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1 OM AVTALEN
1.1

Avtalens formål

Formålet med rammeavtalen er å dekke behovet for drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg tilknyttet
Nettselskapets høyspenningsnett hvor anleggseier ikke har egen driftsleder. Gjelder Rena leir og
Rødsmoen samt regionfelt østlandet.

1.2 Om Forsvarsbygg
Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og
avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig
sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter,
inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelig
for allmennheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i
Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.
For mer informasjon om Forsvarsbygg, se vår internettside www.forsvarsbygg.no.

1.2.1

Organisering – vår plass i sektoren

1.2.2

Organisering – Forsvarsbygg
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1.3 Avtaleeier
Avtaleeier for rammeavtalekonseptet vil være Forsvarsbygg eiendomsforvaltning, region øst.
Stein Rune Enger, vil være representant for Forsvarsbygg.

1.4 Avtalens omfang
Avtalen inngås for 1 år, med mulighet til forlengelse for 1+1+1 år.
Denne avtale omfatter driftslederansvar for høyspenningsanlegg, jamfør vedlegg- anleggsoversikt og
beskrivelse. Dette vedlegget vil bli utdelt på befaring.
Avtalen anses som begrenset når områder, kapasiteter og annet et utfylt.

Anleggsnr.

Anleggsadresse

Systemspenning
[kV]

042901

Rena leir og Rødsmoen

24/0,415

042902

Regionfelt Østlandet

24/0,415

Avtalt maks effektuttak i
kW ved cos phi = 0,95
eller bedre

Forsvarsbygg, avd region øst har ikke tidligere sammenlignbare avtaler. Tidligere har det vært kjøpt
tjenester hos leverandør for ca kr 300.000 pr år. Forsvarsbygg har samtidig hatt egen driftsleder med
stedfortreder.
Konkurransen lyses ut som DEL III, over EØS terskelverdi for å ta høyde for at avtalen kan vare i 4 år og
dermed totalt sett overstige EØS terskelverdi.

1.5 Forbehold
1.5.1

Eiendomsrett

Der hvor anleggseier har eiendomsretten til nåværende og fremtidige anlegg som omfattes av
denne avtale, må de selv sørge for nødvendige forsikringer.
Der hvor leverandør har eiendomsretten til nåværende og fremtidige anlegg som omfattes av
denne avtalen, må de selv sørge for nødvendige forsikringer.

2 OPPDRAGSGIVERS BEHOV
2.1 Planlegging og driftsansvar
Endringer i anleggseiers anlegg må være planlagt i samarbeid mellom anleggseier og leverandør.
Leverandøren har tegnet ansvarsforsikring for ansvar som kan bli gjort gjeldende ovenfor
leverandør som tjenesteleverandør i henhold til denne avtalen. Dersom slik forsikring ikke tegnes
vil leverandør opptre som selvassurandør.
Anleggseier plikter å varsle leverandør om arbeid i nærheten av høyspenningsanleggene.
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2.1.2 FDV-dokumentasjon
Dersom krav til FDV-dokumentasjon gjelder del III-C.

2.1.3 Rapportering
Leverandør plikter å utstede årlig rapport til anleggseier på anleggenes tilstand innen medio februar
påfølgende år, på bakgrunn av internkontroll befaringer, kontroller og protokollering.

2.2 Drift
Leverandør påtar seg i henhold til denne avtale, med eget tilsatt kvalifisert personale å forestå daglig drift
av høyspenningsanlegget i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for elektriske anlegg.

Den daglige drift omfatter:
1. Sakkyndig driftsledelse jfr. Forskrift om sikkerhet ved arbeide i og drift av elektriske anlegg
(FSE).
2. Beredskapsvakt med leverandørs ordinære hjemmevaktpersonell for utrykking.
Beredskapsvakt skal til enhver tid ha bemannet vakttelefon.
Beredskapsvakt skal ved tilkalling kunne rykke ut og være operativ på anlegget i løpet av to
timer.
3. Eventuelle arbeider det er nødvendig å gjennomføre utføres som redegjort i pkt 4.2.
Forskriftsmessig fastsatt internkontroll, befaringer, kontroller og protokolleringer i henhold
til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Bransjestandard REN for inspeksjon (1 års
kontroll) og befaring (5-årskontroll).

