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Trondheim, 18.01.2018 
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Oppsummering 

Denne rapporten tar for seg klimaregnskapet til Oslo kommunes egen virksomhet med 

spesiell fokus på samkjøpsavtalene i 2016. Analysen viser at Oslo kommune i 2016 totalt 

som virksomhet har et klimafotavtrykk på 707 kilotonn (kt) CO2-ekvivalenter (CO2e.). For 

Oslo kommune er dette eksempelvis mer enn alle klimagassutslipp fra (tung og lett) veitrafikk 

som skjer innen kommunegrensene. Hovedvekten av klimafotavtrykket skyldes innkjøp av 

varer og tjenester. Det er derfor et stort potensial i å kunne stille miljøkrav i anskaffelser. 

Et viktig område for spesielt innkjøp av forbruksvarer er 

Oslo kommunes samkjøpsavtaler. Dette er konsern-

overgripende rammeavtaler som utgjør rundt 2,3 

mrd. NOK innkjøp. En klimavurdering av disse 

indikerer et totalt bidrag på 64,2 kt CO2e, 

tilsvarende i underkant av 10 % av det totale 

klimafotavtrykket til Oslo kommunes egen 

virksomhet. Viktige bidrag inkluderer mat 

og drikkevarer (4,8 kt CO2e.), møbler 

(2,2 kt CO2e.) og IT-utstyr (2,0 kt 

CO2e). Disse har man i siste del av 

rapport gått mer i detalj på med 

hjelp av mer spesifikke LCA-

vurderinger fra litteratur.  

LCA-vurderinger på de tre utvalgte samkjøpsavtalene er interessante å se opp mot EEIOA-

analysen. Vi ser der at EEIOA fungerer bra som en screeningvurdering av klimabidrag fra 

ulike innkjøp av varer og tjenester. Dette gjelder spesielt der det kjøpes inn større mengde av 

varierende typer varer innen en sektor som i sum nærmer seg et sektorsnitt. Imidlertid ser vi 

at for spesialiserte produkter, spesielt der pris på produkt frakobler seg material og 

energibruk i produksjon, så blir usikkerheten stor. Dette blir kanskje spesielt tydelig innen IT-

utstyr der EEIOA fungerer bra på sektortypiske produkter som bærbare og stasjonære PCer, 

mens det ikke klarer å fange opp mer spesialiserte produkter. Dette ser vi for eksempel for 

dyre mobiltelefoner med lite materialinnsats, versus en stor skjerm med mer materialinnsats, 

men til betydelig lavere pris. Der vil miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) med sine CO2e. 

per NOK fra sektorsnitt overestimere klimabidraget til mobiltelefoner og underestimere 

klimabidraget til skjermer. Dette indikerer tydelig at EEIOA bør benyttes i en tidligfase for å 

kunne si noe om hvor man bør iverksette tiltak, mens LCA må brukes når man skal kunne 

gjøre spesifikke sammenligninger av produkt.  

Når man gjør konkrete miljøvurderinger på produktnivå er det viktig med kompetanse. Vi ser 

at ulike LCA’er har ulikheter i systemgrenser og andre antagelser (eksempelvis el-mikser) 

som påvirker resultatet. Det er for eksempel lite trolig at en Apple mobiltelefon har betydelig 

lavere klimafotavtrykk sammenlignet med en Apple Ipad. LCA’er viser imidlertid andre 

robuste resultater. Det går eksempelvis klart frem at nettbrett kommer bedre ut enn bærbare 

PCer, og bærbare PCer kommer igjen betydelig bedre ut enn stasjonære med skjerm. Også 

for matvarer og drikkevarer, et område der LCA-analyser er godt etablert, ser vi store 

reduksjonspotensial. Vi konkluderer derfor med at det er store klimabesparende muligheter i 

å stille miljø og klimakrav til innkjøp av varer og tjenester for Oslo kommune.  

                         Figur 1: Oppsummeringsfigur 
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Begrepsforklaringer 

Klimagasser: Omfatter gasser som påvirker drivhuseffekten. Dette inkluderer blant annet klima-

gassene karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). 

CO2 – ekvivalenter (CO2e.): Enhetsbeskrivelse av klimagasser som er vektet sammen i forhold 

til deres påvirkning på drivhuseffekten med en såkalt GWP-verdi (Global Warming Potential). 

GWP for en gass defineres som den samlede påvirkningen på drivhuseffekten fra en kg utslipp 

av gassen sammenlignet med en kg utslipp av CO2 over et spesifikt tidsrom, vanligvis 100 år.  

LCA: Livsløpsanalyse (Life Cycle Assessment) er en standardisert metodikk brukt til å vurdere 

miljøaspektene og –påvirkningene gjennom hele livsløpet til et produkt eller system. Gjennom å 

gjøre dette, betraktes utvinning av råmaterialer, produksjon og bruksfasen av produktet, 

resirkulering og avhending av materialer, og til slutt avfallshåndtering. På den måten oppnås et 

holistisk perspektiv av produktets totale miljømessige påvirkninger.  

EEIOA: Miljøutvidet kryssløpsanalyse (Environmental Extended Input-Output Analyses) blir brukt 

i miljøanalyser som et verktøy for å analysere produksjons- og forbruksstrukturer i økonomien 

gjennom å kombinere regnskapstall og utslippsfaktorer på sektornivå. Dette gjør en i stand til å 

vurdere eksempelvis hvilke mengder av ulike klimagasser et innkjøp genererer.  

Klimakost: Er et verktøy utviklet av Asplan Viak for å beregne de totale klimagassutslippene fra 

bedrifter, kommuner og virksomheter i et livsløpsperspektiv. Klimakost kombinerer LCA og 

EEIOA, der LCA i hovedsak fokuserer på scope 1 og 2-bidrag, mens scope 3-bidrag dekkes av 

EEIOA.  

Scope-fordeling: Et fordelingsprinsipp ved beregning av klimaregnskap der en deler dette inn i 

direkteutslipp og indirekte utslipp fra energibruk og innkjøp av varer og tjenester. Dette er et 

standardisert fordelingsprinsipp utarbeidet av GHG-Protokollen og skal sørge for avgrensning av 

direkte og indirekte utslippskilder: 

 Scope 1: Inkluderer alle direkte klimagassutslipp, og tilsvarer utslipp som oppstår fra 

kilder som er eid eller kontrollert av virksomheten. Eksempel på dette kan være utslipp fra 

forbrenning i egne eller kontrollerte kjøretøy eller forbrenningsovner.  

 Scope 2: Inkluderer klimagassutslipp fra innkjøpt elektrisitet/fjernvarme som forbrukes av 

virksomheten. Fysisk oppstår utslippene i Scope 2 på anlegget hvor 

elektrisiteten/fjernvarmen blir generert, og ikke hos virksomheten som benytter denne, og 

er derav å regne som indirekte utslipp for denne virksomhet. 

 Scope 3: Gjelder andre indirekte klimagassutslipp. Utslipp i scope 3 er en konsekvens av 

aktiviteter fra virksomheten, som oppstår ved kilder som ikke er eid eller kontrollert av 

virksomheten. Eksempler på scope 3 utslipp er klimagassutslipp fra innkjøpte 

forbruksvarer 

NACE rev.2: Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) er basert på EUs tilsvarende 

standard. Denne standarden brukes hovedsakelig i offisiell norsk statistikk, med et hovedformål 

om å gi regler og retningslinjer for næringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske 

enheter. I en miljøutvidet kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata fra NACE rev. 2 for 

beregning av klimagassutslipp som forårsakes av et gitt innkjøp innen hver sektor.  

KOSTRA-systemet: Forkortelse for Kommune-Stat-Rapportering og er et nasjonalt 

informasjonssystem brukt av SSB som gir informasjon om ressursbruk, prioriteringer og 

oppnåelse av mål i en kommune, bydel eller fylkeskommune.  



 7 

 

Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten 

 
Asplan Viak AS 

 

1 BAKGRUNN 

Klimafotavtrykket av all norsk offentlig virksomhet er av Asplan Viak tidligere beregnet til 11,9 

millioner tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e.) i år 2013. Dette er eksempelvis mer en 

klimagassutslipp fra all veitrafikk i Norge. Direkteutslipp (scope 1 i henhold til GHG-

protokollen) utgjør drøyt 1 million tCO2e. av dette, tilsvarende 9 % av totalfotavtrykket. 

Energibruk (scope 2) utgjør 16%, gitt antagelsen om en nordisk elektrisitetsmiks på 128 

g/kWh (Asplan Viak: egne beregninger).  

Den største delen av klimafotavtrykket til offentlig virksomhet er derfor innkjøp av varer og 

tjenester (scope 3), med over 75 % av bidraget til det totale klimafotavtrykket. Scope 3 

fordeler seg både på utslipp innenlands og utenlands, der noen element – for eksempel 

innkjøp av transporttjenester – er hovedsakelig lokalisert innenlands, mens for eksempel 

forbruksvarer i betydelig grad er produsert i utlandet.   

Tabell 1: Klimafotavtrykk av all offentlig virksomhet år 2013  (kilde: Asplan Viak / Difi) 

 

Omtrent halvparten – 5,7 millioner tCO2e. - av klimafotavtrykk av offentlig virksomhet er 

kommunal virksomhet. Flere kommuner har de siste årene benyttet klimafotavtrykk-analyser i 

sitt klimaregnskap på egen virksomhet. Funn her er i tråd med det som sees på offentlig 

virksomhet generelt; innkjøp av varer og tjenester dominerer klimafotavtrykket.  

