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UTBYGGINGSSJEF KAMPFLYBASE ØRLAND
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F35 har landet i Norge





DIREKTØR FORSVARSBYGG

EIENDOMSSTYRING VIRKSOMHETSSTYRING OG ØKONOMI

KAMPFLYBASE EIENDOMSFORVALTNING RESSURSSENTER
PROSJEKT OG AVHENDING



ØKONOMISK RAMME - ØRLAND OG EVENES
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Ny EBA, fornyelse av eksisterende EBA og innredning på Ørland (9,8 mrd 2017-kroner)

Ny EBA, fornyelse av eksisterende EBA og innredning på Evenes (4,2 mrd 2017-kroner)



Økonomiske rammer og status Ørland 

• Kjente prosjekter i nåværende 
perspektivplan – sum ca 10 MRD.

• Siden det er en base etablert på 
40- og 50-tallet er det ikke unaturlig 
med ytterligere fornyelsestiltak etter 
hvert.

• Hittil forbrukt (omsatt) ca 45%

• Hittil kontrahert 65-70% av kjent 
ramme

• Resterende prosjekteres og legges 
ut til konkurranser i 2018 - 2024



Rådgivningskontrakter

• Bistand til byggherre, slik som prosjektledelse, byggeledelse og div 

støttetjenester for de neste 4-5 årene er kontrahert

• Prosjekteringskontrakter
•For «operative» / graderte bygg / anlegg - ALM-gruppen  

•For «sivile» / ugraderte tiltak - gruppe i regi av NSW / Hjellnes consult



Prosjekter status Ørland 

• Det viktigste som er gjennomført;

• Reguleringsplan, det meste av kulturminnetiltak
• Forberedende arbeider, omlegging ved vakt, anleggskontorer med forlegninger, 

kantine
• Infrastruktur for F35-byggene
• Skvadronbygg 
• Vedlikeholdsbygg
• Forsyningsbygg for F35
• Rullebaneforlengelse
• Oppgradering av befalsforlegning
• Trinn 1 energisentral satt i drift
• Ny befalsforlegning
• Ny mannskapsforlegning
• Nytt brannøvingsfelt
• Kjøpt noen boliger / leiligheter på Ørland

• Noen «pakker» støytiltak utenfor basen



Prosjekter status Ørland

• De viktigste som er under utførelse;

•Div infrastrukturtiltak – flere prosjekter og entrepriser

•Forlegning for mannskap

•Forlegning for befal / vervede

•Miljøtiltak / opprydding PFOS

•Hangarer – flere entrepriser

•AMMO-fasiliteter, 2 entrepriser 
• lager 

• Verksted / utpakkingshall / kaldtlager

•Ytre perimeter

•Flere «pakker» støytiltak utenfor basen



Prosjekter status Ørland

• De viktigste kjente som gjenstår;

• Oppgradering Hårberg skole
• Idrettshall
• Div oppgraderingstiltak ifm operative flater for fly
• Midlertidige flyklargjøringsplasser
• Forsyningsbygg for FLO 
• Vakt- og sikring
• Forlegning for mannskapet
• Alarmmottak

• Tilpasning av hovedadkomst som en del av perimetersikringen
• Utfasing av fossilt brensel
• Energisentral trinn 2
• Kennel
• Kontorer generell fornyelse / nye behov
• Flere trinn støytiltak inne på basen
• Boliger utenfor basen (OPS)
• Verkstedbygg
• Fasiliteter for baseforsvar, herunder sykestue
• Ds for luftvern

• Noen flere «pakker» støytiltak utenfor basen



Bygg og anlegg Evenes



Evenes (Prop 151S)

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.



Evenes - hovedtrekk

• Inntil 63 000 m2 ny 
bygningsmasse.

• Inntil 1000 nye mannskaper, 
befal og ansatte

• Endret støybilde

• Vurdering av å ta i bruk areal på 
vestsiden av rullebanen

• Evt. ny hovedatkomst



Planlagte leveranser (1)

Nr Navn Entreprise 

inkl mva

Konk.

grunnlag

Bygge-

start

Bygge-tid 

inkl

prøvedrift

Merknader

100410 Fornyelse bygg trinn 1 40-70 2 halvår 

2018

2 halvår 

2018

18 mnd Totalentreprise. 

Flere 

delprosjekter

100411 Fornyelse og 

oppgradering av infra. 

m/energisentral

200-400 Sommeren

2018

1 halvår 

2019

36 mnd Generalentreprise

Flere 

delprosjekter

100412 Beskyttelse og sikring 100-200 Sommeren 

2018

1 halvår 

2019

36 mnd Både general- og 

totalentreprise

Flere

delprosjekter

100413 Fornyelse, tilpasninger 

og oppgraderinger på 

eksisterende drivstoff-

anlegg

40-100 2 halvår

2018

1 halvår 

2019

24 mnd Generalentreprise

Nasjonal og 

NATO

100394 Utskiftning av oljekjeler 

(Osmarka)

5-10 Sommeren 

2018

2 halvår 

2018

15 mnd Totalentreprise



Planlagte leveranser (2) - KVU

Nr Navn Entreprise 

inkl mva

Konk.

grunnlag

Bygge-

start

Bygge-tid 

inkl

prøvedrift

Merknader

QRA/HLB 40-75 MNOK 1 halvår 

2019

1 halvår 

2019

24 mnd

MPA 400-750 MNOK 1 halvår 

2019

2 halvår 

2019

30 mnd

Luftvern 30-75 MNOK 2 halvår 

2018

1 halvår 

2019

18 mnd

Forlegninger 75-200 MNOK 2 halvår 

2018

2 halvår 

2018

36 mnd Totalentrepriser

Boliger 2 halvår 

2018

2019 48 mnd

Baseforsvarskvadron 50-100 MNOK 2 halvår 

2019

2020 18 mnd

Baseskvadron/Sykestue 75-150 MNOK 2 halvår 

2019

2020 24 mnd

Forsyningsbygg og 

verkstedfasiliteter

100-200 MNOK 2 halvår 

2019

2020 24 mnd



Gjennomføringsstrategi

Anskaffelser

• Standardiserte løsninger

• Formingsveileder

• Nøkternhet

• Konkurranser med forhandlinger

• Prekvalifisering

• konkurranser sendes til de prekvalifiserte

• Mye totalentrepriser

• Enkelte prosjekter gjennomfører byggherren 

detaljprosjektering

• Samhandlingsperiode

• Elektronisk konkurransegjennomførings-

verktøy

• Mercell

• Forsvarsbygg har som målsetning å ta i bruk 

Mercell for de aller fleste konkurranser; 

herunder minikonkurranser, innhenting av 

tilbud under FOA del I og kunngjøringer for 

øvrig

• Som tidligere vil kunngjøringer etter FOA del 

II/III /FOSA del II havne på Doffin og i TED
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Forsvarsbygg.no

For leverandører: https://www.forsvarsbygg.no/no/om-oss/for-leverandorer/

https://www.forsvarsbygg.no/no/om-oss/for-leverandorer/