2.3 Forventet servicegrad og responstider på leveranser i kontraktsperioden
Oppdragsgiver har høye forventninger til kvaliteten på kundeoppfølging fra bestilling til levering.
Oppdragsgiver forventer at Leverandøren til enhver tid vil opptre som en profesjonell markedsaktør, som
er opptatt av Oppdragsgivers interesser.
Responstider
Ved ordinær tilkalling skal leverandøren være operativ på arbeidsstedet samme virkedag eller påfølgende
virkedag.
Ved alvorlige eller kritiske hendelser skal leverandøren på tilkalling være operativ på arbeidsstedet ila 2
timer, jfr pkt 2.2.
Ved bestilling av oppdrag skal leverandør umiddelbart eller senest innen 2 virkedager bekrefte mottagelse
av ordre og opplyse om tidspunkt for når oppdraget skal utføres. Normalt skal dette utføres innen 10
dager dersom ikke annet avtales med oppdragsgiver.
Det forventes at Leverandøren er en aktiv samarbeidspartner med Oppdragsgiver. En aktiv
samarbeidspartner har god og tett dialog med Oppdragsgiver, og bidrar gjerne med kompetansedeling. En
god samarbeidspartner stiller også på samarbeidsmøter med Oppdragsgiver i de tilfeller det oppstår behov
for dette.
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2.4 Krav til leverandørens personell

Leverandør skal overholde og tilfredsstille alle offentligrettslige lover og krav som gjelder for bransjen.
Personalet skal ha gjennomgått nødvendig opplæring for å utøve sitt virke. Avvik fra følgende krav, må
avklares skriftlig med Oppdragsgiver.

2.4.1

Krav til sikkerhetsklarering av leverandørens personell

Leverandøren skal sørge for at det til enhver tid er ansatt tilstrekkelig personer med nødvendig
sikkerhetsklarering som kan forestå daglig drift iht avtalens kapittel 2, samt øvrige oppgaver. Personell
uten nødvendig sikkerhetsklarering / autorisasjon har ikke adgang til anleggene.
Leverandørens personell skal ha adgang til høyspenningsanleggene som angitt i denne avtale.
Innenfor ordinær arbeidstid (08.00 – 16.00) og der hvor det er 24/7 vakt, kan leverandørs personell få
adgang til anlegget ved å henvende seg i portvakt.
Utenfor ordinær åpningstid og der hvor det ikke er 24/7 vakt har leverandørs personell normalt ikke
adgang til anlegget. Lokale forhold avklares i oppstartsmøte.
Dersom det oppstår feil som medfører fare for liv og eiendom utenfor ordinær åpningstid og krever
utkobling eller frakobling for avverging fare, må kontaktperson hos anleggseier varsles før leverandør
kobler fra anlegget. Det skal ikke beregnes kile-kostnader ved avbrudd som følge av slik frakobling.
Anleggseiers personale kan gis adgang og delegert koplingsmyndighet til anleggene jfr Forskrift om
sikkerhet ved arbeide og drift av elektriske anlegg (FSE).
Leverandøren skal til enhver tid ha så mange personer sikkerhetsklarert at oppdraget iht. avtale kan løses
uten forsinkelser og med den kvalitet som beskrevet. Det må derfor leveres inn ferdig utfylt
sikkerhetsklareringsskjema så raskt som mulig etter kontraktsignering.
Se Norsk Sikkerhetsmyndighets (NSM) «Ofte stilte spørsmål om sikkerhetsklarering» for mer informasjon:
https://www.nsm.stat.no/om-nsm/tjenester/personellsikkerhet/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ofte-stiltesporsmal-om-sikkerhetsklarering/.
Alle kostnader knyttet til sikkerhetsklarering og autorisering av personell skal dekkes av leverandør.
Følgende reglement kommer til anvendelse i forhold til sikkerhetsklarering av personell og med hensyn til
adgangskontroll:
1. Noen områder vil være underlagt sikkerhetsmessige restriksjoner slik det framgår av lov om
forsvarshemmeligheter av 18. august 1914 §1. Utenlandske statsborgere vil ikke bli gitt adgang til
enkelte anlegg.
2. For noen områder må personell som skal gjøre tjenesteoppdrag være sikkerhetsklarert og
autorisert i samsvar med lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 20. mars 1998 nr. 10
herunder forskrift om personellsikkerhet nr. 722 av 29. juni 2001.
3. I noen områder der tjenestearbeider skal utføres kan det være gjort inndeling av områdene i
samsvar med forskrift om informasjonssikkerhet av 1. juli 2001 nr. 744 §§ 6-7, 6-8, 6-9.
4. Det kan på et senere tidspunkt, i forbindelse med enkeltoppdrag, bli stilt krav til leverandørene
om sikkerhetsmessig godkjenning til oppbevaring av informasjon i samsvar med forskrift om
sikkerhetsgraderte anskaffelser nr. 753 av 1. juli 2001.
Detaljert sikkerhetsplan vil for enkelt områder kunne bli utarbeidet av militær leietaker i samråd med
Oppdragsgiver. Personell må følge de militære sikkerhetsbestemmelser som gjelder for hvert enkelt
område.
Krav til sikkerhetsklarering kan variere fra lokasjon til lokasjon og vil bli nærmere angitt. Personalet må
underskrive taushetserklæring etter at sikkerhetsklarering er gitt.
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Leverandørens personale kan ved enkelte tilfeller få utlevert nøkler/nøkkelkort/adgangskort.
Nøkler/nøkkelkort/adgangskort skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Tap av
nøkler/nøkkelkort/adgangskort må øyeblikkelig meddeles til oppdragsgiver.
Se også vedlegg 4 «Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av skjermingsverdig
informasjon i forbindelse med anskaffelser» i Del II.

