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Innovative, klimasmarte bygganskaffelser



Innovative 
bygganskaffelser

Tidlig samhandling mellom den offentlige 
oppdragsgiver og leverandører, hvor 
oppdragsgiver tilrettelegger 
anskaffelsesprosesser som utfordrer og 
utvikler leverandørmarkedet slik at 
oppdragsgiver får de beste, mest 
fremtidsrettede løsningene.

Innovative anskaffelser

har mål om nye eller bedre løsninger.



Sentrale spørsmål for byggherre

• Etterspør vi de riktige og mest miljøvennlige og  
kostnadseffektive løsningene for våre behov?

• Vet vi hva markedet er i stand til å levere?



Utslippsfri bygg- og anleggsplass….



• Anleggsmaskiner

• Oppvarming og byggtørk

• Transport til og fra byggeplassen 

… med denne målsettingen som styrende for 
dialogen/anskaffelsen:

Ønsket dialog med markedet om reduksjon 
av klimagassutslipp på bygg- og 
anleggsplasser med fokus på 3 områder:





Resultatet av dialogen

• Oppnådd fossilfri–Nyttmål; utslippsfri

• Konkrete kontraktskrav og evaluering på energioptimalisering

• Uttesting av elektriske maskiner på byggeplass (Dumpere og 
gravemaskiner)

• Systematisering av tilgjengelige maskiner på el. -

• Etablering av solceller på rehab-prosjekter til drift av byggeplass 
(Eks Tåsen)

• Samarbeid med Hafslund om levering av fjernvarme tidlig i 
byggeperiodene. 

• Boring av energibrønner som første ledd i byggeprosessen til 
bruk i byggeperioden

• Samarbeid om utvikling av El-gravemaskiner

• Utfordring med strømkapasitet til byggeplasser

…….. og budskap fra leverandørene ift. Krav om utslippsfri bygg- og 
anleggsplass var: 

«Dere  er store, og skal kjøpe inn for mye, 
men ikke store nok til at vi bygger om 
maskinparken for dere ….»



FELLESINITIATIV
Innovative 

ANSKAFFELSER 

- for de store 
utfordringene



Nasjonale innovasjonsløft
samling av initiativ, spredning av  kunnskap 

Hva?

Kraftsamling hvor offentlige virksomheter går sammen om 
å utforske behovet og mulighetene, samt utfordre 
markedet til å komme med løsningene

Hvorfor?

Akselerere utviklingstempoet gjennom å bruke 
anskaffelser (behov) som innovasjonsmotor 

Hvordan?
• Idé, forankring og plan

• Møteplasser og dialogaktiviteter

• Koordinert bistand i prosessene

• Fellesanskaffelser eller flere likelydende 
enkeltanskaffelser som resultat

• Felles utviklingsprosjekt

• Læring, kunnskapsdeling og formidling

Utslippsfrie bygg- & 
anleggsplasser
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Tydelighet

Redusere
risiko

Forutsigbarhet

Nøkkelfaktorer 
for å få med 

leverandørene 
på å innovere



Maskinutviklingsprosjekter

Pilot-E

100 millioner til løsninger for utslippsfri 
nyttetransport på land og fremtidens 
digitaliserte energisystem

Målet: Få gode løsninger raskere ut i 
markedet samtidig som nytt og eksisterende 
næringsliv utvikles.

Bidra til at miljøvennlige løsninger blir 
utviklet og tatt i bruk for å bidra til 
utslippskutt i Norge og internasjonalt.



Zero Emission Construction Sites - ZemCons

Norsk-europeisk samarbeid om 
utslippsfrie byggeplasser basert på den norske prosessen



Hvor er vi nå?

Pilotprosjekt for Norges første utslippsfrie anleggsplass vil bli gjennomført i Olav Vs gate

Utfordringen med en vanlig entreprise når det 
er begrenset tilgang til nullutslippsmaskiner 

Fordelen med en egen avtale med leiemarkedet 
for å oppnå utslippsfri byggeplass 



To be continued…

https://www.youtube.com/watch?v=6yk4i6blxmQ


http://smooth-storage.aptoma.no/users/drp-bygg-upload/files/Rapporter/Veileder_Utslippsfrie_byggeplasser_Rev2.pdf

http://smooth-storage.aptoma.no/users/drp-bygg-upload/files/Rapporter/Veileder_Utslippsfrie_byggeplasser_Rev2.pdf


Avfallsfrie byggeplasser



Historien 

• Startet med en artikkel september 
2017 signert John R. Moen

• Sandnes eiendomsselskap KF og 
Stavanger kommuner først ute

• 11 offentlige byggherrer samler seg 
om Fellesinitiativet for avfallsfrie 
byggeplasser.  

• Program for innovative anskaffelser 
tilrettelegger fellesinitiativet og 
prosjektet får forprosjektmidler fra 
Innovasjon Norge





INDUSTRI

FORBRENNING

RESSURSER

BYGGEPLASS

AVFALL 58%

14% 



Avfallspyramiden

• Avfallsfrie byggeplasser vil levere 
resultater øverst i avfallspyramiden 

• Avfallsfrie byggeplasser handler om 
å utvikle en produksjon som ikke 
genererer avfall, 
• hverken på byggeplass
• eller ute hos produsent

• Systemgrenser
• Gjelder i første omgang kun nybygg
• Vi starter med fraksjonene tre, gips 

og metall, samt emballasje (papp, 
papir og plast)





Byggherrene vil 
belønne avfallsfrie 
løsninger

• Som tildelingskriterie

• Som gevinst eller gebyr 
kontrakten.

Vekting av miljøkriterier

Der du bruker miljø som tildelingskriterium 
bør du som hovedregel vekte det med
minimum 30 prosent.

Ved å vekte miljø med minimum 
30% sender du et tydelig signal 
om at miljø er viktig.

Det er ingen ting i veien for å 
vektlegge miljø sterkere der det er 
markedsmessig grunnlag for det.

Anskaffelser.no, Difi



Samlet byggrelatert
omsetning

22 mrd
(Budsjettbeløp for 2019)

1 mrd

918 mill

6,7 mrd

602 mill

3,2 mrd

1,7 mrd

1,2 mrd

692 mill

1,3 mrd

2,8 mrd

2,5 mrd

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP3PTTsrHhAhUPy6YKHV8dDW8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.trondheim.kommune.no/&psig=AOvVaw1zR0BSkoqzYP5YxmZ6_Rjc&ust=1554294039873359


Dialogkonferanse 8.april – byggherrene informerte om krav



Workshop 8.mai – produsenter og leverandører delte sin innsikt
med byggherrene





Veien videre



Dato: Dato: 

Dato: Dato: Dato: Dato: 

DIALOG 
MED BRANSJEN

INNSIKT 
FRA 

BRANSJEN

SØKE 
OM 

PENGER

UTVIKLE
NYE LØSNINGER

KJØPE
NYE LØSNINGER

8. APRIL 8.MAI JUNI HØSTEN 2019 2022

FORMIDLER 
KRAV

STILLER KRAV I 
SINE ANBUD

AKTØRER I BYGGEBRANSJEN UTVIKLER LØSNINGER…..

.…OG KONKURRANSEKRAFT



innovativeanskaffelser.no

cecilie.m.endresen@nho.no

mailto:cecilie.m.endresen@nho.no

