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2.3 Hållbarhetsarbete 

 
Lunds kommun har sedan 2016 arbetat för att bli fossilfria i sin egen verksamhet. Under 

2020 var endast 5 % av allt bränsle som kommunen tankade till den egna fordonsflottan och 

maskinparken av fossilt ursprung. Idag arbetar Lunds kommun med att även inkludera 

köpta leveranser och transporter i omställningen till en fossilfri organisation. 

 
Därmed behöver upphandlande myndighet få en bättre förståelse för hur långt branschen 

har kommit i sitt hållbarhetsarbete. 

2.3.1 Hållbara transporter 

 
Nedanstående frågor syftar till att skapa en djupare förståelse kring branschens mognad 

avseende möjligheten att inneha fordon med drivmedel från förnybara energikällor och/eller 

hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel. 

För att lättare besvara frågorna har ett exempel på kravspecifikation formulerats. 

 

Exempel på kravspecifikationen: 

Vid avtalsstart ska minst 50 % av transporterna inom uppdraget ske med fordon som drivs med el från 
förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel. Senast 12 
månader efter avtalsstart ska 100 % av transporterna inom uppdraget ske med fordon som drivs med 
el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena biodrivmedel 

Kravet anses även vara uppfyllt om leverantören kan visa för beställaren att minst 50 % 

respektive 100 % av den samlade energianvändningen, avseende fordon, inom uppdragets 

genomförande utgörs av el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och 

hållbara rena biodrivmedel. 

 
Med el från förnybara energikällor och/eller hållbara höginblandade och hållbara rena 

biodrivmedel menas: - El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. 

Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar. - Biogas. Kravet är möjligt att uppfylla 

med grön gas-avtal. - Vätgas producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller 

biobränslen - Bioetanol (ED95/E85/75) - Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100) 

 



 

Svar från leverantör 1:  

 

 

Svar från leverantör 2: 

 

 




