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STATSBYGG SOM INNKJØPER 
AV KLIMALØSNINGER 
 
BEHOVSSPESIFISERING FØR 
UTFORMING AV KONKURRANSE 



BYGGING EIENDOMS- 
FORVALTNING 

RÅDGIVNING 



  

OG BYGGSEKTOREN ER EN 
STOR DEL AV PROBLEMET: 

• Mer enn 40% av energiforbruket 
• Mer enn 1/3 av 

klimagassutslippet 
• Utvinning av mer enn halvparten 

av alle primærmaterialer 
• Mer enn 1/3 av totalt avfall 
 

(Ref: snitt EU, fra «Roadmap to a Resource Efficient 
Europe”, 2011) 

 

JORDAS TÅLEEVNE OVERSKRIDES 

Planetary boundaries Rockström m.fl 2009 & Steffen m.fl 2015 



  
 

   
  

    
  

 
 

     
  

  
   

  
  

  
  

   
    

   
   

  
  

  
 

  

 

• Tre satsingsområder for hele  Statsbygg 

• Der vi kan påvirke mest 

• Hele verdikjeden og livsløpstankegang 

• Internt: feie for egen dør  

HOVEDGREP I 
MILJØSTRATEGIEN 

Rådgivning og 
utvikling Byggherre Drift og 

forvaltning 



   

HOVEDMÅL FOR 2015-2018 

1. Kutte klimagassutslipp 

2. Redusere ressursbruk og unngå 
helse- og miljøskadelige stoffer 

3. Bidra til lokale miljøløsninger 

 

De tre hovedmålene er gjennomgående 
for hele virksomheten – men tiltakene er 
differensiert 



  

STATSBYGGS HOVEDSATSNINGSOMRÅDER 



LIVSSYKLUSTILNÆRMING 



Referanse Mål Forprosjekt As built

49 % 46 % 50 % 

42 % 
 
 
41 % 

 
61 % 

Transport 
i drift 

Energi 
i drift 

Material- 
valg 

NYTT NASJONALMUSEUM 



  

STÅL OG BETONG STÅR FOR 8% AV DE 
GLOBALE CO2-UTSLIPPENE 



KONTRAKTSKRAV BETONG 

Lavkarbon 

Normalbetong 

KONTRAKTSKRAV 
BETONG:  Maksimalt 240 kg CO2/m3 

ISOLASJON: Maksimalt 6 kg CO2 /m2 



  

EPD GIR 
KONKURRANSEFORTRINN 

– Miljødeklarasjonen (EPD) har 
gått fra å være noe man «måtte 
ha» til å være et verdipapir. 
Anne Rønning, Østfoldforskning 
(Bygg.no 23.10.17) 

 



  

SIRKULÆRØKONOMI 

Statsbygg 
har mål om 
å etterspørre 
resirkulerte 
produkter 



    

• Innkjøpt konstruksjonsstål 
skal bestå av minimum 70 % 
resirkulert materiale 
(skrapjern). 

• Innkjøpt armeringsstål skal 
bestå av 100 % resirkulert 
materiale (skrapjern). 

KONTRAKTSKRAV STÅL 

Bilder: pixabay 



    

• Innkjøpte fasadeplater av 
aluminium skal bestå av 
minimum 80 % resirkulert 
aluminium. 

• EPD med info om 
resirkuleringsgrad på 
"recycled material in".  

KONTRAKTSKRAV ALUMINIUM 

Bilde: wee.no 

https://www.wee.no/doc/40_-602284055.jpg


    

MÅL: AVFALLSFOREBYGGING OG GJENBRUK 

Mål byggeprosjekt: Det skal utarbeides en plan for 
hvordan materialene i bygget kan demonteres og 
gjenbrukes ved ombygging eller riving. 
 

Gjenbruk for rive- og rehabiliteringsprosjekter: vurdere 
å tilby produktgrupper som kan være av verdi for andre 



  

Det skal ikke benyttes materialer 
og produkter som inneholder 
stoffer på Miljødirektoratets 
prioritetsliste, EUs kandidatliste, 
eller som krever slike stoffer til 
rengjøring eller vedlikehold.  
 

HELSE OG MILJØFARLIGE 
STOFFER 



      
  

     
    

   
   

Kildesortering 
og klimautslipp 
på byggeplass. 
 

Minimum 80 % kildesortering, hvorav minimum 60 % 
sortering på byggeplass. 

 
Total avfallsmengde skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA.  



