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bylogistikk er bærekraftig nå den bidrar til 
attraktive byer med lave klimagassutslipp, 
effektive løsninger for næringslivet og god 

livskvalitet for innbyggerne.
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Begreper 

ordene anskaffelse og innkjøp som synonymer
anbud er bare en av mulige konkurranseformer
anskaffelsesprosedyrer som er mulige

 begrenset tilbudskonkurranse
 åpen tilbudskonkurranse
 åpen anbudskonkurranse
 begrenset anbudskonkurranse
 konkurranse med forhandling
 konkurransepreget dialog
 Innovasjonspartnerskap 
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Hva sier regelverket?

 Innovative anskaffelser 
 beskrive behov, heller enn detaljerte 

løsninger
 innføring av en ny eller betydelig forbedret 

vare, tjeneste eller prosess
Klima og miljøkrav

 overordnede planer og strategier for klima-
og miljøhensyn i anskaffelser
 redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme 

klimavennlige løsninger der det er relevant

Anskaffelsesforskriften (2017)
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Men er dette nok?
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• Hensikt med innkjøpet
• Forankring av 

innkjøpet
• Forberedelser til 

innkjøpet

Litteratur

• Lokale mål og føringer
• Veileder 
• Erfaringer 

Oslo 

• Samordning av 
leveranser og innkjøp

• Ystad-Österlen-
modellen 

• Erfaringer (hele 
Sverige)

Sverige 
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Fra litteraturen:
Ved bruk av sin markedsmakt som innkjøper av 
transport av varer og tjenester kan kommuner 
stimulere til bærekraftig bylogistikk ved å øke 
etterspørselen etter klimavennlige produkter og 
tjenester fra næringslivet, og ved å fremme 
innovasjon som kan gi nye mer effektive 
leveringsløsninger
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Det er flere måter å gjøre dette på - vi ser 
nærmere på Oslo og svenske erfaringer
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Oslo

sterke politiske føringer på å 
benytte seg av markedsmakten
Utviklings- og 
kompetanseetaten, 
kommunens sentrale innkjøps-
og kompetansesenter med 
veiledende/rådgivende rolle 
anskaffelser er desentralisert  
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Forankring av innkjøpet: Lokale mål og føringer 

Klimabudsjett og innkjøpsstandarder 
klimagassutslippsnivå – eller et gitt 

mål på reduksjon av utslipp
en oversikt over tiltak og tiltakenes 

predikerte effekt på utslipp 
standarder som skal anvendes ved 

kommunens innkjøp

Økonomiske forutsetninger
økte kostnader er forventet 

 nullutslipps- og biogasskjøretøy 
 infrastrukturen for å tilrettelegge for 

kjøretøy

på sikt forvente at driftskostnadene 
går ned (versus tradisjonelle 
kjøretøy) 
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Forberedelser til innkjøp
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TRINN 1. FORSTÅ TRANSPORT-FOTAVTRYKKET
KNYTTET TIL SINE EGNE ANSKAFFELSER

TRINN 2. PRIORITERING AV DE MEST RELEVANTE
INNKJØPSKATEGORIENE

TRINN 3. MARKEDSDIALOG MED LEVERANDØRER

TRINN 4. INNKJØPSGRUPPER (med andre aktører)

TRINN 5. INNOVATIVE INNKJØPSPLANER

Kilde: BuyZet 2019
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Erfaringer fra Oslo

En grønn strategi og uttrykt aksept er 
avgjørende
Øke kompetanse på anskaffelser, spesielt 

klimakrav og andre muligheter anskaffelses-
reglementet
Felles metoder, spesielt et klimabudsjett
Generelle standarder for innkjøp med null-

lavutslippskjøretøy, spesielt ved desentralisert 
innkjøpsstruktur

11Kilde: Oslo kommune
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Innovative kommuner –
kronikk Aftenposten 18.02.21
«Storkommunene som byggherrer vil ha mer 
klimavennlige løsninger»

«Mer aktiv bruk av plansystemet er effektivt og helt 
nødvendig for at Norge og norske byer skal nå 
ambisiøse klimamål»

