
 

Pressemelding 29. august 2018:  
 

Forsvarsbygg kvitter seg med behovet for 
fysiske nøkler på tusenvis av dører 
 

Signerte rammeavtale med INTIN, Låssenteret Norge, Mediebruket, Danalock og EL-
PROFFEN for å bli nøkkelfri på boliger og hybler. 
 

Forsvarsbygg har, som en av de første store eiendomsforvalterne i Norge, bestemt seg for å 

automatisere nøkkelhåndtering på boliger og hybler, og spare penger på administrasjon. Den 

omfattende kontrakten ble vunnet av en leverandørgruppe bestående av fem selskaper som har 

spesialisert seg på hvert sitt fagfelt. Rammeavtalen gjelder for tre år i første omgang, og Forsvarsbygg 

har beregnet verdien til inntil 30 millioner kroner. 

Med denne leveransen blir ikke lenger de som skal åpne en av Forsvarsbyggs mange tusen 
dører avhengige av å få utdelt en fysisk nøkkel i forbindelse med overnatting. Et tidkrevende 
og logistikkmessig utfordrende arbeid blir betydelig enklere. Når låssystemet er ferdig 
oppgradert kan nøklene tildeles digitalt til mobiltelefonen til brukeren, når vedkommende 
for eksempel bestiller overnatting i Forsvarsbygg sitt system Basen. 
 
– Det er svært gledelig at Forsvarsbygg valgte vår løsning etter flere forhandlingsrunder med flere 

leverandører. Ekstra gledelig er det at løsningen vår scorer høyest på kvalitet på både produkt og 

leveranse, sier daglig leder i Intin AS, Rune Viken.  

– Leverandørgruppen sitter med kompetanse på både lås, integrasjon mot IT-systemer, og service 

og vedlikehold. I tillegg er vi lokalisert i alle landets fylker. 

 

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av 

Norges største eiendomsforvaltere, og utvikler, bygger, drifter samt avhender eiendom for 

forsvarssektoren. 

 

Leverandørgruppen som skal levere elektroniske låser til Forsvarsbygg er: 

• INTINT - forhandler og systemintegrator av ny smarthusteknologi.  

• Låssenteret Norge - totalleverandør innen sikring av eiendommer. 

• Mediebruket - spesialister på utvikling og drift av alt fra de enkleste nettsider til omfattende 

og avanserte internettbaserte applikasjoner. 

• EL-PROFFEN - Norges største elektrikerkjede med 180 medlemmer over hele landet.  

• Danalock International – en global leverandør av e-lås med mer en 10 års erfaring i bransjen. 

Danalock leverer en komplett portefølje av e-lås og tilbehør og samarbeider tett med Salto 

Systems S.L 

 

Vedlagt foto kan brukes fritt ved redaksjonell omtale: 



SIGNERTE STOR AVTALE: Disse skal gjøre fysiske nøkler overflødige på Forsvarsbyggs mange tusen 

overnattingssteder. F.v.: Terje Sørbø fra Mediebruket, John-Einar Jakobsen fra Forsvarsbygg (på 

Skype i bakgrunnen), Rune Viken fra INTIN, og fra Forsvarsbygg: Cecilie Jentoft, Lisbeth Engebregtsen 

og Stein Sætersdal. Fotograf var Forsvarsbyggs Hanne Thomassen, og kan skimtes til høyre på 

skjermen i bakgrunnen. 

 

Bildet kan også lastes ned her: 

https://www.dropbox.com/s/qj3dg8yib1d7iv4/Foto-avtale_Forsvarsbygg.jpg 

 

Pressekontakter:  
 

Rune Viken, daglig leder, Intin AS, 415 30 911  

Cecilie Jentoft, avdelingsleder Bolig og kvarter, Forsvarsbygg AS, 468 70 400 

Hans Overgaard, Managing Partner, Danalock International ApS, + 45 2084 9222 

Ståle Raa, Administrerende direktør, Låssenteret Norge AS, 970 55 307 

Heidi Lundemoen Thomassen, salgssjef, LDA EL-Proffen AS, 922 33 059 

Arild Finne Nybø, daglig leder, Mediebruket AS, 977 33 028 

 

https://www.dropbox.com/s/qj3dg8yib1d7iv4/Foto-avtale_Forsvarsbygg.jpg