Oslo kommune er Norges desidert største kommune, og utgjør med et årlig innkjøp på 26 

mrd. NOK en viktig del av Norges totale kommunale klimafotavtrykk, og kan dermed være en 

viktig pådriver til å stille miljøkrav i anskaffelser. En viktig del av dette er samkjøpsavtaler 

med en total portefølje på over 2,3 mrd NOK. Å samle innkjøp i slike større samkjøpsavtaler 

kan være viktig i å stille miljøkrav mer effektivt, i tillegg vil dette kunne ha potensiell 

spredningseffekt hvis andre kommuner også er med på avtalen.  

Denne rapporten ønsker å analysere klimabidraget til disse samkjøpsavtalene. Dette gjør vi i 

tre omganger: først beregninger vi klimafotavtrykket for hele Oslo kommunes egen 

virksomhet med bruk av klimakostmodellen, deretter benytter vi miljøutvidet 

kryssløpsanalyse på selve samkjøpsavtalene, før vi til slutt går mer i detalj på tre utvalgte 

samkjøpsavtaler med bruk av mer detaljerte LCA-analyser.  

Bidrag ktCO2e.  

Direkteutslipp (scope 1) 1 074  

Energi (scope 2) 1 894 

Mat og drikke 430 

Forbruksvarer 2 278 

Vann, avløp, renovasjon (VAR) 

(VAR) 

163 

Bygg og infrastruktur (drift) 695 

Bygg og infrastruktur (inv.) 1 123 

Transporttjenester 827 

Transportmateriell 701 

Andre tjenester 1 195 

Andre investeringer 1 492 

SUM 11 872 

Direkteutslipp (scope 1)
9 %
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(scope 2)

16 %

Mat og 
drikke
4 %

Forbruksvarer
19 %

Vann, avløp, renovasjon
1 %Bygg og infrastruktur (drift)
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Bygg og 
infrastruktur (inv.)
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Transpor
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Transport
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6 %
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2 METODE 

Et klimafotavtrykk er et mål på alle klimagassutslipp et land, en virksomhet, eller et produkt, 

forårsaker. GHG-protokollen deler dette inn i  

- Scope 1: direkteutslipp, typisk forbrenning av drivstoff og fossile brensler.  

- Scope 2: indirekte utslipp fra strøm og fjernvarme 

- Scope 3: indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester. Dette vil si alle utslipp 

langs hele verdikjeden til varer og tjenester en virksomhet kjøper inn.  

 

        Figur 2: Fordelinger av klimafotavtrykk i scope 1, 2 og 3 

Flere metoder kan benyttes for å beregne klimafotavtrykk, de mest fremtredende er: 

- Miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA). Her benytter man nasjonaløkonomiske 

modeller med sektorvise (NACE-rev2) - tilhørende utslippsintensiteter til å gjøre 

CO2e. per NOK vurderinger av ulike innkjøp. En styrke med EEIOA er at man raskt 

og systematisk kan gjøre screening-vurderinger av komplette klimafotavtrykk på et 

bredt spekter av varer og tjenester. Begrensningen ligger fortrinnsvis i detaljnivå: man 

må anta at alle varer og tjenester tilhører en bestemt sektor i kryssløpsmodellen. 

Metode er mye benyttet på land og virksomheter, men også på husholdningsnivå. 

 

- Livsløpsvurdering (LCA). Her benyttes fysiske – ikke økonomiske – data som input 

til miljømodellering. Man oversetter altså typisk fysiske innsatsfaktorer (kg stål, kg 

plast, kWh strøm, osv.) til miljøbidrag. Dette gir mer detaljerte miljøvurderinger 

sammenlignet med EEIOA. Begrensingen er at det ofte er tidskrevende å få 

komplette utslippsinventar, og man risikerer ofte å utelate bidrag ut over rene fysiske 

innsatsfaktorer. Dette kan påvirke resultater for produkter som eksempelvis 

medisiner, som har lave fysiske innsatsfaktorer, men som det ligger mye forskning og 

utvikling bak.  

I klimakostmodellen kombineres EEIOA med LCA på utvalgte scope 1 og 2 bidrag, og det er 

klimakostmodellen som benyttes på første del: klimafotavtrykk av Oslo kommunes 

virksomhet totalt. På del to benyttes en ren EEIOA på alle samkjøpsavtaler, og LCA benyttes 

på del tre: en LCA-vurdering av produkter i utvalgte samkjøpsavtaler. De tre utvalgte 

samkjøpsavtalene er 1) Mat og drikkevarer, 2) PCer og skjermer og 3) Møbler 
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3 RESULTATER 

3.1 Klimafotavtrykk Oslo kommunes egen virksomhet 

Som en del av dette prosjekt har vi beregnet det totale klimafotavtrykket til Oslo kommunes 

egen virksomhet for år 2016. Dette inkluderer klimafotavtrykk fra alle innkjøp av varer og 

tjenester, herunder også investeringer fra hovedsakelig bygg og anlegg. Direkteutslipp fra 

bruk av fossile brensler (scope 1) og energibruk (scope 2) er også inkludert. Resultatene 

viser et totalt klimafotavtrykk på over 700 kt CO2e. Dette tilsvarer drøyt ett tonn per 

innbygger, og ligger omtrent på snittet for alle norske kommuner (1,7 % over). På samme 

måte som for Norge som helhet er klimafotavtrykket av kommunal virksomhet også i Oslo 

større enn all direkteutslipp fra veitrafikk i Oslo kommune geografisk.  

Tabell 2: Klimafotavtrykk Oslo kommunes virksomhet år 2016, med %-vis fordelinger på tjenesteområder 

(venstre) og innkjøp/aktivitet (høyre) 

Hovedgrupper Administ-
rasjon 

Barne-
hage 

Grunn-
skole 

Helse & 
Sosial 

VAR  Annet SUM 

Forbruksvarer 4 922 12 731 17 791 35 926 7 546 16 544 95 461 

Reise & transport 1 516 2 995 14 284 20 889 4 890 6 787 51 360 

Energi 365 8 819 22 208 23 283 10 696 27 129 92 499 

Bygg og infrastr. 4 718 7 177 13 185 21 570 38 172 51 664 136 486 

Kjøp av tjenester 7 024 93 085 56 240 124 407 18 303 32 164 331 224 

SUM 18 545 124 806 123 708 226 076 79 606 134 288 707 030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fordelingen på tjenester er relativt likt det nasjonale snittet, mens på hovedgrupper av bidrag 

så skiller Oslo kommune seg noe ut. Dette skyldes i hovedsak innkjøp av mer private 

tjenester, og at deler av virksomheten er skilt ut i kommunale foretak, som for eksempel 

Undervisningsbygg KF som utvikler, bygger, drifter og forvalte skolebyggene i Oslo. I en 

klimakostanalyse blir også klimafotavtrykket av kommunale foretak regnet som et 

tjenestekjøp. Dette forklarer det store bidraget til kjøp av tjenester. Kategorien inneholder 

også klimafotavtrykk til private barnehager, Vann, avløp, renovasjon (VAR)-tjenester til IKS1, 

og private helsetjenestekjøp. 

                                                
1 Klimafotavtrykket til Interkommunale selskap (IKS) fordeles på ulike kommuner basert på eierandeler 

Administrasjon
3 %

Barnehage
18 %

Grunnskole
17 %
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32 %
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Annet
19 % Forbruksvarer

14 %
Reise og 
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Forskjellen i struktur av klimafotavtrykk mellom Oslo kommune og andre kommuner kommer 

tydelig frem i Figur 3, der normalisert klimafotavtrykk per innbygger er skissert i et høyere 

detaljnivå. Her ser vi at Oslo kommune ligger omtrent på det nasjonale snittet i 

klimafotavtrykk av kommunal tjenesteproduksjon. Forskjellen ligger i at Oslo kommune har 

mer klimagasser inkludert i kjøp av tjenester fra både private aktører, IKS og 

særbedrifter/kommunale foretak, som vi har vært inne på. Klimagassutslipp fra bygg er 

imidlertid mye lavere da dette for Oslo er bakt inn i eksempelvis Undervisningsbygg KF sine 

aktiviteter. Skulle det være ønskelig å skille ut mer detaljerte klimaregnskap for disse 

KFer/IKSer kan dette gjøres med klimakostmodellen da også disse rapporterer på KOSTRA-

format, som er grunnlagsdataen som benyttes i Klimakost.  

 

Figur 3: Struktur av klimafotavtrykk for Oslo kommune fordelt på bidrag, år 2016 

Det er også interessant å se på utviklingen i klimafotavtrykket over tid. Som vi ser i Figur 4 

har klimafotavtrykket til Oslo kommunes egen virksomhet økt med 23 % i perioden 2001 til 

2016. Dette er noe mindre enn det nasjonale snittet, som har økt med nær 27 %. Trendlinja 

for Oslo er imidlertid noe brattere, og spesielt i perioden 2006 til 2011 så vi en markant 

økning. Flere kategorier utvikler seg noe samsvarende med nasjonalt snitt. Blant annet ser vi 

en nedgang i klimafotavtrykk av energibruk, som i tillegg til energieffektivisering påvirkes av 

en stadig renere nordisk energimiks.  

Den største forskjellen mellom Oslo og resten av landet ser vi også av tidsserien er økningen 

i klimafotavtrykk av tjenestekjøp. Denne økningen er markant større enn nasjonalt snitt, selv 

om en også nasjonalt ser en betydelig økning. Økningen av klimafotavtrykk til tjenestekjøp 

dempes noe av en nedgang i bygg og infrastruktur-kategorien, noe som indikeres at deler av 

klimafotavtrykket til drift og investeringer av bygg og infrastruktur i perioden inkluderes i 

tjenestekjøp. Dette indikerer først og fremst bare at Oslo kommune har valgt å organisere 

kommunale tjenesteoppgaver på en annen måte. Selv om KF og IKS er inkludert i analysen 
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er det større usikkerheter rundt klimafotavtrykket da man her ikke har innhentet spesifikke 

KOSTRA tall på ulike innkjøp.  

