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Agenda 

• Prosjekt «innkjøp av klimaløsninger» - hva, hvordan og 

erfaringer 

 

• Eksempler på prosjektbistand i anskaffelser 

• Kjøp og leasing av kjøretøy (Østfold fylkeskommune) 

• Persontransportanskaffelse (Fredrikstad kommune) 

• Fossilfri anleggsdrift: Gang- og sykkelvei (Fredrikstad kommune) 

 

• Elbil- og elsykkeldeling (Halden kommune) 

 

Illustrasjon: Fossilfri2030 



Prosjekt «innkjøp av klimaløsninger»: 
Formålet med prosjektet 

• Bistå kommuner og fylkeskommune med klimaråd i planlegging og 

gjennomføring av offentlige anskaffelser for å realisere gode klimaløsninger 

 

• Samle erfaringer og spre kunnskap som kommuner og andre kan dra nytte av 

 

 

 

Illustrasjon: Fossilfri2030 



Prosjekt: «innkjøp av klimaløsninger»: 
Samarbeidspartnere og oppbygging 

• Samarbeid mellom Klima Østfold, Vestfold Klima- og 

Energiforum og Difi 

 

• 2-åring prosjekt – varighet til mai 2020 

 

• Finansiert av Klimasats, Østfold fylkeskommune og egeninnsats 

fra kommuner 

 

• Tilbud til alle kommuner i Østfold og Vestfold 

 



Prosjekt: «innkjøp av klimaløsninger»: 
Fokusområder 
• Kjøretøy og transportintensive varer og tjenester 

o Fokus på drivstoffene elektrisitet, hydrogen og biogass 

 

• Klimagassutslipp i Østfold 

 

 

 



Prosjekt «innkjøp av klimaløsninger»: 
Eksempler på bistand 

• Gjøre bakgrunnsreseach 

 

• Gå i dialog med leverandører 

 

• Leverandørkonferanser 

 

• Undersøke ladeinfrastruktur og 

fyllestasjoner 

 

• Behovskartlegging og sammenligning av teknologier 

 

• Utarbeide kravspesifikasjoner og tildelingskriterier 

 

• Osv 

 



Suksesskriterier for gode innkjøp av  
fossilfrie transportløsninger 

 

1. Forankring av klima og miljø i kommunale planer og 

innkjøpsstrategier 

 

 

2. Sette av tid og ressurser til forarbeid  

o God planleggingsfase kan gjøre det mulig å stille konkrete 

minimumskrav og unngå vekting 



Tips til forarbeid av en anskaffelse 

• Undersøk hva som finnes av tilgjengelig 

teknologi og infrastruktur for transporten av 

den aktuelle varen/tjenesten 

 

• Gå i dialog med markedet for å få konkrete 

innspill til kravspesifikasjoner og 

tildelingskriterier 
o Leverandørkonferanser 

o Kravspesifikasjon på høring 

 

• Se til anskaffelser i andre kommuner med 

ambisiøse kravspesifikasjoner og/eller 

tildelingskriterier 
Illustrasjon: researchyouth 



Eksempler på 
prosjektbistand i 

anskaffelser 



Eksempel 1: Kjøp og leasing av  
kjøretøy i Østfold fylkeskommune 

Dynamisk innkjøpsordning: 

• Leverandører pre-kvalifiserer seg i ordningen 

• Ved behov for kjøretøy gjennomføres minikonkurranse mellom pre-

kvalifiserte leverandører 

• Leverandører kan kvalifisere seg i hele perioden 

 

 

Foto: Østfold fylkeskommune 



Eksempel 1: Kjøp og leasing av  
kjøretøy i Østfold fylkeskommune 

• Noen fordeler med dynamisk innkjøpsordning: 

o Kan vurdere behovet før avrop  

o Kan tilpasse kravspesifikasjonen til hvert enkelt avrop 

 

 

• Utdrag fra konkurransegrunnlaget: 

 

 

 

 

 

 



Eksempel 1: Kjøp og leasing av  
kjøretøy i Østfold fylkeskommune 

• Rutine for kjøp og leasing av kjøretøy i Østfold fylkeskommune 

(hovedpunkter): 

 

  1. Ta kontakt avtaleansvarlig på Innkjøpsseksjonen 

 

 2. Vurder behovet for nytt kjøretøy 

 

 3. Vurder elkjøretøy 

 

 4. Vurder biogasskjøretøy 

 

 5.  Hva gjør jeg hvis elkjøretøy ikke løser mitt behov og  

      det ikke er biogassfyllestasjon i området?  

