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1. SAMMENDRAG
1.1 Innleiing

Føremålet med denne proposisjonen er å be om
Stortinget si godkjenning av oppstart av seks nye
investeringsprosjekt, og å orientere Stortinget om
nokre andre planlagde prosjekt og saker.

Utgangspunktet for godkjenning av investerings-
prosjekta i Forsvaret er budsjettproposisjonen.
Denne proposisjonen er såleis eit tillegg til budsjett-
proposisjonen.

1.2 Innehald
Proposisjonen har følgjande innhald:

– Godkjenning av kostnadsramme for fire nye
eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt (kap.
1710 post 47): Oppbygging av "High Readiness
Force" (HRF) i Rena leir, Oppgradering av byg-
ning 39 på Akershus festning, Kommandoplass
for Forsvaret sitt operative hovudkvarter på
Reitan og Fleirbrukshall Skjold fase 2.

– Godkjenning av kostnadsramme for to nye mate-
riellprosjekt (kapittel 1760, post 45 ): Nytt
logistikk- og støttefarty og Landbasert, indirekte
eldstøtte (artilleri).

– Informasjonssaker: Modernisering av Hæren,
LOS-programmet i Forsvaret og Kjøp av inn-
leigde kystvaktfarty.

1.3 Nye prosjekt for godkjenning (kap. 1710)
1.3.1 Oppbygging av High Readiness Force 

(HRF) i Rena leir
Hæren si lokalisering i framtida vil vere sentrert

rundt Indre Troms og Østerdalen garnison, jf. Stortin-
get sitt vedtak og føringar i Innst. S. nr. 318 (2007–
2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007–2008). High Readiness
Force (HRF)-avdelingane i Hæren er lokaliserte til
Rena leir. Desse er Telemark bataljon og taktiske
støtte- og logistikkavdelingar. Dei taktiske støtte- og
logistikkavdelingane har til føremål, saman med
Telemark bataljon, å gi Hæren evne til å møte både
nasjonale krav og krav stilt av NATO til reaksjon og
uthaldenheit. Avdelingane er under oppbygging og
har behov for nye bygg- og anleggsfasilitetar for å
sikre høveleg trening, drift, samvirke og beredskap.

HRF-avdelingane er oppsette med eit bredt spek-
ter av køyrety, utstyr og konteinarar. Dette fører med
seg behov for ulike typar garasjar og plass for lagring
for å ta vare på materiellet og utdanninga på materi-
ellsystema. Prosjektet omfattar bygging av eit isolert
garasjebygg, ein varmgarasje og ein ny kennel. I til-
legg er det ei mindre ombygging frå undervisingsrom
til kontor i Rena tekniske verkstad.

Prosjekt for oppbygging av HRF er føreslege
gjennomført innanfor ei kostnadsramme på 126 mill.
kroner.

1.3.2 Oppgradering av bygning 39 på Akershus 
festning

Bygning 39 på Akershus festning er eitt av bygga
i Myntgata 1-kvartalet. Før flyttinga til det nye lei-
ingsbygget i desember 2006, hadde Forsvarsdeparte-
mentet sine kontor mellom anna i bygning 39. I arbei-
det med å avdekkje status i eksisterande konstruksjo-
nar i bygget, er det funne omfattande sopp- og
råteskadar. For å utbetre desse skadane, må det gjen-
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nomførast store bygningsarbeid. I tillegg må grunn-
mur, utvendige vegger, tak og vindauge utbetrast.
Vidare må dei tekniske anlegga i bygget gjennomgå
full oppgradering.

Prosjektet omfattar utvendig og innvendig reha-
bilitering av bygning 39 på Akershus festning. For-
svaret har eit stort behov for kontorareal, og areala er
tilpassa Forsvaret sitt behov for eit generelt kontor-
bygg. Det vert lagt opp til ei delt løysing mellom kon-
torlandskap og kontor. Bygning 39 er eit verna bygg,
og antikvariske interesser vil bli ivaretatt i gjennom-
føringa av prosjektet.

Prosjekt for oppgradering av bygning 39 på
Akershus festning er føreslege gjennomført innanfor
ei kostnadsramme på 121 mill. kroner.

1.3.3 Kommandoplass for Forsvarets operative 
hovudkvarter på Reitan

Ved handsaminga av Innst. S. nr. 318 (2007–
2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007–2008), vart det vedteke
å leggje ned det noverande hovudkvarteret på Jåtta og
opprette eit nytt Forsvarets operative hovudkvarter
(FOH) på Reitan. Hovudkvarteret skal vere i drift
seinast 1. august 2009.

Det er behov for å gjere einskilde tiltak i det
eksisterande fjellanlegget for å tilpasse anlegget til
den nye verksemda. Dei viktigaste tiltaka som skal
gjennomførast, i tillegg til ei generell modernisering,
er ombygging av det eksisterande analyse-, leiings-
og kontrollrommet, utvide kjøkkenet, matsalen og
pauseareala og tilpassing til nye og fleksible kontor-
arbeidsplassar samt gruppe- og møterom. Tiltaka vil
bli gjennomførde i dei eksisterande areala i fjellan-
legget.

Prosjekt for kommandoplass på Reitan er føre-
slege gjennomført innanfor ei kostnadsramme på 209
mill. kroner.

1.3.4 Fleirbrukshall Skjold fase 2
Skjold leir i Indre Troms er ein av leirane som er

sentrale for oppbygging og utvikling av Hæren, som
skjer med tyngde i nord. I Skjold leir trengst det eige-
dom og bygg og anlegg for å styrkje Ingeniørbataljo-
nen og 2. bataljon. For å dekkje meir av behova for
kontor, lager, garasje og undervisningsrom, vert det
føreslege å byggje ein ny fleirbrukshall av same type
som tidlegare er bygd på Skjold. Fleirbrukshall fase
1 på Skjold vart behandla av Stortinget ved handsa-
minga av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2007–2008), jf.
St.prp. nr. 1 (2007–2008). Brukar er godt nøgd med
denne hallen, men fleirbrukshall fase 1 dekte berre
ein del av det som trengst.

