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Klimatkrav transporter – riktlinjer för Addas ramavtal 
 

Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning kring hur Adda Inköpscentral ska kravställa 
kring transporter, inklusive varuleveranser och resor, i ramavtalen. Med enhetliga 
kravformuleringar och tydlighet hur vi ska följa upp kraven under avtalstid kan vi nå längre 
med våra ställda krav och uppnå en större miljönytta.  

Baserat på förekomsten av transporter inom avtalen avser vi att kravställa på tre olika 
nivåer: 

• Guldnivå: Transporter är en primär del av upphandlingsföremålet och sker med hög 
frekvens inom uppdragen. Adda kan i hög grad bidra till minskad klimatpåverkan 

från transporter och ställer därför långtgående krav och lägger resurser på 
uppföljning.  

• Silvernivå: Transporter utgör en relativt stor del av upphandlingsföremålet och kan 
komma att ske med regelbunden frekvens inom uppdragen. Adda kan i relativt hög 
grad bidra till minskad klimatpåverkan från transporter. Vi ställer en något lägre nivå 
på krav och lägger något mindre resurser på uppföljning jämfört med guldnivån. 

• Bronsnivå: Transporter utgör en begränsad del av upphandlingsföremålet och sker 

med en viss, men oregelbunden, frekvens inom uppdragen. I dessa avtal är 
klimatpåverkan från transporter relativt låg. Vi ställer grundläggande krav kring 
transportpolicy. 

Alla krav måste ha koppling till upphandlingsföremålet. Vid upphandling av bygg-, service- 
och underhållsentreprenader samt beläggningsarbeten följer vi Trafikverkets, Stockholm-, 

Göteborg- och Malmö stads riktlinjer i Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018.  

Ramavtalsvillkoren kring transporter återfinns i Addas upphandlingar som annonseras från 
och med 2022 och omfattar följande delar: 

 

Krav Guldnivå Silvernivå Bronsnivå 

Policyåtagande med mål och handlingsplan i linje 
med Sveriges klimatmål 

  - 

Klimatpolicy för transporter och/eller resor  - -  

Rutiner för att minimera och optimera transporter    - 

Rapportering av koldioxidutsläpp och andel 
fossilfria transporter 

 (inom 12 mån)  (inom 18 mån) - 

Fossilfria transporter  - - 

Krav om att vidareförmedla åtagande och rutiner   - 

 

Kontakta hallbarhet@adda.se för mer information. 
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