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TRONDHEIM 15.01.2020



Agenda

 Velkommen
 Informasjon om Forsvarsbygg
 Nye prosjekter på Ørland og 

Værnes
 Nye prosjekter på Evenes
 Investeringsportefølje forøvrig
 Øvrige enkeltprosjekter i regionen
 Aktuelle rammeavtaler for 

regionen som skal fornyes
 Oppsummering 
 Mingling



Organisasjon

UTVIKLING



Strategisk 
ambisjon

Den beste 

totalleverandøren av 

EBA 

til forsvarssektoren i 

fred, krise og krig

Tillit   – Ansvar   – Innsikt   – Integritet
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Ørland, Værnes og 

Evenes

• Entrepriseformer 

• Konkurransegrunnlag



Entrepriseformer
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 Høy detaljeringsgrad og graderte prosjekter utføres som generalentreprise

 Noe mindre detaljeringsgrad og / eller ugraderte prosjekter, for eksempel, 
mannskaps– og befalsforlegninger utføres som totalentrepriser.  Beskrivelser ihht. 
bygningsdeltabellen på 2 og 3- siffernivå, dvs. til dels høy detaljeringsgrad. 



Konkurranser – prekvalifisering
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 Prekvalifisering ihht. Forsvars– og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) for prosjekter som 
inneholder gradert informasjon. Prekvalifiserte entreprenører inviteres til å gi pris på 
prosjektet. 

 Konkurranser som ikke inneholder gradert informasjon gjennomføres ihht. Lov om 
Offentlig anskaffelse (LOA). 

 Tildelingskriterier vil variere litt ift. innhold/kompleksitet i prosjekt. 

 Konkurranser med forhandling – sikre god dialog og entydig forståelse av tilbud med 
tilbyder. Gir anledning å avdekke evt. feil forståelse og/eller prising av tilbud. 



Konkurransegrunnlagets del I og II

 Samarbeidsavtale med Skatteetaten

 Intensjonsavtale med A-krimsenteret (Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og 
NAV) 

 Samarbeid med LO

 Seriøsitetsbestemmelser i konkurransegrunnlaget. De viktigste presiseringene:

 Minimum 5 % lærlinger av arbeidede timer på samme byggeplass 

 Minimum 40% faglærte av arbeidede timer på samme byggeplass 

 «Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter» og «Allmenngjøringsforskrifter» skal 
følges.

 Leverandørene må ha medlemskap i StartBANK

 Krav om synlig HMS-kort

 Bruk av ENK og innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherre. 

 All kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet skal foregå på norsk



Sikkerhet

Ugraderte prosjekter på Ørland og Evenes flystasjon

• Alt utførende personell må autoriseres til BEGRENSET
Krav om norsk statsborgerskap (*)

Graderte prosjekter i tilknytning til Ørland og Evenes flystasjon

• Alt utførende personell må ha klarering og autorisering til KONFIDENSIELT (eller høyere)
Krav om norsk statsborgerskap (*)

• For enkelte prosjekter, hvor utførende personell ikke håndterer gradert informasjon, vil det unntaksvis 
være tilstrekkelig med autorisasjon til BEGRENSET

Autorisasjons- og klareringsnivå

• Begrenset: taushetserklæring og autorisasjonssamtale
Konfidensielt: klarering, taushetserklæring og autorisasjonssamtale

(*) Utenlandske statsborgere

• Dersom det ikke finnes tilgjengelig kompetanse med norsk statsborgerskap, kan det etter søknad gis tillatelse til å klarere (norsk 
sikkerhetsklarering) og autorisere utenlandske statsborgere. Det er alltid Forsvarsbygg som vurderer behov, og det er Forsvarets 
sikkerhetsavdeling som saksbehandler og evt godkjenner. Dette er en tidkrevende prosess, og det vil være på entreprenørens risiko med tanke 
på tidsforbruk og resultat. Behov er ikke ensbetydende med godkjenning.
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Kommende prosjekter 

og behov

• Ørland 

• Værnes

• Evenes

• Øvrig investeringsportefølje



Ørland - Vaktbygg

 Status: Gjennomføringsoppdrag mottatt

 Entrepriseform: Generalentreprise, gradert anskaffelse

 Utlysning av konkurranse bygg: Medio 2020

 Antatt anleggsstart: Q4 2020

 Byggetid: 1-2 år

 Entreprisekostnad: ca 75 mill. kr

 Omfang: Kontorbygg over 2 plan, delvis plasstøpt



Ørland - Rehabilitering taxebane Yankee

 Status: prosjektering – konkurranse med 
forbehold om finansiering

 Entrepriseform: Hovedentreprise, mulig 
flere entrepriser

 Utlysning av prekvalifisering: Februar 
2020

 Antatt anleggsstart: Q3-Q4 2020

 Byggetid: 2 år

 Entreprisekostnad: ca 250 mill. kr

 Omfang: Breddeutvidelse, reasfaltering, 
banelys ink. føringsveier, drens, 
sikkerhetsområde



