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Byggherrekrav 

Bærekraft og digitalisering
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LENA BRATSBERG

BODØ 16. OKTOBER 2021
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Ny figur kommer



Ny med tall fra 2020



Vi er der Forsvaret er
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Å bidra i arbeidet for å nå FNs 
bærekraftsmål er en prioritert del av 
forsvarssektorens samfunnsansvar
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Idé og behov Plan Prioritering og 

finansiering

Design og 

prosjektering

Bygging Forvaltning, drift 

og vedlikehold

Ombygging Avhending
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OMSETNING SOM TILFALLER 

LOKALE AKTØRER PER PROSJEKT

Omsetning for lokale aktører basert 

på samlede investeringskostnader i 

2019 og 2020

Geografisk tilhørighet basert på 

fakturaavsender sin 

kontorstedsadresse



Nytt målbilde
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Byggherrekrav

• Bærekraft

• Klima og miljø



Handlingsplan for økt andel 
klima- og miljøvennlige 
offentlige anskaffelser og 
grønn innovasjon

 Redusere skadelig 
miljøpåvirkning

 Fremme klimavennlige løsninger 
og sirkulær økonomi

 Påvirke nasjonale og globale 
leverandørkjeder
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Utarbeidet av DFØ i samarbeid med 

Miljødirektoratet, lansert 9. september 2021



http://kvalitetssystem.forsvarsbygg.local/Kjerneprosesser%20PDF/Miljøstrategi%202020-2024%20kortversjon.pptx

Vi gir vårt bidrag til et bærekraftig samfunn

Satsingsområde 1

Redusere klimaavtrykket

Satsingsområde 2

Minimere miljøpåvirkning

Satsingsområde 3

Ta samfunnsansvar

Vår miljøstrategi 
2020–2024

Forsvarsbyggs 

miljøstrategi 2020-2024 

https://www.forsvarsbygg.no/no/miljo/miljostrategi/
https://www.forsvarsbygg.no/globalassets/miljostrategi-forsvarsbygg-2020-2024.pdf


Vår miljøstrategi 2020–2024

Anskaffelse • Redusere klimapåvirkning fra varer og tjenester ved å bruke tildelingskriterier på miljø 

• Sette krav i kontrakter som minimerer avfall og fremmer gjenbruk og gjenvinning av produkter og materialer

Produksjon

• Vurdere ombruk av egen bygningsmasse ved nye behov for kapasiteter

• Sikre klimavennlige løsninger i et livsløpsperspektiv verifisert gjennom klimagassberegninger 

• Sette krav til fossilfrie byggeplasser og jobbe mot utslippsfrie løsninger i utbygging, drift og vedlikehold

• Bruke miljøoppfølgingsplaner aktivt i utbyggingsprosjekter 

• Produsere og lagre fornybar energi lokalt for miljøgevinst og økt forsyningssikkerhet 

Drift og 

vedlikehold

• Redusere faktisk energiforbruk i drift med 10 prosent i perioden

• Etablere miljøvennlige forsyningsløsninger i drift og ved øvelser som bidrar til reduserte klimagassutslipp for Forsvaret

• Videreføre en sorteringsgrad på 65 prosent for næringsavfall, og 80 prosent for bygg- og rivningsavfall

• Materialgjenvinning på 55 prosent for næringsavfall, og 70 prosent for bygg- og rivningsavfall

Internt
• Velge tjenestekjøretøy med nullutslipp der driften tillater dette

• Bruke elektroniske møteplasser og velge miljøvennlige reisemåter der alternativ finnes

• Kildesortere internt, og sørge for helhetlige løsninger i egne lokaler

Satsingsområde 1

Redusere klimaavtrykket



Vår miljøstrategi 2020–2024

Anskaffelse
• Sette krav til miljøsertifisering i henhold til ISO 14001, EMAS eller miljøfyrtårn i anskaffelser av varer og tjenester

• Stille krav i utbyggings, drifts og leieavtaler som forhindrer skade på  natur- eller kulturverdier 

• Finne leietakere som tar i bruk vernede bygninger som står tomme, som et alternativ til annen nybygging eller etablering

Produksjon • Gjøre vurderinger for kulturminner og arkeologi i prosjekter knyttet til arealendringer

• Utnytte tilgjengelige naturarealer ved utbygging og restaurering for tiltak som bidrar til økt biologisk mangfold 

Drift og 

vedlikehold

• Ha en tilpasset skjøtsel som opprettholder eller bidrar til å restaurere viktige naturtyper og leveområder for planter, dyr og insekter 

• Forvalte festningene med tanke på å legge til rette for bruk og opplevelser, samtidig som kulturverdier formidles og tas vare på

Internt • Unngå sløsing av ressurser og fjerne unødvendige produkter som engangsplast og tilsvarende

• Bidra til holdningsskapende arbeid som for eksempel strandryddingsaksjoner 

Satsingsområde 3

Ta samfunnsansvar



Kvalifikasjonskrav

• FOA § 16: 
Leverandørens 
registrering og 
autorisering,  
økonomisk og 
finansiell kapasitet 
og tekniske og 
faglige 
kvalifikasjoner.

