klass II 126188 4,7 593083,6 0,015 1892,82 
1 Euro 3 KPF Klass II 126188 4,7 593083,6 0,015 1892,82 
1 Euro 4 Ingen Klass III 126188 3,2 403801,6 0,015 1892,82 
1 Euro 4 Ingen Klass III 126188 3,2 403801,6 0,015 1892,82 
1 Euro 3 KPF Klass III 157250 4,7 739075 0,015 2358,75 
1 Euro 3 KPF Klass III 155000 4,7 728500 0,015 2325 
1 Euro 3 KPF Klass III 87100 4,7 409370 0,015 1306,5 
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1 Euro 3 KPF Klass III 108350 4,7 509245 0,015 1625,25 
1 Euro 3 KPF Klass III 146860 4,7 690242 0,015 2202,9 
1 Euro 3 KPF Klass III 104100 4,7 489270 0,015 1561,5 
1 Euro 3 KPF Klass III 83000 4,7 390100 0,015 1245 
1 Euro 3 KPF Klass III 100212 4,7 470996,4 0,015 1503,18 
1 Euro 2 KPF Klass III 47100 6,3 296730 0,015 706,5 
1 Euro 2 KPF Klass III 98050 6,3 617715 0,015 1470,75 
1 Euro 2 KPF Klass III 130000 6,3 819000 0,015 1950 
1 Euro 3 KPF Klass III 130530 4,7 613491 0,015 1957,95 
1 Euro 3 KPF Klass III 127300 4,7 598310 0,015 1909,5 
1 Euro 3 KPF Klass III 121500 4,7 571050 0,015 1822,5 
1 Euro 3 KPF Klass III 141000 4,7 662700 0,015 2115 
1 Euro 3 KPF Klass III 89600 4,7 421120 0,015 1344 
1 Euro 2 KPF Klass III 3026 6,3 19063,8 0,015 45,39 
1 Euro 3 KPF Klass III 110440 4,7 519068 0,015 1656,6 
1 Euro 2 KPF Klass III 85000 6,3 535500 0,015 1275 
1 Euro 3 KPF Klass III 161086 4,7 757104,2 0,015 2416,29 
1 Euro 3 KPF Klass III 161086 4,7 757104,2 0,015 2416,29 
1 Euro 3 KPF Klass III 161086 4,7 757104,2 0,015 2416,29 
1 Euro 3 KPF Klass III 140958 4,7 662502,6 0,015 2114,37 
1 Euro 2 KPF Klass III 28380 6,3 178794 0,015 425,7 
1 Euro 2 KPF Klass III 28380 6,3 178794 0,015 425,7 
1 Euro 2 KPF Klass III 28380 6,3 178794 0,015 425,7 
1 Euro 2 KPF Klass III 28380 6,3 178794 0,015 425,7 
1 Euro 3 KPF Klass III 28380 4,7 133386 0,015 425,7 
1 Euro 3 KPF Klass III 28380 4,7 133386 0,015 425,7 
1 Euro 3 KPF Klass III 28380 4,7 133386 0,015 425,7 
1 Euro 3 KPF Klass III 28380 4,7 133386 0,015 425,7 
1 Euro 3 KPF Klass III 28381 4,7 133390,7 0,015 425,715 
1 Euro 2 KPF Klass III 28380 6,3 178794 0,015 425,7 
1 Euro 2 KPF Klass III 28380 6,3 178794 0,015 425,7 
1 Euro 2 KPF Klass III 28380 6,3 178794 0,015 425,7 
1 Euro 2 KPF Klass III 28380 6,3 178794 0,015 425,7 
1 Euro 2 KPF Klass III 28380 6,3 178794 0,015 425,7 
1 Euro 2 kat Klass III 42120 6,3 2653,56 0,1 4212 
1 Euro 3 KPF Klass III 30000 4,7 141000 0,015 450 
1 Euro 3 KPF Klass II 12976 4,7 60987,2 0,015 194,64 
1 Euro 5 Ingen Klass III 48554 2 97108 0,015 728,31 
1 Euro 5 Ingen Klass III 48556 2 97112 0,015 728,34 
1 Euro 2 KPF Klass III 34748 6,3 218912,4 0,015 521,22 
1 Euro 2 KPF Klass III 34748 6,3 218912,4 0,015 521,22 
1 Euro 2 KPF Klass III 34748 6,3 218912,4 0,015 521,22 
1 Euro 2 KPF Klass III 34748 6,3 218912,4 0,015 521,22 
1 Euro 2 KPF Klass III 34748 6,3 218912,4 0,015 521,22 
1 Euro 2 KPF Klass III 34748 6,3 218912,4 0,015 521,22 
1 Euro 5 Ingen Klass III 80930 2 161860 0,015 1213,95 
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1 Euro 2 KPF Klass III 53402 6,3 336432,6 0,015 801,03 

