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Prosjektstøtte og prosjektering for byggherren 
(Forsvarsbygg) 

Prosjektstøtte FAVEO / ÅF  

 

Prosjektering (PG1) ALM (Asplan Viak, LPO og Multiconsult) 

Prosjektering (PG2) Narud Stokke-Wiig og  Hjellnes consult  

Prosjektering (PG3) Multiconsult 

 

Spes miljøstøtte: 

Miljøtekniske grunnundersøkelser: Multiconsult (Rammeavtale – også 

NGI og Cowi) 

Miljøstøtte grunn, vann og natur: Forsvarsbygg futura miljø 



Utbyggingen - Perspektiv nordvest 



 



Førende dokumenter 

 Nasjonale 

målsetninger  

(energi/ klima) 

 Forsvarssektorens 

miljømål 

 FB miljøstrategi 

 

 

 Miljøstrategi prosjekt 

(nivå 2) 

 

 

 MOP ytre miljø 

(miljøoppfølgingsplan) 

(nivå 2) 

 

 

 del/ anleggsMOP er 
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• Byggherreorganisasjon 
Prosjekterende 

Entreprenør 

Andre leverandører 

 

• Forankring bruker 

 

• Avklaringer 

oppdragsgiver 

 

Forsvarsbygg sitt system for miljøstyring 



Implementering Styrende dokumentasjon miljø 

 Miljøstrategi kampflybase 31.10.2013 

• Overordnede føringer: politiske, nasjonale energi- og 

klimaambisjoner, FBs miljøstrategi 

• Miljøledelse: styringsdokumentasjon, prosjektmål og 

prioriteringer, forankring, verktøy 

• Temabasert 

 Miljøoppfølgingsplan ytre miljø MOP 

• Operasjonalisering av målene 

• Internt arbeidsdokument, men……. 

• Dokumentasjon overfor myndigheter hvordan vi 

jobber med miljø 

• Skal utarbeides i dialog m/ myndigheter 

• Ikke juridisk, men skal framlegges planmyndigheter v. 

oppstart 

• Normalt: anleggsfasen 

• Kampflybase: anleggs + driftsfase, temarapp- KU 

 delMOPer 

• Skvadronbygg 

• Vedlikeholdsbygg 

• Infrastruktur 

• …… 

• …… 

 

 

 Forankring FD: 
Aksept og forståelse av ambisjonsnivå/ konsekvenser 

 

 Førende dokument for: 

Prosjekterende 

Miljø hensyntatt ved prosjektering av løsninger 

 status – miljøstrategi 

 status – BREEAM NOR  

 

 Implementering i byggh.org.: 

- PL/ + ansvarliggjøring og eierskap  

- Miljø inn i alle ledd: 

- Konkurransegrunnlag: konkurransegrunnlagets 

del IIIB, Bok 0/ Rigg og drift/ Beskrivelse NS3420 

- Evalueringskriterier 

- …. 

 

 Oppfølging og kontrollregime 

- Byggeoppfølging - Miljø oppe i alle byggemøter 

- Miljø  inn i alle ledd: 

- Konkurransegrunnlag: konkurransegrunnlagets 

del IIIB, Bok 0/ Rigg og drift/ Beskrivelse NS3420 

- Evalueringskr 

 



Temaer i miljøoppfølgingsplanen(e) 

Infrastruktur, vegnett og transportsystem 

Støy 

Utslipp til vann, luft og grunn 

Naturmiljø 

Energibruk og energiløsninger 

Landskap og lokalklima 

Kulturminner og kulturmiljø 

Nærmiljø, friluftsliv og befolkningens helse 

Landbruk 

Avfallshåndtering 

Temaene vurderes for: 

 

Anleggsfase 

Driftsfase 



Detaljering av miljømålene 

Gjennomført konsekvensutredninger (KU) 

Reguleringsplan – reguleringsbestemmelser 

 

Utarbeidelse av Miljøoppfølgingsplan  

 

Mye skal bygges 

Noe skal rehabiliteres 

Mye skal rives 

 

Ulike oppgaver gjør at en utarbeider delMOP for de enkelte 

prosjektene 

 



Miljøkartlegging: 

på arealer som skal bebygges / påvirkes 

Forurenset grunn – arealer som skal bebygges 

 Brannskum 

 Brannøvingsfelt (Gml. og eksist.)(annen øving/bruk) 

 Tiltaksplan – Miljødirektoratet 

  

 

Biologisk mangfold 

 Uønskede arter 

 Naturvernområder 

 Verdifulle naturtyper 

 

Støy  

 Oppfølging av reguleringsbestemmelsene 



Miljøoppfølgingsplan – MOP (eks) 

Avfallsmål: 
 Sikker håndtering av farlig avfall skal dokumenteres ved sanering og 

rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, samt ved oppføring av nybygg.  

