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Fossilfri kollektivtransport i 2020



Ruter har markedsmakt – og vilje til å bruke den

 Kjøper kollektivtransport-

tjenester for ca 5 mrd kr årlig

 Står for halvparten av 

kollektivtransporten i Norge 

 Har høye ambisjoner for miljøet

 Innovative anskaffelser er en 

forutsetning for å lykkes

1. Kollektivtransporten skal 

sammen med sykkel og gange ta 

veksten i regional persontrafikk

2. Kollektivtransporten skal kun 

drives av fornybar energi i 2020



Fossilfri 2020   

 Sikre at Ruter når målsettingen 

om kun å kjøre på fornybar energi 

i 2020 

 Fase inn løsningene som er best 

på lang sikt

 Har ambisjon om å påvirke 

markedet gjennom våre 

anskaffelser i Fossilfri 2020 



Ruters bussflåte 2008

2008: 

 Miljø som tildelingskriterium - vektet 

15-20% 

 Minstekrav om EURO V, noe EURO III 

med filter

2012: 

 Funksjonskrav 

 Operatørene stilles friere til å finne 

innovative løsninger

2013: 

 Ruter tar i bruk dialogkonferanser 
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Ruters bussflåte 2015

Tildelingskriterier i dag 

 Pris godtgjørelse 40%

 Kvalitet på vognløp 20%

 Kvalitet på bussmateriell 10%

 Kvalitet på gjennomføring av 

oppdraget 10%

 Miljø 20%

 Alle egenskaper ved bussen som gir 

ønsket miljøeffekt, feks. Euroklasse, 

drivstoff, tomgangskjøring.
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Ruters bussflåte 2020: Fossilfri

 Krav om kun bærekraftig biodrivstoff 

eller el 

 Elbusser fases inn fra 2020

 Biogass blir viktig

 Usikkerhet pga ny teknologi og ikke-

standardiserte løsninger

 Utfordrer lengden på 

anskaffelsesprosesser

 Forretningsmodeller og kontrakter 

revurderes

 Behov for nye grep og enda mer 

innovative anskaffelser
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Ruters bussflåte 2025: Elektrifisering

 Høyt ambisjonsnivå på miljø

 Om lag en tredjedel av bussflåten er 

helelektrisk (batteri og hydrogen)

 Miljø må vektes enda høyere, eller stille 

spesifikke krav, dvs midlertidig gå bort fra 

funksjonskrav 

 Behov for løpende dialog med markedet: 

Dynamisk tilnærming til valg av teknologi

 Fleksibilitet vs. forutsigbarhet: Ønsker å 

ta i bruk ny teknologi, regelverket setter 

noen begrensninger 
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Fossilfri 2020 – innovativ anskaffelsesprosess



Også andre verktøy i kassa:

Være en krevende kunde

Ha god bestillerkompetanse

Gå foran - ta høyere risiko 

Teste ut: Eks Hydrogenbuss

Sikre kompetansebygging bredt