Ørland - Ytre perimeter fase 5

 Status: Prosjekteringsfase

 Entrepriseform: Generalentreprise 

 Utlysning av konkurranse bygg: Q2-3/2020

 Antatt anleggsstart: Q4 2020

 Byggetid: 1 år

 Entreprisekostnad: ca 60 mill. kr

 Omfang: Gjerde med tilhørende funksjoner



Ørland - Kennel

15

 Status: Forprosjekt forventet godkjent 
sommeren 2020

 Entrepriseform: Totalentreprise

 Utlysning av konkurranse bygg: Høst 
2020

 Anleggsstart: Q1 2021

 Byggetid: 1 år

 Entreprisekostnad: 35-40 mill. kr

 Omfang: Utvidelse av kennelplasser og nytt 
administrasjonsbygg

Bilde fra Rena



Ørland - Fornyelse boliger

 Status: Forprosjekt ferdig Q2 2020

 Entrepriseform: Totalentreprise?

 Utlysning av konkurranse bygg: Q3 2020

 Antatt anleggsstart: Q1-Q2 2021

 Entreprisekost: ca 50 mill. kr

 Omfang: Fornyelse av eksisterende boliger 
på Ørland



Ørland – Kontorbygg

 Status: Forprosjekt 2020 

 Entrepriseform: Hovedentreprise

 Utlysning av konkurranse bygg: Q4 
2020

 Antatt anleggsstart: Q1 2021

 Byggetid: 6 mnd

 Entreprisekost: ca 20 mill. kr

 Omfang: Gradert kontorbygg



Ørland – Rehabilitering kjøkken/messe

18

 Status: Forprosjekt 2020. 

 Entrepriseform: Under vurdering

 Utlysning av konkurranse bygg: ca. Q1 
2021

 Anleggsstart: Q2 2021

 Byggetid: 1 år

 Entreprisekostnad: 80-90 mill. kr

 Omfang: Ombygging av kjøkken, generell 
fornyelse av bygg 3000 kvm

Bilde fra Rena



Ørland – Nye bygg luftvern

19

 Status: Forprosjekt 2020. Ikke finansiert

 Entrepriseform: General/totalentreprise

 Utlysning av konkurranse bygg: Høst 
2022

 Anleggsstart: Q1 2023

 Byggetid: Ca 2 år

 Entreprisekostnad: ca 100 mill. kr

 Omfang: 2000-4000 kvm nye 
kombinasjonslokaler

Bilde fra Rena



Ørland – Anlegg for bakkedrivstoff
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 Status: Forprosjekt 2020.

 Entrepriseform: General/totalentreprise

 Utlysning av konkurranse bygg: Høst 
2020

 Antatt anleggsstart: Q1-2021

 Byggetid: ca. 6 mnd

 Entreprisekostnad: ca 8 mill. kr

 Omfang: Nye tanker og fylleanlegg

Bilde fra Rena



Ørland - Beredskapsdam

 Status: Prosjektering

 Entrepriseform: Generalentreprise

 Utlysning av konkurranse : Q1 2020.

 Antatt anleggsstart: Q3 2020

 Byggetid: ca 3-4 mnd

 Entreprisekost: ca 6 mill. kr

 Omfang: Bygging av beredskapsdam for evt. separering av 
forurenset overvann



Værnes – Hovedinfrastruktur VA, EL mm
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 Status: Forprosjekt 2020.

 Entrepriseform: Generalentreprise

 Prekvalifisering: Høst 2020

 Anleggsstart: Høst 2021

 Byggetid: 2-3 år

 Entreprisekostnad: ca 120 mill. kr

 Omfang: Nye hovedgrøfter for VA, 
fjernvarme, IKT mm

Bilde fra Rena



Andre kjente behov

 Ørland – Relokalisering kjøretøyverksted

 Ørland – Rullebane sikkerhetssoner og reasfaltering

 Ørland – Nybygging og rehabilitering av diverse plattformer og taxebaner

 Ørland – Flyshelter

 Ørland – AWACS plattform

 Ørland – Renseløsning drivstoffledninger

 Værnes – EBA for Heimevernet på Værnes

 Værnes – Perimeter og ny hovedvakt

 Værnes – Renovering av bygg/anlegg
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Anskaffelsesprosess

Prekvalifisering nå utlyst på Doffin/Mercell:

• Kunngjøringsdato: 2019-12-19

• Doffin referanse: 2019-399260

• Tilbudsfrist: 2020-01-31

• URL: https://doffin.no/Notice/Details/2019-399260

Tilbudsbefaring / infomøte den 16.01.2020 på tomta.

