UTSKIFTINGSPLAN FOSSILFRIE KJØRETØY
OG MASKINER 2021-2022
1.0 Bakgrunn

Utskiftingsplanen er en del av fylkesrådets plan om fossilfri drift i Viken fylkeskommunes egen
virksomhet i 2028. Utskiftingsplanen vedtas i fylkesråd og gjelder for to år. Utskiftingsplanen
er en del av økonomiplan og klimaregnskap/klimabudsjett. Forventede tiltakskostnader i
planen innarbeides i de årlige klimabudsjettene.
Utskiftingsplanen omfatter alle deler av Viken sin organisasjon. Hvilke tiltaksområder som vil
være mest relevant i det enkelte rådsområde og hvilken pakke av virkemidler som er mest
egnet for å nå målet om fossilfri drift vil variere basert på sammensetningen av deres kjøretøy
og maskinpark og deres driftsbehov.

1.1: Sentrale føringer utskiftingsplanen bygger på
Stans i kjøp og leasing av kjøretøy og maskiner på fossilt drivstoff. Innføring av rutine
for anskaffelse hvor krav til kjøp av kjøretøy på el, biogass og hydrogen blir satt som
overordnet føring. I tilfeller hvor behovsvurdering viser at kjøretøy på el, biogass eller
hydrogen ikke kan dekke behovet skal virksomheten benytte leasing eller leie på kort sikt
som alternativ til å kjøpe inn kjøretøy/maskin. I enkelte unntakstilfeller for
spesialkjøretøy og tyngre maskiner kan bruk av biodrivstoff produsert etter definerte
bærekraftskriterier benyttes som alternativ til el, biogass og hydrogen


Det gjøres god behovsanalyse for anskaffelser av kjøretøy og maskiner for å vurdere om
det er bruk for kjøretøyet, eller om brukerbehov kan oppfylles gjennom (kortsiktig)
leasing eller leie. Alle virksomheter må fylle ut skjema for behovsvurdering når de melder
behov om anskaffelse av kjøretøy. Etter innføring av samordningssystem vil data fra dette
systemet utgjøre en viktig del av behovsanalysen



Midler til kjøp av nye kjøretøy og maskiner dekkes i hovedsak innenfor virksomheters
eget budsjett. Medfinansiering av kostnader vil bli gitt for minibusser, større maskiner og
investering i ladeinfrastruktur for 2021 og vil bli prioritert for områder og virksomheter
hvor den tilgjengelige fossilfrie teknologien er mest moden og konkurransedyktig overfor
fossile alternativ. Virksomhetene kan få dekket støtte til merkostnad for varebiler
gjennom Enova og det vil også bli gjort samlede søknader til Enova og Klimasats om
merkostnader for utvalgte maskiner og kjøretøy.



Rådsområdene må der det er etablert elektroniske kjørebøker ta disse systemene i bruk.



Arbeid med den overordnede organiseringen og sentral informasjon om utskiftingsplanen
knyttes i 2021 og 2022 til klima-avdelingen.

2.0 Generelle prioriteringer:
Det er stor variasjon i modenhet i markedet for de ulike fossilfrie teknologiene. For å sikre
best mulig utnyttelse av fylkeskommunens midler og størst mulig reduksjon av
klimagassutslipp pr investert krone vil det være viktig å prioritere innsats knyttet til
medfinansiering der den fossilfri teknologi er relativt moden, å bytte ut og fase ut de eldste
maskinene og kjøretøyene først og å gjøre større samlede innkjøp av kjøretøy og maskiner.
Innen kategorier som personbiler, varebiler og mindre arbeidsmaskiner (for eksempel
motorsager, løvblåsere, sittegressklippere etc) til ytre vedlikehold anses fossilfri teknologi å
være så moden at virksomhetene dekker kostnader til utskifting i sin helhet. Merkostnader
for anskaffelse av elektrisk varebil kan dekkes gjennom søknad hos Enova.
For minibusser og mellomstore maskiner som minigravere og enkelte hjullastere er den
fossilfrie teknologien begynt å bli mer moden, men investeringsbehov og merkostnader vil
fortsatt kunne representere en større barriere for de aktuelle virksomhetene. Utskiftingen
planlegges her å bli styrt via samlede innkjøp som tilbys de mest relevante virksomhetene,
hvor virksomhetene tilbys medfinansiering av merkostnader fordelt fra budsjettmidler til
fossilfri virksomhet for 2021. Slike innkjøp planlegges først gjennomført for minibusser og
deretter for hjullastere. Klimanytten av disse tiltakene vurderes som høy, da minibusser er
beregnet til å ha høy klimanytte på grunn av relativt store utslipp kombinert med lengre
levetid, mens hjullastere vil erstatte maskiner med relativt høye utslipp.
For å unngå overinvestering og få bedre kunnskap om hvilke transport- og maskinbehov som
skal løses blir det strengere krav til behovsvurdering ved anskaffelser og det blir innført tiltak
for å gi mer oppdatert kunnskapsgrunnlag for investeringsbehov. I kommunikasjon med
virksomheter vil det bli vektlagt at det skal vurderes mulighet for mer effektiv utnyttelse av
eksisterende kjøretøy og mer sambruk, leie og deling som alternativ til nye anskaffelser.

