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1 Inledning 

Detta dokument redovisar krav och villkor avseende hållbarhet som använt i 

ramavtalsupphandling av Tågresor. Dokumentet är avsett att ge en bild av hur 

hållbarhetsfrågor hanterats i den aktuella ramavtalsupphandlingen. Redovisningen 

kan även ge stöd vid avropsberättigades rapportering till Naturvårdsverket. 

Krav och villkor är hämtade från upphandlingsunderlag och ramavtal. För de 

fullständiga dokumenten hänvisas till information om respektive ramavtalsområde 

på avropa.se. 

Kraven och villkoren är här indelade på följande sätt: 

Kvalificeringskrav 

Kvalificeringskrav är obligatoriska krav på leverantören som ska vara uppfyllda 

redan när anbud lämnas in. 

Kravspecifikation 

Kravspecifikation avser obligatoriska krav på upphandlingsföremålet, ställda i 

ramavtalsupphandlingen. Dessa krav kan vara uttryckta som ”ska-krav”. 

Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avser krav på egenskaper hos upphandlingsförmålet, produkten 

och eller tjänsten, som gett ett mervärde i ramavtalsupphandlingen, exempelvis 

poäng, påslag eller avdrag. Dessa krav kan vara uttryckta som ”bör-krav”.  

Särskilda kontraktsvillkor 

Särskilda kontraktsvillkor är krav och villkor som leverantör och 

upphandlingsförmål ska uppfylla vid ramavtalets fullgörande. Dessa villkor finns i 

ramavtalets Huvuddokument. Även andra benämningar förekommer.  
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2 Kvalificeringskrav 

Krav på ramavtalsleverantörens miljöarbete 

Informationen är hämtad från Upphandlingsdokumenten avsnitt 5.6.2.1. 

Miljöledningsstandarder 

Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljöledningssystem i 

enlighet med gällande utgåva av ISO 14001, Eco Management and Audit Scheme 

(EMAS), eller likvärdigt enligt punkten 2 nedan. Miljöledningssystemet ska ha en 

koppling till Upphandlingsföremålet och omfatta samtliga delar av anbudsgivarens 

verksamhet som medverkar i fullgörandet av Ramavtalet. Miljöarbetet ska vara 

aktivt under tiden Ramavtalet och Kontrakt är i kraft. 

För att styrka ovanstående krav ska anbudsgivaren som kompletterande 

dokument bifoga gällande antingen 

1. gällande certifikat för ISO 14001 (samt på förfrågan, eventuella bilagor), 

alternativt en gällande EMAS-registrering, eller 

2. ett likvärdigt miljöledningssystem som är certifierat av ackrediterat organ i 

något annat land inom EES, och som uppfyller punkterna i bilaga Krav på 

miljöledningssystem. 

Ackrediteringsorganet ska vara medlem eller ansluten till någon av de 

internationella organisationerna för ackrediteringsorgan, exempelvis: 

• EA (European co-operation for Accreditation), 

• IAF (International Accreditation Forum), eller 

• ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 

Handlingen ska vara översatt till svenska, engelska, danska eller norska om 

originalhandlingen är upprättad på ett annat språk. 
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3 Kravspecifikation 

Inga krav har ställts avseende hållbarhet. 

4 Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterier avseende miljöhänsyn 

Informationen är hämtad från Upphandlingsdokumenten avsnitt 3.2.2 och avsnitt 

3.2.3. 

Ekologiskt producerad förtäring 
På de tåg där det erbjuds förtäring ombord bör en så stor andel som möjligt av 

varorna i ombordsortimentet vara ekologiska, KRAV-märkta eller likvärdigt. 

