
I årene som kommer vil Forsvarsbygg gjennomføre flere nye byggeprosjekter på Haakonsvern i Bergen. På oppdrag fra 
Forsvarsdepartementet, sørger vi for at Forsvaret har de bygg og anlegg de trenger for å drive sin virksomhet. I dette 
nyhetsbrevet, som distribueres til alle husstander i nærområdet til Haakonsvern,  informerer vi litt om byggeprosjektene 
som er i vente på basen. Besøk gjerne også våre nettsider www.forsvarsbygg.no for mer informasjon.

Bildetekst mangler....

Flyfoto av Haakonsvern fra 2007. I juni i år vedtok Stortinget at Forsvarsbygg skal igangsette byggingen av Luftforsvarets helikopterdetasjement på Bogøy-
toppen på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. Bogøytoppen er det skogkledte området midt i bildet. Det er planlagt store investeringer i bygg og anlegg på 
Haakonsvern de neste årene. Foto: Magne Åhjem, Haakonsvern orlogsstasjon.
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byGGer FOrsvArsevNe PÅ hAAKONsverN



Tegningen viser HDH sett fra luften fra nordøst. 
Illustrasjon: Norconsult

Ny vei

Prosjektet vil også medføre behov for ny vei opp til Store 
Bogøy, og etablering av nye boliger.

Midlertidig detasjeMeNt

På grunn av at helikoptrene allerede vil være på plass før 
bygge prosjektet er ferdig, vil det bli etablert en midlertidig 
landingsplass inne på Haakonsvern. Denne vil fungere inntil 
byggeprosjektet er fullført.

støy

Det er stilt en del spørsmål om helikoptertrafikken vil  medføre 
mer støy i området rundt Haakonsvern. I desember 2012 
leverte SINTEF sin uavhengige rapport til Forsvarsbygg som 
utredet dette.

I forbindelse med Stortingets godkjenning av byggeprosjektet i 
juni i år, bestilte Forsvarsbygg en ny rapport fra SINTEF som 
ser på HDH-prosjektet i sammenheng med det totale støy-
bildet rundt Haakonsvern.

Forsvarsbygg forholder seg til sakens planmyndighet,  Bergen 
kommune, og plan- og bygningsloven.

Illustrasjon av det nye helikopterdetasjementet på Haakonsvern, sett fra sørøst. Tegningen avviker fra virkeligheten når det gjelder omgivelsene rundt. 
Illustrasjon: Norconsult

LuFtFOrsvArets heLiKOPter- 
detAsjemeNt hAAKONsverN
I juni 2013 vedtok Stortinget at Forsvarsbygg skal sette i 
gang byggearbeidene ved Luftforsvarets nye helikopter
detasjement på Haakonsvern (HDH). HDH skal huse seks 
helikoptre av typen NH90. 

HDH er en underavdeling av den nasjonale helikopterbasen 
som nå føres opp på Bardufoss.  Helikopterfasilitetene skal 
huse Luftforsvarets 14 nye NH90-helikoptre, hvorav seks skal 
ha sin base på Haakonsvern. Luftforsvarets NH90-helikoptre 
på Haakonsvern skal støtte Kystvakten og fregattvåpenet i 
Sør-Norge. 60 nye arbeidsplasser vil bli etablert ved anlegget.  
Byggearbeidene tar til i første kvartal 2014, og er ventet ferdig-
stilt i 2016.

Flere Nye bygg

Byggeprosjektet omfatter hangarer, kontorer og plasser for opp-
stilling av helikopter på Store Bogøy på Haakonsvern. Kontor 
og rom for operative funksjoner vil bli plassert i et eksisterende 
kontorbygg, mens det vil bli bygget en ny hanger med plass for 
vedlikehold, garasjering og klargjøring av NH90. På baksiden 
av hangaren skal det etableres verksteder, lager for utstyr og 
omkledningsrom.



Nytt AdmiNistrAsjONsbyGG FOr FLO
Kommende vinter starter Forsvarsbygg byggingen av et 
nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisa
sjon. Dette bygget blir et av Norges første nullenergibygg. 

Administrasjonsbygget, skal erstatte det gamle depotbygget, 
med et nytt energieffektiv, fleksibelt og tidsriktig bygg. 

– Vi skal bygge det nye kontorbygget på Haakonsvern til et 
nullenergibygg. Med sitt årlige beregnede energiforbruk på 
16 kWh per kvadratmeter, vil dette bli et av de mest energi-
effektive nye kontorbyggene i landet til nå, sier prosjektsjef i 
Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad. 

Å bygge et slikt bygg er i tråd med regjeringen sin målsetting i 
Meld. St. 21 (2011-2012) – Norsk klimapolitikk – om nesten 
nullenerginivå på nybygg fra 2020.

Nye LOKALer tiL mjK
I 2015 setter Forsvarsbygg i gang byggingen av nye lokaler til 
Marinejegerkommandoen (MJK) på Haakonsvern. Bygge-
prosjektet omfatter blant annet undervisningsfasiliteter, 
kontorer og lagre for avdelingens utrustning, kjøretøy og båter. 
Bygningsmassen skal etter planen stå ferdig i 2016/2017.

gOdt i gaNg

– Vi er godt i gang med detaljprosjekteringen av prosjektet. 
Anbudskonkurransen er planlagt sendt ut høsten 2014, og 
byggestart er forventet våren 2015, sier prosjektsjef i Forsvars-
bygg, Bjørn Tore Rognstad.

