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Webinar
Grønne anskaffelser 

Hvordan setter Forsvarsbygg 

krav til miljø og bærekraft i 

sine anskaffelser? 
1

MAGNUS SPARREVIK – FAGLEDER MILJØ OG BÆREKRAFT

ELISABETH CALDER – KONTRAKTSRÅDGIVER

HEGE LEIKNES – PROSJEKTLEDER TIDLIGFASE

OSLO/BERGEN/BARDUFOSS 21 APRIL

Fra FFI Viten – Det grønne forsvaret? 
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Agenda

 Forsvarsbyggs og arbeid 
innenfor miljø og bærekraft 

 Forsvarsbygg som anskaffelsesorganisasjon 
og hvordan vi stiller krav til miljø og 
samfunnsansvar 

 Finnmark Landforsvar - utbyggingsplaner og 
miljøkrav

Kjøreregler

 Sett mikrofonen på mute når du 
ikke snakker

 Vi tar presentasjonen først, men 
send gjerne spørsmål underveis på 
«direktemelding»

 Vi vil svare på skriftlige og 
muntlige spørsmål  i den grad det 
blir tid til dette
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På oppdrag for 
forsvarssektoren

Forsvarsbygg er et statlig 

forvaltningsorgan underlagt 

Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, 

bygger, drifter og avhender eiendom 

for forsvarssektoren.
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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
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VI BYGGER 
FORSVARSEVNE 

HVER DAG
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Sirkulær økonomi i 
eiendom, bygg og anlegg…

…reduserer utslipp fra 
materialer

…prioriterer ombruk og 
lang levetid

…sørger for biologisk 
mangfold og fornybar 
energi

ENDRING

TIL ET 

SYSTEM 

DER VI

FJERNER 

FORURENSNING OG 

AVFALL

HOLDER MATERIALER 

I BRUK

HAR FORNYBARE 

SYSTEMER
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Forsvarsdepartementets
forventninger til 
bærekraft

«FD er i den forbindelse tilfreds med 
at Forsvarsbygg har utarbeidet en 
egen miljøstrategi for 2020-2024. 
Implementering av strategien vil 
være et meget viktig bidrag fra 
forsvarssektoren til Norges innsats 
for å nå en rekke av FNs 
bærekraftsmål». 



Miljøstrategien angir 
satsningsområder

Miljøoppfølgingsplaner 
(MOP) og kontraktstrategier 
konkretiserer miljøstrategien

Byggeprosjektene og 
rammeavtalene setter, 
og følger opp miljøkrav

Arbeidet ut i linjen 
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Region Areal-

spesifikk 

ytelse 

[kWh/m2]

Vest 

(Haakonsvern)

100

Øst (Rena) 110

Viken 

(Gardermoen)

110

Midt (Værnes) 120

Hålogaland 

(Bodø)

110

Nord (Skjold) 100
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«Wave of change»

Fritt etter Gerd Leonhard
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Forsvarsbygg som anskaffelsesorganisasjon og hvordan vi 
stiller krav til miljø og samfunnsansvar

Det er flere steder i en konkurranse det miljøkrav kan fremkomme.
• Kvalifikasjonskrav
• Tildelingskriterier
• Kontraktkrav
• Krav i MOP
• Krav i postbeskrivele / funksjonsbeskrivelse 

Figur: Kriterieveiviseren
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Miljøstyring

 Entreprenør skal ha på plass et 
fungerende miljøstyringssystem

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

 Når sertifikat ikke foreligger, 
vurderes dokumentasjonen 
konkret med bakgrunn i krav i 
veileder miljøledelse



20

Finnmark landforsvar 
(FLF) – overordnede 
rammer

 Kostnad - Økonomi – ramme 
P(50) 1 314 mill kroner

P(85) 1 511 mill kroner

 Tid – leiren skal være operativ 
med ny EBA i 2025

 Kvalitet – mest mulig 
standardløsninger og gjenbruk, 
fleksible og effektive løsninger
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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

⎼ 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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Byggeplass / byggvarme

 Miljøoppfølgingsplan:
Byggvarme og byggtørk skal 
utføres uten bruk av fossile 
brensler

 Nytt tillegg om byggvarme til 
eksisterende forskrift om forbud 
til bruk av mineralolje fra 1. 
januar, 2022 

Photo: Anders 
Westergaard Jensen



24

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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Byggeplass / maskiner / 
kjøretøy

 På sikt. Alle anleggsmaskiner og 
utstyr skal fortrinnsvis være 
elektrisk/hydrogen drevet. Som 
minimum skal maskiner bruke 
biodrivstoff 

Photo: Anders 
Westergaard Jensen
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Renseanlegg

 Dagens anlegg fungerer, men det 
nærmer seg 50 år

 Nytt renseanlegg skal sikre 
driften av leiren

 Anbudsprosess pågår

 Ventet byggestart 
august/september 2021
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Mannskapsforlegning

 Cirka 2.000 kvm, ett bygg 3 
etasjer

 Standardløsninger basert på 
kvarter bygget i Rustad leir på 
Bardufoss

 Anbud legges ut i Mercell i  uke 
16

 Befaring uke 18
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Kvarter – 72 stykker

 Cirka 2.880 kvm fordelt på 3 
bygg

 Standardløsninger basert på 
kvarter bygget i Rustad leir på 
Bardufoss

 Anbud legges ut i Mercell i  uke 
16

 Befaring uke 18
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Prosjekter som ventes 
lagt ut på anbud i løpet 
av 2022 er

 Infrastruktur

 Kontorbygg

 Flerbrukshall

 Miljøstasjon

 Beltevask

 Sykestue
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