1 Euro 2 
KPF och 
EGR Klass III 6063 2 12126 0,015 90,945 

1 Euro 4 KPF Klass III 53402 3,2 170886,4 0,015 801,03 
1 Euro 4 KPF Klass III 53402 3,2 170886,4 0,015 801,03 
1 Euro 4 KPF Klass III 53402 3,2 170886,4 0,015 801,03 
1 Euro 1 kat Klass II 50000 7,4 370000 0,14 7000 
1 Euro 2 kat Klass I 37000 6,3 233100 0,1 3700 
1 Euro 2 KPF Klass III 18000 6,3 113400 0,015 270 
1 Euro 0 kat Klass III 45000 10,8 486000 0,72 32400 
1 Euro 3 KPF Klass III 57622 4,7 270823,4 0,015 864,33 
1 Euro 3 Ingen Klass III 38030 4,7 178741 0,08 3042,4 
1 Euro 4 Ingen Klass III 19694 3,2 63020,8 0,015 295,41 
1 Euro 2 KPF Klass III 39388 6,3 248144,4 0,015 590,82 
1 Euro 1 KPF Klass III 39388 7,4 291471,2 0,015 590,82 
1 Euro 3 KPF Klass III 22751 4,7 106929,7 0,015 341,265 
1 Euro 3 KPF Klass III 28775 4,7 135242,5 0,015 431,625 
1 Euro 3 KPF Klass III 28774 4,7 135237,8 0,015 431,61 
1 Euro 2 kat Klass III 24092 6,3 151779,6 0,1 2409,2 
1 Euro 2 KPF Klass III 45357 6,3 285749,1 0,015 680,355 
1 Euro 2 KPF Klass III 45357 6,3 285749,1 0,015 680,355 
1 Euro 4 KPF Klass III 45356 3,2 145139,2 0,015 680,34 
1 Euro 5 Ingen Klass III 23960 2 47920 0,015 359,4 
1 Euro 5 Ingen Klass III 23962 2 47924 0,015 359,43 
1 Euro 2 KPF Klass III 17550 6,3 110565 0,015 263,25 
1 Euro 3 Ingen Klass III 108000 4,7 507600 0,08 8640 
1 Euro 5 Ingen Klass III 84200 2 168400 0,015 1263 
1 Euro 5 Ingen Klass III 115061 2 230122 0,015 1725,915 
1 Euro 5 Ingen Klass III 101823 2 203646 0,015 1527,345 
1 Euro 5 Ingen Klass III 110291 2 220582 0,015 1654,365 
1 Euro 5 Ingen Klass III 96178 2 192356 0,015 1442,67 
1 Euro 5 Ingen Klass III 103513 2 207026 0,015 1552,695 
1 Euro 5 Ingen Klass III 36666 2 73332 0,015 549,99 
1 Euro 5 Ingen Klass III 35540 2 71080 0,015 533,1 
1 Euro 5 Ingen Klass III 33732 2 67464 0,015 505,98 
1 Euro 5 Ingen Klass III 36804 2 73608 0,015 552,06 
1 Euro 5 Ingen Klass III 31238 2 62476 0,015 468,57 
1 Euro 5 Ingen Klass III 28312 2 56624 0,015 424,68 
1 Euro 5 Ingen Klass III 36072 2 72144 0,015 541,08 
1 Euro 5 Ingen Klass III 23108 2 46216 0,015 346,62 
1 Euro 5 Ingen Klass III 33292 2 66584 0,015 499,38 
1 Euro 5 Ingen Klass III 27658 2 55316 0,015 414,87 
1 Euro 5 Ingen Klass III 26400 2 52800 0,015 396 
1 Euro 5 Ingen Klass III 31146 2 62292 0,015 467,19 
1 Euro 5 Ingen Klass III 61890 2 123780 0,11 6807,9 
1 Euro 5 Ingen KlassIII 61890 2 123780 0,015 928,35 
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1 Euro 5 Ingen Klass III 61890 2 123780 0,015 928,35 
1 Euro 5 Ingen Klass III 61890 2 123780 0,015 928,35 
1 Euro 5 Ingen Klass III 61890 2 123780 0,015 928,35 
1 Euro 5 Ingen Klass III 29400 2 58800 0,015 441 
1 Euro 5 Ingen Klass III 29400 2 58800 0,015 441 
1 Euro 5 Ingen Klass III 29400 2 58800 0,015 441 
1 Euro 5 Ingen Klass III 29400 2 58800 0,015 441 
1 Euro 5 Ingen Klass III 29400 2 58800 0,015 441 
1 Euro 5 Ingen Klass III 29400 2 58800 0,015 441 
1 Euro 5 Ingen Klasss III 22210 2 932820 0,015 333,15 
1 Euro 5 Ingen Klass III 22210 2 932820 0,015 333,15 
1 Euro 5 Ingen Klass III 22210 2 932820 0,015 333,15 
1 Euro 5 Ingen Klass III 23960 2 47920 0,015 359,4 
1 Euro 5 Ingen Klass III 23960 2 47920 0,015 359,4 
1 Euro 5 Ingen Klass III 23960 2 47920 0,015 359,4 
1 Euro 5 Ingen Klass III 23960 2 47920 0,015 359,4 
1 Euro 5 Ingen Klass III 5340 2 10680 0,015 80,1 
1 Euro 5 Ingen Klass III 21000 2 42000 0,015 315 
1 Euro 5 Ingen Klass III 20600 2 41200 0,015 309 
1 Euro 3 KPF Klass III 274480 4,7 1290056 0,015 4117,2 
1 Euro 5 Ingen Klass III 111949 2 223898 0,015 1679,235 
1 Euro 5 Ingen Klass III 74563 2 149126 0,015 1118,445 
1 Euro 5 Ingen Klass III 83169 2 166338 0,015 1247,535 
1 Euro 5 Ingen Klass III 88402 2 176804 0,015 1326,03 
1 Euro 5 Ingen Klass III 86998 2 173996 0,015 1304,97 
1 Euro 5 Ingen Klass III 91549 2 183098 0,015 1373,235 
1 Euro 5 Ingen Klass III 111152 2 222304 0,015 1667,28 
1 Euro 2 kat Klass II 38025 6,3 239557,5 0,1 3802,5 