Prosjektet for fleirbrukshall fase 2 er føreslege
gjennomført innanfor ei kostnadsramme på 121 mill.
kroner.

1.4 Nye prosjekt for godkjenning (kap. 1760)
1.4.1 Nytt logistikk- og støttefarty
1.4.1.1 INNLEIING

Gjennom St.prp. nr. 48 (2007–2008) vart Stortin-
get orientert om ei planlagt styrking av sjøbasert
logistikkstøtte og evne til deployering av integrerte
maritime styrkeforband både heime og ute gjennom
innfasing av eit nytt logistikk- og støttefarty.

Eit logistikk- og støttefarty utgjer ein vesentleg
kapasitet i langvarige maritime operasjonar, både
nasjonalt og internasjonalt. Med Noreg si langstrekte
kystline og omfattande ansvarsområde og interesser
til havs, har Sjøforsvaret ei heilt sentral rolle i hand-
tering av utfordringane i våre nærområde.

1.4.1.2 KAPASITETEN

Forsvaret driv i dag døgnkontinuerlege operasjo-
nar knytte til mellom anna overvaking og suvereni-
tetshevding i norsk sjøterritorium og havområde
under norsk jurisdiksjon. Sjøforsvaret sitt mest sen-
trale bidrag til løysing av oppgåvene nasjonalt ligg i
evna til å vere tilstade med relevante maritime kapa-
sitetar over tid, spesielt i nordområda. Dei maritime
kapasitetane er i hovudsak nye fregattar, nye missil-
torpedobåtar og ei modernisert kystvakt. Eit havgå-
ande logistikk- og støttefarty vil styrkje den operative
evna i langvarige operasjonar og evna til å vere til-
stade i dei nordlege havområda.

For at maritime einingar skal kunne framstå som
ein tilgjengelig, etterspurd og truverdig maritim
kapasitet, må dei mellom anna kunne operere over tid
på havet utan behov for ei landbase i direkte nærleik.

Eit nytt logistikk- og støttefarty vil i tillegg kunne
utføre transport- og logistikkstøtte, som til dømes
transport av personell, drivstoff, proviant og reserve-
delar til Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet og til
sivile styresmakter.

1.4.1.3 EKSTERN KVALITETSSIKRING

Ekstern kvalitetssikring av prosjektet er gjen-
nomførd i samsvar med retningslinene frå Finansde-
partementet. Resultata frå kvalitetssikringa ligg til
grunn for den tilrådde kostnadsramma.

Forsvarsdepartementet vil i sitt gjennomførings-
oppdrag til Forsvaret følgje opp dei usikkerheitsredu-
serande tiltaka som ekstern kvalitetssikrar har tilrådd.
Forsvarsdepartementet vil mellom anna følgje opp
moglegheitene for internasjonalt samarbeid.

1.4.1.4 KOSTNADER

Den tilrådde kostnadsramma (post 45) for pro-
sjektet er 1 550 mill. kroner medrekna ei avsetting
for usikkerheit. Gjennomføringskostnadene (post 1)
for prosjektet er estimert til 80 mill. kroner.
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Forsvarsdepartementet vil vurdere behova for ei
eventuell utbetring av kaifasilitetane ved Haakons-
vern orlogsstasjon.

1.4.2 Landbasert, indirekte eldstøtte (artilleri)
1.4.2.1 INNLEIING

Gjennom St.prp. nr. 1 (2007–2008) og St.prp. nr.
1 (2008–2009) vart Stortinget informert om fire pro-
sjekt for modernisering av Hæren. Eitt av desse pro-
sjekta er nyskaffing av artilleri.

Dei noverande artillerikanonane av typen M109
er frå slutten av 1960-talet. Kanonane vart moderni-
serte i 1989–1990 med nye tårn for å få lengre rekk-
jevidde, og nokre er seinare oppdaterte. Likevel krev
desse artillerikanonane mykje vedlikehald og er lite
fleksible for moderne bruk.

1.4.2.2 FØREMÅLET MED PROSJEKTET

Føremålet med prosjektet er å tilpasse Hæren sitt
artilleri til framtida. Artilleriet må moderniserast med
ein fleksibel og effektiv type skyts som òg kan bruke
nye ammunisjonstypar. Moderne ammunisjon har
mellom anna lågare risiko for utilsikta skade som føl-
gje av at dei er meir nøyaktige. Difor vil nytt skyts ha
høgare presisjon i tillegg til lengre rekkjevidde enn
det noverande artilleriet.

1.4.2.3 SAMARBEID MED SVERIGE

Noreg inngjekk våren 2007 ein samarbeidsavtale
med Sverige for å effektivisere utviklinga og produk-
sjonen av eit nytt artillerisystem til hærstyrkane både
i Sverige og Noreg. Dette er venta å gje innsparingar,
særleg i drift, i tillegg til større operativ effekt og
uthaldenheit. Som eit ledd i samarbeidet er det for-
handla fram ein felles avtale om dette med leverandø-
ren (BAE Systems Bofors) om utvikling av, og
opsjon for nyskaffing av, artilleri av typen Archer.

Regjeringa er oppteken av å sikre at eit utvida
nordisk forsvarssamarbeid også skal kome norsk
industri til gode. Ei balansert industrideltaking mel-
lom landa er eit vesentleg element i samarbeidsavta-
len mellom Sverige og Noreg. Det er ein føresetnad
at ei norsk nyskaffing hjå svensk industri skal balan-
serast med ei svensk nyskaffing hjå norsk forsvarsin-
dustri av tilsvarande verdi og kvalitet i same tidsrom.
Departementet vil nøye følgje opp for å sikre at
denne balansen vert etablert.

