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Det er nødvendig

Det er lov 

Det er mulig    

Men hvordan?

ByggLCALCA.no



Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og 
profesjonelle offentlige anskaffelser 

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 10. april 2019, godkjent i statsråd samme dag.(Regjeringen Solberg)

Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at det offentlige tenker nytt 
om hvordan de skal løse sine behov best mulig. Det å ta miljøhensyn 
handler gjerne om å forbruke mindre eller å utnytte ressurser bedre og 
mer effektivt.

(Regjeringen.no)



… Samtidig skal offentlige anskaffelser også bidra til å løse viktige 
samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av 
arbeidslivskriminalitet. Å gjennomføre gode anskaffelser som oppfyller 
disse forventningene, er krevende. Dette krever en profesjonalisering av 
innkjøpene, gjennom blant annet økt satsing på kompetanse, bedre 
styring, ledelse og organisering.

Nytt anskaffelsesregelverk stiller krav til ivaretakelse av klima- og 
miljøhensyn i offentlige anskaffelser.(Regjeringen.no)

(St.meld 22 2018-19, Regjeringen.no)



Tydelige kravspesifikasjoner på miljøytelse kan for eksempel være effektivt 
der det på forhånd er klart hva man er ute etter, mens bruk av 
tildelingskriterier kan gi en mer åpen konkurranse om ulike løsninger eller 
teknologier som er best egnet for å oppfylle oppdragsgivers behov. 

Fleksibilitet og handlingsrom er også viktig for å balansere hensynet til 
miljø mot andre hensyn som skal tas i en anskaffelse… 
(St.meld 22 2018-19, Regjeringen.no)



Regelverket for offentlige anskaffelser gir mulighet til å 
stille krav til og konkurrere på miljøprestasjoner

Direktiv: 2014/24/EU; Anskaffelsesloven – LOA dvs. LOV-2016-06-17-73; 
Anskaffelsesforskriften – FOA dvs. FOR-2016-08-12-974

Krav må stilles på ulike måter i de ulike fasene i et byggeprosjekt

• Grunnleggende prinsipper - miljø, menneskeret., samf.hensyn, Art 18.3/LOA § 5 
• Innledende markedsundersøkelse/dialog, Art 40/FOA §§ 8-1 og 12-1
• Miljømerking, Art 43/FOA §§ 8-6 og 15-3
• Miljøledelsesstandarder, Art 62/FOA § 16-7
• Tildelingskriterier, Art 67/ FOA §§ 8-11 og 18-1
• Livssykluskostnader, Art 68/FOA § 18-2

(LOA=Lov om Offentlige Anskaffelser. FOA=Forskrift om Offentlige Anskaffelser)



Illustrasjon av systemavgrensningen for beregning av det produksjons- og forbruksbaserte utslipp 
karbonfotavtrykk/livssyklusperspektiv. (Kilde: Hogne Nersund Larsen)



Consumption-based emissions per person

Consumption-based emissions are calculated by adjusting the 
standard production-based emissions to account for international trade

Source: Peters et al 2011; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Project 2018

http://www.pnas.org/content/108/21/8903
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/


Bygningens 
klimagass-

utslipp
CO2e

Idé/behov, 
konsept, 

tomtevalg og 
design

Byggefase

Materialer, 
inkl. 

vedlikehold 
og utskiftning

Energibruk i 
drift 

Energi-
produksjon

Transport i 
drift 

Avhending

Tilleggseffekter: 
Energieksport, 

Material-
gjenvinning, 
ombruk, mv.

Bestiller må ha kunnskap om 
sammenhenger og hva som 
bidrar til klimagassutslipp

Helhet

Livsløp

Direkte og indirekte utslipp

Byggeprosess og 
beslutningspunkt

Rapportering og 
dokumentasjon

Sammenligninger



NS – 3720 Klimagassberegninger for bygninger





Bygg og klimagassutslipp
Lavblokk med 50 leiligheter a 67 m2 BRA, tot. 3.700 m2 BRA, 5 etasjer, kjeller, standard utvalg materialer, 
TEK 17 el og VP, gjennomsnitt tettsted i Akershus.



Bygg og klimagassutslipp
Lavblokk med 50 leiligheter a 67 m2 BRA, tot. 3.700 m2 BRA, 5 etasjer, kjeller, standard utvalg materialer, 
TEK 17 el og VP.





Hvordan?
• Helhetlig krav til en bygning

• Definere hva som skal inngå i beregningsgrunnlaget i hht. NS 3720

• Krav om XX prosent reduksjon i fht. referansebygg? 

• Krav om maksimalt YY kg CO2e/m2*år?





Hvordan?
• Krav til bygningsdeler – sammenlignbare mht. ytelser og andre
• Definere funksjonskrav – ytelseskrav 

• Krav til alternativvurderinger

• Dokumentere klimabelastningen - sammenligning og velge laveste 
klimagassbelastning?

• Krav til dokumentasjon ved EPD, III-parts verifisert





Hvordan? 
• Krav til utslippsnivå fra veldefinerte materialtyper eller produktgrupper:

• I,H,U,L,T stålbjelker skal maksimalt ha 1,5 kg CO2e i utslipp ved produksjon for summen av 
livsløpsfasene A1 til A3.

• Armeringsstål til slakkarmering skal maksimalt ha 0,53 kg CO2e i utslipp ved produksjon 
for summen av livsløpsfasene A1 til A3

• Plasstøpt betong skal minst være lavkarbonklasse A i henhold til betongforeningens 
veilder PB37.

• Prefarbrikert betong til dekker og bæresystem skal minst være produsert med 
lavkarbonklasse A i henhold til betongforeningens veileder PB37

• Krav til grad av materialgjenvinning:
• Konstruksjonsstål skal være produsert av minimum 70 % resirkulerte råvarer.
• Armeringsstål skal være produsert av 100 % resirkulerte råvarer
• Aluminium i fasadeplater skal være produsert av minimum 80 % resirkulerte råvarer.

• Krav til dokumentasjon ved EPD, III-parts verifisert
Eksemplene er hentet fra Statsbygg





«EPD-Norge Digi» is EPD-Norway's Digital EPD database, containing LCA-
based data from Environmental Product Declarations (EPDs) by 
manufacturers, digitalized in XML format and made available to the public. 
This makes it possible to apply digital data when calculating Life Cycle
Assessments.



10 råd for å kutte klimagassutslipp



Det er mange måter å redusere 
klimagassutslipp fra bygninger

Det er mange måter å stille 
klimakrav til bygninger 


