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RIF skal være en aktiv pådriver for en 
bærekraftig utvikling og for et høyere 
tempo i den grønne omstillingen av Norge. 

RIFs Bærekraftspolicy



RIFs anbefalinger

1. Premier miljø- og klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser

2. Innfør nye reguleringer som stimulerer til innovasjon

3. Sett strengere standarder for bærekraftig bygg og infrastruktur



Premier miljø-
og klimavennlige 
løsninger i 
offentlige 
anskaffelser
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Valg av klimavennlige løsninger må belønnes i offentlig anskaffelser 
ved å gi en prissatt konkurransefordel ved lavere klimafotavtrykk, for 
eksempel gjennom pris pr tonn CO2-ekvivalenter. 

Det må stilles økte krav til bestiller- og planleggingskompetanse i 
alle anskaffelser, blant annet for å sikre samspill og 
livsløpsplanlegging som kan spare penger, natur og miljø.

Øke bruken av verdibaserte anskaffelser hvor leverandørens 
kompetanse og evne til å skape best mulig samfunnsnytte. 



Innfør nye 
reguleringer 
som stimulerer 
til innovasjon
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Valg av klimavennlige løsninger må belønnes i offentlig anskaffelser ved å gi 
en prissatt konkurransefordel ved lavere klimafotavtrykk, for eksempel 
gjennom pris pr tonn CO2-ekvivalenter

Det må innføres sterkere incentiver for samordning mellom bygg- og 
anleggsprosjekter i offentlig og privat regi. 

Bedre partnerskap er et viktig bidrag til innovasjon, og for å sikre 
minst mulig arealbeslag, naturinngrep og materialbruk i forbindelse 
med utbyggingsprosjekter. 

Krav beskrevet i  håndbøker og andre relevante regelverk må 
oppdateres for å fange opp ny teknologi og muligheter for mer 
bærekraftige løsninger.



Sett strengere 
standarder for 
bærekraftig 
infrastruktur 
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Infrastruktur og bygg må formes og bygges for å tåle ekstremvær. 

Ved plassering og planlegging av bygg og infrastruktur, må det stilles strengere 
krav om at det tas hensyn til lokale klimaforhold og fremtidig klimaendringer. 

Livsløpsplanlegging som hensyntar klima, natur og miljø må inn i all 
planlegging av vedlikehold, oppgradering og investeringer i bygg og 
infrastruktur. 

Det må stilles et absolutt krav om bruk av bærekraftsanalyser i alle store 
offentlige utbyggingsprosjekter