Forbruksvarer er av spesiell interesse i denne analysen da dette i stor grad dekkes av 

samkjøpsavtalene. I Tabell 2 ser vi at dette utgjør 95 kt CO2e. Av tidsserien ser vi at dette 

bidraget har hatt en svak økning i perioden 2001 til 2016. Fra å ligge nøyaktig likt i 2001 er 

klimafotavtrykket i 2016 markant (ca. 27%) under det nasjonale snittet.  En av årsakene til 

dette er en markant mindre økning i klimafotavtrykket per innbygger av matvareinnkjøp for 

Oslo kommune (32%) sammenlignet med snittet nasjonalt for alle kommuner, der vi ser en 

fordobling av klimafotavtrykket fra matvareinnkjøp fra 2001 til 2016. 

 

Figur 4: Tidsserie på utviklingen av klimafotavtrykk per innbygger for Oslo (linje) og nasjonalt (stiplet) 
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3.2 Klimafotavtrykkanalyse av samkjøpsavtaler 

Neste del i analysen er å beregne klimafotavtrykket til Oslo kommunes samkjøpsavtaler. En 

samkjøpsavtale er Oslo kommunes betegnelse på en konsernovergripende rammeavtale, og 

egner seg for repetitive kjøp med et visst volum av standardiserte produkter og tjenester. 

Samkjøpsavtalene har en maksimal varighet på fire år, der de to siste årene er 

opsjonsbaserte (1+1 år). Det som er spesielt interessant i et miljøperspektiv er at disse 

avtalene i stor grad retter seg mot et spekter av varer og tjenester som man før sjelden 

effektivt har klart å stille miljøkrav mot. Dette gjelder spesielt det store kvantum av 

forbruksvarer. En samkjøpsavtale gir derfor trolig kommunen bedre mulighet til å stille 

effektive miljøkrav i innkjøp. For en realisering av miljøgevinst er det imidlertid viktig at det 

innarbeides gjennomarbeidede konkrete miljøkrav i de avtaler som inngås, og at dette følges 

opp gjennom kontraktsforholdet.   

 

Figur 5: Utvalg av samkjøpsavtaler som var gjeldende i 2017 (Oslo kommune, intranett) 

For å gjøre en klimafotavtrykksvurdering av samkjøpsavtalene benytter vi samme EEIOA 

som ligger til grunn for klimakostmodellen. Forskjellen er at vi nå ikke benytter den på 

KOSTRA-artene fra rapporteringen til SSB, men på hver enkelt avtale der disse kobles opp 

mot en eller flere representative sektorer (NACE) i kryssløpsmodellen. Detaljnivået i 

samkjøpsavtaler passer godt inn i den sektorvise NACE-inndelingen2 da begge har ~ 60 

bidrag. I Tabell 3 oppsummerer vi resultater for klimafotavtrykksvurderingen av Oslo 

kommunes samkjøpsavtaler. I sum har vi mottatt innkjøpsdata per avtale for 2016 på totalt i 

underkant av 2,1 mrd. som analyseres her. Vi illustrerer alle innkjøp i millioner NOK (MNOK), 

utslippsintensiteter i kgCO2. per NOK fra den miljøutvidede kryssløpsanalysen, som 

sammen gir totale utslipp i tCO2e. per avtale. I sum ser vi at innkjøp på samkjøpsavtalene 

bidrar med 64,2 ktCO2e. Dette utgjør i underkant av 10 % av det totale klimafotavtrykket til 

Oslo kommune totalt, når vi inkluderer alle IKS, KF, etc. Ekskluderer vi elektrisk kraft blir 

bidraget 36 ktCO2e. Ser vi bort fra elektrisk kraft er eksempler på viktige bidrag:  

                                                
2 https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace 

https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace
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- Bøker til skoler, med 2,0 kt CO2e 

- Legemidler, multidose, med 2,2 kt CO2e.3 

- Mat og drikkevarer, med 4,8 kt CO2e. 

- Møbler, med 2,2 kt CO2e. (summert tre bidrag) 

- Renhold og rengjøringsmateriell, med til sammen 4,8 kt CO2e. 

- PC-er og skjermer, med 1,7 kt CO2e. Inkluderes servere, skrivere, mobiltelefoner øker denne 

kategorien til omtrent 2,0 kt CO2e. 

Tabell 3: Oversikt over samkjøpsavtaler i NOK, kryssløpsbaserte utslippsintensiteter, og utslipp i tonn CO2 ekv. 

# Samkjøpsavtale 
M 

NOK 
kgCO2
e/NOK 

tCO2e # Samkjøpsavtale 
M 

NOK 
kgCO2
e/NOK 

tCO2e 

1 Annonseformidling 10 0,025 251 27 Kopi- og MF-maskiner 34 0,016 550 

2 Arbeidsklær alle grupper4 3 0,021 61 28 Ladepunkt el-biler 13 0,032 433 

3 Barnevernstiltak Saksbeh 2 0,006 12 29 Legemideler , mulitidose 98 0,023 2 210 

4 Barnevernstiltak  20 0,006 119 30 Lisensforvaltning 37 0,011 407 

5 Bedriftshelsetjenester 17 0,011 194 31 Lyskilder 13 0,032 410 

6 Biler og biladministrasjon 7 0,045 334 32 Låsesmedtjenester 19 0,028 511 

7 Brukerstyrt per. assist.5 280 0,006 1673 33 Mat- og drikkevarer 76 0,063 4 810 

8 Bøker, skole 60 0,034 2019 34 Medieovervåking 0 0,012 6 

9 Bøker, spill formimgsmatr 13 0,034 436 35 Medisinsk forbruksmateriell  34 0,053 1 785 

10 Dagsenterplasser 134 0,011 1522 36 Mobiltelefoner 11 0,016 170 

11 Elektrisk kraft 157 0,180 28 171 37 Møbler - barnehage 8 0,023 172 

12 Glassmestertjenester 5 0,026 120 38 Møbler - institusjonssenger,  14 0,023 307 

13 Gulvmatter leie 8 0,035 280 39 
Møbler - kontor, skole og 
institusjon 

75 0,023 1 705 

14 Håndterminaler 1 0,016 16 40 Nettverkskabling 34 0,022 757 

15 Håndverkere Elektrikere6 5 0,025 131 41 PC-er og skjermer 109 0,016 1 760 

16 Håndverkere Rørleggere 3 0,016 44 42 Reisebyrå7 0 0,075 3 

17 Håndverkere Tømrere 2 0,025 63 43 Rengjøringsmateriell 43 0,043 1 846 

18 Inkontinensprodukter8 2 0,041 101 44 Renhold 175 0,017 2 950 

19 
Interaktive tavler og 
projektorer 

27 0,016 437 45 Renhold - renholdsplaner 3 0,017 55 

20 Kaffemaskiner 11 0,039 422 46 Servere 7 0,016 113 

21 
Konsulentjtenester IKT: 
Sikkerhet9 

2 0,012 28 47 Skrivere 1 0,016 14 

22 
Konsulenttjenester dig 
bruker 

17 0,012 194 48 Telefoni - fast og mobil 56 0,012 667 

23 
Konsulenttjenester IKT: 
IKT-anskaffelser 

9 0,012 103 49 Tynne klienter 2 0,016 30 

24 
Konsulenttjenester IKT: 
Prosjekter 

131 0,012 1 543 50 Vask tekstiler 7 0,030 202 

25 Kontorrekvisita 43 0,052 2 197 51 Vikartjenester - Alle 246 0,008 1 852 

26 
Kontroll og service på 
medisinskutstyr10 

0 0,030 5 52 TOTALT 2083  64 201 

                                                
3 Bidraget her er usikkert da legemidler av konfidensialitetshensyn er aggregert sammen med andre kjemiske og 
petroleumsbaserte produkter i kryssløpsmodellen. Trolig er bidraget overestimert.  
4 Kun omsetning 1. tertial 
5 Brukerstyrt personlig assistanse, antatt omsetning 2016 
6 Kun omsetning 2. og 3. tertial 
7 Kun omsetning 3. tertial 
8 Kun omsetning 1. og 2. tertial 
9 Kun omsetning 1. og 2. tertial 
10 Kun omsetning 3. tertial 
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Figur 6: Illustrativ oversikt over alle samkjøpsavtaler med bidrag, ekskl. elektrisitet 
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3.3 Detaljert kartlegging av samkjøpsavtaler med LCA 

På bakgrunn av resultatene beskrevet ovenfor, er det valgt å ta utgangspunkt i tre 

samkjøpsavtaler for å vurdere klimafotavtrykket i mer detalj. Valg av samkjøpsavtaler vi går 

mer i detalj på er gjort i samråd med oppdragsgiver og valg er hovedsakelig basert på 

mengde CO2e. estimert fra avtale gjennom EEIO-analysen og tilgjengelighet av LCA-

analyser i litteratur. De tre samkjøpsavtalene vi ønsker å se nærmere på er 1) PC, skjermer 

og tynnklienter (fra nå av kalt IT-utstyr), 2) Møbler og 3) Mat og drikkevarer. 

