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Kilde: Asplan Viak (2019) Prosjektrapport. Klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser

Totalt 11 MtCO2e





Grønne og innovative anskaffelser
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Barrierer 

Grønne anskaffelser

• Manglende kunnskap om 

grønne anskaffelser

• Hvordan formulere 
krav/kriterier

• Kontraktsoppfølging

• Manglende strategisk 

plan/svak lederforankring

• Manglende ressurser

• Kilde: Modenhetsundersøkelsen

Innovative anskaffelser

• Manglende kunnskap om 

innovative anskaffelser

• Svak forankring og 

ledelse

• Risikoaversjon

• Mangel på koordinering

• Kilde: Menon 2016







Transportstrategien - oversikt
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Ca. 210.000 t CO2ekv. 700 000 Ca. 300.000 t CO2ekv.

Færre fysiske reiser gjennom 

digitalisering++ (reisepolicy, 
samhandlingsverktøy, video)

Busstjenester over på el/biogass fortest 
mulig

Raskere overgang til el/biogass for 

håndverkertjenester og reduksjon i 
import av fossile varebiler

Grønnere fysiske reiser (tog, eltaxi, etc) Drosjer og TT- og pasienttransport over 
på el/biogass

Utslippsfri byggeplasser

Raskere overgang til 

el/biogass/hydrogen for offentlige eide 
kjøretøy

Innsamling av husholdningsavfall -> 
biogass/el

Masse- og annet tung BAE transport

Minimal kjøp av nye fossile kjøretøy for 
det offentlige

Ferger (senere fly) -> el Veiledning om transport krav i 

anskaffelser av varer og tjenester

Hurtigbåt -> nullutslipp

Drivstoffvalg
Integrert mobilitet

1. Egen transport 2. Transport for fellesskapet 3. Indirekte transport

Drivstoffinfrastruktur og Deling/integrasjon

Elektrifisering, digitalisering, deling, raskere omstilling, forutsigbar finansiering, geografisk tilpasning



Sirkulære anskaffelser: 
følg prioriteringene i avfallshierarkiet



Innspillmøte i Oslo  2. desember
Regionalt innspillmøte Trondheim 25. februarRegionalt innspillmøte Trondheim 25. februar



Regionalt innspillmøte Trondheim 25. februar
Regionalt innspillmøte Trondheim 25. februar



Innspill vi fikk i Oslo 2. desember
Generelt

• Kopiere suksessen fra grønn 
skipsfart i andre sektorer

• Alle store virksomheter må ha minst 
et grønt og innovativt utviklingsløp

• Handlingsplanen bør peke på 
målsetninger, konkretisere tiltak og 
måle fremgang

• Mer samarbeid mellom 
virkemiddelaktørene

Sirkulært

• Etablere et "sirkulært først" prinsipp

• Nye Digdir verktøy må inkludere 
ressurseffektivitet og 
livsløpsvurderinger

• Bidra til å etablere markedsplasser for 
ombruk/gjenbruk

• Etterspørre gjenvunnet råvare

Transport

• Stille krav til transport i bygg og 
anleggsanskaffelser

• Grip mulighetsrommet på 
hurtigbåter

Bygg og anlegg

• Rive mindre og bygge mindre nytt, inkl. 
fokus på tiltak som forlenger levetiden

• Bruke de byggene vi har mer effektivt

• Nybygg må være fleksible

• Bli bedre på ombruk av 
byggematerialer i bygg som rives

• Digitalisering av produktegenskaper



•

Skriftlige innspill sendes til:
postmottak@digdir.no

Regionale innspillmøter: 
Trondheim 25. februar
Hamar 4. mars
Bergen 17. mars
Stavanger 24. mars
Bodø 2. april
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