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Side 1

Setermoen

Nyhetsbrev

August 2006

Setermoen leir:

Iillustrasjon: Borealis Arkitekter AS.

Fra kald krig til moderne utdanning

Siden år 2000 har Setermoen leir gjennomgått store forandringer

Siden år 2000 har Setermoen leir
gjennomgått en dramatisk forandring. Fra en spredt leirstruktur
basert på den kalde krigens behov
har en ny kompakt leir for utdanning av moderne hærstyrker tatt
form rundt det som ble kalt
«det gyldne triangel». I dette
nyhetsbrevet oppsummeres noe av
det som er gjort for å utvikle

Setermoen til å fylle behovene for
dagens hær. De siste årene er det
investert for om lag 750 millioner
kroner og nye prosjekter for om lag
200 millioner er i oppstartsfasen.
Til sammen setter dette Setermoen
leir i stand til å gi gode forhold for
utdanning og trening av de militære
enheter som til en hver tid er stasjonert her. Fleksible løsninger som

skal kunne tilpasses endrede behov
har vært styrende for planleggingen.
Det har ikke vært en utbygging i
størrelse – Setermoen har ikke økt
kapasiteten for å huse flere og nye
avdelinger. Det har vært en omlegging fra kald krig til moderne
utdanning for de soldater som har
sin arbeidsplass i Setermoen leir.

Varmesentralen

Nytt messebygg

Nye boliger og forlegninger

108167 Nyhetsbr. Setermoen 08.06

08-08-06

10:55

Side 2

Bakgrunn og Helhetsplan
Den militære virksomheten på Setermoen har pågått i mer enn hundre år. På 1950-tallet ble det gjennomført en
stor utbygging av fem separate leire innenfor daværende Setermoen garnison. Etter nesten 50 år var bygningsmassen til dels svært nedslitt og endringer i både materiell og moderne prinsipper for utdanning av soldater
gjorde den gamle spredte leirstrukturen lite hensiktsmessig å satse videre på.

I en omfattende helhetsplanprosess
mellom Forsvarsbygg og 6. divisjon/HSTY er det utformet en ny
leirstruktur for moderne, økonomisk
og effektiv soldatutdanning. Det er
lagt vekt på fleksible EBA-løsninger

Glade representanter for Borealis Arkitekter
sammen med daværende prosjektdirektør Espen
Robertsen i Forsvarsbygg da arkitektkonkurransen for Setermoen var avgjort.

uavhengig av hvilke styrker som til
enhver tid skal utdannes.
Arkitektkonkurranse
Høsten 2002 utlyste Forsvarsbygg
en arkitektkonkurranse for omdanningen av Setermoen. Nærmere 50
arkitektfirmaer fra inn- og utland
meldte seg på i konkurransen. Den
eneste nordnorske deltageren ble

våren 2003 kåret til vinner, Borealis
Arkitekter AS fra Tromsø.
Nye Setermoen leir baserer seg på
prinsippene om en ideell hærbase
der boliger og kvarter ligger ut mot
det sivile samfunnet. Strukturen
videre gjennom leiren går via forlegninger, messebygg og forvaltningsbygg til arbeidsplasser på kontorer, undervisningsrom/auditorier
og de viktige flerbrukshallene der
opplæring og vedlikehold av materiellet finner sted. Herfra kan soldatene kjøre rett ut for å trene i nærøvingsfelt eller det store skyte- og
øvingsfeltet sør for bygdebyen
Setermoen.

Forsvarssjef Sigurd Frisvold betegnet planene
som «en moderne, god og framtidsrettet løsning»
under sitt besøk på Setermoen i 2003.
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Fullførte prosjekter
Investeringene til nå har i stor grad vært viktige satsinger på sentrale funksjoner i støttevirksomhet, infrastruktur, messebygg, etc. Flerbrukshallen F1 er det første større prosjektet som direkte fornyer forholdene for den
operative virksomheten.
Infrastruktur
Separate atkomster til de gamle leirene ble samlet i en felles ny innkjørsel, åpnet av daværende divisjonssjef, general Lars Sølvberg i 2002.
Samtidig er det lagt ned store summer i grunnen. Kilometervis med
nye vannledninger til fjernvarmenettet fordeler miljøvennlig oppvarming til det meste av leiren. Den
nye varmesentralen erstattet 30
gamle, forurensende og lite økonomiske fyrkjeler rundt omkring i
leirene. Biobrensel er hovedkilde
til oppvarming.
Messebygg og forvaltningsbygg
Høsten 2004 åpnet daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold
det nye forvaltningsbygget og
messebygget på Setermoen. Begge

plassert presist inn i den nye leirstrukturen.
Messebygget kan servere 1000 personer tre ganger om dagen, og gjorde
fire gamle kjøkken på Setermoen
overflødig. Forvaltningsbygget på
4 500 kvadratmeter ivaretar depotfunksjonen for hæren, HV og FLO,
og gir samtidig rom for hærens
taktiske treningssenter. Bygget er
samtidig planlagt for alternativ bruk
om behovet endrer seg.
Flerbrukshall F1
F1 er et moderne og kompakt totalanlegg for undervisning, vedlikehold, lagring og garasjering av personlig utrustning og avdelingsmateriell inkl kjøretøyer. Denne
første flerbrukshallen er om lag
7 000 kvadratmeter og tas i bruk i

august 2006. Plassert presist i tråd
med helhetsplanen for Setermoen
gjør at infrastruktur som kommunikasjon, strøm og fjernvarme ligger
klart i bakken for både denne og nye
haller.
Boliger
Det har i flere år pågått en omfattende fornyelse av militære boliger.
120 nye befalshybler og en ny forlegning for 192 soldater ble tatt i
bruk i 2005. 60 nye familieboliger
er etablert blant annet på Brinken og
i Fageråsen. Fra Hærens side har
dette vært en høyt prioritert investering for trivsel og rekruttering.

