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Mer samarbeid. Mer handling.



Tjenesten

• Gir bistand til kommuner og 
fylkeskommuner i Østfold og Vestfold

• Innkjøp av kjøretøy og transportintensive 
anskaffelser 

• Hensikt: Mest mulig fossilfri transport



Samarbeidspartnere og oppbygning

• Finansiert av Klimasats, Østfold fylkeskommune og egeninnsats fra kommuner

• 2-åring prosjekt

• Tilbud til alle kommuner i Østfold og Vestfold

• Vestfold Klima- og Energiforum og Difi er samarbeidspartnere



Eksempler på prosjektbistand

• Kunnskap om fossilfrie kjøretøy eller maskiner

• Behovsanalyse

• Markedsresearch

• Leverandørdialog

• Undersøke lade- og fylleinfrastruktur

• Utarbeide krav og kriterier

• Annet



Erfaring: Suksesskriterie for 
innkjøp av fossilfrie 
transportløsninger

• Sette av tid og ressurser til forarbeid 
• God planlegging kan gjøre det mulig å 

stille konkrete, ambisiøse og realistiske 
minimumskrav



Eksempel 1:
Østfold fylkeskommunes 
kjøretøy

• Mini-innkjøpsprosess for hver 
kjøretøyanskaffelse åpner for 
nyeste modeller

• Rutine for å sikre at det 
kjøpes/leases fossilfrie kjøretøy 
der det er mulig

• Bistand når kjøretøy kjøpes/leases



Eksempel 2: 
Persontransport 
i Fredrikstad og Hvaler



• Omfattende forarbeid, blant annet: 
• Leverandørkonferanse
• Søkt og forankret midler til taxilading
• Funnet egnet lokasjon for hurtiglader
• Innhentet kostnadsestimater

Eksempel 2: 
Persontransport 
i Fredrikstad og Hvaler

• Leverandør ble lovet: 
• Etablering av lyn- og hurtiglader mot en 

forpliktelse til opptrappingsplan for et 
minimum antall eltaxier i avtaleperioden

• Økonomisk støtte til hjemmeladere for 
mimimum de 10 første eltaxiene



Taxisentralen AS vant 
anbudet og har forpliktet seg 
til følgende opptrappingsplan:

• Innen august 2020: 8 
eltaxier og 1 på biogass

• Innen august 2021: 20 
eltaxier og 2 på biogass

• Innen august 2022: 25 
eltaxier og 2 på biogass

• Innen august 2023: 40 
eltaxier og 2 på biogass

Eksempel 2: 
Persontransport i 
Fredrikstad og Hvaler



Prosjektresultater

• Persontransport i Fredrikstad og Hvaler:
40 elkjøretøy, 2 biogasskjøretøy innen august 2023

• Renovasjonstjeneste for næringsavfall i Viken:
Minimum oppmøter med biogasskjøretøy:
Akershus 66%, Buskerud: 56%, Østfold: 84%

• Kjøretøy til helse og omsorg i Halden:
29 el-, 2 biogass- og 3 hybridkjøretøy

• Kjøretøy Østfold fylkeskommune:
5 el-, 6 biogass- og 3 fossile kjøretøy

Mer informasjon:
klimaostfold.no