1.4.2.4 NÆRARE OM PROSJEKTET

Archer er eit hjulgåande og sjølvdrive artilleri-
skyts. Det vert planlagt ei nyskaffing av inntil 24
skyts og system for handtering av ammunisjon, sys-
tem for eldleiing, ein del logistikk og ei viss mengd
moderne ammunisjon. Dei nye skytsa kan opererast
innanfrå ein pansra kabin.

Regjeringa har lagt vekt på at samarbeidsavtalen
med Sverige ikkje skal vere til hinder for at ein tilba-
kefallsposisjon som alternativ vert gjort gjeldande.
Dersom samarbeidet med Sverige ikkje kan gjen-
nomførast tilfredsstillande og kontrakten om nyskaf-
fing av artilleri ikkje vert signert, vil Noreg starta ein
eigen nyskaffingsprosess gjennom ein open anbod-
skonkurranse. Dette er gjort kjent for Sverige.

1.4.2.5 EKSTERN KVALITETSSIKRING

Ekstern kvalitetssikring av prosjektet er gjen-
nomført i samsvar med retningslinene frå Finansde-
partementet. Resultata frå kvalitetssikringa ligg til
grunn for den tilrådde kostnadsramma.

Forsvarsdepartementet vil følgje opp dei usikker-
heitsreduserande tiltaka som ekstern kvalitetssikrar
har tilrådd.

1.4.2.6 KOSTNADER

Den tilrådde kostnadsramma (post 45) for pro-
sjektet er 1 820 mill. kroner medrekna ei avsetting for
usikkerheit. Gjennomføringskostnadene (post 1) for
prosjektet er venta å bli 43 mill. kroner.

1.5 Sakar til informasjon
1.5.1 Modernisering av Hæren

Regjeringa informerte Stortinget i St.prp. nr. 1
(2007–2008) og St.prp. nr. 1 (2008–2009) om fire
prosjekt for moderniseringa av Hæren. Eitt av disse
prosjekta, Landbasert, indirekte eldstøtte, er omtala
mellom dei nye prosjekta som er til godkjenning.

Det neste prosjektet, Oppgradering av Leopard 2
stridsvogn, er redusert i omfang til ei forlenging av
levetida, og vert ikkje omtala her.

I dei to siste prosjekta, Middelstungt einskapleg
panserkøyrety, som omfattar ombygging av eksiste-
rande CV-90 stormpanservogner og ei avgrensa
nyskaffing av same type køyrety, og Pansra strids-
oppklaringssystem, som omfattar nyskaffing av opp-
klaringskøyrety med ulike sensorar til manøverbatal-
jonane i Hæren, står Forsvaret overfor ein tilnærma
eineleverandørsituasjon. Ut frå omsynet til staten
sine kommersielle interesser, vil regjeringa difor
fyrst gjennomføre kontraktsforhandlingar, for deret-
ter å leggje fram eit forslag til Stortinget om godkjen-
ning av omfang og kostnadsramme etter at forhand-
lingane er avslutta.

1.5.2 LOS-programmet i Forsvaret
LOS-programmet i Forsvaret (tidlegare kalla

Program Golf) inneheld fleire prosjekt for å etablere
eit felles integrert forvaltningssystem (FIF) i Forsva-
ret. Det første større leveranseprosjektet blei innført i
2003, og det gav Forsvaret eit nytt system for
eksternrekneskap, også kalla FIF 1.0. Det andre
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større prosjektet er Økonomiprosjektet, som vart
godkjent ved Stortingets handsaming av Innst. S. nr.
87 (2006–2007), jf. St.prp. nr. 20 (2006–2007).
Logistikkprosjektet, som er det tredje og siste store
prosjektet i programmet, vart godkjent ved Stortin-
gets handsaming av Innst. S. nr. 317 (2007–2008), jf.
St.prp. nr. 55 (2007–2008).

Økonomiprosjektet si løysing skal gi Forsvaret
eit felles system for økonomisk internrekneskap,
materiellrekneskap og styring og leiing. Slik det vart
informert om i St.prp. nr. 1 (2008–2009), blei pro-
sjektet si løysing (FIF 2.0) satt i drift i juni 2008.
Løysinga mangla då enkelte komponentar, som var
planlagd leverte hausten 2008. Grunna utfordringar i
skifte frå gamalt til nytt system, har Forsvaret mel-
lom anna av omsyn til avlegging av statsrekneskapen
for 2008 prioritert stabilisering av systemet framfor å
bruke personellressursane på dei manglande løy-
singskomponentane. Der det er naudsynt, blir det på
desse områda nytta alternative løysingar fram til
endeleg løysing er på plass, no planlagd til fyrste
halvår 2009. Prosjektet vil bli avslutta i 2009.

Logistikkprosjektet skal gi Forsvaret ei fullsten-
dig logistikkløysing for prosessar innanfor materiel-
linvestering, konfigurasjonsstyring, vedlikehald og
avansert forsyning. I tillegg vil det, dersom desse nye
områda gjer det naudsynt, bli gjort justeringar i tidle-
gare leveransar. Forvaltningssystemet vil, med denne
logistikkløysinga, bli kalla FIF 3.0. Regjeringa infor-
merte i St.prp. nr. 1 (2008–2009) om at kontrakt med
leverandør var planlagt inngått våren 2009, og at pro-
sjektet var forventa avslutta i 2011.

Ein av dei store utfordringane ved gjennomføring
av desse prosjekta er å sikre at Forsvaret kan bidra
med dei mange medarbeidarane som trengst både
under sjølve prosjektgjennomføringa, samt i over-
gangen frå gamalt til nytt informasjonssystem og
fram til ein ny normalsituasjon er etablert. Regje-
ringa har difor lagt til grunn at kontrakt om
Logistikkprosjektet ikkje skal bli inngått før Forsva-
ret kan dokumentere at dei har tilgjengelege ressursar
før å understøtte prosjektgjennomføringa. Regje-
ringa har òg lagt til grunn at erfaringar frå gjennom-
føring av Økonomiprosjektet skal vektleggast i sam-
band med Logistikkprosjektet.

