
DIALOGKONFERANSE 

DEPONERING/RENSING 

AV SKYTEBANEMASSER  

24. mai 2013 



Agenda 

 09:30: Registrering 

 

 10:00: Informasjon om anskaffelsesprosessen (Oddgeir 

Ekerhovd) 

 

 10:15: Informasjon om Forsvarsbyggs behov (Pål Skovli 

Henriksen) 

 

 12:00: Lunsj  

 

 12:30 – 16:00: En-til-en møter med hver enkelt leverandør  

     (ca 25 minutter per leverandør) 

 



Praktisk informasjon 

 Lunsj serveres i eget rom ved siden av kantina 

 En-til-en møter:  

 Dere vil bli hentet til en-til-en møtene. Møt ved inngangen til auditoriet.  

 Vi har kort tid, så vi går "rett på sak" 

 Hensikten er diskusjon rundt og utdyping av de spørsmålene dere har 

sendt svar på.  

 

Møtetidspunkter for dialogmøter:  

Klokkeslett Pål Skovli Henriksen og Torbjørn Henriksen Oddgeir Ekerhovd og Kjersti Furset

12:30 Miljøteknikk terrateam AS Perpetuum AS

13:00 Norsk Gjenvinning Norge AS Iris Produksjon AS og SP Maskin AS

13:30

Veidekke Entreprenør AS og Bergmesteren 

Raudsand AS Implenia Miljø AS

14:00 AF Decom NOAH AS

14:30 Rekom AS, SAKAB AB, Miljøressurs Norge AS

15:00 Lindum AS



En profesjonell, offentlig  

eiendomsaktør som bygger,  

drifter og selger eiendom  

for Forsvaret 



Norges største  

eiendomsforvalter 

 Vi har en eiendomsportefølje på ca 

4,2 mill kvm bygningsmasse fordelt 

på ca 13 000 bygg og anlegg 

 Vi leier ut over 3,6 mill kvm 

bygningsmasse 

 Vi omsetter for ca 6,3 mrd kroner  

i året 

 Vi har 1600 ansatte 

 



Til stede  

over hele Norge 



Formål med dialogkonferansen 

 Informere markedet om våre planer de neste årene 

 

 Få informasjon vi kan bruke til utarbeide konkurransegrunnlag 

for anskaffelse 

 Hvilke muligheter finnes i markedet 

 Hva kan utvikles 

 Hva hører naturlig sammen i en anskaffelse  

 



Hva skjer etter dialogkonferansen? 

 Presentasjonene blir offentliggjort 

 

 Leverandører får mulighet for å ettersende tilleggsinformasjon 

 Basert på informasjon Forsvarsbygg får under konferansen kan vi komme 

med tilleggsspørsmål 

 Det blir kunngjort en frist for ettersending av tilleggsinformasjon 

 Også de som ikke har deltatt på konferansen kan sende 

tilleggsinformasjon 

 

 Forsvarsbygg vil kunngjøre en eller flere anskaffelser 

 Konkurranseform og innhold vil avgjøres basert på informasjon vi får ifm. 

konferansen 

 