3.3.1 Samkjøpsavtalen IT-utstyr 

Det har vært to leverandører på utstyr knyttet til denne kategorien i 2016. For T1 og T2 var 

leverandøren ATEA, mens fra T3 har Dustin blitt leverandør, og vil være gjeldende 

leverandør frem til 2018 med mulighet for forlengelse til 2020. På bakgrunn av 

datagrunnlaget som Oslo kommune har delt med Asplan Viak11, har vi valgt å differensiere 

dataen på en mer hensiktsmessig måte for å kunne koble det opp mot relevant LCA data. 

Dette er gjort ved å summere innkjøp for hele 2016, klassifisere produktene i relevante 

kategorier, analysere innkjøp av antall og omsetning for å vurdere hvilke hovedprodukter vi 

kan analysere videre. Dette har blant annet gjort at noen produkter er aggregert i en 

«diverse-kategori» (PC-mappe, PC-sekk, og vifter), og en «ukjent-kategori» som ikke har 

vært mulig å klassifisere grunnet diffus varebeskrivelse. Det er valgt å ikke fokusere på disse 

kategoriene når datagrunnlaget skal kobles opp mot LCA-verdier. 

Det er også verdt å understreke at en rekke av varene, i omsetning totalt 16,4 MNOK, er 

utelatt fra selve samkjøpsavtalen fordi det er kjøpt utenfor avtalt sortiment. Dermed er ikke 

produktene i utgangspunktet en del av avtalen, men man kan fortsatt gjøre disse innkjøpene 

hvis innkjøper holder seg innenfor visse rammer. På forespørsel fra Oslo kommune tar vi 

med disse produktene, og de viktigste innkjøpene vil belyses senere i LCA-analysen.  

Den totale omsetningen fra produkter inkludert i samkjøpsavtalen er på 103 MNOK, i tillegg 

til 16,4 MNOK som ikke er en del av avtalen. Oversikten viser også tydelig et variert 

sortiment innenfor kategorien, med innkjøp av blant annet bærbare datamaskiner, 

dataskjermer, stasjonære maskiner, adaptere, og mobiltelefoner. Dette viser at å beregne 

utslipp basert på en kryssløpsmodell kun vil håndtere utslipp på et svært aggregert nivå uten 

å differensiere mellom ulike produktene. Derfor vil det være hensiktsmessig å ta 

utgangspunkt i spesifikke LCA-data per produktkategori, for å få bedre oversikt over utslipp 

relatert til samkjøpsavtalen. Dette kan også være med på å gi innblikk i hvilke produkter Oslo 

kommune kan rette fokus på ved senere anskaffelser. I tillegg viser figurene i Tabell 4 og 

Tabell 5 oversikt over de kategoriene omsetningen har vært høyest på i løpet av 2016. Her 

er alle kategorier som bidrar med mindre enn 1 % samlet til kategorien «Aggregert». Dette vil 

videre brukes for å vurdere utslipp per relevant kategori, hvorav «aggregert-kategorien» 

ekskluderes grunnet at datagrunnlaget er for varierende til å koble det opp mot LCA-data.  

 

 

 

                                                
11 Datagrunnlag fra Oslo kommune på innkjøp av IT-utstyr for 2016. 
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Tabell 4: Total omsetning i 2016 innenfor samkjøpsavtalen. 

Kategori Antall (stk) Omsetning 

(NOK) 

Omsetning per enhet 

(NOK) 

Adapter Informasjonen  

er utelatt fra denne 

rapport-versjonen 

402 004 Informasjonen  

er utelatt fra denne 

rapportversjonen 

Batteri 6 628 

Bærbar PC 75 183 906 

Datakamera 7 730 

Docking stasjon 1 192 611 

DVD-skriver 11 704 

Harddisk 1 872 

Hodetelefoner 2 649 

Kabel 20 614 

Minne (RAM) 30 051 

Modem 7 727 

Operativsystem 330 498 

PC-mus 26 603 

Presentasjonsfjernkontroll 4 440 

Printerprodukter 4 735 

Programvare 272 923 

Rullemus 10 458 

Skjerm 4 069 248 

Stasjonær datamaskin (alt-i-ett) 2 233 693 

Nettbrett 12 915 165 

Tastatur 57 866 

Tastatur & pc-mus 667 

Touchpenn 910 

Tynnklient 2 746 673 

Diverse 520 567 

Ukjent 2 889 523 

Totalt inkl. ukjent og andre varer 102 951 466 

Totalt ekskl. ukjente og diverse varer 99 541 376 
 
 

 

5 %

73 %

4 %

12 %

3 % 3 %

Fordeling omsetning, innenfor samkjøpsavtale

Aggregert

Bærbar PC

Skjerm

Nettbrett

Tynnklient

Ukjent
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Som vi ser i Tabell 4, er det hovedsakelig én kategori som dominerer den totale omsetningen 

innenfor samkjøpsavtalen, nemlig innkjøp av bærbare datamaskiner. Denne kategorien er 

derfor naturlig å analyser nærmere. Samtidig ser vi også at andre kategorier vil være av 

interesse å analysere: spesielt skjermer og nettbrett. I Tabell 5 er det derimot andre 

produkter som har bidratt mest til omsetningen i løpet av 2016, og vi ser at dette gjelder 

innkjøp av servere (21%), mobiltelefoner (9%), harddisker (9%), og bærbare PCer (4%).  

Ved å ha oversikt over antall produkter innkjøp, vil vi i neste kapittel gi en oversikt over 

potensielle utslipp fra denne samkjøpsavtalen og eventuelle tiltak som Oslo kommune kan 

gjøre for å redusere utslipp basert på erfaringer fra andre samkjøpsavtaler.  

 

Tabell 5: Total omsetning i 2016 utenfor samkjøpsavtale 

Kategori Antall Omsetning 
(NOK) 

Omsetning per enhet 
(NOK) 

Adapter Informasjonen  
er utelatt fra denne 
rapportversjonen 
 
 

246 906 Informasjonen  
er utelatt fra denne 
rapportversjonen 
 
 

Batteri 14 490 

Bærbar PC 579 012 

Docking stasjon 181 329 

Stasjonær PC (Alt-i-ett) 42 601 

Harddisk 716 612 

Kabel 238 452 

Minne (RAM)) 17 084 

Mobiltelefon 1 379 875 

Nettbrett 234 006 

PC-mus 99 838 

Printer (inkl. blekk) 165 805 

Router 2 560 

Server 3 373 983 

Skjerm 647 678 

Tastatur 162 262 

Tastatur og mus 6 878 

Tynnklient 124 622 

Ukjente produkter 5 906 347 

Diverse produkter 2 241 843 

Totalt inkl. diverse og 
ukjente 

16 382 182 

Totalt ekskl. diverse og 
ukjente 

8 233 992 

 

LCA av IT-utstyr 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har som alle andre produkter klima- og 

miljøpåvirkninger i form av utslipp av klimagasser, forbruk av energi ved produksjon, bruk og 

avhending, og innvirkning på andre påvirkningskategorier. Det eksisterer i dag noe begrenset 

og lite oppdatert datagrunnlag relatert til livssyklusanalyser, grunnet at analysene er 

tidskrevende ved beregning av slike enheter. Blant annet er det få tidsskriftsartikler som 

dekker utslipp innenfor andre påvirkningskategorier (for eksempel eutrofieringspotensial, 
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forsuringspotensial og landbruk) enn klimagasser, noe som begrenser forståelsen av andre 

miljøpåvirkninger. Samtidig har vi oppdrevet industridata og rapporter på ulike produkter, og 

blant annet Apple er har en rekke miljørapporter fritt tilgjengelig. Disse rapportene omtaler 

deres egne produkter og beskriver utslipp av klimagasser knyttet til produksjon, forbruk, 

transport og resirkulering, samt materialforbruk12. Det er likevel verdt å nevne at siden dette 

karakteriseres som industridata fra en ikke-nøytral kilde, er det viktig å analysere slik data 

med en viss skepsis.  

En tidsskriftartikkelen [1], har sammenlignet klimagassutslipp over livsløpet til 11 moderne 

datamaskiner og elektroniske produkter, som blant annet stasjonære datamaskiner uten 

skjerm, bærbare PCer, nettbrett, skjermer og tynnklienter, hvor de nyeste produktene er fra 

2010, og de eldste fra 2002. Av de ulike enhetene varierer utslippene mye mellom de ulike 

produktene [1]. Grunnen til dette er at produktene har en svært variert 

massesammensetning, og det nevnes i tidsskriftartikkelen at det nesten alltid er en 

korrelasjon mellom masse på produkt og utslippsmengde. Dette forklarer hvorfor et nettbrett 

har svært mye lavere utslipp enn en server, hvor nettbrettet iPad tredje generasjon har en 

vekt på 200 g, mens serveren har en masse på 15,5 kg. Derfor er også utslippsvariasjonen 

fra stasjonære datamaskiner såpass varierende. I tillegg beregner studien bundet 

(embodied) utslipp, noe som betyr at kun utslipp fra råmaterialutvinning, prosessering, 

sluttmontering og transport er inkludert. Derfor er ikke bruksfasen til produktene inkludert, og 

heller ikke avhending av produktene. Dette betyr at det ikke er tatt hensyn til levetiden på 

produktene, og eller ikke strømforbruket under bruksfasen [1].  

Samtidig har Apple i sine miljørapporter valgt å inkludere alle livssyklusfaser ved beregning 

av utslipp tilknyttet produktene sine. For iPhone 6s har det blitt antatt en levetid på 3 år med 

regional elektrisitetsmiks. Det er derimot ikke nevnt hvor i verden det antas at mobiltelefonen 

brukes, og derfor hvordan elektrisitetsmiks de har tatt utgangspunkt i. Samtidig beregner 

Apple at produksjonsfasen står for 80% av de totale klimagassutslippene, bruksfasen 16%, 

transport 3%, og avhending og resirkulering står for 1% [2].  

