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Program

• Velkommen 

• Innføring i veiledningsmateriell

• Informasjon om gruppearbeid

Pause (15 min, ca. kl. 11)

• Gruppearbeid

• Oppsummering 



Sammen om krav til fossilfri 
transport i offentlige 
anskaffelser

Viken fylkeskommune, 46 kommuner 
og fire innkjøpssamarbeid tar nå et 
felles krafttak for en omstilling til 
transport på elektrisitet, hydrogen og 
biogass i anskaffelser av varer og 
tjenester.



Hva er felleserklæringen?

Et felles krafttak for å systematisere 
etterspørselen etter elektrisitet, hydrogen og 
biogass i transportintensive anskaffelser i 
Viken.

Fylkeskommunen og kommunene ønsker å 
stille ambisiøse og realistiske krav til «last 
mile»-transport av varer og tjenester. Ved å 
stille krav i våre anskaffelser ønsker vi å 
premiere leverandører som allerede har 
fossilfrie kjøretøy, og stimulere til en 
overgang i markeder som fortsatt er umodne. 

I dag skal vi gjennomgå veiledning for 
hvordan dette kan gjøres i praksis. 



Kilde: Miljødirektoratet

Hvorfor skal vi gjøre noe med transporten?

Veitrafikk 
46%



Hvorfor fellesinitiativ 
med kommunene?

1) Forutsigbarhet for markedet - leverandørene 
møter like/lignende krav og kriterier i 
fylkeskommunens og kommunenes 
anskaffelser

2) Kraftig signal til leverandørmarkedet når 
fylkeskommunen og kommuner står sammen 

3) Operasjonalisering av tiltak og mål i 
kommunenes strategier og planer. 

4) Forenkler hverdagen for 
anskaffelsesrådgivere



Sammen har 
vi stor 
innkjøpsmakt!



Gjennomgang av 
veiledningsmateriale
Erik Gathen, 30.11.2021



Program for denne delen

1. Introduksjon og bruksområde

2. Markedsundersøkelser og valg av krav

3. Gjennomgang av kravene og kriteriene

4. Evaluering

5. Kontraktsoppfølging



Introduksjon og bruksområde

• Veiledningsmaterialet som vil bli gjennomgått finnes på 
klimaradgivning.no. Ikke alle detaljer vil bli gjennomgått

• Dokumentene vil bli oppdatert etter behov og erfaringer

• Siste versjon finnes alltid på klimaradgivning.no

• Veiledningsmaterialet omfatter krav og kriterier til transport i 
anskaffelser av varer og tjenester
o Ikke: Innkjøp av kjøretøy og maskiner
o Ikke: Krav til bygg- og anleggsplasser



Introduksjon og bruksområde
• Alle krav og skjemaer kan fritt benyttes. Kan også justeres etter egne 

behov og ønsker

• Kravene og kriteriene omhandler «last mile» (siste transportstrekning)

• Kravene og kriteriene er laget og satt sammen ut fra erfaringer i 
prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser, samt Oslos kommunes 
standardkrav

• Deres tilbakemelding er viktig for å kunne forbedre og videreutvikle 
kravene, kriteriene og veiledningsmaterialet



Svært mye av det som anskaffes innebærer transport

• IKT-utstyr

• Arbeidsklær

• Bedriftshelsetjenester

• Bøker

• Medisiner

• Leker

• Avfallshåndtering

• Kaffe

• Møbler 

• Kontorrekvisita

• Håndverkertjenester

• Mat- og drikkevarer

• Mobiltelefoner

• Transporttjenester

• Vektertjenester

• Elsykler

• Barnevernstjenester

• AV-utstyr

• Renhold

• Multifunksjonsmaskiner

• Reisebyråtjenester

• Elevtransport

• Frukt og grønt

• Vikartjenester



Veiledning finnes på klimaradgivning.no



Program for denne delen

1. Introduksjon og bruksområde

2. Markedsundersøkelser og valg av krav

3. Gjennomgang av kravene og kriteriene

4. Evaluering

5. Kontraktsoppfølging



Markedsundersøkelser

• Markedsundersøkelser bør avgjøre hvilke krav og kriterier som stilles i den 
konkrete anskaffelsen

• Modenheten for kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass blant 
potensielle leverandører bør avgjøre ambisjonsnivået på kravene
o Lettere å legge lista riktig

Minimumskrav

Mulig utfall → Kombinasjon av minimumskrav og tildelingskriterium

Tildelingskriterium



Anbefalt metode:
Hvis 3 eller flere av potensielle leverandører 
kan levere på elektrisitet, hydrogen eller biogass

Ja: minimumskrav                    Nei: tildelingskriterium

Mulighet ved delvis modent 
leverandørmarkeder:
Kombinasjon av minimumskrav 
og tildelingskriterier