Byggefase:

1,5 – 2 år med bygging.

Prosjekt 100291: OPS Trinn 2: Meieritomta på Brekstad 
Anskaffelse av 68 boenheter (4 etg + p-kjeller)
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Prosjekt 150034: Avhending, sikring og riving
Eiendommer i rød støysone på Ørland

Anskaffelsesprosess

• Planlagt ytterligere to entrepriser med ca. 

35 eiendommer

• Fordeles på år 2020 og 2021 

• Normalentreprisen innen avhending er 

normalt i størrelsesorden MNOK 10 til 25. 

• Innen avhending vil det trolig bli noen 

flytteoppdrag knyttet til vernede bygninger. 
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Anskaffelsesprosess

• Planlagt utlysning av entreprise med ca. 30 

fritidsboliger på Agdenes medio februar 

2020

• Kommer muligens ytterligere en entreprise 

med boliger i rød støysone på Ørland i 

løpet av 2020

• Planlagt ferdigstilt i 2020 (mulig noe i 2021)

• Entrepriser i størrelsesorden 10-20 MNOK

Prosjekt 150035: Støytiltak utenfor basen
Støytiltak på eiendommer i gul og rød støysone - Ørland og Agdenes





Velferd, undervisning, prest, idrett, kantine og trening 
(VUPIKT) - og sykestue
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 Status: Godkjent i Stortinget i des. 
2019

 Entrepriseform: Totalentreprise

 Utlysning av konk: Q2 2020

 Anleggsstart: Q3 2020.

 Byggetid: 1,5 år

 Entreprisekost: 100-150 mill. kr

 Omfang: Understøtte 
velferdstjenesten, livssyn, idrett, 
kantine mm for de vernepliktige 
mannskapene og annet inneboende
personell, samt sykestue med 
behandlingskapasitet. Ca 4000 m2

Bilde fra Rena



Forsyningsbygg
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 Status: Godkjent i Forsvarsdepartementet i 
des. 19

 Entrepriseform: Totalentreprise

 Utlysning av konk bygg: Q1 2020

 Anleggsstart tomt: Q1 2020.

 Anleggsstart bygg: Q3 2020

 Byggetid: 1-1,5 år

 Entreprisekost: 75-100 mill. kr

 Omfang: Nytt forsyningsbygg med 
funksjoner for Forsvarets 
logistikkorganisasjon. Post-/varekontroll, 
kontorer, lager, garasjer og 
intendanturdepot. Ca 3000m2

Bilde fra Rena



Bygg til hundetjenesten
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 Status: Godkjenning av prosjektet i 
Forsvarsdepartementet i jan. 20

 Entrepriseform: Totalentreprise

 Utlysning av konk: April 2020

 Anleggsstart: Q3 2020.

 Byggetid: 1-1,5 år

 Entreprisekost: 20-30 mill. kr

 Omfang: Kennel, kontorer, 
undervisningsrom, veterinærfasiliteter, 
uteområder. Ca 1000m2

Bilde fra Rena



Luftvern

31

 Entrepriseform: Generalentreprise 

 Utlysning konkurranse: 
Prekvalifisering 4. kvartal 2019

 Kontrahering: 1 kvartal 2020

 Anleggslutt: Ultimo 2021

 Entreprisekost: ca 20 MNOK

 Omfang: Rehabilitering av 
eksisterende bygg: Kombihangar, 
kaldgarasje, kontorbygg og 
luftvernteknisk verksted. 
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Ny avisingsplattform

 Status: Forprosjekt under 
utarbeidelse sammen med 
Avinor.

 Omfang: Ny avisningsplattform 
som ivaretar behov for både 
Forsvaret og Avinor inkl
snødeponi mv.

 Anleggsstart: 2020/21

 Byggetid: Ca 18 mnd



Trafikkavviklingsplattform (TAP)
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 Entrepriseform: Generalentreprise

 Utlysning konkurranse: 1. kv. 2020

 Kontrahering: Sommer 2020

 Byggetid: 1-1,5 år

 Entreprisekost: ca 190 MNOK

 Omfang: To stk fullverdige 
trafikkavviklingsplattformer for fire 
fly.



Maritimt patruljefly P-8A

 Status: Alternativ plassering utredet. 
Detaljprosjektering pågår. Det er inngått 
kontrakt for porter, og klar for signering av 
entreprenør ifm grunnarbeider. 