Grunna naudsynt prioritering av innføring av FIF
2.0, og dei erfaringane som er gjorde i samband med
denne, er enno ikkje vilkåra som er stilte for å inngå
kontrakt oppfylte. Det står att å gjennomføre analysar
av dei erfaringane som er gjorde, samt å få levert alle
delane av Økonomiprosjektet, før Forsvaret kan gå
vidare med Logistikkprosjektet. Analysane skal etter
planen vere ferdigstilte før hausten 2009. Før resulta-
tet av analysane er klare, er det ikkje mogleg å seie
noko sikkert om når kontrakt for Logistikkprosjektet
kan bli inngått.

Regjeringa vil informere Stortinget om status og
framdrift i prosjekta i budsjettproposisjonen for
2010.

1.5.3 Kjøp av innleigde kystvaktfarty
Forsvarsdepartementet har vurdert å kjøpe fleire

av dei kystvaktfartya som Forsvaret leiger i dag.
Basert på dei tilboda som har kome frå reiaren, vart
det bestemt å berre kjøpe KV Harstad. Kjøp av Nor-
nen-klassen indre kystvaktfarty er førebels ikkje
aktuelt.

2. KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  B e n d i k s  H .  A r n e s e n ,  T h o r -
b j ø r n  J a g l a n d  o g  S i g n e  Ø y e ,  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t ,  P e r  R o a r  B r e d v o l d ,
H e n n i n g  S k u m s v o l l  o g  J a n  F r e d r i k
V o g t ,  f r a  H ø y r e ,  l e d e r e n  J a n  P e t e r s e n ,
o g  f r a  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  B j ø r n
J a c o b s e n , registrerer at formålet med denne pro-
posisjonen er å be om Stortingets godkjenning for de
i proposisjonen nevnte prosjekter.

K o m i t e e n  forutsetter at rammene for de ulike
prosjekter holdes og at Stortinget holdes orientert om
kostnadsbildet. K o m i t e e n  registrerer at ombyg-
gingen av High Readiness Force i Rena leir omfatter
garasjer, en kennel og ombygging av undervisnings-
rom til kontor. K o m i t e e n  merker seg at prosjektet
har en kostnadsramme på 126 mill. kroner. 

K o m i t e e n  tar til etterretning at oppgraderingen
av bygning 39 på Akershus festning har en kostnads-
ramme på 121 mill. kroner. 

K o m i t e e n  er enig i at et logistikk- og støttefar-
tøy utgjør en vesentlig kapasitet i forbindelse med
langvarige operasjoner. K o m i t e e n  understreker at
et slikt fartøy ikke må komme som en erstatning for
landbaserte logistikk- og vedlikeholdsbaser, men
som et supplement. K o m i t e e n  merker seg at pro-
sjektet har en kostnadsramme på 1 550 mill. kroner
med en gjennomføringskostnad estimert til 80 mill.
kroner. K o m i t e e n  vil understreke at investeringer i
å gjøre Sjøforsvaret mobilt ikke må gå ut over de alle-
rede etablerte basene i Nordområdet.

K o m i t e e n  oppfatter at formålet med landba-
sert, indirekte ildstøtte er å tilpasse Hærens artilleri til
fremtidige behov. K o m i t e e n  merker seg Regjerin-
gens nordiske forsvarssamarbeid i denne sammen-
heng. K o m i t e e n  er fornøyd med at Regjeringen
går inn for en balansert industrideltakelse mellom
norsk og svensk industri i dette prosjektet. K o m i -
t e e n  registrerer at dersom samarbeidet med Sverige
i dette prosjektet ikke kan gjennomføres på en til-
fredsstillende måte, vil Norge starte en egen nyan-
skaffelsesprosess gjennom en åpen anbudskonkur-
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ranse. K o m i t e e n  merker seg at prosjektet har en
kostnadsramme på 1 820 mill. kroner med en gjen-
nomføringskostnad på som er ventet å bli 43 mill.
kroner.

K o m i t e e n  registrerer at erfaringene fra Øko-
nomiprosjektet skal vektlegges i forbindelse med
Logistikkprosjektet og at denne analysen ikke er
foretatt. K o m i t e e n  oppfatter at dette skal gjennom-
føres før kontrakt om Logistikkprosjektet kan bli inn-
gått.

K o m i t e e n  merker seg at Forsvarsdepartemen-
tet kun har kjøpt KV Harstad og at kjøp av Nornen-
klassen indre kystvaktfartøy ikke er aktuelt foreløpig.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet
fra Høyre, registrerer at Regjeringen har kjøpt seks
kystvaktskip, deriblant KV Harstad, men vil under-
streke betydningen av at større deler av kystvaktflå-
ten overføres til Forsvarets eie. F l e r t a l l e t  merker
seg at midler til å kjøpe tilbake båter som allerede er
i drift og båter som ligger på beddingen ikke priorite-
res i investeringsproposisjonen. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  H ø y r e , viser til at det
i proposisjonen legges opp til en investering på 209
mill. kroner over kap. 1710 til gjennomføringen av
prosjekt for ny kommandoplass for Forsvarets opera-
tive hovedkvarter (FOH) på Reitan. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  konstaterer at det i dagens situasjon er et fler-
tall i Stortinget for en etablering av FOH på Reitan,
og at denne investeringen er en nødvendig konse-
kvens av Stortingets tidligere flertallsvedtak. D e t t e
f l e r t a l l e t  vil vise til sine merknader i Innst. S. nr.
318 (2007–2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007–2008), ved-
rørende nedleggelsen av FOHK og opprettelsen av
FOH. D e t t e  f l e r t a l l e t  forutsetter at flere av de
vedtak som ble gjort i forbindelse med langtidspla-
nen for Forsvaret gjøres gjenstand for en grundig
kost-nyttevurdering og evaluering i forbindelse med
statsbudsjettet for 2010. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  vil
påpeke at Regjeringen bevilget over 33 mrd. kroner
til Forsvaret i 2009. Dette var en reell økning på 620
mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2008.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre understreke at
dette utgjorde halvparten av den tillyste budsjettopp-
trappingen var på plass allerede i budsjettet for 200.
D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at denne store
økningen kom på toppen av kompensasjon for lønns-
og prisstigninger, og innebærer derfor en reell økning
av forsvarsbudsjettet på 2 pst. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre påpeke at
regjeringen Bondevik II til sammenligning la fram