3.0 Organisering
Utskiftingsplanen og klimabudsjettet legger rammer for hvor mange kjøretøy og maskiner
som må skiftes ut eller fases ut over en 2 års-periode. For å sikre rettferdig fordeling og god
medvirkning fra alle avdelinger, skal de ulike rådsområdene beskrive hvilke tiltak de vil
gjennomføre for å oppfylle rammene. Oversikt over tiltak leveres som en del av
rapporteringen til klimabudsjettet.
De ulike rådsområdene skal beskrive hva slags behovsanalyse som er gjort for anskaffelser
som en del av tiltakene. Klima-avdeling og kjøretøyansvarlig vil tilby å bistå relevante
avdelinger med undersøkelser og informasjon om fossilfri teknologi, verktøy for å beregne
effekt av tiltak, informasjon og samordning knyttet til statlige støtteordninger og med
muligheter for å låne fossilfrie maskiner.
Tiltaksplanene tas inn som en del av budsjettprosessen og klimabudsjettet og samkjøres med
økonomiplan.

4.0 Områder og tiltak det skal rapporteres på
De planlagte områdene og tiltakene som skal rapporteres på i forbindelse med
utskiftingsplanen er disse:

4.1 Samordningssystem
Innføring av samordningssystem bør styres sentralt og prosess for anskaffelse gjennomføres
av anskaffelsesavdeling. Samordningssystem skal gi automatiserte og oppdaterte data til
klimaregnskap som vil bidra til å forenkle rapportering for virksomhetene og
sentraladministrasjon. Samordningssystemet skal også gi data som kan brukes som grunnlag
for å vurdere nivå på investeringsbehov og hvilke kjøretøy/maskiner som kan vurderes til
deling/sambruk eller erstattes med leie. Anskaffelse av samordningssystem anbefales å gis
høy prioritet blant tiltakene.

4.2 Økt utbygging av ladeinfrastruktur og utredning av framtidige behov
Økt utbygging av ny og dedikert ladeinfrastruktur på tjenestestedene og vil være helt
essensielt for å kunne innfri krav til økt bruk av fossilfrie person- og varebiler. Utredning av
behov for infrastruktur til tyngre fossilfrie kjøretøy og maskiner ved virksomhetene må
gjennomføres for å gjøre gode kostnads- og behovsvurderinger. Det vil tilbys medfinansiering
for investering i ladeinfrastruktur.

4.3 Utskifting av eldre person- og varebiler til fossilfrie utgaver
For å nå målet om fossilfri virksomhet i tråd med tiltakene i klimabudsjettet må 13 varebiler
og 8 personbiler skiftes til fossilfritt pr. år. Potensielle utslippsreduksjoner varierer mye
mellom ulike virksomheter pga ulike modeller og kjørelengder, et anslag for årlige
reduksjoner er gitt i forslag til klimabudsjett for 2021.
4.3.1 Tiltak:
Bytte ut et antall personbiler og varebiler. Skifte til fossilfritt ved utgang av leasingperiode.
Antall er angitt i tilhørende oversikt.
4.3.2 Rapportering:
Antall person- og varebiler og minibusser som er anskaffet og planlegges anskaffet fossilfritt
med navn på merke og modell

4.4 Utskifting av eldre minibusser til fossilfrie utgaver
Minibusser brukes til transport av elever og utstyr i forbindelse med undervisning og er en
viktig del av transportbehovet virksomhetene skal løse For å nå målet om fossilfri virksomhet
må minst 10 minibusser skiftes ut til fossilfritt pr. år.
Minibusser på biogass har lavest merkostnad sammenliknet med fossile minibusser pr i dag
og virksomheter i nærheten av fyllestasjoner for biogass vil derfor få ekstra oppmerksomhet i
2021-2022.