Anbudsgivaren får prisavdrag enligt följande: 

• 50 SEK om minst 90 procent av varorna är ekologiska, KRAV-märkta eller 

likvärdigt, 

• 25 SEK om minst 50 procent av varorna är ekologiska, KRAV-märkta eller 

likvärdigt, eller 

• 12,50 SEK om 

• minst 25 procent av varorna är ekologiska, KRAV-märkta eller likvärdigt, 

eller 

• minst 15 varor är ekologiska, KRAV-märkta eller likvärdigt, 

• 0 SEK om 0 procent av varorna är ekologiska, KRAV-märkta eller likvärdigt. 

Engångsartiklar 
På de tåg där det erbjuds förtäring ombord bör en så stor andel som möjligt av 

engångsartiklarna i ombordsortimentet vara återvinningsbara. 

Anbudsgivaren får prisavdrag enligt följande: 

• 50 SEK om 76-100 procent av engångsartiklarna är återvinningsbara, 

• 37,50 SEK om 51-75 procent av engångsartiklarna är återvinningsbara, 

• 25 SEK om 26-50 procent av engångsartiklarna är återvinningsbara, eller 

• 12,50 SEK om 1-25 procent av engångsartiklarna är återvinningsbara, 

• 0 SEK om 0 procent av engångsartiklarna är återvinningsbara. 
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Frågor och svar: 

Fråga 3: 

Utvärdering 3.2.3 

Vad är en återvinningsbar engångsartikel? 

Svar: 

En återvinningsbar engångsartikel är en vara som är avsedd att nyttjas vid ett 

tillfälle och därefter ska kunna återvinnas genom källsortering. 

5 Särskilda kontraktsvillkor 

Villkor för miljöhänsyn vid fullgörande av ramavtalet 

Ur Ramavtalets Huvuddokument avsnitt 6.12.5.1-4. 

Elenergi från förnybara källor  

Den elenergi som Ramavtalsleverantören använder för tågdrift för tågresor inom 

ramen för detta Ramavtal ska produceras från förnybara källor (vind-, vattenkraft, 

biobränsle m.m.). 

Bevis som styrker ovanstående kan komma att begäras in av Kammarkollegiet. 

Statistik avseende utsläpp  

Ramavtalsleverantören ska under ramavtalsperioden, en (1) gång per år när 

respektive Avropsberättigad så begär, tillhandahålla statistik avseende 

Avropsberättigads resor hänförliga till Ramavtalet enligt krav i förordningen 

(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Ombordsortiment 
På de tåg där det erbjuds förtäring ska Ramavtalsleverantören under 

ramavtalsperioden verka för: 

• Att så stor andel som möjligt av varorna som ingår i ombordsortimentet är 

ekologiska, KRAV-märkta eller likvärdigt. 

• Att så stor andel som möjligt av de engångsartiklar som används i 

ombordsortimentet är återvinningsbara. 
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Ramavtalsleverantören ska vid avtalsstart inkomma med en redovisning av nuläget 

till Kammarkollegiet samt på begäran av Kammarkollegiet högst en (1) gång per år 

inkomma med en redovisning av hur arbetet fortskrider. Redovisningen ska minst 

omfatta följande punkter: 

• Totalt antal varor i ombordsortimentet. 

• Antal varor i ombordsortimentet som är ekologiska, KRAV-märkta eller 

likvärdigt. 

• Uppräkning av de varor som är ekologiska, KRAV-märkta eller 

likvärdigt. 

• Beskrivning av arbetet med att öka andelen varor i ombordsortimentet som 

är ekologiska, KRAV-märkta eller likvärdigt, samt målsättning. 

• Andel av ombordsortimentets engångsartiklar som är återvinningsbara. 

• Beskrivning av arbetet med att öka andelen återvinningsbara 

engångsartiklar samt målsättning. 

Källsortering 
På de tåg där det erbjuds förtäring ska Ramavtalsleverantören under ramavtalsperioden 

verka för en minimering och källsortering av verksamhetens avfall. 