 

• Hele rutinen finnes her 

 

 

https://www.miljokommune.no/Documents/Klima/Klimasats-eraringer 2017/2017 %C3%98stfold vedlegg.pdf


Eksempel 2: Persontransport- 
anskaffelse i Fredrikstad kommune 

• Rammeavtale for levering av persontransport 

o Hovedtyngden av oppdraget er kjøring av skoleelever og 

barnehagebarn samt eldre til og fra dagsenter/hjem/institusjon 

 

 • Gjennomførte 

leverandørkonferanse med 

fokus på: 

 

Hva kan Fredrikstad 

kommune gjøre for at det 

skal bli enklere å gå over til 

fossilfrie kjøretøy? 

 



Eksempel 2: Persontransport- 
anskaffelse i Fredrikstad kommune 

• På leverandørkonferansen presenterte kommunen mulighetene 

og ønsket tilbakemelding på mulige tiltak: 

 

o Støtte til kjøp av elbil? 

 

o Støtte til etablering av ladestasjoner (hurtigladere/hjemmeladere)? 

 

o Støtte til etablering av fyllestasjoner for biogass? 

 

o Støtte til antall kilometer kjørt med elbil? 

 

o Andre muligheter? 

 

 



Eksempel 2: Persontransport- 
anskaffelse i Fredrikstad kommune 

• Har jobbet mye for at kommunen skal kunne tilby hurtigladere 

prioritert for taxi og støtte til hjemmeladere: 

 

o Funnet egnet lokasjon for hurtigladere prioritert for taxi og forankret 

vedtak i kommunen 

o Innhentet kostnadsestimater for etablering og drift 

o Sikret midler til tiltaket (500 000 NOK fra kommunens klimafond og 

det er søkt om 500 000 NOK Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet) 



Eksempel 2: Persontransport- 
anskaffelse i Fredrikstad kommune 
• Konkurranse kunngjort 29.05.2019 

• Utdrag fra konkurransen: 

 

 



Eksempel 2: Persontransport- 
anskaffelse i Fredrikstad kommune 

 



Eksempel 2: Persontransport- 
anskaffelse i Fredrikstad kommune 
• Tildelingskriterie: 



Eksempel 3: Fossilfri anleggsdrift i  
Fredrikstad kommune 

• Skal bygge 800 meter gang- og sykkelvei langs Lisleby allé i Fredrikstad 

 

• Anskaffelsen fremdeles i tidligfasen; planlagt dialogkonferanse i august 

 

• Kan bli første fossilfrie anleggsdriften i Østfold 

 

• Ønsker flest mulig maskiner og kjøretøy over på el, biogass og hydrogen 

 



Eksempel 3: Fossilfri anleggsdrift i  
Fredrikstad kommune 

• Gode forutsetninger for 

fossilfri anleggsdrift: 

o Antatt at kun et 

begrenset antall 

maskiner er nødvendig 

for oppdraget. Mange 

tilgjengelige på 

elektrisitet 

o To trafoer langs traséen 

med tilgjengelig 

kapasitet 

o Fyllestasjon for biogass 

i nærheten 

 

 



Elbil- og 
elsykkeldeling i 

Halden kommune 



Elbil- og elsykkeldeling i Halden 

 

• Kommunen leier 20 – 40 fossilfrie biler innenfor ordinær 

arbeidstid til tjenestereiser for ansatte fra en leverandør 

 

• Bilene leies ut til  

innbyggere på  

ettermiddager og i helger 

 

• Kommunen har også kjøpt 

elsykler til samme ordning 

 

• Offentlig anskaffelse 

 

• Stor overføringsverdi til  

andre kommuner 

 

 

Foto: Elbilforeningen 



Elbil- og elsykkeldeling i Halden 

Tre hovedfordeler: 

 

1. Redusert klima- og miljøbelastning 

• Fossilfrie biler og sykler erstatter 

fossile biler 

 

2. Mindre sosiale forskjeller mellom 

innbyggere 

 

3. Økonomisk gevinst for kommunen 

• Finansiert med midler budsjettert til 

kjøregodtgjørelse og elbillading 

 

Foto: Halden kommune 



Elbil- og elsykkeldeling i Halden 

 

 

 

 

 

• Klima Østfold lager  

infoskriv: 

• Hva er det 

• Hvorfor er det bra 

• Hvordan gjennomførte Halden 

• Oppskrift/tips ved implementering i andre kommuner 

 

• Stort spredningspotensial og overføringsverdi 

• Mulig felles innkjøp? 
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