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1  Allmänt 
Skånetrafiken har höga miljö- och hållbarhetsambitioner. Vi strävar efter att 
tillhandahålla en fossilbränslefri, miljöanpassad, kvalitativt högvärdig och attraktiv 
trafik som skapar samhällsnytta. Alla Skånetrafiken resor med buss och tåg är 
märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Denna märkning ställer 
stränga krav på vår trafik när det gäller energieffektivitet, klimatutsläpp och 
avgasutsläpp.  

Leverantören ska bidra till att minimera trafikens negativa miljöpåverkan såsom 
klimat- och avgasutsläpp, andra lokala utsläpp, buller, användning av kemikalier, 
generering av avfall m.fl. En låg energiförbrukning är central och behöver arbetas 
med och följas upp kontinuerligt. Skånetrafikens målsättning är att trafiken ska 
drivas så effektivt som möjligt med så låg energianvändning som möjligt. 
Leverantören ska bedriva ett aktivt och strukturerat miljöarbete mot ständiga 
förbättringar. Efterlevnad av all tillämplig miljölagstiftning och en kvalitativt bra och 
ändamålsenlig egenkontroll med tydlig ansvarsdelegering ska säkerställas av 
Leverantören. Leverantörens miljöledningssystem ska leda till verifierbara 
miljöförbättringar utöver det som lagen kräver. 

Parterna ska i god anda verka för kontinuerliga förbättringar ur miljösynpunkt under 
Avtalstiden, tillsammans för en hållbar framtid. 

Kraven i denna bilaga gäller för alla delar av Uppdraget. 

2          Miljökrav 
2.1 Leverantören ska för den verksamhet som berör Uppdraget ha ett 

miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001 eller EMAS eller 
motsvarande, och som är certifierat av oberoende tredje part ackrediterat för 
certifiering enligt ISO14001 och/eller EMAS eller motsvarande. 
Miljöledningssystemet ska vara i drift senast 9 månader efter trafikstart eller 21 
(9+12) månader efter avtalets tecknande och vara certifierat senast 15 månader 
efter trafikstart eller 27 (15+12) månader efter avtalets tecknande. 

2.2 Leverantören ska i sin lokala organisation ha personal som har ett tydligt delegerat 
miljöansvar för att säkerställa uppfyllnad av miljökraven.  

2.3 All elenergi som Leverantören använder för utförande av Uppdraget ska vara 
förnybar och uppfylla kriterierna för Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval”.  

2.4 Leverantören ska arbeta aktivt för ett kundvänligt, miljöanpassat och 
energibesparande framförande av Fordonen.  

2.5 Invändig rengöring av Fordon ska ske med partikelfritt avjoniserat vatten. Städ av 
toaletter är undantaget detta krav. Toalettstädning ska ske med rengöringsmedel 
som uppfyller kriterierna i någon av miljömärkningarna Svanen eller Bra Miljöval. All 
tvål och toalettpapper som används för utförande av Uppdraget ska uppfylla 
kriterierna i någon av miljömärkningarna Svanen eller Bra Miljöval. 

2.6 Underhåll av Pågatågsstationer ska ske antingen med partikelfritt avjoniserat vatten 
eller med rengöringsmedel som uppfyller kriterierna i någon av miljömärkningarna 
Svanen eller Bra Miljöval.  
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2.7 Om fossildiesel eller fossilbensin används som drivmedel för utförande av 

Ersättningstrafik ska den vara av sämst miljöklass 1. Alla övriga vägtransporter som 
Leverantören utför inom ramen för Uppdraget ska utföras med fordon som drivs 
med minst 35 % Biodrivmedel eller el enligt punkt 2.2. 

2.8  Skånetrafiken bekostar och Leverantören utför applicering av utvändigt klotterskydd 
cirka vart fjärde år. Ersättning för utfört arbete betalas med priser för Tillkommande 
arbete enligt Bilaga Pris. För applicering krävs tvättade Fordon med kompletta 
piktogram (inklusive pilar och dekaler med mera). 

2.9 Alla oljor ska uppfylla kraven i SS 15 54 34. 

2.10 All kemikaliehantering ska ske på ett strukturerat sätt och baseras på ett 
kemikaliehanteringssystem. Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-
databas får varken finnas eller användas i verksamheten som omfattas av 
Uppdraget. Dessutom ska Leverantören kontinuerligt arbeta med att fasa ut 
prioriterade riskminskningsämnen. 

2.11 Externa ljudnivåer från nattuppställda fordon inom det geografiska området samt 
verksamheten för depån skall uppfylla kraven enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för 
externt industribuller enligt nedan.  
 

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA 

 Områdesanvändning  Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta 

ljudnivå i 

dBA 

  Dag 

kl 07-

18 

Kväll 

kl 18-22, samt lör- 

sön- och helgdag 

kl 07-18 

Natt 

kl 22-

07 

Momentana 

ljud nattetid 

kl 22-07 

Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap 

samt vårdbyggnader[1] 

 50  45  40  55 

Utbildningslokaler[2] 50 50 50   

Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där 

naturupplevelsen är en viktig faktor[3] 

40 35 35 50 

[1] För vårdlokaler bör riktvärdet tillämpas då verksamhet pågår. [2] Med utbildningslokaler avses även lokaler för 

förskoleverksamhet och liknande inklusive skol- och förskolegårdar. Riktvärdet bör tillämpas då verksamhet pågår. 
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Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA 

[3] Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.  

 

2.12  Leverantören ska redovisa fordonsuppgifter i fordonsdatabasen Frida. 
Rapporteringen ska omfatta Fordonen. Leverantören ska redovisa totalt antal utföra 
fordonskilometer (inklusive Tjänstetåg) och elförbrukning individuellt för varje Fordon 
kvartalvis. Siffrorna ska vara inrapporterade senast 1 månad efter avslutat kvartal.  

2.13       Senast den 31 januari varje år ska Leverantören redovisa förbrukad mängd el med 
intyg som visar att miljökraven uppfylls. Redovisningen ska vara uppdelad på drift av 
Fordon respektive förbrukning på depå. 
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