Anskaffelse vil gjennomføres som et felles innkjøp som måles på pris, miljø, levering og
kvalitet og det vil tilbys medfinansiering til virksomheter.
4.4.1 Rapportering:
Antall minibusser skiftet ut til el/biogass

4.5 Omfang og utnyttelse av kjøretøypark
For å redusere bruk av fossile kjøretøy og bidra til styrket utnyttelse av fylkeskommunens
ressurser skal kjøretøy som er lite i bruk fases ut og vurderes erstattet av delingsbil eller leie.
Det vil bli vurdert å gjennomføre en konkurranse på bildelingsordning som erstatning både for
kjøretøy som er lite i bruk og erstatning for ansattes bruk av privatbil.
Primær målgruppe er typiske administrative biler til bruk for ansatte på fylkeshusene,
tannklinikkene og videregående skoler i tilknytning til fylkeshusene.
4.5.1 Tiltak:
Sambruk og deling av kjøretøy og vurdering av bruk av leie for kjøretøy som erstatning for
anskaffelse, leasing og bruk av egen privatbil.
Innføre bildelingsordning ved fylkeshus og videregående skoler i samme område, evt. også for
bruk av tannklinikker.
4.5.2 Rapportering:
Antall kjøretøy som er lagt inn for bildeling, erstatning av antall nye og eksisterende kjøretøy
med leie, antall kjøretøy utfaset på bakgrunn av mer optimalisert intern ressursbruk

4.6 Utskifting av mindre arbeidsmaskiner til fossilfrie utgaver
Øke utskiftingstakt på mindre arbeidsmaskiner (sitteklippere, trucker,
håndholdt gartnerredskap) og på terrengkjøretøy til fossilfrie utgaver. Skifte ut
gjennomsnittlig 15 stk pr. år.
4.6.1 Rapportering:
Antall mindre arbeidsmaskiner som planlegges skiftet ut til fossilfritt og antall som er blitt
skiftet ut

4.7 Øke utskiftingstakt på større arbeidsmaskiner
Det skal skiftes ut et antall større arbeidsmaskiner pr år. For 2021 vil det særlig prioriteres å
anskaffe fossilfrie hjullastere som kan benyttes både til å bytte ut hjullastere på fossilt
drivstoff, men også andre større arbeidsmaskiner.
Anskaffelse av hjullastere vil gjennomføres som et felles innkjøp som måles på pris, miljø,
levering og kvalitet. Rutine for felleskjøp er beskrevet nedenfor:

4.7.1 Rapportering:

Antall større arbeidsmaskiner som planlegges skiftet ut til fossilfritt og som er skiftet ut

4.8 Øke testing av fossilfrie arbeidsmaskiner

Et utvalg fossilfrie arbeidsmaskiner er i dag tilgjengelige for utprøving via prosjektet «Test av
fossilfrie maskiner».
For å øke bruk av og kunnskap om fossilfrie arbeidsmaskiner skal det gjennomføres mer
systematisk testing av fossilfrie arbeidsmaskiner i samarbeid med rådsområde kompetanse og
relevante kontaktpersoner på de videregående skolene. Testing kan skje via utlån fra prosjekt,
lån fra annen virksomhet, begrenset leie på markedsvilkår, eller samarbeid med leverandør.
Hovedfokus for testing vil være mellomstore og mindre arbeidsmaskiner hvor prisforskjell
mellom fossilfri og fossil maskin er lav til moderat.
4.8.1 Rapportering:
Antall fossilfrie maskiner testet sist år

