
 

 

Rutine for kjøp og leasing av nye og brukte kjøretøy i Viken fylkeskommune 

 

Alle kjøp og inngåelse av leasing-avtaler av nye personbiler, små og store varebiler under 3,5 tonn, 

kombinertbiler og minibusser i Viken fylkeskommune skal følge denne rutinen. I prosessen får dere 

bistand fra seksjon Varer i Anskaffelsesavdelingen og Jan Bakke fra Klima-avdelingen.  

I en dynamisk innkjøpsordning kan oppdragsgiver utlyse konkurranser for å anskaffe kjøretøy 

fortløpende. Alle leverandører som er kvalifisert på forhånd kan levere tilbud i en slik konkurranse. 

Leverandører kan søke seg inn i ordningen løpende. 

 

Behovsvurderingen er en viktig del av forarbeidet til anskaffelse av kjøretøy.  

Skjema for behovsvurdering skal fylles ut og legges ved sammen med innmelding av 

anskaffelsesbehov til Anskaffelsesavdelingen. 

 

1. Vurder behovet  

• Når behov for anskaffelse av nytt kjøretøy skal vurderes, husk reisereglement for Viken 

fylkeskommune.    

• Bruk flytskjema for anskaffelse av kjøretøy og skjema for behovsvurdering. 

 

Flytskjema for anskaffelse av kjøretøy 

 

 

Still dere spørsmålet om det egentlig er behov for kjøretøyet. Er det tilfredsstillende med 

eksisterende kjøretøypark? Kan behovet løses ved å leie kjøretøy ved visse anledninger, eller låne 

fra/dele kjøretøy med andre virksomheter i Viken fylkeskommune? 

 

 



 

 

2. Meld inn anskaffelsesbehov ved å bruke skjema på ansattportalen 

• Når ditt konkrete kjøp/leasing skal gjennomføres, meld inn anskaffelsesbehov på 

ansattportalen (her) og legg ved skjema for behovsvurdering. 

• Seksjon Varer i Anskaffelsesavdelingen vil gå gjennom deres behovsvurdering basert på utfylt 

skjema, og i samarbeid med dere utforme en konkurranse som sendes ut til de prekvalifiserte 

leverandørene.  

• Anskaffelsesavdeling involverer Jan Bakke fra Klima-avdelingen for å bistå i forhold til 

punktene 3 til 6 under. 

• I konkurransen kan det stilles krav til tekniske spesifikasjoner til kjøretøyet/kjøretøyene, som 

for eksempel størrelse på bagasjerom, størrelse på kjøretøy, nyttelast etc.  

 

3. Vurder elkjøretøy  

• Elkjøretøy har ingen utslipp fra bruk.  

• Elkjøretøy har hatt en stor teknologisk utvikling de siste årene. Lenger rekkevidde gjør at 

personbiler og elvarebiler kan tilfredsstille transportbehov i tilfeller der man har mulighet for 

lading over natten.  

• Utbyggingen av hurtigladestasjoner gjør det mulig å reise på møter med større avstander enn 

rekkevidden på bilen tilsier.    

Se kart over hurtigladestasjoner for el-bil 

• Legg «hverdagsbehovet» til grunn når du velger kjøretøy. Erfaringsmessig er 

hverdagskjøringen kortere enn først antatt. Det er lurt å undersøke loggene for reiser for å få 

oversikt før bestilling. 

• Husk at det kan leies bil eller buss ved sjeldne og lange reiser.  

• Er det nødvendig med hengerfeste eller firehjulstrekk? Vurder om det kan begrenses til et 

mindre antall biler.  

 

4. Vurder biogasskjøretøy  

• Biogass kan være et alternativ for minibuss og varebil. Biogasskjøretøy har lang rekkevidde 

og kan ofte være egnet der elkjøretøy ikke dekker behovet. 

• Biogass er metan og kjøretøyene har noe klimagassutslipp fra bruk, men utslippet reverseres 

ved opptak av CO2 i vekstfasen til biomaterialet.  

• Biogass er utelukkende produsert av organisk avfall som matavfall, næringsavfall og 

kloakkslam. 

• Kjøretøy på gass forårsaker liten lokal luftforurensning 

• Fyllestasjoner for gass i Viken vil i all hovedsak være på biogass, men kan enkelte sjeldne 

ganger inneholde fossil naturgass.  

• Per januar 2021 er det allmenn tilgjengelige fyllestasjoner for biogass i Halden (2), 

Fredrikstad (1), Moss (1), Sarpsborg (1), Ski (1), Oslo (2), Bærum (1), Skoger (1), Hokksund (1), 

Jevnaker (1) 

• Fylling av biogass gjøres på samme måte som med diesel og bensin – med en slange som 

raskt fyller opp tanken.  

Her finner du kart over fyllestasjoner for biogass i Norge 

https://vikenfk.sharepoint.com/sites/a-fylkesadministrasjon/SitePages/Utf%C3%B8r-en-anskaffelse.aspx
https://elbil.no/lading/ladestasjoner/
http://biogassoslofjord.no/fyllestasjoner/


 

 

5. Vurder hydrogenkjøretøy   

• Det finnes noen få modeller for personbiler på hydrogen.   

• Hydrogen-kjøretøy har en brenselcelle som benytter hydrogen lagret i tank (gassform) og 

oksygen fra omgivelseslufta til å produsere strøm og varme. 

