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Innovative 
anskaffelser av 
sikringsløsninger
Innovasjonspartnerskap for utvikling av 

fleksible, mobile og bærekraftige bygg for 

Luftforsvarets F-35 kampfly. 
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VÅRT FELLES SAMFUNNSMÅL 

FOR NORGE

Vi skal verne om norsk suverenitet, 
territoriell integritet, vårt demokratiske 

styresett og vår handlefrihet mot politisk, 
militært og annet press. 



Støtte fra Innovasjon 
Norge for å utvikle 
løsninger for å

1. Øke Forsvarsbyggs evne til å 
håndtere midlertidige eller 
endrede behov til EBA.

2. Ivareta Forsvarets behov for mer 
mobil og fleksibel 
infrastruktur/bygningsmasse. 

3. Utvikle sirkulære løsninger som 
bidrar til reduserte 
klimagassutslipp i sektoren.
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Utfordring 1 

Avgrensing og konkretisering:

• Oppgaven er større enn 
budsjettet!

• Budsjett på 15 + 4 millioner

• Et enkelt prosjekt kan ikke løse 
dette alene, men vi må begynne 
et sted.

• Kartlegging og konkretisering av 
hvilket behov innovasjonen skal 
dekke.
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Utfordring 2

Å tenke nytt

• Det er lettere å beskrive 
løsningen enn behovet
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Utfordring 3 

Å formidle oppgaven:

 Visualisering av behovet 
(tegninger, film)

 Historiefortelling internt og 
eksternt

 Engasjere leverandørmarkedet

 Markedsdialog 
(dialogkonferanser og 
prekvalifisering)
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Behovskartlegging

 Behov for fleksibilitet i 
bygningsmassen til en raskere takt 
enn det sektoren kan levere gjennom 
gjeldende investeringsløp.

 Forsvaret har behov for å kunne 
oppskalere / nedskalere på et gitt 
sted på relativt kort varsel. 

 Utviklingsprosess med Forsvarets 
forskningsinstitutt og 3RW 
arkitekter med innovativ ombygging. 

 Vi landet til slutt på konkrete behov 
hos Luftforsvaret knyttet til 
deployering av verkstedsfasiliteter
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M1 M2 M3
Det er behov for moduler for vedlikehold av Luftforsvarets F-35 kampfly ved deployering. Modulene skal kunne 

fraktes ut til midlertidige baser ute i verden. I dag serves dette kun som tomme kontainere som «fylles etter 

beste evne». Behovet er definert inn i tre moduler. 

Behovsbeskrivelse: Fleksible, mobile og bærekraftige 
bygg for deployering av F-35



11

M1

M2

M3

Modul Varighet Funksjon/ egenskap Krav til base Prosjekteier

Noen dager - Inngå i Høy Luftmilitær Beredskap

- Ta minst mulig plass

- Skal fraktes ut på kortest mulig tid

- Innholdet skal kunne drifte et visst antall fly

Flere dager enn M1 - Skal supplere M1 når det definerte antall 

operasjonsdager er flere enn M1 sin kapasitet.

- Har behov for mer infrastruktur

Basen man opererer fra må ha 

resterende infrastruktur som 

strøm- kontor- og hangarfasiliteter

Mer enn 1 måned - Moduler med midlertidig EBA

- Skal dekke de øvrige modulene når basen man 

opererer fra ikke har tilstrekkelig fasiliteter til å 

drifte over lengre tid.

- Mulighet for å ta med materiell ved evt

basevedlikehold

Krever svært begrenset 

infrastruktur utover flyoperative

flater. (strøm?)

Forsvarsbygg

Behovsbeskrivelse: Fleksible, mobile og bærekraftige 
bygg for deployering av F-35
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Verksted for 
redningsutstyr

 Klargjøring, vedlikehold og 
reparasjon av bekledning, hjelm, 
redningsflåter, bremseskjermer 
og lignende. 

 Tre arbeidsstasjoner med 
symaskiner

 Et langt bord for arbeid og 
pakking av bremseskjermer

 Et høyt rom for tørking av 
skjermene
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Lakkverksted

 Vedlikehold og reparasjon av 
flyskrogets overflater. 

 Personlig pusteluftanlegg, 
arbeidsbenk og trykkluft.

 Trenger ikke huse selve flyet. 
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Verksted for hjulbytte

 Reparasjon og bytte av 
landingshjul

 Enkel traverskran med 
løftekapasitet på min. 150 kg 
eller svingkran med radius på ca. 
tre meter. 

 Behov for trykkluft og lager for 
reservehjul



17



Kunngjøring
• Konkurransegrunnlag publiseres

• Behovsbeskrivelse 

• Kontraktutkast for kjøpsopsjonen 

Prekvalifisering av leverandører
• Leverandører velges ut på bakgrunn av FoU-kompetanse

• Leverandører som pre-kvalifiseres inviteres til å gi tilbud (antallet pre-kvalifiserte kan begrenses med utvelgelseskriterier ved behov)

Innlevering av tilbud 
• Overordnet ide/konsept, gjennomføringsevne, og utviklingspris (konkurrerer ikke på pris for endelig løsning)

Forhandlinger 
• Forhandlinger kan skje i flere runder, tar utgangspunkt i tilbudet 

og forhandles om alle sider av tilbudet

• Det kan ikke forhandles om tildelingskriterier og absolutte krav i konkurransegrunnlaget.

Levering av endelig tilbud

Evaluering og tildeling
• Karensperiode på minimum 10 dager 

mellom meddelelse om valg av 

leverandør og inngåelse av kontrakt

Kontrakts-

inngåelse
Hvordan konkurrerer leverandørene om 
innovasjonspartnerskap?
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