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Verdikjeder

Transportør/ 
leverandør

Kommune

God ”kontroll” med utførende part:

Visy

Sjåfør Sentral Kommune

Manglende ”kontroll” med utførende part:



Gammelt og nytt transportmønster i Stockholm

Gammelt
Nytt

Visy

Mange leveranser fra mange leverandører – eller koordinere…              



Europeiske kommisjonenEuropeiske kommisjonen

GPP GPP VerktøyVerktøy

Visy

Transport

ModulModul 3 3 –– AnnbefalingAnnbefaling vedved kjøpkjøp



Om verktøyet

• Anbefalingene dekker transporttjenester og 

kjøretøy.

• Kriterier for følgende produkter:

– Personbiler kjøpt/leaset/leiet

Visy

– Personbiler kjøpt/leaset/leiet

– Kollektivkjøretøy og -tjenester

– Renovasjonsbiler og –tjenester

Mer informasjon:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm



Viktigste miljøpåvirkning
Miljøpåvirkning  Innkjøpstilnærming  

Utslipp av klimagasser. Innkjøp av lavutslippsbiler 

Luftforurensning fra eksos som kan gi: 
- Lokale helseproblemer (primært pust) 
- Skade på miljø, bygninger og monumenter 

Redusert drivstofforbruk gjennom Økonomisk 
kjøring, dekktrykkovervåkning og 
girskifteindikator 
 
Redusert drivstofforbruk gjennom 
lavviskositetsolje og dekk med lav 
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lavviskositetsolje og dekk med lav 
rullemotstand 
 

Støy Innkjøp av kjøretøy med air condition som 
slipper ut lite drivhusgasser 
 

Olje- og dekkavfall Kjøp av miljøvennlig dekk og regenerert oljer 

 Forsikre forsvarlig håndtering av brukte dekk 
og oljer 



Personbiler og lette varebiler

Visy



TekniskTeknisk spesifikasjonspesifikasjon

Personbiler og lette varebiler

Avgasskrav CO2

Avgasskrav annet

► Kjøretøy tilfredsstiller EURO 5 standard.



Tilleggspoeng for:

► Lavere CO2 utslipp enn teknisk spesifikasjon

► Støyutslipp fra kjøretøy

For de som vil gå lenger… eller?!

► Gear shift indicators (GSI)

TildelingskriterierTildelingskriterier

Personbiler og lette varebiler

Visy

► Gear shift indicators (GSI)

► Tyre pressure monitoring systems (TPMS)

► Klimagasser i air conditioning systemer

► Lavviskositetsoljer

► Regenererte oljer

► Støysvake dekk

► Dekk med lav rullemotstand

► Dekk uten HA-oljer



KontraktskravKontraktskrav

Personbiler og lette varebiler

Visy

► Leverandør må håndtere brukte dekk og oljer forsvarlig og ha avtale(r) med avfallselskap for 

korrekt videre behandling av avfallet



Kollektivtransport

Visy



TekniskTeknisk spesifikasjonspesifikasjon

Avgasser

► EURO 3

Kollektivtransport

TildelingskriterierTildelingskriterier
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Tilleggspoeng for:

► Andel av kjøretøy som tilfredsstiller strengere avgasskrav

► Støy fra kjøretøy

For de som vil gå lenger… eller?!

► Girskifteindikator

► Dekktrykksovervåkning

► Klimagasser fra klimaanlegg



KontraktskravKontraktskrav

Utslippsstandard

► Antall km kjørt med kjøretøy som tilfredsstiller EURO 4, 5 og EEV må øke med 10% årlig.

Kjørestil

► Alle sjåfører involvert i leveransen skal opplæres av anerkjent institusjon på miljøbevisst kjøring 

Kollektivtransport
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► Alle sjåfører involvert i leveransen skal opplæres av anerkjent institusjon på miljøbevisst kjøring 

jevnlig for å redusere drivstifforbruket – liste med sertifikater

Nye kjøretøy

► Tilfredsstille EEV standarden og ha girskifteindikator og dekktrykksovervåkning

► Eksosrøret kan ikke være på samme side som passagerdør

Fuel consumption and CO2 emissions data

► Regnskap for drivstofforbruk og CO2 utslipp per år etter drivstofftype 



KontraktskravKontraktskrav

For de som vil gå lenger… eller?!

Avgasser

► EURO III kjøretøy må oppgraderes til EURO IV standard på utslipp av partikler ved en teknisk 

oppgradering innen xx.xx.20xx. Oppgradering skal være verifisert av tredjepart.

Motoroljer

Kollektivtransport
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Motoroljer

► Leverandør må bruke lavviskositetsoljer eller regenererte oljer ved vedlikehold

Rullemotstand i dekk

► Leverandør må bruke erstatningsdekk med lav rullemotstand

HA oljer i dekk

► Leverandør må bruke erstatningsdekk uten HA oljer



Renovasjonstjenester

Visy



Klimagasser fra aircondition

Girskifteindikator 

IKKEIKKE

Renovasjonstjenester

MENMEN

Tilleggspoeng for:
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Tilleggspoeng for:

► Andel av kjøretøyene som har aggregat som tilfredsstiller følgende krav (Directive 97/68/EEC) 



DIFIs verktøykasse for anskaffelse av 

miljøvennlige transport

• Del av regjeringen handlingsprogram

• Transport = bilkjøp/-leasing og drosjetjenester

• Utgangspunkt: GRIP, EUs GPP, (MSR)
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• Utgangspunkt: GRIP, EUs GPP, (MSR)

• Ferdigstilles i løpet av våren 2009



DIFIs Drosjetjenester

Teknisk spesifikasjon

• Miljøledelse

• Oversikt over sjåfører og biler

Tildelingskriterier

• CO2 (160-180)

• NOx og partikler

• Andel av sjåfører med Øko-kjøringkurs
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• Andel av sjåfører med Øko-kjøringkurs

• Andel av flåten uten piggdekk

• Transportplanlegging

• Reparasjoner/service/oljer/

• Dekk: Støy, rullemotstand, 

• Klimanøytralisering

Kontraktskrav

• CO2 utslipp

• Personbilers alder under 5 år