Grunnet generelt lav datatilgjengelighet er det hovedsakelig valgt å ta utgangspunkt i 

utslippsintensitetene nevnt ovenfor, samt industridata fra Apple for å beregne utslipp fra 

produktene som var mest dominerende i totale innkjøp fra Oslo kommune [1]–[3]. I Figur 7 

vises ulike utslippsintensiteter i kgCO2e per enhet for ulike produkter innenfor 

samkjøpsavtalen PCer, skjermer og tynnklienter. Som figuren viser varierer 

utslippsintensitetene per produktkategori mye, noe som kan forklares med ulike 

materialsammensetninger, masse og produksjonsår [1]. Likevel er det muligheter for å gjøre 

seg noen betraktninger. For eksempel ser vi at klimagassutslipp fra servere naturlig nok på 

grunn av sin størrelse har den største utslippsintensiteten (383 kg CO2e. per enhet). Mer 

overaskende er det at et nettbrett som iPad (3rd gen.) har et betydelig lavere 

klimagassutslipp per enhet sammenlignet med den – i masse - mindre iPhone 6s. Funn i 

litteratur kan indikere at det er ulike antagelser i miljøvurderinger av ulike metaller som inngår 

i produksjon er en medvirkende årsak til dette, og viser viktigheten av fagkompetanse i å 

kunne vurdere ulike LCA-analyser opp mot hverandre der man ønsker å gjøre 

sammenligninger mellom ulike produkter i forbindelse med et innkjøp.  

Ved å koble utslippsintensitetene opp mot antall innkjøp Oslo kommune har gjort i 2016, kan 

vi få et innblikk i klimagassutslipp fra hver produktkategori, gitt ulike betraktninger på 

                                                
12 https://www.apple.com/environment/reports/ 

https://www.apple.com/environment/reports/
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utslippsintensiteter (Figur 8 og Figur 9). Her er gjennomsnittverdier LCA mest relevant, men 

for å vise spennvidden inkluderer vi også utslipp fra ulike typer innkjøp hvis innkjøp var gjort 

av en spesifikk type. Uten å ha gjennomført inngående kvalitetssjekk av LCA-analyser 

tilgjengelig er det trolig betydelige forskjeller mellom ulike produkter. Interessant er det for 

eksempel å se på forskjeller i klimafotavtrykk fra alle innkjøpte bærbare datamaskiner som 

varierer mellom 797 og 3281 tCO2e. basert på ulike antagelser på utslippsintensitet. Dette 

indikerer et klimagassreduserende potensial på rundt 2,5 ktCO2e. i å vurdere ulike typer 

PCer, noe som tilsvarer bruk av ca 1000 fossildrevne kommunale personbiler i ett år. Ved en 

overgang til nettbrett (tablets) der dette er mulig vil gevinst kunne bli enda større. Resultater i 

Figur 8 og Figur 9 viser også viktigheten av å sammenligne de ulike produktgruppene opp 

mot hverandre siden de er beregnet med faktiske antall innkjøpt produkter for Oslo 

kommune. Vi ser tydelig at det er bærbare datamaskiner som dominerer klimafotavtrykket.  

 

Figur 7: Utslippsintensiteter per kategori og delkategori. Enheter i kgCO2e. per produkt.  

I tillegg til LCA-faktorer legger vi også til en faktor fra Klimakost (EEIOA-basert), dette for å 

vurdere hvor godt EEIOA-vurderinger fungerer som estimat på klimafotavtrykk for de ulike 

samkjøpsavtalene. Konklusjonen er at EEIOA fungerer godt på sektortypiske produkter som 

bærbare og stasjonære PCer, men at det fungerer dårligere på produkter der pris frikobler 

seg fra material og energibruk. For eksempel er per nå en skjerm i hovedsak lavere priset 

enn en mobiltelefon, til tross for betydelig høyre materialinnsats. Dette blir ikke tilstrekkelig 

godt nok fanget opp i en EEIOA som da underestimerer bidraget til skjermen, og 

overestimerer bidraget til mobiltelefonen. EEIOA egner seg derfor best i tidligfase for å 

identifisere områder der en ønsker å gå mer i detalj, og gjerne på produktområder der det 

kjøpes inn større mengder varierte typer produkter innen en sektor. 
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Figur 8: Totale klimagassutslipp i 2016 per produktkategori innenfor samkjøpsavtalen. Enheter i tCO2e per 

produktkategori. 

 

 

Figur 
9: 
Totale 

klimagassutslipp i 2016 per produktkategori utenfor samkjøpsavtalen. Enheter i tCO2e. per produktkategori 
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Oppsummering IT-utstyr 

LCA-litteraturen viser oss varierende mengder av klimagassutslipp per produktenhet, men 

samtidig at utslipp fra samkjøpsavtalen til Oslo kommune er potensielt av betydelig karakter. 

Summeres klimagassutslippene fra innkjøp av varer innenfor samkjøpsavtalen med 

gjennomsnitts-LCAer beregnes totalt bidrag for avtalen til 2 524 t CO2e., og 147 t CO2e. fra 

produkter som ikke er inkludert i samkjøpsavtalen. Utslippsdata fra klimakostberegninger gir 

et totalt utslipp 3 089 t CO2e., noe som gir en forskjell mellom LCA-data og klimakostdata på 

omtrent 18%. Dette er en forventet forskjell, da utslippsmengder fra kryssløpsberegninger 

normalt sett er høyere enn LCA-beregninger, da også servicetjenester er bakt inn i 

utslippsintensitetene.  

Derfor er det viktig å understreke at utslippsintensitetene kun er mulige verdier som kan gi 

økt innsikt, men samtidig vise behovet for mer detaljerte analyser. I tillegg nevnes det blant 

annet at nyere produkter bare på grunn av redusert materialbruk kan gi utslippsreduksjoner 

på mellom 50 og 60% [1]. Med tanke på at datagrunnlaget også er for aggregert, gir dette et 

behov for mer detaljerte klimaberegninger, både for å kunne fastslå utslippene med større 

sikkerhet, men også for å kunne gå i dybden og vurdere for eksempel hvilke materialer, 

transportmetoder og levetidsaspekter som bidrar til størst andel av utslippene. Samtidig er 

det verdt å nevne at det også foreligger andre påvirkningskategorier, og en av dem med 

sannsynligvis størst usikkerhet og samtidig betydning, er påvirkninger på sosiale forhold på 

grunn av utvinning av edle metaller som kobolt og litium13. Dette er materialer som er mye 

anvendt ved produksjon av datamaskiner.  

Med tanke på at det er tids- og ressurskrevende å vurdere tiltak som kan redusere 

klimagassutslipp fra samkjøpsavtaler, er det likevel tiltak som kan iverksettes kun på 

bakgrunn av bevisstgjøring. Blant annet nevnes det at i en husholdning kan så mye som 

10% av strømforbruket gå til standby-forbruk, det vil si elektriske komponenter som forbruker 

strøm fordi de er plugget i støpselet 14. Da majoriteten av utslippsdataen analysert her ikke 

inkluderer bruksfasen, er det utfordrende å si noe om hvor mye av det totale utslippet som 

blir påvirket av dette. Likevel viste Apple sine miljørapporter at bruksfasen kun står for ca. 

18% av det totale klimagassutslippet.  

 

  

                                                
13 Utvinning av kobolt. URL: Kongo, kobolt og barnearbeid  
14 Intervju med Kjartan Steen-Olsen URL: Kutte utslipp fra hus og hjem  

https://www.nrk.no/urix/amnesty-kritiserer-barnearbeid-i-kongo-1.12756520
https://forskning.no/klima-forbruk-hus-og-hjem/2015/11/7-rad-kutte-co2-utslippet-ditt
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3.3.2 Samkjøpsavtale møbler  

Fra data på innkjøp av møbler ble innkjøp fra Kinnarps valgt ut da de transaksjonene var gitt 

med tilstrekkelig detaljer til å kategorisere varene. Oslo kommune handlet i 2016 møbler fra 

Kinnarps for 9,4 mill. NOK. Denne avtalen utgjør ca 10% av det samlede innkjøpet av møbler 

i 2016 som totalt var på 97 mill. NOK.  

Innkjøpene fra Kinnarps fordelte seg på 6 907 møbelprodukter: «stoler» (37%), «bord» 

(21%), «oppbevaring» (22%), «skjermvegger» (5%), og «Annet» (15%) (Tabell 6). «Annet-

kategorien» er en samlebetegnelse for flere ulike produkter som enten klassifiseres som lite 

relevant å inkludere grunnet deres sannsynlig bidrag til klima, eller mangel på datagrunnlag i 

litteraturen. Derfor er den vist i oversikten nedenfor, men ikke inkludert i LCA-beregningene.  

Tabell 6: Fordeling av antall og omsetning per kategori for møbler kjøpt fra Kinnarps i 2016 

Kategori Antall Total omsetning 
(NOK) 

Enhetspris (NOK) 

Bord Informasjonen  
er utelatt fra denne 
rapportversjonen 

1 992 195 Informasjonen  
er utelatt fra denne 
rapportversjonen 

Stoler 3 459 678 
Oppbevaring 2 033 380 
Skjermvegger 517 331 
Annet 1 403 408 
Total omsetning 9 405 991 

 

  

Klimafotavtrykket til hver produktkategori er beregnet med grunnlag i data fra Kinnarps15 og 

EPDer (Environmental Product Declaration) fra EPD Norge sine nettsider [4]. I hovedsak er 

data fra EPDer benyttet da de vurderes som mer robuste og nøytrale i og med at de er 

utviklet i henhold til klart definerte regler og inngår i et system for kvalitetskontroll. 