4.9 Optimalisering av størrelse på maskinpark: rådsområde kompetanse (2022)

Felles utnyttelse av maskiner kan bidra til innkjøp av nyere teknologi og redusere totalbehov
for investeringer, slik at flere maskiner kan fases ut av bruk.
4.9.1 Tiltak:
Utrede og prøve ut felles maskinpooler for deling og booking av arbeidsmaskiner mellom
skoler med større antall maskiner i samarbeid med rådsområde kompetanse.
Det skal undersøkes og vurderes leie av maskiner for arbeidsmaskiner som bare brukes en
begrenset del av året. Datagrunnlag for dette skal komme fra samordningssystem.
Pool for sambruk av maskiner skal administreres av utvalgte skoler for et utvalg større
arbeidsmaskiner og bygger på et system hvor maskiner bookes inn til bruk snarere enn at de
er knyttet til en spesifikk virksomhet. Administrative utgifter til drift av maskinpool hentes fra
innsparing på investerings- og driftsbudsjett ved nedskalering av maskinpark.
4.9.2 Rapportering:
Antall mellomstore og tyngre maskiner som er lagt inn i system for gjenbruk/deling. Antall
nyinvesteringer som er antatt spart
Antall mellomstore og tyngre maskiner som planlegges leid og er blitt leid. Antall anskaffelser
av nye/brukte maskiner antatt unngått

4.10 Tiltak for leide kjøretøy: alle, men især rådsområde kultur

For å nå mål om fossilfri virksomhet må fossilfrie kjøretøy velges for leie når de er
tilgjengelige. Det er forventet av relevante rådsområder at de trapper opp bruk av fossilfrie
kjøretøy som leie-kjøretøy

4.10.1 Tiltak:
Gradvis opptrapping av leie av fossilfrie kjøretøy i rammeavtale for leie av kjøretøy. Må nå
minimum 20% fossilfri bruk i løpet av 2022
Leie av fossilfrie kjøretøy som alternativ til kjøp/leasing.
4.10.2 Rapportering:
Andel av leier kjørt med fossilfrie kjøretøy, personbil og varebil.

5.0 FOSSILFRI 2028 – UTSKIFTINGSPLAN FOR KJØRETØY OG
MASKINER-LISTE OVER TILTAK 2021-2022
2021

1*

2**

Kategori

Beskrivelse tiltak

Ansvar

Årlig
kostnad
2021-2024 i
1000 kr

Utbygging av
infrastruktur

Årlig utbygging ved
fylkeskommunale
virksomheter (10% av
parkeringsareal)

FR FAK

2 000

Redusert bruk og
unngå kjøp av
fossile
alternativer

Leie/bildeling. Arbeid
med bildeling startes
opp i løpet av andre
halvdel av 2021

FR FAK

-

Leasing/leie i stedefor
kjøp av brukte fossile
kjøretøy. Fase ut
kjøretøy

FR FAK

-

Anskaffe og innføre
samordnings-system
for bilparken

FR FAK

250

Bytte ut 8 personbiler

FR
KOMP/FR
KULTUR/
FR
INFRA/FR
FAK

2850

15

15

Varebil

Bytte ut 13 varebiler

FR
KOMP/FR
FAK/FR
INFRA

>5500

36

40

Minibuss

Bytte ut 10
minibusser.
Gjennomføres med
felles innkjøp og tilbud
om medfinansiering av
kostnader for
virksomhetene

FR
KOMP/FR
KULTUR

>13100

82

100

Bytte ut 1 lastebil

FR
KOMP/FR
INFRA

>1700

36

45

Terrengkjøretøy
og mindre
maskiner

Fase ut eller bytte ut
15 mindre
maskiner/økt
utskiftingstakt

FR
KOMP/FR
FAK/
FR
INFRA/FR
KULTUR

Mellomstore
maskiner

Bytte ut 3
mellomstore maskiner

FR KOMP

3

4**

5

6

7

8

9

10

Samordningssystem for
kjøretøyparken

Personbiler

Lastebiler

Årlig effekt, tonn

>1600

CO2

Utslippsreduksjoner
pr år for å nå 2028målet

-

>1150

Mangler data

***11

12

13

14

Større maskiner

Bytte ut 12 større
maskiner/økt
utskiftingstakt,
vurdere leie, deling
eller samarbeid med
leverandører som
alternativ. Prioritere
utskifting til fossilfrie
hjullastere med felles
innkjøp og tilbud om
medfinansiering for
virksomhetene

