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Nasjonalt program for 
leverandørutvikling

En pådriver og katalysator for innovasjon 
og fremtidsrettede løsninger gjennom 
offentlige anskaffelser



Offentlig kjøpekraft 
drar innovasjoner fremover



Formålet med en 
innovativ anskaffelse

Øke innovasjonseffekten av 
offentlige anskaffelser:

• Offentlige besparelser

• Miljøvennlige løsninger

• Bedre tjenester for brukerne

• Næringsvekst



Innovativ anskaffelse

Planlegging



Dialog før konkurranse lyses ut



Hvorfor dialog før 
konkurransen lyses ut?

1. Et bedre konkurransegrunnlag
a) Etterspørre det riktige på en god måte

2. Kjøpe bedre løsninger – hva finnes?
a) Kjøpe «siste nytt»

b) Tilpasninger, utvikling

3. Kjøpe nye løsninger, kjøpe 
innovasjon – påvirke til nye løsninger



Åpne for 
innovasjon

Mulighetene for innovasjon er størst 
i behovs- og dialogfasen

Etterspørre
innovasjon

Ta ut gevinsten av 
innovasjon

Behov Dialog Behovs-
beskrivelse

Konkurranse-
gjennomføring

Kontrakts-
oppfølging



Hva er innovativ metodikk i 
bygg-anskaffelser?

1. Ambisjoner og mål (kommer 
fra politikerne?)

2. Beskrive behovene for å oppnå 
målene – mer brukerinvolvering

3. Tilknytte seg ekspertise for 
åpning av mulighetsrom

4. Spør markedet: Bruke 
kompetansen i markedet (få 
innspill), orientere seg om hva 
som finnes og hva som er mulig



Mål og ambisjoner

Stjørdal kommune

Utstrakt bruk av tre vil være et av virkemidlene for å oppnå 
målsetting om lavt karbon-fotavtrykk. 
I prosjektgrunnlaget er det beskrevet at anleggsdriften i 
byggefasen skal være klimanøytral. Dette gjelder også 
midlertidig varmebehov / byggtørk, som fortrinnsvis skal 
skje ved at den permanente løsningen for energileveranse 
til bygget kommer på plass så tidlig i byggeperioden at den 
kan også kan anvendes under byggeperioden.
Bygningen skal demonstrere god klimatilpasning. Dette 
innebærer blant annet fokus på fuktsikkert bygg, utstrakt 
bruk av tre i konstruksjonene, og innovative løsninger for 
overvannshåndtering.

Følgende kategorier i BREEAM-NOR skal prioriteres:

• Ene 04 Energiforsyning med lavt klimagassutslipp 
(maksimalt 2 poeng)

• Ene 05 Energieffektive kjølelagre (maksimalt 3 poeng)

• Mat 01 Bærekraftige materialvalg (maksimalt 7 poeng)

• Pol 01 Påvirkning fra kuldemedier (maksimalt 3 poeng)

• For Mat 01 skal poengene som fører til 20 – 40 % 
reduksjon av klimagassutslippene i forhold til et 
referansebygg prioriteres. Det er foreløpig ikke poeng 
knyttet til klimanøytral anleggsdrift i byggefasen, så 
dette går lenger enn dagens krav i BREEAM-NOR.

Malvik kommune

Forskningssenter for nullutslippsområder i 
smarte byer (FME ZEN). Konsepter fra ZEN 
som er spesielt aktuelle i sammenheng med 
utbyggingen av Nye Vikhammer ungdomsskole 
er:

• Lokal fornybar energiproduksjon

• Energiutveksling i området

• Utslippsfri byggeplass

• Nullutslippsbygg



Hva er innovative bygg?

• Bedre funksjonalitet
• Treffer brukerne av bygget bedre

• Har en fremtidsrettet funksjonalitet –
endres etter en tid?