forrige langtidsplan med en målsetting om at man
skulle ha et årlig gjennomsnitt på forsvarsbudsjettet
på 29,5 mrd. 2004-kroner, men allerede det første
året av langtidsplanen, la regjeringen Bondevik II
fram et budsjett som lå flere hundre mill. kroner
under deres egne forutsetninger.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener kjernen i Hærens
kapasitet i dag ikke er å ha store stående avdelinger
som skal være dimensjonert for en eventuell inva-
sjon. Forsvaret har i de senere år endret seg fra å være
et mobiliseringsforsvar, til et forsvar som brukes hver
eneste dag både hjemme og internasjonalt. 

D i s s e  m e d l e m m e r  mener Hæren på bak-
grunn av dette i dag skal ha kapasitet til å kunne
håndtere situasjoner som oppstår enten nasjonalt,
eller som en del av en flernasjonal innsats. 

D i s s e  m e d l e m m e r  er videre av den oppfat-
ning at Hæren i dag har en slik kapasitet, men ser at
det er behov for en ytterligere kapasitetsøking.
Regjeringen har derfor i St.prp. nr. 48 (2007–2008)
lagt opp til en styrking og forbedring av Hærens yte-
evne i forhold til både oppgaver hjemme og ute. Det
betyr blant annet at en legger opp til en styrking av
Brigadestrukturen i Nord-Norge.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at MEP-prosjek-
tet vil fornye Hærens to mekaniserte bataljoner ved å
tilføre økte kapasiteter. Prosjektet vil gi moderniserte
og fleksible mekaniserte bataljoner til Hæren med
økt stridsevne og forbedret interoperabilitet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til at de strids-
vognene som ble anskaffet brukt fra Nederland vil gi
Hæren en bedre stridsvognskapasitet med høyere
ytelse enn de aldrende vognene av type Leopard 1.
Vognene, som er anskaffet brukte fra Nederland, er
under innfasing og bygges om til norske forhold i den
hensikt å opprettholde den kapasiteten som ligger
som en forutsetning for Stortingets vedtak om For-
svarets struktur. D i s s e  m e d l e m m e r  legger
videre til grunn at det gjennomføres en minimumsle-
vetidsforlengelse for å holde kapasiteten operativ.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at tiltakene som
ligger i den vedtatte langtidsplanen finansieres fullt
ut gjennom den opptrappingen av budsjettrammen
som ligger i planen, kombinert med intern omdispo-
nering av midler og effektivisering av virksomheten. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til vedlagte brev fra
forsvarsministeren til komiteen, der det redegjøres
for beregnede kostnader knyttet til etablering av
FOH. 

Videre viser d i s s e  m e d l e m m e r  til at enkelt-
tiltakene i langtidsplanen og langtidsplanen som hel-
het ble grundig vurdert som en del av Stortingets
behandling av denne i vårsesjonen 2008. Enkelttilta-
kene og planen som helhet er nå under implemente-
ring. Implementeringsarbeidet vil pågå i flere år
fremover og eventuelle vurderinger av kost/nytte må
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sees i en slik sammenheng. D i s s e  m e d l e m m e r
legger til grunn at Stortinget holdes orientert på nor-
mal måte om status i implementeringen av langtids-
planen, samt eventuelle avvik av vesentlig karakter
knyttet til enkelttiltak og planen som helhet. D i s s e
m e d l e m m e r  legger til grunn at Regjeringen i
denne sammenheng også vurderer behovet for å
fremme nye tiltak for å sikre at hovedmålene i for-
svarspolitikken innfris, herunder opprettholdelse av
en langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver,
struktur og ressurstilgang. 

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at de vesentlige
tiltakene for å sikre bedre balanse mellom økono-
miske forutsetninger og den strukturen som ble anbe-
falt i St.prp. nr. 48 (2007–2008), jf. Innst. S. nr. 318
(2007–2008), har medført en betydelig reduksjon i
nivået for nyanskaffelse av materiell. Dette har
bidratt til å redusere gjennomsnittlig årlig materiell-
investeringsnivå med om lag 1,6 mrd. kroner i for-
hold til videreføring av strukturen vedtatt for perio-
den 2005–2008 i perioden 2009–2012.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  er opptatt av at også kommando-
sentralen på Jåtta opprettholdes som en supplerende
kommandoressurs.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  H ø y r e  viser til
proposisjonens avsnitt 4.1 vedrørende modernisering
av Hæren, samt svar på skriftlige spørsmål. D e t t e
m e d l e m  viser til at modernisering og styrking av
Hæren er et uttalt mål i Innst. S. nr. 318 (2007–2008),
jf. St.prp. nr. 48 (2007–2008), og at en stridsvognska-
pasitet inngår i strukturforutsetningene i langtidspla-
nen for Forsvaret slik Stortinget har vedtatt den.
D e t t e  m e d l e m  er kjent med at Hærens operative
stridsvognskapasitet pr. i dag er meget begrenset, og
finner det uheldig at man nå velger en minimumsle-

vetidsforlengelse av meget begrenset omfang.
D e t t e  m e d l e m  er bekymret for at dette vil med-
føre at Hærens stridsvognskapasitet fortsatt vil forbli
redusert.