FR
KOMP/FR
INFRA

Redusert bruk og
unngå kjøp av
fossile alternativ

Fase ut 5-6
arbeidsmaskiner

FR KOMP

Alle typer
maskiner

Utarbeide
testprogram for
fossilfrie
arbeidsmaskiner

FR
KOMP/FR
PLAN

Samordning og
deling av
maskinparken

Starte arbeid med å
undersøke og
utarbeide forslag til
testsystem for deling
og samordning av
maskinpark

FR
FAK/KOMP

>5000

Mangler data

250

* Tiltak 1 og 2 er forutsetning for tiltak 5-11, dvs. at disse er tiltak som utsløser de andre tiltakene.
** Tiltak 3 og 4 har også innvirkning på indirekte utslipp. Disse tiltakene er kostnadsreduserende
tiltak som gir effekt på de direkte utslippene og reduserer behovet for å gjennomføre tiltak 5-11.
*** Tiltak 4 og 12 sees i sammenheng. Samlet kostnad for innkjøp og for å drifte et
samordningssystem for kjøretøy- og maskinparken er anslått til 500 000 kr fordelt på tiltak 4 og
12.

-

2022

1*

Årlig
kostnad
2021-2024 i
1000 kr

Årlig effekt, tonn

2 000

>1600

CO2

Utslippsreduksjoner
pr år for å nå 2028målet

Kategori

Beskrivelse tiltak

Ansvar

Utbygging av
infrastruktur

Årlig utbygging ved
fylkeskommunale
virksomheter (10%
av parkeringsareal)

FR FAK

Leie/bildeling ved
fylkeshus

FR FAK

-

Leasing/leie i
stedefor kjøp av
brukte fossile
kjøretøy, fase ut
kjøretøy

FR FAK

-

Ta ut data fra
samordningssystem
som grunnlag for
klimabudsjett,
klimaregnskap og
investeringsbehov

FR FAK

-

2850

15

15

Redusert bruk og
unngå kjøp av
fossile
alternativer
2**

3

4**

Samordningssystem for
kjøretøyparken

5

Personbiler

Bytte ut 8
personbiler

FR KOMP/FR
KULTUR/
FR INFRA/FR
FAK

6

Varebil

Bytte ut 13 varebiler

FR KOMP/FR
FAK/FR INFRA

>5500

36

40

7

Minibuss

Bytte ut 10
minibusser

FR KOMP/FR
KULTUR

>13100

82

100

8

Lastebiler

Bytte ut 1 lastebil

FR KOMP/FR
INFRA

>1700

36

45

Terrengkjøretøy
og mindre
maskiner

Fase ut eller bytte
ut 15 mindre
maskiner/økt
utskiftingstakt

FR KOMP/FR
FAK/
FR INFRA/FR
KULTUR

Mellomstore
maskiner

Bytte ut 3
mellomstore
maskiner

FR KOMP

Større maskiner

Bytte ut 12 større
maskiner/økt
utskiftingstakt,
vurdere leie, deling
eller samarbeid med
leverandører som
alternativ.

FR KOMP/FR
INFRA

9

10

***11

>1150

Mangler data

>5000

Mangler data

-

12

13

14

Redusert bruk og
unngå kjøp av
fossile alternativ

Fase ut 5-6
arbeidsmaskiner

FR KOMP

Alle typer
maskiner

Utarbeide
testprogram for
fossilfrie
arbeidsmaskiner

FR KOMP/FR
PLAN

Samordning og
deling av
maskinparken

Teste ut system for
deling og
samordning av
maskinpark

FR FAK/KOMP

25
0

* Tiltak 1 og 2 er forutsetning for tiltak 5-11, dvs. at disse er tiltak som utsløser de andre tiltakene.
** Tiltak 3 og 4 har også innvirkning på indirekte utslipp. Disse tiltakene er kostnadsreduserende
tiltak som gir effekt på de direkte utslippene og reduserer behovet for å gjennomføre tiltak 5-11.
*** Tiltak 4 og 12 sees i sammenheng. Samlet kostnad for innkjøp og for å drifte et
samordningssystem for kjøretøy- og maskinparken er anslått til 500 000 kr fordelt på tiltak 4 og
12.