Rapportene fra Kinnarps mangler også en del sentrale opplysninger for sikker bruk av 

                                                
15 Kinnarps har utviklet et rammeverk kalt «Better Effect Index» som angir klimapåvirkning og andre 
miljøparameter ved sine produkter: www.kinnarps.no/om-kinnarps/the-better-effect-index/ i tillegg 
publiserer de ulike miljørapporter kalt «Sustainability Declarations», som presenterer estimater på 
utslipp av klimagasser, energibruk, og informasjon om andre parametere som prosedyre på transport 
og gjenbruk [19] . i tillegg publiserer de ulike miljørapporter kalt «Sustainability Declarations», som 
presenterer estimater på utslipp av klimagasser, energibruk, og informasjon om andre parametere 
som prosedyre på transport og gjenbruk [20] . 
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miljøregnskapene, for eksempel levetid på produktet, produksjonsmetode, i hvilket land 

materialene er utvunnet fra, eller metode brukt for å gjennomføre analysen. 

Både design, materialbruk og produksjonsmetode varierer stort innad i hver produktkategori. 

For eksempel kan «oppbevaring» være alt fra en enkel bokhylle i finér til et stort og avansert 

arkivskap i metall. For å gjenspeile denne variasjonen, samt variasjonen i datakildene, ble 

det med grunnlag i rapportene nevnt ovenfor satt en maks-, min- og gjennomsnittsverdi (sum 

av maks- og min-verdi dividert med to) for hver produktkategori.  

LCA-vurderinger av innkjøp av møbler i Oslo kommune 

Figur 10 presenterer en sammenligning mellom resultatene basert på produktspesifikke data 

(delt opp i min, max og snitt) og resultatet basert på kroneverdien og den EEIOA-baserte 

klimakostmodellen. Det totale utslippet fra samkjøpsavtalen med Kinnarps i 2016 basert på 

produktspesifikke data ligger på gjennomsnittlig 165 tonn CO2e., og med utslippsintensiteter 

fra Klimakost 181 tonn CO2e. Det er kun «Max-verdien» (276 tonn CO2e.) som overstiger 

utslippet fra Klimakost. Min-verdien er omtrent 30% av klimakostutslippet.  

Utslipp beregnet med Klimakost forventes å ha et bidrag som er noe høyere enn utslipp 

beregnet basert på tradisjonell LCA (fysiske prosessdata) i og med at Klimakost/EEIOA 

inkluderer flere innsatsfaktorer, som tjenester og ytelser i forbindelse med produksjonen av 

produktene. Funn i sammenligninger mellom LCA og Klimakost/EEIOA er derfor i tråd med 

forventinger, og viser at Klimakost/EEIOA fungerer godt på møbelkategorien som helhet 

Figur 11 presenterer resultatet fordelt på hver produktkategori. Når resultatene 

sammenlignes på produktnivå er forskjellene mellom resultatet basert på Klimakost og 

produktspesifikke data mer markante. Dette viser blant annet at Klimakost metodikken er 

egnet til å gjøre screeningvurderinger av flere ulike typer innkjøpsavtaler der vareutvalget i 

hver avtale er stort, men at det er mindre egnet til å gjøre vurderingen innad i en varegruppe. 

Til det er den ikke spesifikk nok i og med at den kun skiller på produktets verdi. 

Figur 11 viser at det er for bord og stoler at resultatene skiller seg mest. Dette kan nok 

forklares av at bord har en relativt stor masse sammenlignet med enhetsprisen og stoler en 

relativt lav masse sammenlignet med enhetsprisen. Per enhet er også stoler dyrere en 

bordene (i Kinnarps kjøpene). I tillegg til dette kan vi se at utslippene fra klimakostmodellen i 

alle tilfeller, utenom stoler, har et høyere utslipp enn min-verdien. Dette stemmer overens 

med tidligere erfaringer med sammenhengen mellom utslippsfaktorer fra kryssløpsmodeller 

og livssyklusanalyser.  
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Figur 10: Totale utslipp for innkjøp fra Kinnarps med ulike datakilder   

 

 

Figur 11: Totale utslipp per produktkategori inkludert de ulike parameterverdiene. Enhet i tCO2e. per totale 
mengde produkt.  
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3.3.3 Samkjøpsavtaler mat og drikkevarer   

Grunnlaget for analysen av matinnkjøp er en oversikt over alle matvarer kjøpt i løpet av 

2016. Innkjøp for 85 MNOK er fordelt på 6 000 varer. Dette datagrunnlaget gikk gjennom 

flere ulike former for rensing og kategorisering: 

- Produkter som ikke er naturlig å regne som mat ble tatt ut, for eksempel 

hygieneprodukter og vaskemidler.  

- Produkter som ikke var oppgitt i kg eller liter ble ekskludert. For produkt der mengden 

var oppgitt i liter ble det antatt at en liter veier 1 kg.  

- Produktene ble kategorisert. Dette ble gjort både basert på leverandørens egen 

kategorisering, basert på de ulike varekodene som er koblet til produktene16 og 

skjønn. 

 

Etter denne databehandlingen gjensto data på innkjøp for nesten 78 MNOK fordelt på 28 

ulike kategorier. Figur 12 viser hvordan innkjøpet fordelte seg mellom ulike 

matvarekategorier.  

 

Figur 12 Fordeling av matinnkjøp, fordelt etter verdi 

LCA av matvarer og drikkevarer 

Det er per i dag gjennomført et stort antall analyser av miljø- og klimaregnskapet til viktige 

matvarer. Men det er først og fremst primærproduksjonen som er godt dokumentert, dvs. 

jordbruk, fiske og akvakultur. Etter hvert som ulike råvarer blandes sammen og prosesseres 

til produkter blir antallet mulige kombinasjoner og livsløp tilnærmet ubegrenset og 

variasjonen dertil stor. Altså er det knyttet størst usikkerhet til produktspesifikke data for 

produkter som er en blanding av mange ulike råvarer og/eller som har gått gjennom ulike 

                                                
16 Produktene har oppgitt EPD koder, bransjens egen produktdatabase for utveksling og 
kvalitetssikring av grunndata: http://tradesolution.no/tjenester/epd/  
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former for prosessering. I denne analysen er det innhentet produktspesifikke data fra kjente 

databaser som Agrifootprint databasen [5] og Ecoinvent [6]. I tillegg er det hentet data fra 

litteratur [7] og gjennomført enkle modelleringer av blandede produkter. 

Resultat matvarer 

Figur 13 viser en sammenligning av samlet klimagassutslipp fra innkjøp av matvarer av Oslo 

kommune i 2016 beregnet med produktspesifikke data og Klimakost/EEIOA data. 

Resultatene er svært like. Dette indikerer at for å vurdere bidraget fra en hel sektor er 

klimakostmodellen godt egnet.  Figur 14 viser hvordan det totale utslippet fordeler seg på 

utvalgte matvaregrupper. Det viser at selv om totalen ble lik for de to metodene så er 

forskjellen større for spesifikke varegrupper. At klimakost til en viss grad korrelerer med 

produktspesifikke data skyldes at et høyere klimafotavtrykk for en vare ofte også gjenspeiles 

i prisen.  

 

Figur 13 Klimagassutslipp fra matinnkjøp beregnet med produktspesifikke og Klimakost data 

 

 

Figur 14 Samlet utslipp fordelt på de viktigste matvaregruppene 
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Figur 15 presenterer en enda mer detaljert sammenligning av hvordan utslippsintensiteten 

(kg CO2e/kg vare) blir forskjellig med produktspesifikke data og klimakostdata. Her er 

verdiene for klimakostdata beregnet ved å finne en gjennomsnittlig kilopris for hver 

varegruppe og multiplisere denne med utslippsfaktoren for matvarer i Klimakostmodellen 

(0,063 kg CO2e/kr). De produktspesifikke verdiene er gitt som snitt, min og max verdier slik 

de er funnet i databaser og litteratur. For noen varer er det kun funnet en verdi og da er ikke 

min/max gitt.  

Sammenligning viser at når man går fra å se på hele spekteret av matvarer og ned på 

spesifikke varegrupper så blir resultatene (utslippsintensitetene) mer ulike. En årsak til dette 

er at produkter fra storfe, dvs. kjøtt og meieriprodukter, har store utslipp fra dyrenes 

metabolisme i form av metan (CH4). Dette gjør at disse produktene representerer de mest 

utslippsintensive matproduktene, men uten at denne typen utslipp gjenspeiles i kostnadene i 

produksjonen.    

 

Figur 15 Utslippsintensitet for utvalgte varegrupper, produktspesifikke data og Klimakost/EEIOA data 
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Klimaaspekter i valg av matprodukter 

Mat er en viktig kilde til klimapåvirkning, estimat viser at matproduksjon står bak opptil 30% 

av globale klimagassutslipp [8]. En spesiell utfordring med mat er at det er svært høyt svinn. 

Globalt kastes 1/3 av all mat som blir produsert. I Norge kastes det årlig 355 000 tonn med 

mat, 61 % kastes av husholdningene, 21 % av næringsmiddelindustrien, 17 % av 

dagligvarebransjen og 1 % av grossistene. [9]. Reduksjon av matsvinn er altså et spesielt 

viktig tiltak for å redusere miljø- og klimafortavtrykket til matinnkjøp. Det er også et tiltak med 

god lønnsomhet iom. at det er en direkte kobling mellom å redusere utgifter og utslipp. 

Norske matprodusenter, forhandlere og næringsorganisasjoner har en ambisjon om å 

reduser norsk matsvinn med 50% innen 2030 [9]. 