Kronikken er undertegnet av:
Rita Ottervik, ordfører i Trondheim
Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo
Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger
Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen
Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand
Eline Aresdatter Haakestad, byråd for klima, miljø og 
byutvikling i Bergen

Første fossilfrie byggeplass Trondheim
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Ystad-Österlen-modellen fra Sverige

Ystad, Tomelilla og Simrishamn 
ligger i Österlen i Skåne 
kortreist mat
samleterminal
felles anbudsprosess for 
sisteleddstransporten og 
terminalen
ikke felles anbudsprosesser for 
vareinnkjøp
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Kilde Moen mfl. 2020
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Samordne sisteleddsleveranser og innkjøp

 Intern samordning og bruk av maler
Samlastningsterminal – kommunalt samarbeid
Økt kommunalt ansvar for sisteleddstransport reduserer kjøretøykilometer
Egen ruteplanlegging og ruteoptimering tilpasset kommunenes behov
Skille mellom pris på varene og pris på transport av varene synligjør 

kostnadene og gir muligheter for separate anskaffelser
Øke kompetanse på anskaffelser innad i kommunen 
Tilpasse anskaffelser til den lokale konteksten
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Svensk modell (for hele landet)
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Fri leveranse

Fri leveranse 
med (miljø-) 
krav

Fri leveranse 
med leverandør-
samarbeid

Kommunal 
samordnet 
varedistribusjon

Felles privat og 
kommunal 
organisasjon for 
samordning og 
samlagring

Oversatt til norsk fra Moen et al. 2020:193. 
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Basert på det vi har lært kan vi oppsummere i 
en tabell
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Lav- og 
nullutslippsteknologi

Effektivisering: Samordnende 
leveranser

Effektivisering: Samordnede innkjøp

Type 
anskaffelse 
eller rutine

Grønne anskaffelser Innovative anskaffelser Koordinerte innkjøpsrutiner

Hensikt Redusert klima- og 
miljøutslipp.
Bidra til utviklingen av 
miljøvennligteknologi.

Redusert antall kjørte kilometer, kjøretøy 
og tidsbruk. Indirekte redusert klima- og 
miljøutslipp.

Redusert antall kjørte kilometer, 
kjøretøy og tidsbruk. Indirekte redusert 
klima- og miljøutslipp.

Hensyn Markedsdialog for å vurdere 
nullutslippskjøretøy som krav 
eller vurderingskriterier.
Identifisere områder med 
størst potensial for 
utslippsreduksjon.

Ruteoptimering for å beregne 
transportkostnader og redusere 
kjøretøykilometer.
Skille mellom kostnad på transport og 
vare.
Separate anskaffelser for transport og 
vare.
Etablere samleterminal som et 
samarbeid med flere kommuner (slå 
sammen ressurser).

Anskaffelser tilpasset den lokale 
situasjonen.
Oversikt over hva lokale tilbydere kan 
tilby.
Digitale interne systemer for innkjøp.
Koordinere innkjøp og innsamling av 
data over tid.

Forankring Politisk forankring og 
generelle standarder ved 
desentraliserte innkjøp.

Byråkratisk forankring og dialog mellom innkjøpsparter.

Hvem som 
endrer adferd

Eksterne aktører Eksterne aktører Interne aktører

Tiltak Nullutslipps- og fossilfrie 
kjøretøy.

Samleterminaler og/eller huber. Intern organisering, innkjøpsatferd og 
innkjøpsmodell.
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Anbefalinger 

 Intern samordning og bruk av maler
Økt kommunalt ansvar for sisteleddstransport 
Skille mellom pris på varene og pris på transport
Øke kompetanse på anskaffelser innad i 

kommunen 
 Tilpasse anskaffelser til den lokale konteksten
Avklare grønne løsninger 
Dialog med markedet
Grønn strategi 
Generelle føringer/standarder for miljø ved innkjøp. 
Etablere felles metoder (for eksempel 

klimabudsjett)
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Takk for meg!
mkn@toi.no
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