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Utviklings- og kompetanseetaten

• Rådgivning 

– Juridisk og anskaffelsesfaglig

• Samkjøpsavtaler

– Felles rammeavtaler for hele kommunen 

– Over 70 avtaleområder - 2.6 milliarder kr i årlig omsetning 

• Samfunnsansvar 

Oslo kommunens kompetansesenter innen anskaffelser 



Klimamål og anskaffelsesstrategi

• Mål: 95 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2030.

– Utslipp fra transportsektoren er viktigste utslippskilde.

• Oslo kommunes anskaffelesstrategi

– Kommunen skal i all planlegging av anskaffelser  ta utgangspunkt i målet om å bli en utslippsfri by.

– Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, 

skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi.

I anskaffelser der det åpnes for bruk av annen teknologi, skal dette begrunnes spesifikt i kontraktsstrategien. 

For kjøretøy og maskiner der nullutslipp ikke er et alternativ, skal biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) 

benyttes.

Kommunens anskaffelser har en betydelig klima- og miljøpåvirkning



BuyZET-prosjektet

• EU-prosjekt finansiert over forskningsprogrammet Horizon 2020

– Byer: Oslo, Rotterdam og København

– Observatører: Southampton, Brüssel-regionen, Manchester, Bologna, Bielefeld, München, Jerusalem

• Formål:

– Finne gode løsninger for å redusere transportbehovet i anskaffelser

– Oppnå nullutslipp fra transport i anskaffelser

• Viktig arbeid for å nå Oslo kommunes klimamålsettinger

“procurement of innovative solutions for zero emission urban delivery of goods and services”



Avfall fra kommunale virksomheter

• Mange ulike kontrakter

– Stor variasjon i avfallsstrømmene

• Energigjenvinningsetaten, Sykehjemsetaten,

Bymiljøetaten, Oslo Havn, Omsorgsbygg, 

Undervisningsbygg,  Boligbygg, 

Vann- og avløpsetaten, Gravferdsetaten

• I tillegg leier kommunen mange bygg,

hvor utleier er ansvarlig for kontrakt.

Identifisert som et område med  betydelige utslipp 
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Arbeidet videre

• Fokuset for arbeidet i dette prosjektet er reduksjon av lokal transport og overgang til mer klimavennlige kjøretøy

• Vi ønsker innspill fra bransjen til hvordan man kan få til dette!

– Pågående arbeid som vil fortsette utover høsten

Hvilke muligheter finnes?



Takk for oppmerksomheten!

Oslo kommune - Utviklings- og kompetanseetaten

geir.rossebo@uke.oslo.kommune.no