Det er en svært stor variasjon i klimafortavtrykket til ulike matprodukter. Altså er det et stort 

potensiale i å redusere klimafortavtrykket ved å velge matvarer med lavere klimafotavtrykk. 

En gjennomgang av norske offentlige kostholdsråd viser at de sammenfaller også med mer 

klima- og miljøvennlig kosthold [10]: Spis mer vegetabilsk og sjømat. I Miljødirektoratets 

tiltaksanalyser legges det til grunn at en overgang fra kjøtt til mer vegetabilsk og fisk kan 

redusere utslipp fra norsk jordbruk med 9% [11]. Klimafotavtrykket til mat kan med stor 

sannsynlighet lett reduseres langt mer enn 9%. Norsk sild og makrell kan ha et 

klimafotavtrykk ned mot 2 % av gjennomsnittlig europeisk rødt kjøtt og 20% av utslipp fra 

kylling og svin. Norsk hvitfisk (for eksempel torsk, sei, hyse ) og norsk oppdrettslaks kan ha 

et klimaforavtrykk ned mot 10 % sammenlignet med gjennomsnittlig europeisk rødt kjøtt [12].    

Tilgangen på kunnskap om matprodukters klimafotavtrykk utvides raskt, men det er fortsatt 

mest tilgjengelig kunnskap om primærproduksjonen og også der er det stor variasjon mellom 

ulike analyser. Variasjonen kommer både av faktiske fysiske forskjeller i produksjonsmetode 

og naturgitte forhold og fra metodiske valg og hvilke data som er brukt i analysene. 

Utviklingen går mot at alle typer produkt skal følges av en transparent og troverdig 

dokumentasjon av miljø- og klimafotavtrykket [13], men frem til det finnes det noen kriterier å 

vurdere ved valg av matprodukt (med tanke på å redusere klimafotavtrykk): 

- Velg produkter med lavt trofisk nivå, med andre ord: Spis så lang ned som mulig i 

næringskjeden (velg produkt med kort vei fra fotosyntese og til matprodukt). 

Klimafotavtrykket til matproduktet gjenspeiler gjerne hvor mangel ledd 

næringen/energien har gått gjennom før den blir konsumert som matprodukt. 

Vegetabilske varer er det enkleste eksempelet på mat fra laveste trofiske nivå, men 

også sjømat som sild, makrell og skalldyr har lave trofiske nivå.  

- Drøvtyggere som storfe, melkekyr, sau og geit har en metabolisme som forårsaker 

store metanutslipp. Metan er en sterk klimagass (opptil 28 ganger effekten av CO2). 

Dette fører til at produkter basert på rødt kjøtt vil ha et høyt klimafotavtrykk 

sammenlignet med andre kjøtt produkter.   

- Produkter som baserer seg på fôring kan ha et høyt klimaspor når fôret baserer seg 

på råvarer med høyt klimaspor og når fôreffektiviteten (mengde matprodukt ut per 

enhet fôr inn) er lav. Et eksempel er dyr fôret med kraftfôr med høyt innhold av 

soyaprotein som er forbundet med høy avskoging.  

- Innsats utover primærproduksjonen kan være viktig. For eksempel kan transport av 

matvarene og forpakning i enkelte tilfeller være en viktig del av fotavtrykket. Men å 

bruke slike parametere som valgkriterium kan gi feil konklusjon. For eksempel 

forbandt mange «kortreist mat» med alternativer som var mer miljøvennlige, men 
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hvordan maten er produsert er som regel mye viktigere enn hvordan den 

distribueres17. Et tilfelle der transport kan spille en viktig rolle er flytransport.  

 

Det finnes en rekke ulike miljømerker for matprodukter. En utfordring er at mange av dem tar 

for seg isolerte miljøutfordringer, men kan tolkes som at de sier noe om den helhetlige 

miljøprestasjonen, og at de blander sammen miljøprestasjoner og andre bærekraftskriterier. 

For eksempel vil noen merker som angir økologisk produksjon blande preferanser om en 

bestemt produksjonsmetode med miljø. Andre merker blander også sammen sosiale 

aspekter som rettferdig handel.  Ofte er det en overlapp, men også motsetninger. Flere av 

miljømerkene har også et dårlig dokumentert og lite faglig fundamentert grunnlag for hvordan 

produktene er evaluert. For eksempel er det ingen miljømerker for mat som i dag bruker LCA 

eller andre helhetlige, standardiserte og transparente metoder som hovedgrunnlag. Antallet 

miljømerker for mat er som sagt svært stort, nettsiden «Ecolabel index»18 oppgir 148 ulike 

merker for mat. Her gir vi ikke en gjennomgang av alle 148, men for sjømat nevner vi to 

eksempler: WWF har initiert og deltar i driften av en rekke ulike miljømerker. Spesielt for 

sjømat er Marine Stewardchip Council (MSC) og Aqaculture Stewardchip Council (ASC) 

merkene noe som bør vurderes. MSC er for villfanget fisk og tar kun for seg hvorvidt fisket 

skjer på en bærekraftig regulert bestand. Altså ikke noe som går direkte på klima, men det er 

ofte en korrelasjon på hvor bærekraftig en bestand er og hvor mye innsats (drivstoff) som må 

til for å høste fra den. ASC standardene gjelder for produkter for akvakultur og inkluderer for 

noen produkt krav som går på energi og klimaregnskap. Både ASC og MSC er merker som 

brukes i stort omfang og som jevnlig er opp til debatt og utvikling.  

Det er verdt å merke seg at det for fremtiden vil kommer miljømerker for mat som baserer 

seg på mer vitenskapelige og dokumenterte metoder i evalueringen, blant annet via EUs 

politikk for bærekraftig forbruk, «Single market for green products»19.  

3.3.4 Diskusjoner rundt miljøkrav i anskaffelser 

På bakgrunn av LCA-analysene om IT-utstyr, møbler og mat- og drikkevarer har vi fått en 

mer detaljert oversikt over utslippsmengde per produktkategori innenfor de undersøkte 

samkjøpsavtalene. For møbler og IT-utstyr har analysene vist at produksjonsfasen har 

majoriteten av andelen av klimafotavtrykket. Dette kan brukes til å i større grad rette effektive 

miljøkrav rettet mot den mest relevante livsløpsfasen. Samtidig kreves det mer detaljerte 

analyser for å kunne fastslå hvilke prosesser som påvirker mest i produksjonskjeden. EEIO-

analysen vil imidlertid kunne gi innblikk i strukturen i klimafotavtrykket på sektornivå. Blant 

annet kan vi der se på fordelingen av klimagassutslipp i verdikjeden i ulike lag. Lag 0 er da 

sluttproduksjon, lag 1 er underleverandør til sluttproduksjon, lag 2 underleverandører til 

underleverandørene, og så videre. I Figur 16 illustrerer da altså lag direkteutslipp under 

produksjon. Vi ser her lave bidrag som forventet, da det kun er transport og landbruk (egen 

sektor, skiller seg fra produksjon av mat og drikkevarer) som har betydelige bidrag i lag 0 

(tilsvarer scope 1 for sektor). Lag 1 er utslipp hos underleverandører som leverer direkte til 

sektor. For mat og drikkevarer er dette typisk utslipp innen jordbruk og fiske for å produsere 

                                                
17 Fremtiden i våre hende om «kortreist mat og miljø: www.framtiden.no/myteknusing/er-kortreist-mat-
mer-miljovennlig.html  
18 www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,food 
19 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ 

http://www.framtiden.no/myteknusing/er-kortreist-mat-mer-miljovennlig.html
http://www.framtiden.no/myteknusing/er-kortreist-mat-mer-miljovennlig.html
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,food
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/
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råvarer som går inn til mat og drikkevare-sektoren. På grunn av høye direkteutslipp innen 

spesielt jordbruk blir dette bidraget betydelig. Videre ser vi hvordan utslipp fordeler seg 

bakover i verdikjeden. For møbler er typisk lag 1 materialer (metall, plast, kjemikalier, osv.) til 

selve møbelproduksjonen, mens lag 2 da typisk da kan være energibruk i fremstilling av 

metaller osv. Det er interessant å merke seg hvor ulik denne verdikjeden er for de ulike 

produktene. For mat og drikkevarer ligge mye av utslippene nær sluttproduksjon, mens for 

IT-utstyr må en inkludere et betydelig antall ledd med underleverandører for å dekke store 

deler av klimafotavtrykket.  

 

EEIOA-modellen benyttet i Klimakost skiller også mellom utslipp innenlands og utenlands. 

Klimafotavtrykket kan derfor fordeles på hvor utslippene skjer. Her ser vi også hvordan en 

stor del av mat og drikkefotavtrykket er lokalisert innenlands, mens for IT-utstyr så er 

hovedvekten av klimafotavtrykket utenlands. En må merke seg at dette er sektorsnitt og tar 

ikke hensyn til hvilke spesifikke avtaler Oslo kommune har inngått 

 

 
Figur 16: Fordeling av klimagassutslipp langs verdikjeden (lag) og om utslipp skjer innenlands eller utenlands 

Det er som nevnt tidligere i kapitlet at usikkerheten er høy knyttet til de ulike resultatene, 

både grunnet grunnlaget av forskning tilgjengelig, men også at de ulike spesifiserte 

kategoriene fortsatt er for aggregerte. Dette betyr for eksempel at en bærbar datamaskin i 

utgangspunktet finnes i flerfoldige ulike modeller og typer, mens analysen vår kun tar 

utgangspunkt i noen få utslippsintensiteter. Likevel finnes det en rekke felles erfaringer 

knyttet til hvilke miljøkrav som er mest effektive å sette både nasjonalt og internasjonalt som 

Oslo kommune kan dra nytte av ved fremtidige anskaffelser. Samtidig er det også fastslått at 

det er et betydelig forbedringspotensial når det kommer til å sette disse miljøkravene i 

konkurransegrunnlaget. Blant annet nevner Inventura i en rapport at kun 27 % av en rekke 

konkurransegrunnlag som ble undersøkt hadde miljø som kvalifikasjonskrav, og 21 % av 

konkurransegrunnlagene hadde miljø som tildelingskriterium [14].  