2.4.1.1 Underleverandører
Kravet om sikkerhetsklarering gjelder også for underentreprenører og annen innleid arbeidskraft.

2.5 Obligatoriske krav til helse, miljø og sikkerhet
Leverandør skal ha et aktivt og fungerende HMS-system. Leverandør har ansvar for at underleverandører
oppfyller de samme krav. Leverandør skal ha rutiner for ivaretakelse av HMS som sannsynliggjør
tidsmessig og driftssikker gjennomføring av oppdraget spesielt i de tilfeller der oppdraget gjennomføres
etter oppgjør basert på timespriser.
HMS egenerklæring ligger som vedlegg 3 i Del I.

2.6 Sikkerhet
Alle høyspenningsanlegg regulert i avgtalen er per definisjon graderte områder og må behandles i henhold
til Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) bestemmelser.
Leverandør skal følge anleggseiers anvisning/krav til oppbevaring av opplysninger om anleggene.

3 AVROP
3.1 Avropsmetode
Oppdragsgiver vil hovedsakelig benytte innkjøpsordre for avrop på denne rammeavtalen. Oppdragsgiver
har automatisk utsendelse av innkjøpsordrer fra innkjøpssystemet. Det er derfor nødvendig med én unik
e-post adresse hos leverandør som innkjøpsordrer sendes til. Oppdragsgiver skal sende alle bestillinger til
den oppgitte epostadressen.

3.2 Hvem kan utføre avrop hos oppdragsgiver?
Ingen andre enn Forsvarsbyggs representant, eller en person skriftlig utpekt av denne representanten, kan
forplikte Forsvarsbygg etter denne kontrakten.

3.3 Avropets innhold og organisering
Leverandørens ytelser skal være i samsvar med de krav som fremkommer av rammeavtalen, og utføres i
henhold til oppdragsgivers oppdragsbeskrivelse ved avropet. Ytelsene skal alltid gjennomføres i henhold
til den til enhver tid gjeldende lovgivning.
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3.4 Frister
3.4.1

Meddelelse om avrop

Leverandøren plikter å levere de ytelser som omfattes av rammeavtalen etter forutgående avrop fra
oppdragsgiver. Leverandøren skal så snart det er mulig – og senest innen to virkedager - bekrefte mottak
av avrop eller forespørsel om prisoverslag/fastpristilbud. Bekreftelsen skal inneholde svar på når forespurt
tilbakemelding er klar. Dersom det mangler opplysninger av betydning for planlegging og gjennomføring
av avropet, eller for kalkulering av prisoverslag eller fastpris, skal leverandøren straks varsle Oppdragsgiver
om dette.

