
Bærekraftige leieforhold
Nye bestemmelser og krav fra statlige leietakere

Oslo, 11.10.2022 ved avdelingsdirektør Marit Sofie Roheim



Rådgivningstjenesten innleie av lokaler

Kjerneoppgave

Bistår med anskaffelse av bærekraftige kontorlokaler over hele Norge 
Gjennom alle faser knyttet til leieforholdet, ved utvikling av arealkonsepter, relokalisering, 
inngåelse av leieavtaler eller reforhandling av eksisterende avtaler. Fra innflytting til 
fraflytting og tilbakelevering.

I tillegg bidrar inn i politikkutformingen

Oppdragsporteføljen

48-50
Løpende 
oppdrag

19
Estimerte nye 
leiekontrakter 

2022

6-11
Måneder i snitt i 
gjennomførings-

effektivitet fram til 
signering

3-13
Parallelle 

oppdrag pr. PL

7
Prosjektledere. 

Nyrekruttering er
igangsatt

Areal og økonomi

35-50%. 
arealeffektivisering 

pr. ansatt

28-48%
kostnads-

effektivisering pr. 
ansatt pr. år

Ca. 2 milliarder
i oppnådd besparelse i netto nåverdi 

2018-interim 2022



Innledning

Kriteriesettene og 
evalueringsmetodikk er under 

utvikling. Derfor tar jeg forbehold 
om mulige endringer
- men det er slik Statsbygg tenker nå



Bærekraftperspektivet er ikke noe nytt; men……..

Arealeffektivisering BTA kvm pr. ansatt 2017- februar 2022



Statsbygg ønsker å styrke 
gjennomføringskraften 

…….fra fragmentert til et mer 

helhetlig bærekraftperspektiv 



Plattform



Seriøsitet Lokalisering 
og adkomst 

Miljøeffektiv 
bygningsmasse/

lokaler

Ombruk/
gjenbruk

Arealeffektivitet Inneklima 
og helse

Drift –og 
energibruk

Kommersielle 
vilkår (totalpris)

Sosial 
bærekraft

Brukerkrav
(funksjonelle
arbeidsplass-
løsninger)

Klimabasert 
bærekraft

Økonomisk 
bærekraft

Strategisk valg – 8 bærekraftsområder



Helhetlig 
bærekraftperspektiv

Seriøsitet

Kommersielle vilkår

Ombruk/gjenbruk

ArealeffektivitetLokalisering og 
adkomst

Drift- og 
energiforbruk

Miljøeffektiv 
bygningsmasse

/
lokaler

Inneklima og 
helse

8 prioriterte bærekraftsområder

1. Mål 2. Metode 3. Indikatorer

Bærekraftsområdene:

1. Skal ha sitt eget målbilde, for å sette ambisjon og ta en ledende posisjon
2. I tillegg skal det metodisk settes standard gjennom kriteriesettene  

hvordan nå målet
3. Tilbudene skal evalueres opp mot fastsatte indikatorer



Etablerer bærekraft som et konkurransefortrinn 
for tilbydere som utmerker seg på bærekraft

Tydelige kriterer i konkurransegrunnlaget 
med forankring i mål metode og 
indikatorer  fra de 7 bærekraftsområdene 

Hovedinnretning i evalueringen av tilbudene:
Tydelig definerte kriterier som utelukker tilbydere 
som ikke er forenlige med minstekrav

Posisjonering:

1. Tilpasse nivåene på kriteriesettene i et mer 
helhetlig bærekraftperspektiv

1. Evaluere tilbudene ut i fra Statsbyggs kriterier
2. Innføre bærekraftsprestasjon gjennom

bærekraftscore



Tilbudenes 
bærekraftsprestasjon

Evaluering av hvert 
bærekraftsområde i 

tilbudene skal tildeles 
en bærekraftscore. 

Deretter skal hver tilbud
akkumuleres opp til en 
bærekraftprestasjon 

Miljøeffektiv bygningsmasse/lokaler
Score: ?

Seriøsitet
Score: ?

Lokalisering og adkomst
Score: ?

Kommersielle vilkår (totalpris)
Score: ?

Arealeffektivitet pr. ansatt
Score: ?

Ombruk/gjenbruk
Score: ?

Inneklima
Score: ?

Drift- og energibruk 
Score: ?

Det betyr…………
tilbud som møter Statsbyggs 
kriteriesett etter bærekraft –
styrker sin konkurransekraft



Datadrevet konkurransegjennomføring i Statens innleie 

Trinn 1

•Tilbydere må kvalifisere 
seg på SERIØSITET

Trinn 2

•Kvalifiserte tilbydere vil 
motta 
konkurransegrunnlaget 
med reviderte 
bærekraftskriterier

Nytt 



Tentativ fremdrift

a) Utviklingsarbeid

•Definere kriteriesett 
innen de 8 områdene i 
workshop oktober

•Justere til endelige mål, 
metode og KPIer innen 
de 8 områdene

b) Utviklingsarbeid

•Revidere 
tilbudsinvitasjon, 
kravspesifikasjon og det 
øvrige materiellet i 
konkurransegrunnlaget

•Revidere 
evalueringsmetodikk

•Revidere 
tildelingskriteriene

I tillegg revidere

•Leieavtalen
•Etisk Egenerklæring
•Veileder

Mål: Staten etterspør 
bærekraftige kontorlokaler 
og tar bærekraftige valg 

•Gjennomføre 
konkurranser i markedet 
og etterspørre 
bærekraftige 
kontorlokaler

•Evaluere ihht. ny 
metodikk basert på 
bærekraft 

Oktober - november November - desember Desember – 1. kvartal 2023 



Takk for meg


