Politiets nasjonale beredskapssenter - Eiers føringer
Samfunnsmål:
Et beredskapssenter som effektivt legger til rette for å forebygge, avverge, håndtere og
normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen.
Effektmål:
Rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.
Eiers krav:
Absolutte krav:
1. Beredskapstroppen, bombegruppen, helikoptertjenesten og krise- og
gisselforhandlertjenesten skal samlokaliseres på et beredskapssenter
2. Beredskapssenteret skal driftes 24/7
3. Responstid: Andel gripbare ressurser må være tilstrekkelig for høyeffektiv
(klargjøringstid og kapasitet) aksjon
4. Responskvalitet: God tilgang på treningsfasiliteter med tilstrekkelig kapasitet, for
individuell trening og samvirketrening
5. Raske og fleksible utfartsveier
6. Flyoperative krav for utfordrende sikt- og værforhold skal ivaretas
7. Mulighet for landing 1 av større helikoptre med transport- og løftekapasitet
Bør-krav:
1. Mulighet for å stasjonere 2 større helikoptre med transportkapasitet, herunder
hangarfasiliteter
2. Nødvendig fleksibilitet mht. fremtidige behov
3. Ikke gi store støyplager for naboer
4. Forlegnings- og treningskapasitet for personell utenom de nasjonale
beredskapsressursene
Resultatmål beredskapssenter:
1. Kostnad (LCC)
2. Kvalitet
3. Tid
Kravet skal forstås slik at det skal være tilrettelagt for at de nasjonale beredskapsressursene lett kan
motta bistand fra forsvaret, ev. redningshelikopter.
2 Kravet skal forstås slik at det bør være tilrettelagt for at de nasjonale beredskapsressursene selv kan
råde over helikopter med transportstøtte
1

Resultatmål forprosjekt:
1. Kvalitet
a. Passere KS2 uten vesentlige merknader
b. Høy funksjonell kvalitet
c. Prosjektert innenfor forventningsverdien i KS1-rapporten
2. Tid
a. Ferdig KS2 innen 1.11.2017
b. Det skal foreligge tilstrekkelig informasjon til at tiltaket kan tas til
behandling på Regjeringens budsjettkonferanse august 2017.
3. Kostnad
a. Innenfor et budsjett på 100 mill. kroner ekskl. mva. (inklusiv
prosjektsikkerhetsleder, eksklusiv kvalitetssikring KS2)

Andre føringer:
Prosjektleder gis en kostnadsramme på 2,5 mrd. kroner (2015-kroner) inklusiv mva,
som skal inkludere brukerutstyr og tomt. SIBO-landsby og innendørs skytebane skal
inkluderes i planleggingsrammen, men fremkomme som opsjoner for politisk
behandling. Det vil bli fastsatt en entreprisekostnad som skal være styrende for
utarbeidelsen av skisseprosjekt.
Styringsgruppen har myndighet til å utvide prosjektleders rammer, forutsatt et
dokumentert fordelaktig kost-/nytteforhold. Ev. viktige behov som ikke kan løses
innenfor en samlet styringsramme på 2,8 mrd. kroner skal imidlertid behandles som
opsjonsliste for senere politisk behandling.
Det skal utarbeides kuttliste, der funksjoner og kvaliteter med usikker nytteverdi
identifiseres. Hvert tiltak skal kostnadsberegnes, og det skal fremgå hva som er seneste
dato for iverksettelse av kuttet.
Det tas sikte på at beredskapssenteret skal være klart for innflytting i løpet av 2020.
Tiltaket skal oppfylle, men ikke overoppfylle, ordinære myndighetskrav.
Tiltaket omfattes av Sikkerhetsloven m/tilhørende forskrifter. Det er nødvendig med
grundige analyser for å fastsette riktig nivå på sikkerhet.
Som en del av forprosjektet skal det utarbeides plan og budsjett for drift og vedlikehold.
Det legges til grunn at drift- og forvaltningsansvaret legges til politiet.
Det skal legges til grunn statlig planprosess.