D e t t e  m e d l e m  viser til beskrivelsen av MEP-
prosjektet og vil understreke viktigheten av at Hæren
får en enhetlig og formålstjenlig materiellpark.
D e t t e  m e d l e m  finner det uheldig om Hæren nå
må videreføre en situasjon hvor ulike sett med mate-
riell, med tilhørende krav til kompetanse og
logistikkløsninger, medfører suboptimale løsninger
og ytterligere økonomiske utfordringer knyttet til
drift.

D e t t e  m e d l e m  anser at begge disse forhold
primært er et utslag av Forsvarets generelt pressede
økonomiske situasjon, og vil understreke den fort-
satte ubalansen mellom Forsvarets ressurser, opp-
gave og ambisjoner. D e t t e  m e d l e m  vil i denne
sammenheng igjen vise til flertallets merknader i
Innst. S. nr. 318 (2007–2008) vedrørende de usikre
økonomiske planforutsetningene i langtidsplanen for
Forsvaret og de svært uheldige konsekvensene av
dagens forsvarsøkonomi.

3. KOMITEENS TILRÅDING
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser

til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende 

v e d t a k :

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2009 kan starte opp nye investeringsprosjekt, med-
rekna større eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt,
omtala i kapittel 2 og 3 Nye prosjekt for godkjenning
i St.prp. nr. 70 (2008–2009), innanfor dei oppgjevne
kostnadsrammene.

Oslo, i forsvarskomiteen, den 15. juni 2009

Jan Petersen Per Roar Bredvold
leder ordfører
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Vedlegg

Brev fra Forsvarsdepartementet v/statsråden til forsvarskomiteen, udatert

St.prp. nr. 70 (2008-2009) – Om investeringar i
forsvaret – Svar på spørsmål fra forsvarskomi-
teen

Jeg viser til brev fra forsvarskomiteen av 2. juni
2009 med spørsmål i forbindelse med komiteens
behandling av St.prp. nr. 70 (2008-2009) – Om inves-
teringar i Forsvaret. 

Svar på spørsmålene følger vedlagt. 

Spørsmål 1:
Det vises til proposisjonens avsnitt 2.2, vedrø-

rende oppgradering av bygning 39 på Akershus fest-
ning. Hvilken bruk er planlagt av bygningen etter
oppgraderingen?

Svar:
 Det er på nåværende tidspunkt ikke endelig

avklart hvilke institusjoner/avdelinger som skal dis-
ponere arealene i bygning 39 etter oppgraderingen. I
det pågående arbeidet med å utvikle en helhetlig
gjennomføringsplan for Akershus festning er det
foreløpig lagt til grunn at Forsvarets logistikkorgani-
sasjon (FLO)/stab og Vernepliktsverkets rekrutte-
rings- og seleksjonskontor i Oslo skal være brukere
av bygningen. Oppgraderingen legger til rette for et
fleksibelt kontorbygg som vil bidra til å redusere For-
svarets behov for å leie kontorarealer i Oslo. 

Spørsmål 2:
 Det vises til proposisjonens avsnitt 2.3, om kom-

mandoplass for Forsvarets operative hovedkvarter
på Reitan.
– Hvilke "einskilde tiltak i det eksisterande fjellan-

legget" er det snakk om?

Svar:
 Fjellanlegget på Reitan er delt i to hoveddeler –

"ny" og "gammel" del. I den nye delen vil det bli
gjennomført store ombygginger for å etablere ny
operasjonssentral, kontorlandskap og møterom. Flere
av disse vil være rom som er klarert for omtale av
høyt gradert informasjon og bruk av videokonferan-
seutstyr på samme graderingsnivå. I denne delen av
fjellanlegget vil det videre bli etablert nye fasiliteter
for servere, trimrom og brannsentral med røykdyk-
kere. I den gamle delen vil kjøkken, spisesal, opp-
vask- og kontorarealer bygges om, mens eksisterende
auditorium og kjeller i hovedsak er planlagt benyttet
slik anlegget er i dag. I tillegg vil arealer i fjellanleg-
get, som tidligere var tilrettelagt for fylkesmannen,

bli bygget om til kontorer og møterom for FOH. Ved
behov vil fylkesmannen få tilgang til egnede lokali-
teter. 

Videre legges det opp til at lokalene for indre
vakt vil bli bygget om slik at de blir mer egnede are-
aler for vaktstyrken. Arealer for driftsteknisk utstyr
vil bli bygget om i nødvendig grad. I tillegg vil det
gjennomføres en oppgradering og utskifting av
enkelte av de tekniske anleggene.

Strekpunkt 2:
 Vi ber om en oversikt over kostnadene brutt ned

på de enkeltelementer som nevnes i proposisjonen,
samt eventuelle andre konkrete kostnadselementer.

Svar:
 Kostnadene knyttet til et EBA-prosjekt spesifi-

seres vanligvis i forhold til ulike byggtekniske fag,
som for eksempel bygningsmessige tiltak, el-kraftin-
stallasjoner, VVS-installasjoner osv. Før anbud er
innhentet mv., er det ikke mulig å angi presise kost-
nader knyttet til enkeltelementene. Vi har imidlertid,
basert på plangrunnlaget, foretatt en grovfordeling av
angjeldende kostnader: 

– Generell modernisering, utvidelse av kjøkken
mv., oppgradering av tekniske arealer og anlegg
50-60 mill. kr

– Ombygging av eksisterende operasjonssenter,
inkludert etablering av gruppe- og møterom 55-
65 mill. kr

– Tilpasning til nye og fleksible kontorarbeidsplas-
ser 70-80 mill. kr

Strekpunkt 3:
 Det vises til at kostnadsrammen for etableringen

av kommandoplassen innenfor kapittel 1710, i pro-
posisjonen beregnes til 209 millioner kroner. Hva er
den totale beregnede kostnaden ved etableringen av
FOH, fordelt på alle poster og kapitler?