1 Euro 5 Ingen Klass III 7630 2 15260 0,015 114,45 

     10206693  43958090,36  233926,04 
           
    År 2010 NOx 43958090,36/10206693 = 4,3 g/kWh   
        PM 233926,04/10206693 = 0,023 g/kWh   

         

    Renings- Fordons-  Typvärde   Typvärde   
Antal  Miljöklass utrustning klass km/år NOx km*NOx PM km*PM 

1 Euro 3 kat Klass B 26710 4,7 125537 0,07 1869,7 
1 Euro 3 kat Klass B 53400 4,7 250980 0,07 3738 
1 Euro 3 KPF Klass B 45140 4,7 212158 0,015 677,1 
1 Euro 3 Ingen Klass B 20340 4,7 95598 0,08 1627,2 
1 Euro 3 KPF Klass B 111490 4,7 524003 0,015 1672,35 
1 Euro 5 Ingen Klass B 70000 2 140000 0,015 1050 
1 Euro 3 kat Klass B 53402 4,7 250989,4 0,07 3738,14 
1 Euro 4 Ingen Klass B 60000 3,2 192000 0,015 900 
1 Euro 3 Ingen Klass B 55000 4,7 258500 0,08 4400 
1 Euro 3 Ingen Klass B 14600 4,7 68620 0,08 1168 
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1 Euro 3 kat Klass B 33724 4,7 158502,8 0,07 2360,68 
1 Euro 3 kat Klass B 24540 4,7 113928 0,07 1717,8 

1 Euro 5 Ingen Klass B 32420 2 64840 0,015 486,3 

13    600766  2455656,2  25405,27 
           
     År 2010 NOx 2455656,2/600766 = 4,1 g/kWh 
      PM 25405,27/600766 = 0,042 g/kWh 
                  
 
 

 
 
 
   

 