  

RESSURSER 

• Planlegge antall fraksjoner avfall skal 
sorteres i på byggeplass 

• Vurdere om konstruksjonsmåter, 
prosjektering, prefabrikkering og 
materialvalg kan gi redusert avfall 

• Vurdere om deler av bygget kan 
konstrueres med brukte materialer og 
produkter 



    

ØKENDE AVFALLSMENGDER 



TRANSPORT 



  

OSLO: TUNGTRAFIKK OG BYGGEPLASSER  



NYTT 
NASJONA
LMUSEU
M 



    

Nr. 10 Etterspørre fossilfri byggeplass 

Nr. 10 Etterspørre fossilfri byggeplass 



   
   

   
   

   
   

   
   

Samler innkjøpsmakt 
• Dialogkonferanse med markedet 15. mai 
• Felles og veiledende kunngjøringstekst 
• Utviklingsløp, blant annet gjennom PILOT-E og Horisont 2020 

Statsbygg er med i fellesinitiativ for  
utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 





 



  

BYGGEFASE 

Figur: SINTEF 



   

 VÆSKEBÅREN   
 TØRKEPROSESS 

Energibesparelser i 
utførelsesfasen 
Vurdere om prosjektet er egnet for krav 
om fossilfri byggtørk. Om fjernvarme er 
tilgjengelig ligger forholdene godt til 
rette for å benytte dette kravet:  
Byggvarme og byggtørk skal utføres uten 
bruk av fossile brensler.  



  

DRIVSTOFFHIERARKIET 



  

KRAV TIL BÆREKRAFTIG DRIVSTOFF 

• Vurdere om prosjektet er egnet for krav om fossilfri byggeplass: Alle 
anleggsmaskiner og utstyr skal fortrinnsvis være elektrisk drevet.  

• Der det ikke er mulig kan fornybare drivstoff som fornybar diesel iht standard 
EN 15940 (HVO / BTL), hydrogen eller biogass være alternativer.  

• Alt biodrivstoff som benyttes skal som minimum oppfylle kravene til 
bærekraftskriteriene som gjelder for biodrivstoff i omsetningspåbudet. 
Drivstoff skal ikke stamme fra råstoffene palmeolje eller biprodukter fra 
palmeoljeproduksjon (som CPO og PFAD). 



RENOVASJONSETATEN STILTE MINSTEKRAV TIL KJØRETØY 

Renovasjonsavtale i Oslo: 
Klima og miljøkrav 

• Renovasjonsetaten har stilt absolutte 
krav til biogass Euro VI for alle 
renovasjonsbiler. 

• Tolv renovasjonsbiler skal benytte 
elektrisk drevet komprimeringsaggregat 
som er støysvakt og benytter mindre 
drivstoff enn biler med vanlige 
aggregater.  

• Det er krav om nullutslipp fra 
personbiler. 
 



MINSTEKRAV  ELLER   TILDELINGSKRITERIE? 
Nullutslippsteknologi:  
• Strøm/hydrogen 
Avansert biodrivstoff  
• Biogass   ↑↕?                     
• Fornybar diesel HVO (EN15940)   
Konvensjonelt biodrivstoff  
• Biodiesel   / bioetanol                
Fossilt 
• Minstekrav om Euro VI (Euro V?) 
• Hybrid / plug-in 



  

• Hva gjør avfallshåndtering spesielt? 
– Mye som må spesifiseres 

• Fraksjoner 
• Omfang 
• Beholdere 
• Adgang til eiendommer 
• Leverandørkjeder  

– Kan man spesifisere alt? 
• Identifisere det viktigste å prise 
• Kun spesifisere overordnet behov og la 

leverandørene komme med løsning? 
– Miljø 

• Sluttbehandling 
• Sorteringsgrad 
• Avfallskjøretøy 

 

VIKTIGE HENSYN I RENOVASJONSANSKAFFELSE 

• Oppstartsmøte 
• Etablere TAT (tverrfaglig 

anskaffelsesteam) 
• Markedsundersøkelse 
• Prosedyrevalg 
• Risikovurdering av kvalitet, 

seriøsitet, omdømme, miljø, 
oppfølging av kontrakt 

• Leverandørdialog?  



  

NY MAL FOR PROSJEKTER UNDER 10 MILL NOK 

 



  

 



  

 



  

SPORBARHET OG KJEDER 



  
 

   
  

    
  

 
 

     
  

  
   

  
  

  
  

   
    

   
   

  
  

  
 

  

• Vår utfordring: Vi sliter med å få rett 
informasjon om sertifisering i 
byggeprosjektene – ofte får vi 
generelle sertifiseringsbevis og ikke 
produktspesifikk informasjon om 
sertifisering.  

• Derfor: tydelig behov for mer 
kunnskap hos alt fra grossister til 
byggevareprodusenter om hvordan 
sertifiseringsordningene fungerer 

STATSBYGG KREVER 
SERTIFISERT TREVIRKE I 
TREVARER TIL VÅRE BYGG 



  

KRAV TIL SLUTTBEHANDLING 
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