Svar:
 Den totale kostnaden for å etablere FOH på

Reitan, inkludert forslaget i St.prp. nr. 70 (2008-
2009), er anslått til ca. 485 mill. kroner. Kostnadene
er fordelt med ca. 345 mill. kroner på investeringer i
EBA (kapittel 1710 post 47) og med ca. 140 mill.
kroner på investeringer i materiell (kapittel 1760 post
45). Både EBA- og materiellinvesteringene er delt
opp i flere ulike investeringsprosjekter. 
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I St.prp. nr. 48 (2007-2008) er investeringene
knyttet til endringene ved å etablere FOH på Reitan
beregnet til ca. 452 mill. kroner. Årsakene til for-
skjellen mellom kostnaden oppgitt i St.prp. nr. 48
(2007-2008) og den beregnede kostnaden for etable-
ring av FOH, er bl.a. økte kostnader knyttet til utbe-
dring av HMS-forhold, og tilrettelegging for initielle
sikkerhetstiltak som følge av en fornyet risikoanalyse
for FOH gjennomført av Forsvarets sikkerhetsavde-
ling (nå Forsvarets sikkerhetstjeneste) høsten 2008. I
tillegg er det i den løsningen for kommandoplass
FOH som er foreslått i proposisjonen lagt ytterligere
til rette for implementering av et nytt kommandokon-
sept med en integrert operasjonsromsløsning. Dette
gir gode operative effekter knyttet til den daglige
operative virksomheten, håndtering av hendelser,
episoder og kriser, og vil være en fremtidsrettet og
langsiktig løsning.

Kostnadene knyttet til HMS og sikkerhet skyldes
ikke alene etableringen av FOH, men ville i stor grad
vært nødvendige å gjennomføre selv om FOH ikke
hadde blitt besluttet opprettet på Reitan. Videre er det
lagt vekt på at utformingen av kommandoplassen
skal gis en kvalitet som ivaretar de operative kravene
på en best mulig måte. 

Spøsmål 3:
 Det vises til proposisjonens avsnitt 2.4 om fler-

brukshall på Skjold, fase 2. Hva er erfaringen med
flerbrukshall fase 1 på Skjold, hvilke brukere benyt-
ter denne hallen og hvilken aktivitet foregår der?

Svar:
 Flerbrukshall fase 1 på Skjold benyttes av meka-

nisert infanteribataljon (Bn 2) og ingeniørbataljonen
(INGBN). I hallene foregår generell undervisning,
vedlikehold, lagring av troppsutstyr og personlig
bekledning. Troppsbefalets forberedelser til under-
visning mv. av soldater gjennomføres i kontordelen
av hallen. Kjøretøyene vedlikeholdes og parkeres i
hallene etter bruk, slik at materiellet blir stående
frostfritt. Flerbrukshall fase 1 på Skjold er ferdigstilt
bygningsmessig, og ble åpnet 17. februar 2009. Det
er følgelig ikke høstet omfattende erfaringer fra bru-
ken så langt.

Når det gjelder bruk av flerbrukshaller er Seter-
moen det stedet i Indre Troms hvor Forsvaret har
lengst erfaring med bruk av slike haller. Erfaringene
fra Setermoen, hvor det har vært benyttet flerbruks-
haller siden 2006, er at hallene fremstår som meget
funksjonelle. Det fremheves bl.a. som en stor fordel
at brukerne nå har kontorer, undervisning og lager på
samme sted. Tidligere var dette fordelt på tre steder.
Sambruk mellom garasjering og undervisning er
også meget nyttig. Det har videre fremkommet at

byggene er energieffektive og har lave driftskostna-
der ift. å ha virksomheten spredt på flere steder. 

Spørsmål 4:
Det vises til proposisjonens avsnitt 3.1.4 om

kostnadene ved anskaffelsen av et nytt logistikkfar-
tøy, hvor departementet skriver at man "vil vurdere
behova for ei eventuell utbetring av kaifasilitetane
ved Haakonsvern orlogsstasjon". Vi ber om at dette
momentet utdypes, og om departementets vurdering
av hvor sannsynlig behovet for en slik utbedring er,
samt eventuelt hvilket omfang?

Svar:
 Et nytt logistikk- og støttefartøy vil være betyde-

lig større enn dagens logistikkfartøyer KNM Tyr og
KNM Valkyrien. Dette kan medføre behov for tilpas-
ninger ved eksisterende kaianlegg ved Haakonsvern.
Siden fartøyet har en del kapasiteter som dagens
logistikkfartøyer ikke har, kan det også være behov
for andre kaifasiliteter ved hjemmebasen på Haa-
konsvern enn det som er tilgjengelig i dag, som for
eksempel av- og påkjøringsrampe. 

Det nye logistikkfartøyets behov for kaikapasitet
vil bli vurdert i sammenheng med de totale behovene
for kaifasiliteter ved Haakonsvern knyttet til Sjøfor-
svarets fremtidige fartøystruktur. Det er frem til
2015, utover allerede igangsatte prosjekter, planlagt
satt av inntil 340 mill. kroner til utbygging og tilpas-
ning av kaianleggene. Planlegging av enkeltprosjek-
ter innenfor denne rammen vil bli ivaretatt gjennom
departementets ordinære prosesser knyttet til investe-
ringer innenfor eiendommer, bygg og anlegg (EBA).

Spørsmål 5:
Det vises til proposisjonens avsnitt 4.1 vedrø-

rende modernisering av Hæren.
– Vi ber om en vesentlig grundigere redegjørelse

for bakgrunnen for, og eventuelle konsekvenser
for Hærens struktur og operative evne, av de end-
ringene i de prosjektene som omtales.

– Innebærer endringene i prosjektet Oppgradering
av Leopard 2 at det ikke skal gjennomføres noen
oppgradering av disse stridsvognene?

