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1. Kort om Forsvarsbygg

2. Reguleringsplan

3. Miljø

4. Tidsplan

5. Anskaffelser

6. Bemanning og ressurser





Forsvarsbygg kampflybase

FB kampflybase

Utbygging 
Evenes

Utbygging 
Ørland

Plan og 
eiendom

Stab og 
prosjektstøtte

Miljø



Evenes 

Fremskutt kampflybase og 
base for maritime overvåkningsfly

• Samling av jagerfly og maritime patruljefly på 

Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern 

og baseforsvar, gir en kompakt og effektiv 

løsning som gir god beskyttelse av 

Luftforsvarets ressurser.

• I tillegg er Evenes et område som er viktig for 

mottak av allierte styrker. 

• En samling av ressursene på Evenes, 

beskyttet av langtrekkende luftvern, er derfor 

den beste løsningen operativt.



Miljøstyring og oppfølgingsplan (MOP)

IMPLEMENTERING/ OPPFØLGING

▪ Byggherreorganisasjon

▪ Prosjekterende

▪ Entreprenører

▪ Andre leverandører

▪ Forankring bruker

▪ Avklaringer oppdragsgiver

•Miljøstrategi prosjekt

•MOP ytre miljø

•delMOP

OVERORDNEDE 

FØRINGER

▪ Nasjonale målsetninger 

(energi/ klima)

▪ Forsvarssektorens 

miljømål

▪ FB miljøstrategi

▪ Miljøstrategi Ørland

▪ Miljøstrategi Evenes



Tidslinje

2017 2018 2019 2022 2023 2024



Reguleringsplan - Fagtemaer konsekvensutredninger -
Evenes

• Støy 

(Boliger og fritidsboliger) 

• Nærmiljø og friluftsliv (støy)

• Kulturminner og kulturmiljø 

(også samisk bosetting)

• Reindrift  (støy)

• Landbruk (støy)

• Befolkningens helse

• Forurensing 

(utslipp til vann og grunn)

• Naturmiljø 

(støy og fysiske inngrep)

• Infrastruktur 

(veg, transport, energi, VA)

• Lokal og regional utvikling 

(befolkning, arbeidsplasser)

• Risiko- og sårbarhetsanalyse

• Landskap

• Arealbruk 

(inngrep, endringer)

• Konsekvenser i anleggsfasen



Konkurransegrunnlagets del I og II

• Krav om norske arbeidere som kan autoriseres til Begrenset – Evt. Bruk av 

utenlandske arbeidere krever minimum klarering Konfidensiell og autorisering 

til Begrenset. 

• Samarbeidsavtale med Skatteetaten

• Intensjonsavtale med A-krimsenteret Nordland 

• Samarbeid med LO

• Seriøsitetsbestemmelser i konkurransegrunnlaget. De viktigste presiseringene 

(ikke uttømmende):
• 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



Gjennomføring av konkurranser
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• Alle anskaffelser ihht. Lov om offentlig anskaffelse – forskrift om offentlig 

anskaffelse. 

• Prekvalifisering ihht. Forsvars– og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) for 

prosjekter som inneholder gradert informasjon. Prekvalifiserte entreprenører 

inviteres til å gi pris på prosjektet. 

• 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. 

• Samhandling med entreprenør før kontraktsinngåelse – formål å bli kjent med 

tilbyder samt gjennomgå og ha en omforent forståelse av kontraktens innhold 

og leveransen. 



Entrepriseformer

11

• Høy detaljeringsgrad og gradert 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. 



Status Evenes

Inngåtte rådgiverkontrakter

• Nordic – office of architecture, 
Cowi og Rambøll  
Rådgivergruppe og 
prosjekterende 

• Hinnstein AS - Prosjekterende

• ÅF Advansia – Prosjektledelse, 
prosjekteringsledelse, m.m.

• Byggeledelse – Sweco Norge 
AS
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Agenda
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1. Prosjekter under gjennomføring



SHA – Anleggskontorer/-hotell og bespisning

14

• Grunnarbeider og infrastruktur 

for kontorbygg, anleggshotell, 

anleggskontor, m.m.: Harstad Maskin 

AS

• Kontorbygg: Bjørn Bygg AS

• Leie/drift anleggshotell, anleggskontor, 

kantine: Temporary Space Nordic (tidl. 

Ramirent AS)

 Totalt 170 overnattingsplasser

 80 kontorer for entreprenører

 Kantine

 Priser følger vedlagt samtlige 
konkurransegrunnlag

 Alle entreprenører blir «forpliktet» å 
benyttes fasilitetene. 



Prosjekt Beskyttelse og sikring (Strakstiltak)

Tildelte kontrakter:

- Elumni / Arne H. Johansen 

- Bjørn Bygg

- Harstad Maskin

- Caverion



Prosjekter Evenes

100411 - Fornyelse og oppgradering 

av infrastruktur m/energisentral

• Utfasing av fossilt brensel
• Vann/avløp – rehab. og fremlegging til 

nye bygg. 
• Sterk-/svakstrøm
• IKT
• Fjernvarme/-kjøling
• Veier og plasser

Tildelte kontrakter:
• Harstad Maskin
• Linka AS
• Staurbakk 
• Norsk Bioenergi
• Coromatic



Prosjekter Evenes

• Nytt perimeter rundt flystasjonen

• Hovedadkomstområde

• Sonedeling av basen

• Områdeovervåking

• Vaktlokale (-r) – Ytre vakt og 

reaksjonsstyrke

• Tildelte kontrakter:

• Målselv Maskin

• Harstad Maskin

• PEAB Bjørn Bygg avd. Finnsnes

100412 - Beskyttelse og sikring



Prosjekter Evenes

• Nye forskriftskrav

• Generell fornyelse

Inngåtte kontrakter:

- Vinter entreprenør

- VVS entrepriser under anskaffelse

100413 – Fornyelse og oppgradering av Fuel-

anlegg



(P) Prosjekt 100410 – Oppgradering, tilpasning mv (trinn 1)

To befalsforlegninger

Kjøkken-/ messebygg

Mannskapsforlegning

Fornyelse av 5 bygg og  

totalt 9600 m2

Inngåtte kontrakter:

- Harstadbygg AS
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• Omfang: Prosjektering og bygging av 

mannskapsforlening og to 

befalsforlegninger. Totalt 6800 m2 

• Kontrakt tildelt Skanska Husfabrikken

• Utføres som modulbygg. 