Markedsdialog
• Intervjuguide finnes i

veiledningsmaterialet

• Spørsmålene er relevant
for krav til transport

• Kan også stille spørsmål
om andre temaer



Markedsdialog er viktig

• Markedsdialogen kan gi innspill på nye løsninger eller utfordringer som 
leverandørene måtte ha

• Dialogen kan gjennomføres gjennom epost, én-til-én møter, 
leverandørkonferanse eller veiledende kunngjøring på Doffin



Program for denne delen

1. Introduksjon og bruksområde

2. Markedsundersøkelser og valg av krav

3. Gjennomgang av kravene og kriteriene

4. Evaluering

5. Kontraktsoppfølging



Ulike krav som kan kombineres

• Transportkravene er formulert som:
oMinimumskrav

o Tildelingskriterier

oKontraktsvilkår

• Noen av kravene er gjensidige avhengige
o Les derfor veiledning nøye slik at riktig krav blir benyttet

• Kravene er delt inn i A, B og C

• Tekst i rød skrift må vurderes eller tilpasses





Minimumskrav



Minimumskrav - 3 varianter

A: Krav til at all transport skal skje med kjøretøy på el, hy eller biogass
oBrukes når 3 eller flere kan levere

B: Krav til at en viss mengde av transporten skal skje kjøretøy på el, hy 
eller biogass

oKan brukes når 3 eller flere kan levere delvis

C: Krav til statistikk på bruk av kjøretøy til kontraktsoppfølging
oBør alltid brukes – kan kombineres både med A og B



Minimumskrav – variant A

• Kravet skal ikke kombineres med 
tildelingskriterium

• Bør kombineres med minimumskrav C 
og kontraktsvilkår C
(kommer tilbake til disse)

• Husk å ta med dokumentasjonskravet



Minimumskrav – variant B

• Kravet er fleksibelt og nivået kan tilpasses tilbakemeldingen fra 
markedsdialogen

• Kravet kan kombineres med tildelingskriterium B, kontraktsvilkår B og 
minimumskrav C



Minimumskrav – variant B

• Anbefales å bruke «oppmøter» i tilfeller hvor levering eller oppdrag utføres med 
en fast frekvens til bestemte adresser slik at transportmengden er forutsigbar

• Anbefales å bruke «kjøretøy» når leveringer eller oppdrag gjennomføres med mer 
uforutsigbar frekvens

• Husk å ta med dokumentasjonskravet



Minimumskrav A og B:
Dokumentasjonskrav ved tilbudsinngivelse

• Ved bruk av minimumskrav A og B er det et dokumentasjonskrav at 
leverandøren skal levere en liste over kjøretøyene som skal benyttes 
med registreringsnummer

• En enkel sjekk om kjøretøyene oppfyller kravene som er stilt er å 
undersøke bokstavene i skiltnummeret (registreringsnummeret):
o Elektriske kjøretøy: EL, EK, EV, EB, EC, ED 

oHydrogenkjøretøy: HY 

oGasskjøretøy: GA



Minimumskrav – variant C

• Bør alltid inkluderes – kan 
kombineres med alle 
minimumskrav og 
tildelingskriterier

• Viktig for 
kontraktsoppfølging

• Rapporteringstidspunktet 
bør settes lik 
oppstartstidspunktet for 
kontrakten



Tildelingskriterier



Tildelingskriterier – 2 varianter

A: Benyttes når markedet for kjøretøy på el, hydrogen og biogass er 
umodent og det ikke er satt noen minimumskrav til bruk transporten

oVekter på drivstofftypene på kjøretøyene som skal benyttes i kontrakten og for 
hvilket tidsrom disse skal brukes

B: Best egnet når det er satt minimumskrav til at en viss andel av 
transporten skal skje med kjøretøy på el, hydrogen eller biogass 
(minimumskrav B)

oVekter på andelen (prosent) av oppmøtene eller kjøretøyene med ulik drivstoff 
som benyttes i kontrakten og for hvilket tidsrom disse brukes



Tildelingskriterium – variant A

To tilhørende skjemaer:
o Ett som tilbyder fyller ut – legges ved konkurransedokumentene

o Ett som brukes til evaluering av tilbudene





Tildelingskriterium – variant B

To tilhørende skjemaer:
o Ett som tilbyder fyller ut
o Ett som brukes til evaluering av 

tilbudene

• Anbefales å bruke «oppmøter» i tilfeller 
hvor levering eller oppdrag utføres med 
en fast frekvens til bestemte adresser 
slik at transportmengden er forutsigbar

• Anbefales å bruke «kjøretøy» når 
leveringer eller oppdrag gjennomføres 
med mer uforutsigbar frekvens





Tildelingskriterier A og B:
Dokumentasjonskrav ved tilbudsinngivelse

• Ved bruk av tildelingskriteriene er det et dokumentasjonskrav at 
leverandøren oppgi registreringsnummer på kjøretøyene som skal 
benyttes

• For kjøretøy som er under bestilling eller skal bestilles av leverandør 
(eller underleverandør) hvis kontrakten tildeles, skal det legges ved 
dokumentasjon fra enten forhandler, importør eller utleie- eller 
leasingselskap med bekreftelse på at kjøretøy enten er bestilt eller kan 
bestilles og med forventet leveringsdato.