 

 Det skal oppnås en utsorteringsgrad på minimum 80 % for riveavfall (fra 
sanering og rehabilitering).  

 

 Det skal oppnås en utsorteringsgrad på minimum 90 % for avfall i byggefase  

 



Avfall - anleggsfase 

Kode Tiltak Ansvar 

11.1 Det må etableres en ordning med kildesortering og regelmessig deponering slik at det ikke hoper seg opp 

avfall på anlegget.Avfall skal sorteres, tilpasset lokale ordninger og muligheter. 

Farlig avfall skal håndteres etter gjeldende forskrifter (Jf. Avfallsforskriften kapittel 11). Slam fra 

renseanlegg/oljeutskillere skal til godkjent deponi 

Entreprenør 

11.2 Entreprenør skal fremlegge avfallsplan for byggherre før anleggsarbeider igangsettes. Avfallsplanen skal 

vise planlagte avfallsmengder og kildesortering. Det skal utarbeides miljøsaneringsrapporter for bygninger 

som skal rives. 

Entreprenør 

11.3 Entreprenør skal kunne dokumentere at avfall inkl masser til deponi behandles i godkjente mottak 

Entreprenør skal utarbeide kontrollrutine for rapportering av mengde avfall fordelt på kategorier og 

behandlingssted underveis i anleggsperioden. 

Entreprenør 

11.4 Anleggsplassene skal  holdes ryddige slik at emballasje og annet avfall  ikke blåses vekk i uvær. Se pkt. 7.5  Entreprenør 

  

11.5 Ombruk av rivingsmasser ved sanerings- og rehabiliteringstiltak skal vurderes. Forsvarsbygg/ Entreprenør 

Innarbeidet i prisbærende poster (NS 3420)  



NS 3420 – de prisbærende postene 



Rent Tørt Bygg 

• Rent Bygg har vært et begrep i bygg- og anleggsnæringen 

helt siden RIF lanserte sin første Rent Bygg-veileder i 1995.  

• 2007 - utvider begrepet med ordet Tørt. 

 

• Formål i hovedsak SHA i byggetiden, samt kvalitet ved 

overlevering og drift av bygget. 

 

• Men har også en oppdragende virkning og medfører bedre 

avfallshåndtering. Enklere med avfallssortering. 



Erfaringer (Statsbygg) 

Avfallshåndtering: Avfallsvogner skal følge alle arbeider i gul og rød sone. 

 

Kildesorteringen tilpasses byggefasene. 

 

Effektiv avfallshåndtering reduserer bruken av mellomlagring av avfall. 



Kontrollregime 

Krav før oppstart  

Entreprenørens beredskapsplan og avfallsplan  

 

Oppfølging og kontroll 

Kontrollplan 

Miljø skal være oppe i alle byggemøter. 

Rådgiver i FB KB deltar i tverrfaglig inspeksjoner på byggeplassen (SHA, 

Security, Miljø og KS).  

 

Sjekkliste 

Månedlig rapportering med hensyn på avfall (mengde og sortering) 

Avviksregistrering 

 

Miljørevisjon 



Sjekkliste (pkt 1 og 2 av 10) 



Alle riveoppdrag 

Miljøkartlegging i bygg mhp miljøgifter  

Miljøsanering 

Avfallshåndtering 

Rapportering 



Kartlegging av forurenset grunn 

Ørland flystasjon – tidligere kartlagt mhp forurenset grunn 

(ført inn i grunnforurensningsdatabasen) 

 

Spesielt for flyplasser / flystasjoner – brannskum («nytt» miljøproblem) 

 Brannøvingsfelt 

 Andre øvingslokasjoner 

 Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA etc.) 

 

Tiltaksplan, massehåndtering, disponering(voll?) 

 

Omfattende kartlegging og dokumentasjon av tilstanden. 





Oppnådde miljømål (så langt) 

Passivhusstandard på relevante bygg 

 

Energisentral basert på fornybare energikilder 

 

Miljøbetong 

 

Miljøasfalt? 

 

God tilnærming til kjemikalier og materialvalg  

 (EPDer for de 5 viktigste materialer, substitusjon etc.) 