• Både bygningskropp og teknologisk

• Smart styring av lys, varme, 
ventilasjon … digitalisert

• Minimalt klimagassutslipp i 
byggeperiode, drift og avhending

• God kvalitet, lave livssykluskostnader

• Effektiv byggeperiode med minst 
mulig feil / uheldige hendelser –
bedre digitale verktøy?



• Energieffektivisering:

• Halvert energibehov / 55% mindre, lavere 
driftsutgifter

Holmen svømmehall 
er et innovativt bygg

• Solceller som fasadeløsning

• Solfangeranlegg på parkeringsplasser og veiareal

• Heve-/senkebunn i begge bassengene

• Renseanlegg med keramisk filter

• Vannbasert varmeanlegg

• Helintegrert automasjonssystem/SD-anlegg

• Miljøvennlig materialvalg (lavkarbonbetong)

• Passivhusstandard

• Behovsstyrt ventilasjonsanlegg, sparedusjer, samt LED-lys og 

dagslysstyring



Tilknytt dere ekspertise for utvidet mulighetsrom

Byggherre
• På miljøløsninger (hva kan vi 

etterspørre?)
• På entrepriseformer 

(hvordan legger vi opp 
prosjektet og anskaffelsen?)



…noen eksperter…

• Sintef Byggforsk

• ZEN – Zero Emission Neighbourhood

• Senter for Idrettsanlegg og Teknologi 
(SIAT)

• Green Advisors

• Enova



Behovet for bedre løsninger 
oppstår som oftest nær 
brukerne

Hva trenger du?



Hvem kan være med å beskrive behovet for et bygg?
Brukeren er den du skal lytte mest til…

Interessentanalyse
- lærere
- helsearbeidere
- ledere
- vaktmester
- renhold
- avfall
- IKT
- elever
- beboere

- idrettslag, korps, brukere, innbyggerne



Innovasjonspartnerskap 
Bergen kommune



Dialog : Vi utfordrer markedet



Et møte mellom 
utfordringer og muligheter

Dagens 
situasjon?

Ønsket 
situasjon?

Innovasjonspotensial



Velkommen til dialog

1. Lag et godt dialognotat som beskriver 
a) Mål, behov og utfordringer

b) Hva ønsker dere innspill på? 

2. Legg ut dialognotatet og invitasjon til 
dialog TIDLIG (helst 4 uker før) som 
veiledende kunngjøring på Doffin
▪ Beskriv hvordan dialogen skal gjennomføres. 

Praktiske opplysninger

▪ Jobb godt med mobilisering (viktig suksessfaktor)

3. Dialogen må være reell, altså tidlig nok til 
at leverandørene må kunne påvirke 
prosjektet og konkurransegrunnlaget –
byggherren er åpen for alle innspill og 
ideer i dialogen



Dialogaktiviteter
• Dialogkonferanse

• En-til-en-møter mellom byggherre og leverandører









Fyret flerbrukshus på Jøa i Fosnes kommune

Innbyggertall Fosnes kommune: 628

Flerbrukshuset åpnet januar 2017

• Bedre folkehelse: Flere driver med fysisk aktivitet i 
kommunen

• Attraktive steder: Gode tjenester 
(svømmeopplæring)

• Få råd, og få råd til mer: Et flerbrukshus vi har råd til 
å bygge og drifte: 55% lavere driftskostnader, 70% 
lavere energikostnader. Spart investering ila levetiden 
pga reduserte driftskostnader

• Mindre klimagassutslipp; Smarte energiløsninger 
med 70% fornybar energi, ca 35 tonn mindre CO2-
utslipp pr år tilsvarer 70-80% mindre utslipp pr år

Resultater ved bruk av 
innovativ metodikk i bygg-
anskaffelser



Lokal / regional næringsutvikling

• Nye løsninger: Utviklet integrert teknisk anlegg med 
fornybar energi fra geovarme, solvarme og CO2-
varmepumpe som gir effektiv og energiøkonomisk drift av 
en flerbrukshall. 

OFU-kontrakt sammen med Fosnes og NTNU

• Lokal / regional / nasjonal næringsutvikling: 7 nye 
arbeidsplasser: 2 VVS-ingeniører og 5 rørleggere hos 
Grannes VVS i Namsos.