Svar:
 Hærenes tre manøverbataljoner har i dag en

meget begrenset kapasitet for å drive takstisk og tek-
nisk stridsoppklaring for å høyne operasjonssikker-
heten og gi et bedre beslutningsunderlag under ope-
rasjoner. Målsetning med prosjekt Pansret stridsopp-
klaringssystem er å tilføre Hærens tre manøverbatal-
joner (Telemark bataljon, Panserbataljon og 2. bata-
jon) økt stridsoppklaringskapasitet i den hensikt å ha
evnen til å understøtte bataljonsstridsgruppens etter-
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retningsbehov. Behovet er i tråd med de løsninger
som ligger til grunn for St.prp. nr. 48 (2007-2008). 

Hærens eksisterende stormpanservogner av
typen CV-90 er modne for oppgradering, herunder
økt beskyttelse, digitalisering og nettverksintegre-
ring. Samtidig er det, bl.a. av logistikkmessige hen-
syn, behov for å standardisere et enhetlig middel-
stungt panserkjøretøy som kan dekke flest mulig
behov for denne typen panserkjøretøy i kamp- og
støtterollen. Målsetting med prosjekt Middelstungt
enhetlig panserkjøretøy er å fornye Hærens to meka-
niserte bataljoner (Telemark bataljon, Panserbatal-
jon) ved å tilføre økte kapasiteter gjennom en kombi-
nasjon av oppgradering av eksisterende vogner samt
anskaffelse av nye. Dette vil gi moderniserte og flek-
sibel mekaniserte bataljoner til Hæren med økt strids-
evne og forbedret interoperabilitet.

Med bakgrunn i Stortingets behandling av Bud-
sjett-innst. S. nr. 7 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 1
(2000-2001), ble det besluttet å anskaffe brukte Leo-
pard 2 stridsvogner fra Nederland. Prosjektet omfat-
ter anskaffelse av 52 stridsvogner av typen Leopard 2
fra Nederland. Vognene har bedre ytelse med hensyn
til beskyttelse og ildkraft enn Leopard 1-stridsvog-
nene Hæren hittil har disponert, og skal erstatte et til-
svarende antall eldre vogner av denne typen. Vog-
nene er levert, og har vært under innfasing fra 2003. 

Stridsvognene skal benyttes av de mekaniserte
manøverbataljonene (Panserbataljonen og Telemark
bataljon), i tråd med strukturforutsetningene beskre-
vet i St.prp. nr. 48 (2007-2008). For å forlenge leve-
tiden på stridsvognene planlegges en begrenset opp-
datering for å holde kapasiteten Leopard 2 operativ.
Dette innbefatter en minimumslevetidsforlengelse til
en kostnad på inntil 150 mill. kroner, og omfatter en
utskifting av enkelte kritiske komponenter og reser-
vedeler.

– Hva innebærer i praksis utsagnet "Ut frå omsy-
net til Staten sine kommersielle interesser, vil re-
gjeringa difor fyrst gjennomføre kontraktsfor-
handlingar, for deretter å leggje fram eit forslag
til Stortinget om godkjenning av omfang og kost-
nadsramme etter at forhandlingane er av-
slutta."? Hva er status for kontraktsforhandlin-
gene for MEP-prosjektet?

Svar:
 Prosjektene "Middelstungt, enhetlig panserkjø-

retøy" og "Pansret stridsoppklarings-system" er
omfattende og kompliserte prosjekter, der den anbe-
falte løsningen innebærer at hoveddelen av prosjek-
tene omfatter en ombygging av våre eksisterende
stormpanservogner av type CV-90, samt en begrenset
nyanskaffelse av samme type vogn. 

Forsvarsdepartementet har i arbeidet med pro-
sjektet vurdert mulighetene for å gjennomføre en
anbudskonkurranse for ombyggingen/leveransene. I
lys av at CV-90-vognene er produsert av den svenske
bedriften Hägglunds, som også har rettighetene til og
ansvaret for bl.a. teknisk dokumentasjon og spesifi-
kasjoner, står man i praksis i en eneleverandørsitua-
sjon. På denne bakgrunn har departementet derfor
vurdert det som hensiktsmessig å innlede kontrakts-
forhandlinger før Stortinget inviteres til å ta stilling
til prosjektets omfang og økonomiske rammer.

Forsvarsdepartementet vil legge til at en lignende
fremgangsmåte ble benyttet ifm. anskaffelsen av
Skjold-klasse missiltorpedobåter i 2003, jf. St.prp. nr.
82 (2002-2003). Da stod Forsvaret også overfor en
eneleverandørsituasjon, og anskaffelseskontrakten
ble forhandlet ferdig før prosjektet ble fremlagt for
Stortinget til godkjenning. 

Forsvarsdepartementet ga ultimo mai d.å. For-
svarets logistikk-organisasjon i oppdrag å starte kon-
traktsforhandlinger snarest. Det er forventet at for-
handlingene vil pågå et stykke ut i 2010.

– Hvorfor legger Regjeringen først nå frem ene-
leverandørsituasjonen som et relevant poeng,
denne situasjonen må jo ha vært kjent gjennom
hele prosjektet?

Svar:
 Prosjektdokumentasjonen for prosjektene "Mid-

delstungt, enhetlig panserkjøretøy" og "Pansret
stridsoppklarings-system" har blitt utarbeidet over en
periode på ca. 3 år. Forsvarsdepartementet har fra
prosjektene ble startet holdt alle anskaffelsesstrate-
gier åpne, inkludert en nyanskaffelse av vogner fra
ev. andre produsenter. I løpet av andre halvår 2008/
primo 2009 ble det gjennom de detaljerte kostnads-
beregninger klarlagt at den mest hensiktmessige
anskaffelsesstrategien ville være å bygge om de
eksisterende vognene og nyanskaffe et mindre antall
av samme type.
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