Tildelingskriterier A og B:
Dokumentasjonskrav ved tilbudsinngivelse

• En enkel sjekk om kjøretøyene oppfyller kravene som er stilt er å 
undersøke bokstavene i skiltnummeret (registreringsnummeret):
o Elektriske kjøretøy: EL, EK, EV, EB, EC, ED 

oHydrogenkjøretøy: HY 

oGasskjøretøy: GA



Kontraktsvilkår



Kontraktsvilkår

• Kontraktsvilkårene forplikter leverandøren gjennom avtaleperioden

• Forplikter også leverandøren til å levere på det som er tilbudt i 
tildelingskriterium

• Inneholder også misligholdsbestemmelser for avtalebrudd rettet mot 
transport

• 3 ulike varianter: A, B og C



Kontraktsvilkår – variant A

• Benyttes hvis det er stilt krav til at alle kjøretøyene benyttet i 
kontrakten skal gå på elektrisitet, hydrogen eller biogass 
(minimumskrav A)



Kontraktsvilkår – variant B

• Benyttes når det kun er benyttet tildelingskriterium eller det benyttes en kombinasjon av 
minimumskrav og tildelingskriterier (minimumskrav B og tildelingskriterium B) 

• Inkluder teksten i rødt dersom det er satt minimumskrav til deler av transporten.



Kontraktsvilkår – variant C

• Kan alltid benyttes

• Huskes å sette en størrelse på dagmulkt – vurder opp mot 
kontraktsverdi



Program for denne delen

1. Introduksjon og bruksområde

2. Markedsundersøkelser og valg av krav

3. Gjennomgang av kravene og kriteriene

4. Evaluering

5. Kontraktsoppfølging



Evaluering av tildelingskriterier

• Egne regneark for evaluere de ulike leverandørenes besvarelser

• Lim inn svar fra leverandørene i hver sin fane og fyll ut leverandørnavn

• Poeng beregnes automatisk

Variant A: fyll ut start- og sluttdato for kontrakten i fanen «resultater»

Variant B: velg riktig nivå på minimumskravet i rullegardinen i fanen 
«resultater»





Program for denne delen

1. Introduksjon og bruksområde

2. Markedsundersøkelser og valg av krav

3. Gjennomgang av kravene og kriteriene

4. Evaluering

5. Kontraktsoppfølging



Kontraktsoppfølging

Det er viktig å kontrollere at leverandør oppfyller kravene i 
kontraktsperioden, og benytter de kjøretøyene de har sagt at de skal 
benytte ved tilbudsinnlevering

To nøkkelting som må gjøres:

1. Sørge for å innhente rapportering fra leverandør
Veiledningen legger opp til at leverandør uoppfordret skal levere statistikk over kjøretøy som er 
benyttet på kontrakten. Om leverandør ikke leverer statistikk, må dette følges opp av 
oppdragsgiver.

2. Sjekke at rapportering stemmer overens med det innleverte tilbudet



Sjekke at rapportering stemmer overens med 
det innleverte tilbud

• Fra statistikken skal det tydelig fremkomme at bruken av kjøretøy 
stemmer med innleverte tilbud. 

• Kontraktsvilkåret åpner for at leverandørene kan benytte andre 
drivstoffteknologier og flere eller færre kjøretøy, så lenge disse er like 
miljøvennlige. «Like miljøvennlige» forstås slik at poengscoren de har 
fått på tildelingskriteriet ikke endres i negativ retning hvis 
leverandørene fraviker løsningsbeskrivelsen. Dette kan undersøkes ved 
å gjøre egne beregninger i evalueringsskjemaet.



Kontraktsoppfølging – forts.

• I oppfølgingsmøter bør transport være et tema

• Hvis det dukker opp behov for unntak så er det oppdragsgiver som gir 
dispensasjon

• Det er ikke en målsetning å ha full oversikt over hvilke kjøretøy og 
drivstoff leverandørene benytter til enhver tid
oVed mistanke om mislighold er stedlig kontroll en mulighet

• Retting av avvik gjennom dialog bør være førsteprioritet

• Kontraktsbrudd blir ikke oppdaget av seg selv



Gruppearbeid



Pause (15 min.)



Gruppearbeid



Oppsummering



Avslutning

• Vi bistår dere gjerne med gjennomføring i praksis

• Vi ønsker tilbakemeldinger på bruk av kravene og forslag til 
forbedringer

• Meld i fra om dere finner feil eller mangler

• HUSK: 
Sjekk alltid om det er kommet oppdateringer på klimaradgivning.no



Takk for opp oppmerksomheten

Klimaradgivning.no

Stine Risdal Eriksen Erik Gathen

stineerik@viken.no erikg@viken.no

99 10 39 06 93 49 03 31