 

Dessverre kan det i mange tilfeller være ressurs- og tidskrevende å finne ut hvilke miljøkrav 

som skal stilles i konkurransegrunnlagene, noe som kan føre til at det ekskluderes fra 

konkurransegrunnlaget. I løpet av undersøkelsene Inventura gjennomførte, ble det gjort funn 

på hvilke krav som ble stilt i de ulike fasene knyttet til diverse konkurransegrunnlag.  
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For kvalifikasjonskravet fant man at det bør være et fokus på hovedsakelig å stille krav til 

miljøledelsestiltak og miljøledelsessystemer. Dette kan gjøres ved å etterspørre 

sertifiseringer eller sertifikater. Et annet alternativ er også å stille krav til miljøkompetanse 

tilknyttet produkt eller tjeneste som er en del av kunngjøringen. I kravspesifikasjonen blir de 

mest konkrete miljøkravene stilt, som for eksempel minimumskrav til produktet eller 

tjenesten. Disse kravene må oppfylles på en tydelig, målbar og dokumenterbar måte for å bli 

vurdert videre. Selv om kravene vil være forskjellige avhengig av anskaffelseskategorien, 

kan et eksempel på dette være krav om energieffektivitet og reduksjon av helse- og 

miljøfarlige kjemikalier som mest relevant for IKT-anskaffelser. I løpet av tildelingskriteriet 

handler det om hvordan andelen miljø påvirker valg av anskaffelsen. Kun én anskaffelse 

undersøkt av Inventura vektet miljø lik eller over 30% av det totale grunnlaget for 

konkurransegrunnlaget. Gjennom kontraktsvilkårene kan det stilles krav tilknyttet 

emballasjehåndtering, ved at det dokumenteres medlemskap i emballasjereturordninger 

(Grønt Punkt eller lignende). I tillegg bør det også være et fokus på å stille krav om at 

leverandører følger nasjonal og internasjonal miljølovgivning. I tillegg til de nevnte fasene og 

tilknyttede kravene som kan stilles er det også viktig å inkludere et krav om 

livssykluskostnader (LCC), for å dokumentere de totale kostnadene som påløper i løpet av 

kontraktsperioden eller levetiden til produktet [12].  

 

Likevel eksisterer det mangfoldige spesifikke krav som kan vektlegges når offentlige 

anskaffelser skal gjennomføres, og de varierer ut i fra de ulike produktene eller tjenestene 

som gjelder innenfor konkurransegrunnlaget. På grunn av dette har Direktoratet for 

forvaltning og ikt (Difi) opprettet en fagside for offentlige anskaffelser der det gis råd til 

hvordan miljøkrav som er lurt å stille for ulike produkter [13]. For IT-utstyr foreligger det blant 

annet en hovedregel om å etterstrebe 

 
 

 lang levetid på produktene 

 lavt energiforbruk i driftsfasen  

 effektiv utnytting av produktene 

 fokus på gjenbruk 

 langsiktig tilgang på reservedeler 

 og en sikker gjenvinning av materialer 

 

Disse kravene kan etterprøves ved blant annet å se etter om produktet er en del av Energy 

Star ordningen. Samtidig ligger fokuset på disse kravene til driftsfasen, og som vist gjennom 

LCA-analysene er produksjonsfasen den viktigste. Derfor vil det være hensiktsmessig også å 

stille krav til blant annet reduksjon i transportbehov eller økt bruk av nullutslippskjøretøy, krav 

om miljøvennlige utvinningsmetoder på materialer og kjemikaliefrie stoffer i produktene. Her 

er det også viktig at man har målbare og dokumenterbare krav. En annen mulighet er å ta 

utgangspunkt i forslagene fra europakommisjonen på offentlige anskaffelser av 

mobiltelefoner og datautstyr [14], [15]. 

 

For anskaffelser av møbler er mange av de samme miljøkravene relevante. I tillegg er det 

utarbeidet spesifikke kriteriesett fra europakommisjonen som viser hvordan man kan stille 
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bærekraftige kvalifikasjonskrav, spesifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår [16]. 

Eksempler på direkte krav kan blant annet være: 

 

 tømmer skal komme fra lovlig og bærekraftig forvaltet skogsområder.  

 bruk av materialer er delvis eller helt resirkulerte eller fornybare materialer 

 mengden utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOCs) fra produkter begrenses  

 lagt til rette for at produktene enkelt kan materialgjenvinnes etter endt levetid 

 

I tillegg til å sette slike direkte krav, kan en effektiv måte å vurdere anskaffelser på være å 

kontrollere det opp mot følgende miljømerking: 

 
 Svanemerkede kontormøbler 

 EU Ecolabel produktkatalog 

 Norsk Industri: Møbelfakta 

 EPD Norge: Miljøvaredeklarasjoner 

 

Inventura har sammen med DNV GL presenterte status rundt bruk av miljøkriterier ved 

anskaffelser der kommer frem at forbedringspotensialet er betydelig [14]. Isolert sett innenfor 

møbelkategorien hadde blant annet kun 32% av de undersøkte konkurransegrunnlagene i 

rapporten miljø som kvalifikasjonskrav, 48% hadde miljø som kravspesifikasjon (krav til 

ytelse), og 20% av konkurransegrunnlagene hadde miljø som tildelingskriterium. Isolert sett 

innenfor kategorien «IKT-utstyr» hadde blant annet kun 27% av de undersøkte 

konkurransegrunnlagene i rapporten miljø som kvalifikasjonskrav, 33% hadde miljø som 

kravspesifikasjon (krav til ytelse), og 21% av konkurransegrunnlagene hadde miljø som 

tildelingskriterium [14]. 

Samtidig eksisterer det diverse ulike indikatorer og miljøkrav som kan vektlegges når 

offentlige anskaffelser skal gjennomføres. Dette kan i større grad være med på å legge 

føringer i konkurransegrunnlaget til de ulike leverandørene, og samtidig oppmuntre involverte 

parter til å ta lærdom fra hvordan de skal stille miljøkrav i verdikjeden sin. Dette ble blant 

annet gjort i Fredrikstad, hvor miljø ble vektlagt 30% i konkurransegrunnlaget ved 

anskaffelse av møbler, og tilbakemeldingen fra leverandører gikk ut på at de opplevde dette 

som en god erfaring. Leverandørene mente også dette kunne bidra til at de var bedre rustet 

for fremtidige konkurranser [15]. Andre miljøaspekter som kan stilles krav til ved anskaffelser 

av møbler, IKT-utstyr eller andre produkter kan være følgende [14], [16]: 

 Reduksjon i transportbehov 

 Bruk av miljøteknologi 

 Kartlegging av lokale og regional utslipp 

 Vurdere støyforurensing  

 Tiltak som gir miljøvennlig drift 

 Embalasjemengde per produkt 

 Dokumentasjon på levetid 
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Likevel kan det være utfordrende å holde oversikten over kartleggingsgrunnlaget, og til 

enhver tid sikre at miljøaspektene som leveres inn som konkurransegrunnlag har en effekt. 

Derfor jobber Difi med å utarbeide miljøkrav som bør settes i anskaffelsesprosessen, og 

henviser blant annet til EUs kriteriesett [17]. I tillegg har Difi en god oversikt over relevante 

nettsider med informasjon knyttet til miljøaspektene ved anskaffelser av blant annet møbler, 

noe som gir en oversikt over leverandører og produkter20.  

Andre muligheter er å se etter om leverandører i konkurransegrunnlaget er sertifisert etter 

ISO14001 Internasjonal Standard, eller Miljøfyrtårn eller tilsvarende21. I tillegg finnes det 

detaljert dokumentasjon og retningslinjer på et generelt grunnlag på bærekraftige offentlige 

anskaffelser skissert av FNs miljøprogram, hvor det blant annet anbefales å gjennomføre 

livsløpsanalyser for å kvantifisere klimagassutslippene fra de forskjellige designalternativene 

[18], [19].  

 

Avslutningsvis er det viktig å bemerke at det er utfordrende å kunne kvantifisere effekt av 

ulike anskaffelser en innkjøper gjør da det krever omfattende dokumentasjon, enten gjennom 

sertifiseringer eller gjennom EPDer. I tillegg er gjerne sammenligningsgrunnlaget en 

utfordring å avdekke, og det må bli en gjensidig enighet om for eksempel miljøkriteriene skal 

sammenlignes opp mot bransjesnittet, eller mot et worst-case scenario. Dog vil det være å 

foretrekke å sammenligne mot begge designalternativene22. 

  

                                                
20 https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/hva-skal-du-kjope/mobler  
21 http://www.mobelfakta.no/miljokrav/  
22 http://www.gpp2020.eu/fileadmin/files/Calculators/GPP_2020_-_Methodology_for_calculating_CO2-
savings.pdf  

https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/hva-skal-du-kjope/mobler
http://www.mobelfakta.no/miljokrav/
http://www.gpp2020.eu/fileadmin/files/Calculators/GPP_2020_-_Methodology_for_calculating_CO2-savings.pdf
http://www.gpp2020.eu/fileadmin/files/Calculators/GPP_2020_-_Methodology_for_calculating_CO2-savings.pdf
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