• Hydrogen til kjøretøy produseres fra elektrisitet fra fornybare energikilder. Hydrogen har 

ingen klimagassutslipp fra bruk og kjøretøy på hydrogen slipper bare ut ren vanndamp. 

• Hydrogen-kjøretøy har lang rekkevidde, uforandret rekkevidde på sommer og vinter. 

Hydrogen blir ansett som et framtidig viktig drivstoff for tyngre kjøretøy. 

• I dag finnes det kun en fyllestasjon for hydrogen som ligger på Høvik i Bærum, se kart over 

fyllestasjoner for hydrogen i Norge 

 

6. Hva gjør jeg hvis elkjøretøy ikke løser mitt behov og det ikke er fyllestasjon for biogass eller 

hydrogen i området?  

Da må det bes om unntak og unntaket må begrunnes. Du vil få: 

• Bistand til å finne ut om det snarlig vil være tilgjengelig en elbilmodell eller biogasskjøretøy 

som vil tilfredsstille behovet – da må du vurdere om anskaffelsen kan utsettes til disse 

modellene er tilgjengelige. Særlig utviklingen av elbiler går svært fort og det lanseres stadig 

nye modeller.   

                                                                         

• Bistand til å finne ut om etablering av biogassfyllestasjon eller hydrogenstasjon er nært 

forestående – da må det vurderes om anskaffelsen kan utsettes til fyllestasjon er etablert.  

 

• Bistand til å finne mest mulig klimavennlig kjøretøy på fossilt drivstoff fra anskaffelses- og 

klima-avdelingen. Dette vil da være leasing-kjøretøy (ikke kjøp) og det må påberegnes 

utskifting til fossilfritt alternativ så snart egnet fossilfritt alternativ er tilgjengelig. 

 

Bakgrunn for rutine  

Viken fylkeskommune har ambisiøse politiske vedtak om klima, blant annet knyttet til mål om fossilfri 

drift i egen virksomhet innen 2028 og vedtak om stans i kjøp og leie av kjøretøy på fossilt drivstoff. 

Vedtakene møtes best ved at el- og biogasskjøretøy og kjøretøy på hydrogen alltid skal vurderes 

først. Elkjøretøy og biogasskjøretøy vil til sammen møte svært mange av behovene i Viken 

fylkeskommune.  

Politiske vedtak og visjoner: 

I 57-punktsliste til budsjettet for Viken fylkeskommune for 2020 bestilte fylkesrådet en plan for 

hvordan Viken fylkeskommunes drift kan bli fossilfri innen 2028, herunder at Viken fylkeskommunes 

kjøretøy og maskiner skal gå på fossilfritt drivstoff. 

17.12.2020 vedtok fylkesrådet at det skulle utarbeides utskiftingsplan for kjøretøy og maskiner i 

Viken fylkeskommune og at Viken fylkeskommune bare skal kjøpe og leie kjøretøy på fossilfritt 

drivstoff: 

Viken fylkeskommune skal berre kjøpe og leige fossilfrie køyrety og maskiner. Det kan bli gjort unntak 
der det ikkje finst fossilfrie alternativ som kan dekke det faktiske behovet. Slike unntak skal 
grunngjevast, og fossile alternativ skal berre leigast eller leasast mellombels til ein finn fossilfrie 
løysingar. Fossilfrie køyrety og maskiner skal helst nytte elektrisitet, hydrogen eller 

https://www.hydrogen.no/stasjoner/kart-over-stasjoner
https://www.hydrogen.no/stasjoner/kart-over-stasjoner


 

biogass. Berekraftig biodiesel kan bli vurdert som alternativ for einskilde maskiner og spesialkøyrety, 
og det skal bli utarbeidd rutinar for å sikre berekraftkriterier ved kjøp 
 
 
Mer om biogass  

• En studie fra 2016 viser at produksjonspotensialet er større enn markedet for avfallsbasert 

biogass. Det er derfor et poeng å stimulere etterspørsel av biogass.   

Markedsrapport-biogass-Oslofjordregionen-Rambøll-Endelig-003.pdf 

Lokale utslipp (NOx og partikler):  

• Merk at Euro-klassifisering ikke måler klimapåvirkning. Euro-klassifisering regulerer kun 

utslipp av gasser som påvirker lokalmiljøet.  

• Ved sammenligning mellom lette kjøretøy på biogass vs lette kjøretøy på diesel og bensin er 

NOx-utslippet for biogass 54 % lavere enn dieselbil og 35 % lavere enn bensinbil. Merk at 

variasjon i utslipp av NOx fra biler i samme Euroklassifisering kan være stor.  

• Forbrenning av gass medfører lavere partikkelutslipp sammenlignet med diesel.  

• I praksis kan et kjøretøy som går på biogass også gå på fossil naturgass. Vi velger likevel å 

kalle kjøretøyene for «biogasskjøretøy» ettersom fyllestasjonene i Viken i all hovedsak 

inneholder biogass.  

  

Nybilvelgeren til Statens Vegvesen: Nybilvelger | Statens vegvesen 

http://biogassoslofjord.no/wp-content/uploads/2016/05/Markedsrapport-biogass-Oslofjordregionen-Ramb%C3%B8ll-Endelig-003.pdf
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Nybilvelger