• Kvalitetssikring- og 
miljøledelses-
system

Tildelingskriterier

• FOA § 18-1: Den 
laveste prisen, den 
laveste kostnaden 
eller det beste 
forholdet mellom 
pris eller kostnad og 
kvalitet.

• FOA § 7-9: Dersom 
miljø er relevant bør 
tildelingskriterium 
vektes min 30 %

Kontraktskrav

• FBs del II –
kontrakts-
dokumenter 

Kravspesifikasjon

• FBs del III –
kravdokumenter

Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige 

løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av 

anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som 

tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.



Kvalifikasjons-
krav

Tildelings-
kriterier

Kontraktskrav

• Fullmakt for 
uthenting av 
utvidet 
skatteattest

• Registrert i 
StartBank

• Medlemskap i 
GrøntPunkt Norge

Krav-
spesifikasjon

• Del III B2 Ytre 
miljø

• Prosjektspesifikk 
miljøoppfølgings-
plan

• Rapportering på 
bruk av helse- og 
miljøfarlige stoffer 

• Rapportering på 
avfall

NS8405

• Faste ansatte ( 80 
% i  80 % )

• Faglærte ( 40 % )

• Lærlinger ( 7 % )

• Maks 2 ledd 

• Ansattes 
rettigheter

• Korrupsjons-
forebygging

Test Test

Test
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Fornybare energikilder skal benyttes for anleggs- og brakkerigg. Mineralolje og fossil gass kan ikke benyttes til oppvarming.

Elektrisitetsforbruk til anleggs- og brakkerigg skal så langt det er praktisk mulig bli dekket av eksisterende nett.
Entreprenør

Byggvarme og byggtørk skal utføres uten bruk av fossile brensler. Eventuelt biodrivstoff  skal  komme fra en sertifisert 

bærekraftig kilde i henhold til produktforskriften kapittel 3 §3-5 til § 3-9 og skal tilfredsstille EN 15940.
Entrprenør

Prosjekterende skal utarbeide en plan for massehåndtering på byggeplassen som utkvitterer følgende krav:

* Plassering (inkl. mellomlagring) av masser skal ikke føre til forringelse av natur eller avrenning til våtmark, vann og vassdrag. 

* Massehåndteringen må skje uten tilførsel/spredning av fremmede arter med svært høy eller høy risiko (se artsdatabanken). 

* Revegetering skal fortrinnsvis skje med stedegne arter. Tilførte masser skal ikke bestå av torvjord.

* Masser i størst mulig grad gjenbrukes stedlig.

Prosjekterende

Bruke lavkarbonbetong med minimum klasse B i ferdigbetong og betongvare. Entreprenør

Muligheter for egen, lokal og fornybar energiproduksjon i form av solceller på tak og / eller fasade skal utredes ved oppføring av 

nybygg eller dyp rehabilitering av tak eller vegger. Som beslutning benyttes Forsvarsbyggs temaveileder for solstrøm

"Solstrømsvelgeren" (FBKS-51-5851). En kvalitativ lønnsomhetsbetraktning skal gjennomføres. Veilederens krav til design skal 

følges i prosjektering og anbudsprosess.  

Byggherre/prosjekterende

Total avfallsmengde for nybyggprosjekter skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA. Innbefatter ikke riving og rene masser fra 

klargjøring av byggegrop.

Entreprenør

Det skal oppnås en utsorteringsgrad på minimum 80 % for avfall i byggefase. Sortering tilpasses lokale mottaksmuligheter. Entreprenør

Produkter som inneholder over 0,1% vekt-andel av stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste og REACH kandidatliste  skal ikke

benyttes under bygging og i det ferdige anlegget. Produkter som inneholder stoffer på REACH godkjenningsliste, samt REACH 

vedlegg XVII skal ikke benyttes.

Entreprenør

Det tillates kun bruk av trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift, sertifisert etter PEFC- eller FSC-standardene.Bruk av 

tropisk trevirke skal ikke forekomme. Dette gjelder også miljøsertifisert tropisk tømmer.

Entreprenør

Produkter og varer som er miljømerket (Svanemerket, EU-blomst e.l.) eller på annen måte kan dokumenteres å ha gode 

miljøprestasjoner, skal velges fremfor produkter som det ikke kan framskaffes slik dokumentasjon for.