Der de nye fasilitetene skal reises ligger det i dag en hall bygget 
for de gamle MTB’ene. Denne hallen rives, og området skal 
miljøsaneres.

iNFOrmAsjON FrA LuFtFOrsvAret
Luftforsvaret informerer her litt om NH90s oppgave.

NH90 er Forsvarets nye maritime helikopter tilpasset operativ 
bruk på Kystvakten og Fregattvåpenet. Primæroppdraget vil 
være understøttelse av fregattene og de helikopterbærende 
kystvaktfartøyene. De vil fungere som skipssjefens forlengede 
arm for overvåkning og aksjoner innenfor et vidt spekter fra 
redningsoppdrag og fiskeri/ressurskontroll, til ubåtjakt.

Ny KaPasitet

Kystvakten har hittil operert de noe mindre Lynx-helikoptrene 
i denne funksjonen, mens fregattvåpenet med NH90 vil få en 
ny kapasitet. Seks av totalt 14 NH90 er i utgangspunktet øre-
merket for denne nye fregattrollen og vil i all hovedsak være 
hjemmehørende på helikopterdetasjementet på Haakonsvern 
(HDH). HDH vil for øvrig også kunne fungere som utgangs-
punkt for blant annet Kystvaktoppdrag i Sør-Norge.

Mer saMarbeid 

NH90-operasjoner for fregattvåpenet vil medføre et behov 
for mer integrert samarbeid mellom Luftforsvaret og Sjøfor-
svaret. Etablering av HDH inne på Sjøforsvarets hovedbase vil 
gjøre felles kompetanseheving mulig gjennom daglig kontakt 
mellom Luftforsvarets helikopterpersonell og Sjøforsvarets 
fregattbesetninger. I begge forsvarsgrenene ser man frem til 
denne utviklingen med store forventninger. Det er to kompli-
serte våpensystemer som skal kobles og til sammen utgjøre 
slagkraften til kampsystemet Fridtjof Nansen.

Det nye administrasjonsbygget på Haakonsvern blir et av landets første 
kontorbygg som har tilnærmet netto null strømforbruk.  
Illustrasjon: Link arkitektur

NH90: Et NH-90 helikopter på Rygge flystasjon.  
Foto: Forsvarets mediesenter/ Thorbjørn Kjosvold
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Postboks 405 sentrum, 0103 Oslo  i  telefon: 815 70 400  i  e-post: post@forsvarsbygg.no  i  www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er Norges største eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. 
Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av 
arbeidsplasser.

OM FOrsvarsbygg

Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør , 
som bygger, drifter og selger eiendom for 
Forsvaret . Gjennom vår unike innsikt og 
kompetanse  tilbyr vi sikre og effektive 
eiendoms  løsninger, som gir Forsvaret en 
betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt 
levetid og lavere kostnader på Forsvarets 
materiell.

Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til 
kundenes, eierens og samfunnets beste, og 
løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse 
mellom forvaltning og forretning.

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan under-
lagt Forsvarsdepartementet og har Forsvaret 
som største og viktigste kunde, men har også 
kunder i andre offentlige markeder.  
Forsvarsbygg har en samlet bemanning på  
ca 1400 årsverk.

iNFOrmAsjON
Returadresse:
Forsvarsbygg
Boks 4394,
2308 Hamar

Forsvarsbygg utreder fornyelse av adkomst til Haakonsvern blant annet 
for å bedre trafikkforholdene. Bildet er av dagens port ved Haakonsvern. 
Foto: Thorbjørn Kjosvold/ Forsvarets mediesenter.

siKriNGsArbeider ved hAAKONsverN
Denne høsten vil Forsvarsbygg gå i gang med ulike sikrings-
arbeider på og rundt Haakonsvern. Dette innebærer blant annet 
at parkeringsplassen under administrasjonsbygget vil bli gjerdet 
inn. Det vil bli ny adkomst hit fra innsiden av basen. 

PrOsjeKter uNder utredNiNG
På Haakonsvern har Forsvarsbygg flere byggeprosjekter 
i  under utredning. Blant annet jobber vi med forslag til 
 alternativer for oppgradering av utrustningskaien, fornyelse 
av adkomst og boliger og kvarter.

OPPgraderiNg av Kai

Forsvarsbygg utreder hvordan utrustningskaien på Haakonsvern 
skal oppgraderes. Prosjektet omfatter fornyelse av selve kaien, 
i tillegg til etablering av strømforsyning til fartøyene. Dette 

 innebærer at fartøyene slipper å bruke diesel når de ligger til kai, 
og dermed sparer omgivelsene for støy, og utslipp av CO2 og 
NOx.

FOrNyelse av adKOMst

Forsvarsbygg utreder nå en ny innfartsløsning til Haakonsvern. 
Alternativene omfatter enten å oppgradere dagens adkomst, eller 
flytte hovedporten til Briggen. Målsettingen er å bedre trafikk-
forholdene, styrke kapasiteten og sørge for økt sikkerhet og 
 trygghet for alle som ferdes i området. 

bOliger Og Kvarter

Forsvarsbygg utreder for tiden boliger og kvarter for Forsvarets 
personell. Blant annet utredes muligheten for å utvide kvarter-
skapasiteten ved Briggen og oppgradere forlegningen Fregatten. 
Forsvarsbygg jobber også med å finne gode løsninger på våre 
boliger, blant annet for Gors vei.

For mer informasjon: 

www.forsvarsbygg.no eller 

servicetelefon: 815 70 445