3.4.2

Dekning av kostnader

For drift og vedlikehold refunderer anleggseier de til enhver tid gjeldende avgifter fra sentrale myndigheter
som eventuelt faktureres leverandør direkte fra myndighetene og som direkte kan henføres til anlegg som
omfatter avtalen.

3.4.3

Honorarer

For ivaretakelse av drifts- og vedlikeholdsansvar (driftsleder m/stedfortreder) faktureres anleggseier
forskuddsvis ved avtaleinngåelse for de måneder som gjenstår av året. Deretter faktureres anleggseier årlig
avtalt kostnad med forfall 30. juni.
Videre ønskes fastpris på kontroller, jf prisskjemaet.
For øvrige tjenester, utrykninger og lignede utført av leverandør, betaler anleggseier etter avtalens
gjeldende satser for regningsarbeid for denne type tjenester. Leverandør fakturerer da etterskuddsvis
faktisk medgåtte timer og materiell/utstyr.
Prisregulering kan kreves etter første hele kalenderår regnet fra dato for avtaleinngåelse. Ved endring i
anleggets omfang foretas tilsvarende regulering for honorar driftsleder m/stedfortreder.
Eventuelle offentlige avgifter tilkommer.

3.4.4

Priser

A. Driftsleder med stedfortreder
Enhetsprisen skal dekke årlige «faste kostnader» ved avtalen. I dette inngår:






Kontorhold
Regnskapsførsel inkl. fakturering
Budsjett/Rapportering
Deltagelse på inntil 3 møter årlig
Alle reisekostnader pluss honorar for reisetid ved gjennomføring av oppdraget

B. Timepris.
Timeprisen skal dekke alle regningsarbeider utført på høyspenningsanleggene. Kostnader til reiser, tiden
man er på reise, diett og opphold, forutsettes inkluder i timeprisene. Fakturerbare timer gjelder fra og med
oppmøte på arbeidssted / leir.
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C. Enhetspriser
Enhetspriser for kontroll nettstasjon 1-årskontroll og 5-årskontroll skal være inkl alle kostnader, f eks
kjøring inkl alle kostnader til og fra oppdragssted, rapportering osv.
D. Beredskap
Pris for beredskap skal dekke alle kostnader vedr beredskapsordningen pr år.

4 ADMINISTRATIVE FORHOLD
4.1 Informasjon

Anleggseier plikter å informere leverandør umiddelbart om endringer av selskapsmessige eller
produksjonsmessig art.

4.2 Øvrige oppgaver

Leverandør skal i tillegg til utførelse av daglige driftsoppgaver som beskrevet i kapittel 2 etter anmodning
fra anleggseier utbedre feil eller mangler, gjennomføre nødvendig vedlikehold og rehabilitering og bistå
med teknisk ekspertise.
Anleggseier må uten ugrunnet opphold sørge for å gjennomføre de vedlikehold og rehabiliteringstiltak
leverandør som driftsansvarlig finner nødvendig.
Leverandør kan uten nærmere varsel, dersom det er fare for liv og eiendom, gjennomføre arbeider og
tiltak som etter leverandør vurdering er nødvendig for å ivareta en forskriftsmessig drift.

4.3 Mislighold / grunnlag for reforhandling
Vesentlig mislighold anses som grunn til å si opp avtalen. Dersom en av partene ønsker å påberope seg
slikt mislighold, skal den annen part varsles skriftlig og gid anledning til å rette opp misligholdet innen
rimelig tid.
Offentlig regulering som endrer avtalens forutsetninger kan gi grunnlag for reforhandling av avtalen.
Reforhandlet avtale gjøres gjeldende fra det tidspunktet reguleringen trer i kraft.

4.4 Tvister
Fører utviklingen til at forutsetningen endres vesentlig for en av partene, skal det opptas forhandlinger for
å avklare forholdet.
Tvister i anledning tilknytningsvilkårene avgjøres av de ordinære domstolene.

4.5 Dokumenter
Følgende dokumenter gjelder i prioritert rekkefølge ved motstrid:

1
2
3

Denne avtale
Tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder mv
NVEs og DSBs til enhver tid gjelde forskrifter
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4.6 Vedlegg
Dokumentasjon for anleggene omfattet av avtalen:

1
2

Prisskjema
Oversikt og beskrivelse av høyspentanleggene – vil bli utlevert på befaringen.
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