Mannskaps – og befalsforlegninger



Luftvern – delvis påbegynt
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• Omfang: Fornyelse av eksisterende hangar, 
administrasjonsbygg og lagerbygg. 

• Administrasjonsbygg pågår. Øvrige under detaljprosjektering. 

• Tildelte kontrakter: Elumni, PEAB bogstrand



Agenda
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1. Prosjekter under planlegging 



Velferd, undervisning, prest, idrett, kantine og trening 
(VUPIKT) - og sykestue
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• Entrepriseform: Totalentreprise

• Utlysning av konk: Q2 2020

• Anleggsstart: Q3 2020.

• Byggetid: Ca 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



Kapasiteter for hundetjenesten
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• Status: Tilbudsdokumenter under utarbeidelse

• Entrepriseform: Totalentreprise

• Anbud: Q2 2020

• Anleggsstart: Sommeren 2020

• Byggetid: 1-1,5 år

• Entreprisekost: 20 mill. 

• Omfang: Understøttelse av trening, øving og 

skarpe oppdrag med hunde-ekvipasjer, stell og 

fóring av hunder, samt noe kontorfasiliteter. 

Løsningen er basert på tidligere prosjekter.

Bilde fra Rena



Trafikkavviklingsplattform (TAP)
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• Entrepriseform: Generalentreprise
• Utlysning konkurranse: 1. kv. 2020
• Kontrahering: 1. kv. 2020
• Byggetid: 6 mnd.
• Entreprisekost: ca 190 MNOK

• Omfang: 2 x fullverdige 
trafikkavviklingsplattformer for fire 
fly.

• Gjennomføres i to entrepriser, hhv. 
2020 og 2021. 



Forsyningsbygg
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Eksempel

Eksempel

• Status: Utarbeidelse av 

tilbudsgrunnlag pågår. 

• Entrepriseform: Totalentreprise.

• Utlysning konkurranse: 1. kvartal 

2020

• Anleggsstart: Våren 2020

• Anleggslutt: Ultimo 2021

• Entreprisekost: ca 100 MNOK

• Omfang: Lagermottak til 

flystasjonen og enkel garasjering.



Maritimt patruljefly P-8A

• Status: Detaljprosjektering pågår.

• Entrepriseform: General – og 

totalentrepriser. Hoved - og 

sideentrepriser. 

• Utlysning konkurranse: 

Forberedende grunnarbeider, porter 

avholdt. 

• Prekvalifisering av byggentreprenører

og brannslukkeanlegg gjennomført. 

• Utomhusentreprise – kommer. 

• Anleggsstart: Oppstart 2. kvartal 2020

• Anleggsslutt: Årsskiftet 2022/2023

• Entreprisekost: Varierer 

• Omfang: Bygging av takseveier og 

oppstillingsplasser for fly. Bygging av 

hangar og administrasjonsbygg. 
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Infrastruktur: Banelys og rehabilitering av 
takseveier for fly

28

• Status: Prosjektering pågår.

• Entrepriseform: Generalentreprise

• Utlysning konkurranse: Starter 

prekvalifisering våren 2020

• Kontrahering: Fortløpende 

Anleggsslutt: 2021/22

• Entreprisekost: 5-15 MNOK

• Omfang: Banelys: Fornyelse og 

nyetablering av banelys på 

oppstillingsplasser og takseveier for fly.

Rehabilitering av takseveier for fly. 

Utbedring av betongsskader og 

refuging av takseveier. 



Jagerfly F-35

• Omfang: Fornyelse av eksisterende 

hangarbygg og sheltre, nytt 

tilstedevaktbygg og ombygging i fjellanlegg, 

samt bygging av nedfelt Runway Arresting

Gear (RAG)/bremsevaier) i rullebanen

• Utlysning konkurranser:

• Bygg gjennomført – Innstilt entreprenør

• RAG - konkurranse pågår 

• Fornyelsesprosjekter pågår. 

• Anleggsstart: våren 2020

• Byggetid: Varierer fra kontrakt til kontrakt. 

• Inngåtte kontrakter: 

• PEAB Bjørn Bygg avd. Hålogaland innstilt 
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Unntatt offentlighet jf. Off lov §23-1



Ny avisingsplattform
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Status: Forprosjekt under 
utarbeidelse sammen med 
Avinor

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

Anleggsstart: 2020/21 –
forutsatt godkjenning

Byggetid: ca 18 mnd

Entreprisekost:  P.t. ikke 
klar. 

Unntatt offentlighet jf. Off lov §23-1



Boliger utenfor basen
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• Status: I dialog med 
Tjeldsund/Skånland og Evenes 
kommune

• Entrepriseform: 
Rammeavtale/samarbeidsavtaler

• Omfang: Samarbeid med kommunene 
om etablering av utleieboliger i de to 
kommunene etter to alternative 
modeller 

Bilde fra Rena

Unntatt offentlighet jf. Off lov §23-1



Administrativt område - Eksisterende
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Administrativt område I
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