Ramavtalsleverantören ska vid avtalsstart inkomma med en redovisning av nuläget till 

Kammarkollegiet samt på begäran av Kammarkollegiet högst en (1) gång per år inkomma 

med en redovisning av hur arbetet fortskrider. Redovisningen ska minst omfatta följande 

punkter: 

• Hur Ramavtalsleverantören arbetar för att minska avfallsflödet. 

• Ange i vilka typer av tåg samt var i tågen det finns möjligheter till källsortering. 

• Ange vilka fraktioner (exempelvis plast, brännbart, glas, pant, matavfall osv.) avfallen 

kan separeras i. 

• Beskrivning av vilka målsättningar som finns samt hur arbetet planeras fortskrida. 

Villkor för social hänsyn vid fullgörande av ramavtalet 

Ur Ramavtalets Huvuddokument avsnitt 6.12.6 Sociala hänsyn. 

Sociala hänsyn  

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt 

kontinuerligt arbeta med att förbättra och ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. 

Ramavtalsleverantören är skyldig att följa arbetsrättslig lagstiftning, 

anställningsvillkor och i tillämpliga fall kollektivavtal vid fullgörande av 

Upphandlingsföremålet. Det innebär att Ramavtalsleverantören bland annat ska 

försäkra sig om att ingen så kallad svart arbetskraft anlitas för att fullgöra 

Ramavtalet samt ha rutiner för att följa upp detta genom regelbundna kontroller. 
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Antidiskriminering  

Ramavtalsleverantören ska vid fullgörande av Ramavtalet och Kontrakt i Sverige 

följa diskrimineringslagen (2008:567). Arbetet med aktiva åtgärder ska följa 3 kap. 

4–12 §§ diskrimineringslagen samt dokumenteras i enlighet med 3 kap. 13–14 §§ 

diskrimineringslagen. 

Ramavtalsleverantören ska även i övrigt bedriva ett fortlöpande arbete med aktiva 

åtgärder och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Villkor för tillgänglighet vid fullgörande av ramavtalet 

Ur Ramavtalets Huvuddokument avsnitt 6.12.7 Tillgänglighet. 

Tillgänglighet 
Ramavtalsleverantören ska under ramavtalsperioden arbeta aktivt för att dennes 

webbplatser (inklusive eventuella intranät och extranät som Avropsberättigade har 

åtkomst till) och appar ska uppfylla de krav som anges i Annex A (bilaga A) i den 

europeiska standarden EN 301 549 V3.2.1, eller den senaste versionen. 

Ramavtalsleverantören ska på begäran av Kammarkollegiet vid avtalsstart inkomma 

med en redovisning av nuläget samt därefter en (1) gång per år inkomma med en 

redovisning av hur arbetet fortskrider. Redovisningen av nuläget samt hur arbetet 

fortskrider ska ske i enlighet med Kammarkollegiets instruktioner, och kan t.ex. avse 

en redogörelse av vilka krav i EN 301 549 som uppfylls respektive inte uppfylls, 

tillhörande granskningsrapport samt plan för framtida åtgärder. 

Frågor och svar 

Fråga 16 

Punkt 6.12.7 Tillgänglighet 

I skrivningen står det: 

”Redovisningen av nuläget samt hur arbetet fortskrider ska ske i enlighet med 

Kammarkollegiets instruktioner”. 

Fråga; Har ni något exempel på en sådan redovisning som vi kan ta del av? Det 

skulle hjälpa oss när vi tar fram vår redovisning. 

Svar: 

Kammarkollegiet kommer vid avtalsstart ge instruktioner för hur 

ramavtalsleverantören ska redovisa nuläget samt hur arbetet fortskrider i enlighet 

med avsnitt 6.12.7 Tillgänglighet. Något exempel på hur redovisningen ska se ut 

kommer därför inte tas fram i dagsläget, men som framgår av avsnittet kan 
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redovisningen t.ex. avse en redogörelse av vilka krav i EN 301 549 som uppfylls 

respektive inte uppfylls, tillhörande granskningsrapport samt plan för framtida 

åtgärder. 