Entreprenør
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Miljøledelse
 Entreprenør skal ha på plass et 

fungerende miljøledelsessystem

 Miljøfyrtårn, EMAS eller ISO 
14001 eller annen 
dokumentasjon fremlegges i 
konkurransen/ etter 
kontraktsinngåelse

 Når sertifikat ikke foreligger, 
vurderes annen 
dokumentasjonen konkret med 
bakgrunn i krav i veileder 
miljøledelse
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Finnmark landforsvar 
(FLF) - en pilot for vår 
del

 Est. til 1,5 milliarder

 Leiren skal være operativ med ny 
EBA i 2025

 Målsetning 

 mest mulig gjenbruk og 
standardløsninger, 

 fleksible og effektive løsninger

Miljø har hatt en sentral rolle 
sammen med anskaffelser siden 
oppstart av prosjektet
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FLF i et miljøperspektiv

 Miljøoppfølgingsplan (MOP) for 
utbyggingen som ivaretar 
Forsvarsbyggs miljøstrategi 

 Prosjektets miljømål skal bidra 
til at strategien oppfylles:

⎼ Nøktern utbygging med fokus på ombruk 
av eksisterende eiendomsmasse supplert 
med nybygg

⎼ Bærekraftig EBA som overholder dagens 
og forventede forskrifts/miljøkrav 
(løsning- og byggeprosess)

⎼ Gjennomføre prosjektet uten utslipp og 
skader på ytre miljø
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Miljøkrav i prosjektene

 Felles for alle prosjekter

 Alle bygg skal varmes opp med fjernvarme 
der det er mulig

 Fossilt brensel skal ikke benyttes hverken 
under bygging eller drift til oppvarming –
gjelder også byggtørk

 Krav til kvalitet på betong levert til byggene 
for et lavest mulig klimaavtrykk

 Øvrige ytelseskrav avhengig av 
prosjekttype
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Krav til miljøvennlige 
materialer

 Krav til bruk av produkter med 
miljømerke

 Maksimale klimagassutslipp for 
betong, stål og isolasjon. Det skal 
fremlegges miljødeklarasjoner 
Environmental Product 
Declaration (EPD) som 
verifikasjon 
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Fossilfri byggeplass

 Klimaplan mål om at bygg- og 
anleggsplasser skal være fossilfrie 
fom. 2025

 Oslo kommune gått foran i mange år, 
myndighetene stilt krav til SVV i ny 
handlingsplan for 
transportsektoren 

 Forsvarsbygg stiller i liten grad krav 
om dette per i dag

 Forbud mot bruk av mineralolje til 
byggtørk- og oppvarming fom. 
1.1.2022 kommer uansett, dette har 
vi i vår MOP fra før

En fossilfri anleggsplass kan i tillegg til batterielektriske 

maskiner, elektriske maskiner koblet direkte til 

elektrisitetsforsyningsnettet eller hydrogendrevne 

maskiner også bruke biobasert brensel, herunder pellets, 

biodiesel og biogass. 



Byggherrekrav

• Digitalisering



Digitalisering av 
bygningsmasse – noen 
utfordringer

 Sikkerhet

 Integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet

 Bygningsmasse

 Kapasitet og kostnad for å få 
digitalisert eksisterende 
bygningsmasse – kapasitet og 
kostnad ved å ikke gjøre det?
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Informasjon om byggverk som understøtter 

beslutninger og prosesser på alle nivå og 

tidspunkt, skal være tilgjengelige, entydige, 

troverdige og flyte sømløst mellom relevante 

aktører i hele byggverkets levetid.

Målsetning for arbeid med digitalt veikart BNL



Norgesmestre i 
modellering av bygg?

 Prosjekt som går 2018-2024

 Over 2 millioner m2

bygningsmasse ferdigmodellert 
(BIM)

 Omfatter kartlegging av 
infrastruktur (GIS)

 Godt utgangspunkt for videre 
digitalisering

27
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Strategisk plan 
2022-2033

• Målbilde

• Digitalisering 
av verdikjede 
knyttet til EBA

BIM-strategi

2021-2025

• Besluttes i 
neste uke

BIM-manual

• Besluttes i 
neste uke

• Vedlegg til 
kontrakt

BIM 
gjennomførings-
plan per prosjekt

TFM

NS3457

BIM Modell 
- 3D visualisering

- Geometri
- Areal/volum
- Systemer
- Mengder

FDV database
- GTIN

- Produktinfo
- Protokoller

Forvaltning
- Leiepriser

- Status utleie
- Leietaker

Driftsverktøy
- Status for 

komponenter
- Servicehistorikk

- Serviceordre

LEAN Construction og VDC
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BIM-manual

BIM 
gjennomførings-
plan per prosjekt
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Andre krav

 Bruk av digitale samhandlingsrom; pt. Interaxo

 På graderte prosjekter løses det på andre måter

 Elektronisk signering av kontrakter, også av avrop på rammeavtaler, 
endringsavtaler mv., pt. Mercell

 På graderte prosjekter bruker vi penn og papir
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Generelt
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VI BYGGER 
FORSVARSEVNE 

HVER DAG