 Entrepriseform: Generalentrepriser

 Utlysning: 1. kvartal 2020 for utomhus.

Prekvalifisering av bygg gjennomført.

 Entreprisekost: ca 200 MNOK

 Omfang: Bygging av takseveier og 
oppstillingsplasser for fly samt noe 
infrastruktur i bakken. 
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Norges nye ubåter
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• FB skal etablere ny kapasitet til 
understøttelse av 4 stk. ubåt ved 
Haakonsvern og Ramsund

• Prosjektet omfatter vedlikeholds-, 
undervisnings- og  kontorfasiliteter. 
(gradert prosjekt)

• Entreprisekost: ca 1,5 mrd. kr
• Stortingsbehandling til våren.
• Byggestart 2021-2022. Anlegget skal 

stå ferdig i 2026



Nye militære sensorer for luftromsovervåking

 FB skal etablere fasiliteter for understøttelse av nye 
militære sensorer (radarer) for overvåking av norsk 
luftrom. Tiltakene vil gjennomføres ved flere 
lokasjoner i Norge

 Omfatter veier, plasser og teknisk infrastruktur, samt 
drifts- og vedlikeholdsanlegg. (Gradert prosjekt) 

 Etableres på steder med utfordrende beliggenhet og 
krevende klimatiske forhold 

 Entreprisekost: ca. 1,0 Mrd. kr.

 Stortingsbehandling våren 2019.

 Første byggestart 2020-2021. Anleggene planlegges 
ferdigstilt fortløpende fra 2022 og frem til 2026.
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Finnmark landforsvar
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 Garnisonen i Porsanger
 Finnmark landforsvar er planlagt etablert i 

garnisonen i Porsanger

 Leiren skal fornyes, samt at det skal etableres nye 
fasiliteter for understøttelse av Hærens 
oppbygging.

 Endelig omfang vil bli bestemt gjennom den nye 
landmaktsutredningen og arbeidet med ny 
langtidsplan.

 Entreprisekost: Ca 800 mill. kr.

 Byggearbeider 2021-2024.
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Øvrige 

enkeltprosjekter

• Eiendomsforvaltning Region Midt



Eiendomsforvaltning Region midt
Prosjekter 2020

Hammarnesodden

Fjellsikring

Namdalseid

Betongrehabilitering, kai

Ørland

Asfaltering

Hegra

Fjellsikring, hule

Værnes

Asfaltering

Haltdalen

Vegetasjon/ vei/ betong

Setnesmoen

Taktekking, vernet bygg
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Rammeavtaler



Reetablering av regionale 
rammeavtaler
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 Byggentreprenørtjenester for 
Region midt

 50-60 millioner over 4 år i forrige 
runde, økende

 Utløper oktober 2020

 Kontraktsstrategi ikke utarbeidet

 Geografisk inndeling

 Type avrop (små/større)



Reetablering av 
rammeavtaler forøvrig
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 Byggautomasjon og sd-anlegg

 Asfaltering inkl. flyoperative flater

 Service/vedlikehold av 
trykkluftkomponenter

 Service/vedlikehold av 
industriporter

 Service/vedlikehold av manuelt 
slokkeutstyr



Reetablering av 
rammeavtaler forøvrig
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 Rådgivende ingeniør, alle fag

 Håndtering av forurensede masser

 Lås og beslag
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Oppsummering
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Hvordan kommer dere i kontakt med oss?

Ønsker dere å ta kontakt med oss bruk gjerne 

anskaffelser@forsvarsbygg.no
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• På våre nettsider har vi egne 
sider hvor kommende 
anskaffelser for Ørland og 
Evenes legges ut.

• Tilsvarende side for Finnmark 
Landforsvar er under 
oppbygging.

• Vi håper å kunne 
tilgjengeliggjøre en komplett 
oversikt over kommende 
anskaffelser på våre nettsider i 
løpet av første halvdel av 2020.https://forsvarsbygg.no/no/om-oss/for-leverandorer/

For leverandører



Forsvarsbygg benytter Mercell som sitt konkurranse-
gjennomføringsverktøy.

Det er mulig å abonnere på rapporter fra Mercell basert på 
CPV-koder og det er lett å få hjelp til å levere tilbud fra Mercell
sin supporttjeneste.



16. januar 2020Bunntekst
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Forsvarsbygg er i gang med 

planlegging av vår egen 

leverandørkonferanse – føringene 

fra behandling av ny LTP sentralt

Sted: Oslo

Dato: 22. september 2020

Følg med på forsvarsbygg.no for ytterligere 

informasjon



VI BYGGER 

FORSVARSEVNE 

HVER DAG