Flerbrukshallen F1

General Lars Sølvberg åpnet ny hovedadkomst til
Setermoen i 2002.

Daværende forsvarsminister Kristin Krohn åpnet det nye forvaltningsbygget og messe-bygget
høsten 2004.
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Informasjon
– veien videre
Flerbrukshall F2
Konkurransen om å bygge F2 er i
gang. Flere interesserte entreprenørfirmaer var i starten av august 2006
på befaring. F2 blir ca 4 000 kvadratmeter og skal stå ferdig i 2007.
Idrettsbygg
Arbeidet med nytt idrettsbygg starter
høsten 2006. En etterlengtet investering i bedre treningsmuligheter
som kan tas i bruk sommeren 2007.
Boliger/kvarter
Det er inngått avtale om levering av
til sammen 84 nye befalskvarter til
Setermoen i løpet av første halvår
2007. 24 av disse erstatter de som
gikk tapt i brannen i «Rødbergodden» våren 06.
Utbedringer i skytefeltet
Høsten 2006 starter arbeidet i skyteog øvingsfeltet for å øke sikkerheten,
lette miljøbelastningen og gi avdelingene bedre utdanningsforhold.

Kontaktinformasjon:
Forsvarsbygg Utvikling Nord
Sentralbord: 77 83 85 00
E-post: post@forsvarsbygg.no
www.forsvarsbygg.no

I første omgang utbedres veier for
om lag 20 millioner kroner. Samtidig
pågår arbeidet med konsesjonsbehandling av virksomheten i skyteog øvingsfeltet for at både støy og
andre miljøkonsekvenser skal ha
klare rammer.
Avhending
Omdanningen av Setermoen gjør
store arealer bygningsmasse overflødig. Denne er for en stor del fra
først på 1950-tallet og til delt kraftig
nedslitt. Bare i 2006 skal det rives
om lag 15 000 kvadratmeter. Det er
ikke aktuelt med salg til private inne
på leirområdet.
Ikke besluttede prosjekter
Omleggingen av Setermoen leir er
en omfattende prosess og det pågår
et kontinuerlig arbeid med nye prosjekter for å fullføre arbeidet. Det
foreligger derfor en rekke planer for
hva som kan gjøres videre. I denne
sammenhengen nevner vi to: Nytt
undervisnings-/ledelsesbygg og nytt
forsyningspunkt. Undervisnings/ledelsesbygget er planlagt som et
frontbygg i kjernen av utdanningssenteret med arbeidsplasser for
ledelse, teoretisk undervisning,
auditorium, voksenopplæring, inter-

Sjef operasjonsstøtte HSTY, oberst Ivar Sakserud
orienterer under kommunens befaring i leiren,
mai 2006.

nettkafé mv. Forsyningspunktet vil
gi bedre muligheter for å ivareta
materiellet på en god måte, med
blant annet spyling og vask ved innkomst fra skytefeltet til leiren.
Samarbeid
Gjennom hele prosessen har det
vært et nært samarbeid og god dialog med Bardu kommune.
Ustillingen av arkitektkonkurransen
i kommunestyresalen på Setermoen
i 2003 er et eksempel på dette. I mai
2006 stilte representanter for samlet
Forsvarsbygg sammen med Hærens
styrker for å orientere om utviklingen.
En del av orienteringen ble gjort
som befaring i leiren for både politikere, administrasjon og presse. Store
investeringer betyr ikke at kapasiteten på Setermoen bygges ut. Det
betyr at det satses på moderne
utdanning for de soldater som har
sin arbeidsplass i Setermoen leir.
Forsvarsbygg og Hærens styrker
vil opprettholde den åpne dialogen
med både kommunen og samfunnet
for øvrig. Kontakt gjerne
Forsvarsbygg Utvikling Nord for
ytterligere opplysninger.

Et samlet Forsvarsbygg orienterte Bardu
kommune i mai 2006. Fra venstre: Ordfører
Oddvar Bjørnsen, Bardu, regionsjef Trond
Eliassen, Forsvarsbygg Skifte Eiendom, sjef operasjonsstøtte Ivar Sakesrud, HSTY, prosjektsjef GeirTony Andreassen, Forsvarsbygg Utvikling Nord,
markedssjef Svein-Tore Skogstad, Forsvarsbygg
Utleie markedsområde Midt-Troms foran
garasjene som rives høsten 2006.
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Investeringer som direkte støtter den operative virksomheten står i fokus i tida som kommer. Nedenfor er noen
viktige prosjekter som er enten nært forestående eller ligger litt lenger fram i tid:

