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Miljøoppfølgingsplaner 
(MOP) i prosjekter

Implementering og oppfølging av krav
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TORGEIR MØRCH

SCANDIC HELL HOTELL, STJØRDAL, 22 SEPTEMBER 2022



2

Agenda

• Hvem er jeg

• Kort intro om Forsvarsbygg

• Innføring av MOP i Forsvarsbygg

✓ Innføring

✓ Utvalg av krav

✓ Avfall

• Eksempel forsyningsbygg Værnes
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Torgeir Mørch

 Utdannet Kjemiker, med tilleggsutdanning bla 
innen Miljøledelse fra NTNU

 Avdelingsleder i Miljøseksjonen, avdeling grunn 
og vannforurensing

 Erfaring fra både privat og offentlig sektor

 Jobbet med farlig avfall og forurensning siden 
1989

 Som ansatt i Statsbygg ansvaret for 
miljøsaneringen av Regjeringskvartalet etter 2011

 Sentral i innføringen av MOP i prosjektene på 
Ørland og Evenes, og senere i hele Forsvarsbygg
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Ny figur kommer



Innsatsområder

1. Redusere energiforbruk og direkte klimagassutslipp 

2. Minimere miljøpåvirkning og sørge for et giftfritt miljø 

3. Bevare naturmangfold og sikre kulturhistoriske verdier 

4. Omlegging til sirkulær økonomi og bærekraftige anskaffelser 

5. Tilpasse virksomheten til et endret klima

Ny klima og miljøstrategi for 

sektoren

Støtteområder

1. Virksomhetsstyring og kompetanse 

2. Forskning, utvikling og innovasjon



Å bidra i arbeidet for å nå FNs 
bærekraftsmål er en prioritert del av 
forsvarssektorens samfunnsansvar



Kontakt

Forsvarsbygg

Postboks 405 Sentrum

0103 Oslo

+47 468 70 400

servicesenter@forsvarsbygg.no
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Om Forsvarsbygg



Ny med tall fra 2020
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Forsvarsbygg

Ressurssenter

Kommunikasjon

Informasjons-

forvaltning

Regnskap og 

controlling

HR

AdvokateneIT

Prosjekt og utvikling

Servicesenteret

Anskaffelser 

Compliance og 

Prosess

Kontrakt
Rammeavtaler 

og innkjøp

Stab

Nasjonalt 

Kompetanse-

senter for sikring 

av bygg

Miljø

Stab og 

prosjektstøtte

Tidligfase

Kapasitet cyber 

og spesial

Kapasitet land

Kapasitet luft

Kapasitet sjø

Prosjekt Adm

Eiendomsforvaltning

Stab

Salg og eiendoms-

utvikling

Avhending og leie

Region øst

Region nord

Økonomi og 

virksomhetsstyring

Region vest



Vi er der Forsvaret er
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VI BYGGER 
FORSVARSEVNE 

HVER DAG

VI BYGGER 
FORSVARSEVNE 

HVER DAG
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Våre viktigste prosjekter
2021–2024 

Dette er ifølge Forsvarsdepartementet 

de viktigste EBA-prosjektene nå og i 

neste langtidsperiode:

• Kampflybase Ørland

• Evenes: Fremskutt base (QRA) for 

nye kampfly, F-35, og hovedbase 

for maritime patruljefly, P-8A

• EBA for Norges nye 

undervannsbåter på Haakonsvern

• Forsvarsbygg skal bygge nye og 

oppgradere eksisterende 

radaranlegg over hele landet

• EBA til Finnmark landforsvar



Miljøstrategien angir 
satsningsområder 

Forsvarsbyggs ledergruppe

Miljøoppfølgingsplaner (MOP) 
konkretiserer miljøstrategien

Prosjekt og utvikling 
ledergruppe

Byggeprosjektene setter, 
og følger opp miljøkrav

Prosjektledere

«Tone at the top»
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Miljøstrategi Forsvarsbygg

Fokusert på tre satsningsområder:

 Redusere klimaavtrykket.
 Jobbe for sirkulære løsninger og legge vekt på redusert ressursbruk, ombruk og 

økt materialgjenvinning

 Redusere klimapåvirkning fra varer og tjenester gjennom å bruke 
tildelingskriterier på miljø 

 Sette krav i kontrakter som minimerer avfall og fremmer gjenbruk og 
gjenvinning av produkter og materialer

 Minimere miljøpåvirkning.
 Sette krav til tiltaksmetoder i forurenset grunn og rivningsarbeider som 

fremmer ombruk, materialgjenvinning og reduserer transport og mengder til 
deponi

 Ta samfunnsansvar
 Sette krav til miljøsertifisering i henhold til ISO 14001, EMAS eller miljøfyrtårn 

i anskaffelser av varer og tjenester

https://www.forsvarsbygg.no/globalassets/miljostrategi-forsvarsbygg-2020-2024.pdf

https://www.forsvarsbygg.no/globalassets/miljostrategi-forsvarsbygg-2020-2024.pdf
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Kort historikk med innføring av MOP i Forsvarsbygg

 Tidligere kampflybase prosjekt innførte krav om MOP i 2016

 Overordnet MOP for Ørland og Evenes

 DelMOP innført som krav i alle enkelt prosjekter

 Besluttet av ledelsen i Prosjekt og utvikling at dette skal være et 
standardkrav i alle prosjekter i Forsvarsbygg

 Utarbeidet malverk og prosedyre for utarbeidelse av MOP

 Er en del av prosjekteringsgrunnlaget
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Miljøoppfølgingsplaner
(MOP) - Prosess 

Initiering av MOP i 
forprosjektfase

Vurdering av krav i 
mal MOP for hver 

fase

Dokumentasjon av 
vurdering i 

prosjektportalen

Miljøkrav formalisert 
i Del III - miljø (og 

prisbærende poster)

Oppfølging av 
entreprenør i MOP
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Miljøkrav fordelt i MOP i Forsvarsbygg

 MILJØLEDELSE

 BYGGEPLASS OG UTEOMRÅDER

 ENERGI

 GJENVINNING OG AVFALL

 HELSE OG MILJØFARLIGE STOFFER

 MATERIALKRAV

 UTSLIPP TIL VANN JORD OG LUFT
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Utvalg av miljøkrav – Miljøledelse

 Entreprenør skal ha på plass et fungerende 
miljøstyringssystem med rutiner og struktur som 
viser hvordan Entreprenøren ivaretar relevante 
miljøhensyn knyttet til tjenestene som leveres. 

 Entreprenør skal navngi ressurs til prosjektet som 
får ansvar for og myndighet til å følge opp 
prosjektets miljømål og krav. 

 Entreprenøren skal være medlem i en miljømessig 
forsvarlig returordning for sluttbehandling av 
emballasje eller oppfyller forpliktelsen gjennom 
tilsvarende egen returordning. 
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Utvalg av miljøkrav – Byggeplass og uteområder

 Fornybare energikilder skal benyttes for anleggs-
og brakkerigg. 

 Byggvarme og byggtørk skal utføres uten bruk av 
fossile brensler.

 Lagring og påfylling av olje, drivstoff og 
kjemikalier skal skje på en sikker måte, slik at 
drivstoff- og oljesøl ikke oppstår. 

 Det skal ikke foregå påfylling nærmere enn 10 m 
fra vann og vassdrag eller overvannskum. 

 Tanker skal sikres mot påkjørsel.
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Utvalg av miljøkrav - Energi

 Utvalgte bygningskategorier skal planlegges og 
prosjekteres for å tilfredsstille kravene til 
passivhus

 Muligheter for egen, lokal og fornybar 
energiproduksjon i form av solceller på tak og / 
eller fasade skal utredes ved oppføring av nybygg 
eller dyp rehabilitering av tak eller vegger.

 Ved krav om parkering skal parkeringsplasser 
klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk 
infrastruktur for ladeanlegg til elbil.
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Utvalg av miljøkrav – Gjenbruk og avfallsreduksjon

 Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet 
levetid slik at avfallsmengden over byggverkets 
livsløp begrenses til et minimum. 

 Det skal velges produkter som er egnet for 
ombruk og materialgjenvinning. 

 Byggverk skal prosjekteres og bygges slik at det er 
tilrettelagt for senere demontering når dette kan 
gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk 
forsvarlig ramme.

3D-skisse av mulig gjenbruk av kaserne 

Vi har nå utlyst en konkurranse der vi søker etter leverandører til å 

inngå et innovasjonspartnerskap for å utvikle fleksible, mobile og 

bærekraftige bygg til deployering av Luftforsvarets F-35 kampfly. 
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Utvalg av miljøkrav – Helse og miljøfarlige stoffer

 Produkter som inneholder over 0,1% vekt-andel av stoffer 
på Miljødirektoratets prioritetsliste og REACH 
kandidatliste  skal ikke benyttes under bygging og i det 
ferdige anlegget. 

 Produkter som inneholder stoffer på REACH 
godkjenningsliste, samt REACH vedlegg XVII skal ikke 
benyttes.

 Klassifisering, merking og dokumentasjon (HMS datablad) 
av farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger i henhold til 
gjeldende regelverk (CLP).

 Produktene skal emballeres og lagres på en forsvarlig måte. 
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Utvalg av miljøkrav - Avfall

 Ombruk av rivingsmasser ved sanerings- og 
rehabiliteringstiltak skal vurderes.

 Det skal oppnås en utsorteringsgrad på minimum 80 % for 
avfall i byggefase. Sortering tilpasses lokale 
mottaksmuligheter. 

 Total avfallsmengde for nybyggprosjekter skal ikke 
overstige 25 kg/m2 BTA. 

 Farlig avfall skal håndteres etter krav i Avfallsforskriften 
kapittel 11. 

 Slam fra renseanlegg/oljeutskillere eller andre innretninger 
som brukes av Entreprenøren skal til godkjent deponi. 
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Utvalg av miljøkrav – Materialkrav

 Bruke lavkarbonbetong med minimum klasse B i 
ferdigbetong og betongvare.

 Det skal benyttes minimum 80% resirkulert stål i armering 
og konstruksjonsstål. 

 Mineralull skal maksimalt ha 1,5 kg CO2-ekv/m2 og R=1 i 
utslipp ved produksjon for summen av livsløpsfasene

 Produkter og varer som er miljømerket eller på annen måte 
kan dokumenteres å ha gode miljøprestasjoner, skal velges 
fremfor andre produkter som har slik dokumentasjon.

 I prosjektgjennomføringen skal det etableres 
klimagassregnskap for utvalgte bygningsdeler.
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Utvalg av miljøkrav - Forurensning

 I alle anleggsområder skal status mht. ev forurensning i 
grunnen dokumenteres før graving. 

 Ved påvist/mistanke om forurensing skal det utarbeides 
en tiltaksplan. 

 Entreprenøren skal ha en beredskap for å håndtere  
forurensede masser eller forurenset vann/forurenset 
væske. 

 Eventuelle utslipp av kjemikalier, drivstoff etc. skal 
varsles i henhold til lokal varslingsinstruks. 

 Entreprenøren skal sørge for at det  ikke skjer avrenning 
av løst og partikulært materiale fra byggeplass til 
våtmark, vann og vassdrag. 

Miljøprosjekt på Karljohansvern.
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Utvalg av miljøkrav – Byggeplass – Yet to come

 Alle anleggsmaskiner og utstyr skal fortrinnsvis 
være elektrisk/hydrogen drevet. Som minimum 
skal maskiner bruke biodrivstoff fra en sertifisert 
bærekraftig kilde i henhold til produktforskriften 
og skal tilfredsstille EN 15940 
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Eksempel – FLO Forsyning Værnes

 MOP tidlig inn i prosjektering

 Bruk av BIM

 Elementproduksjon ga svært lite 
avfall

 God dokumentasjon på utslipp 
fra materialbruk

Det største klimagassutslipp hadde prefab-

hulldekker. Etterfulgt av prefab-vegger, 

plasstøpte vegger og fundamenter. Deretter 

kommer gulv på grunn. 
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Eksempel – FLO Forsyning Værnes
Avfallsrapport

 Total mengde avfall generert 
169,9 tonn

 Avfallsmengde i forhold til areal 
13,75 kg/m² BTA mot kravet på 
25 kg/m²

 Sorteringsgrad på 98,4 % på 
byggeplass

Avfallstype Faktisk mengde % andel

Trevirke (ikke impregnert) 80,12 47,2

Papir, papp og kartong 13,42 7,9

Glass 1,76 1,0

Jern og andre metaller 18,24 10,7

Gipsbaserte materialer 26,08 15,4

Betong, tegl, lett klinker og lignende 0 0,0

Beregning av mengde avfall utvalgte fraksjoner

Entreprenør: Betonmast
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Nytt miljøkurs – for intern 
opplæring

 Nytt miljøkurs 
utarbeidet og 
ferdig på nett. Ca
1,5 times lengde

 Konkrete råd og 
tips samtidig som 
vi skal se helheten

 Obligatoriske for 
ledere nå for alle 
fra høsten
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Takk for 
oppmerksomheten
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Kontakt

Forsvarsbygg

Tlf: 468 70 400

Offisiell e-postadresse: post@forsvarsbygg.no

Servicesenteret: servicesenter@forsvarsbygg.no

Torgeir Mørch

Tlf: 918 60 673

E-post: torgeir.morch@forsvarsbygg.no

mailto:post@forsvarsbygg.no
mailto:servicesenter@forsvarsbygg.no
mailto:torgeir.morch@forsvarsbygg.no