• Har gitt produkt- og tjenesteutvikling ved nå å kunne tilby 
totaltekniske entrepriser. Har skapt et større marked for 
bedriften

Resultater ved bruk av 
innovativ metodikk i bygg



Planarbeid Markeds-
dialog

Markeds-
dialog

Markeds-
dialog ProsjekteringProgrammering Konsept

Bruk av dialog i planleggingsfasen

• Behov
• Areal- og funksjons-

program
• Brukermedvirkning
• Miljøambisjoner

• Forprosjekt
• Detaljprosjekt
• Beskrivelser
• Kontrahering 

entreprenører, fag

• Muligheter
• Utredning
• Skisser
• Arkitekt og 

rådgiverteam



Bygging
Drift og 

vedlikehold
ProsjekteringPlanlegging

Finansiering
vedtak 

Utførelsesentreprise

Totalentreprise

Samspillsentreprise

Gjennomføringsmodeller

Markeds
dialog

Markeds
dialog

Markeds
dialog

tiltransportering

Hvor i prosessen man er påvirker hva man har dialog om



Bygging
Drift og 

vedlikehold
ProsjekteringPlanlegging

Finansiering
vedtak 

Samspillsentreprise

Innovasjon i samspillsmodell

Markeds
dialog





Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 
- det slippes ut mer CO2 ila byggeperioden 
enn i hele driftsperioden

Hva er mulig nå og framover?

Eksempel:
Et tildelingskriterium «reduksjon av 
miljøbelastninger i byggefasen. 
Redegjørelse av reduksjon av 
klimagassutslipp og lokale utslipp fra 
byggeplass» - vekting 35%



Trondheim kommune har 
hatt 2 markedsdialoger 
ang utslippsfrie bygge- og 
anleggsplasser





Løsninger for lagring av 
solenergi i undervisningsbygg

 



Gode dialoger er….

• Godt planlagt i god tid

• Tid til mobilisering av markedet og 
alle aktører som kan bidra

• Tenk utradisjonelt / nye bransjer

• Blir kommunisert godt (i tillegg til Doffin)

• Er interessante for leverandørene
• Faglig

• Møteplass

• Åpner muligheter for dem



36

Hva betyr det for leverandørene?

Nye 

møteplasser

Ny måte å være 

i kontakt med 
markedet på

Produktutvikling

Nye markeds-
muligheter

Økt mulighet 
for å komme i 

posisjon

Leverandør



• Får kunnskap om hva som er mulig, mulige løsninger

• Blir bedre kjent med markedet

• Kan utfordre tidlig, starte prosesser

• Utnytter leverandørenes kompetanse og får bedre løsninger

• Får bedre bestillerkompetanse og kan utarbeide bedre 
konkurransegrunnlag

Hvorfor er det nyttig med dialog 
for oppdragsgiver



Hva påvirker valg av entreprise og 
gjennomføringsmodell?

1. Målsettingene: Høye og mange mål?

2. Byggets kompleksitet: Hva skal vi bygge?

3. Kompetanse (på entrepriseformen) og kapasitet i 
egen kommune: Har vi egen prosjektleder?

4. Markedet: Hva er entreprenørene vant til? Hva kan 
dem levere? Hva har dem kompetanse på?



Barrierer 

• Er de offentlige organisasjonene 
organisert på en måte som gjør det 
lett å gjennomføre et byggeprosjekt 
innovativt?

• Er de tekniske rådgiverne 
innovative?

• Politikere: Forankring

• Tid

• Små kommuner: Lav kompetanse og 
liten kapasitet, kjøper seg ikke 
nødvendig kompetanse og kapasitet

• Liten utviklingslyst i markedet (hos 
mindre entreprenører?)



Innovative anskaffelser
Norges raskeste 
innovasjonsmotor



innovativeanskaffelser.no

hilde.satertro@nho.no

Prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling
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