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Vi har høye ambisjoner

Oslo kommune skal fortsette å 

bekjempe arbeidslivskriminalitet, 

skatteunndragelser og svart arbeid

Kommunal innkjøpsmakt skal brukes 

som et strategisk verktøy i klima- og 

miljøpolitikken

• Stille stadig strengere klima- og miljøkrav

Kommunen skal vise solidaritet med 

folk som produserer varer og tjenester 

for oss andre steder i verden.
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Hvordan jobber vi?

Kontraktskrav:

• Fossilfrie anleggsmaskiner og kjøretøy til 
transport av masser og avfall

• Utslippsfri bygge/anleggsplass innen 2025

• Utslippsfri/biogassbasert massetransport 
innen 2025

Minimumskrav:

• Oppvarming og tørk skal gjøres utslippsfritt

Tildelingskriterier:

• Utslippsfrie maskiner

• Utslippsfri massetransport

• Annen utslippsfri transport

Kvalitet

Pris
Anleggsmaskiner

Massetransport

Øvrig transport

Øvrig miljø

Miljø
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Noen resultater

Verdens første utslippsfrie 
anleggsplass

Elektrisk ferge til Nesodden

72% av kommunens egen bilpark er 
nullutslipp

Vare- og tjenestekontrakter med 
nullutslippsleveranser

Byggeplasser i praksis fossilfrie
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Delmål for direkte klimagassutslipp

Fossilfrie bygge- og anleggsplasser, 
fossilfri kollektivtransport

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Utslippsfritt eller biogass i transport av 
varer og tjenester

Utslippsfri kollektivtransport (RUTER)
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2020

2025

2028 Ladeplugg, Nesoddbåten. Foto: 
Ruter
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Utvikling 2014-2020 for kommunens egne kjøretøy
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Krav til transport for vare- og tjenesteanskaffelser

Kravene retter seg mot siste transportledd (last-mile)

Dialog med markedet avgjør

hvordan krav skal formuleres:

enten som minimumskrav

eller tildelingskriterium
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Resultater for transport i vare- og tjenesteanskaffelser

9

Samkjøpsavtale
Andel 

nullutslipp
Andel biogass eller 
øvrig biodrivstoff

Leie av kaffemaskiner og vannkjølere 100 %

Lyskilder 100 %

Mobiltelefoner 100 %

Bedriftshelsetjeneste 100 %

Ladestasjoner for elbiler 100 %

Løse gulvmatter (vask og levering) 100 %

Renholds- og engangsprodukter 90 % 10 %

Låsesmedtjenester 80 %

Kontorrekvisita 67 % 33 %

Catering 67 %

Institusjonssenger 52 % 3 %

Vaskeritjenester 50 % 50 %

Frukt og grønt 20 % 60 %

Møbler 18 % 56 %

Mat og drikke (kolonialvarer) 17 % 33 %

Meieriprodukter 100 %
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Mål for 2025

Fra 1.1.2025 skal alle leveranser/oppdrag

som utføres med kjøretøy for Oslo kommune

gjøres med nullutslipps- eller biogassteknologi

som minimum oppfyller euroklasse 6/VI. 
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Tilbudene viser en økning i elektriske maskiner 
og kjøretøy

Bilder fra Bygg.no
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Hvor er staten?

Fossilfrie anleggsplasser i 2025 er alt 
for sent,

• Og målet må være nullutslipp!

Krav til av transporttjenester?

Kommunene må kunne stille egne krav
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Sirkulærøkonomi og 
bærekraftig forbruk

Anskaffelsesstrategi:

• Kommunen skal gå i bresjen for stadig mer 
resirkulering, gjenbruk og deling.

• Det skal legges til rette for størst mulig 
ombruk og materialgjenvinning.

Forbruksstrategi (2019-2030):

• Oslo kommune skal aktivt implementere 
sirkulære løsninger og bærekraftig forbruk 
som reduserer materielt forbruk i egne 
virksomheter, prosjekter og drift.

• Viktige kategorier: mat, tekstiler, møbler, 
plast, IKT, byggematerialer

• Reparasjon !



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Sunn og bærekraftig mat
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Oppsummert!

• Anskaffelser er et svært viktig verktøy

• Oslo kommune setter høye krav til klima, miljø og et seriøst og rettferdig 
arbeidsliv (Oslomodellen)

• Jo flere som stiller de samme kravene jo raskere går omstillingen. Still 
krav!

• Vi utfordrer staten til å stille de samme strenge kravene som oss.

• Når staten stiller dårlige miljøkrav til sine anskaffelser i Oslo premierer de aktører som 
sitter på gjerdet


