BYGGRAPPORT
NYTT MILITÆRT TRENNGSANLEGG HAAKONSVERN 2011

Forsvarsbygg har utviklet og bygget nytt militært treningsanlegg (MTA) ved Sjøforsvarets hovedbase
Haakonsvern i Bergen. Det nye militære treningsanlegget skal styrke Sjøforsvarets operative evne ved å
legge til rette for sikker og realistisk utdanning, trening og øving. Anlegget er tegnet at Longva arkitekter AS og Grindaker landskapsarkitekter.

Militært treningsanlegg på Haakonsvern
Det nye militære treningsanlegget (MTA) på Haakonsvern
orlogsstasjon stod ferdig i september 2011, og erstatter det
gamle idrettsbygget fra marinebasens åpning 1963. MTA
har en kapasitet på 5 000 brukere og omfatter en bygningsmasse på ca. 9 000 kvadratmeter og et utendørs anlegg på
25 000 kvadratmeter. Total kostnadsramme for prosjektet
var 350 millioner kroner.
”Train as you fight”
Militært treningsanlegg skiller seg fra andre treningsanlegg
ved at det har et militært fokus. MTA er tilrettelagt med
funksjonsrettede og realistiske treningsfasiliteter under
prinsippet ”train as you fight”. Ved anlegget får Forsvarets
personell mulighet til å øve og trene på ferdigheter de vil
trenge i situasjoner de møter ute. På denne måten vil MTA
bidra til å styrke Forsvarets operative evne.
Sysselsatte mange
I februar 2009 ble avtale for generalentreprise inngått mellom Forsvarsbygg og Skanska Norge AS. Generalentreprisen omfattet bygning og utomhusanlegg. Byggearbeidene
startet i mars 2009, og sysselsatte mange bygningsarbeidere
gjennom finanskrisen.
Utførelsen omfattet blant annet:
 Oppføring av bygningsmasse på omkring 9 000 kvadratmeter som bl.a. inneholder svømme– og livredningshall, idrettshall, nærkamprom, styrketreningsrom, spinning, klatring, rom for skadeforebygging og restitusjon,
kontorer for instruktører og garderober. I det ene svømmebassenget er det bygget en skipsside for å gjøre øvelsene mer realistiske.
 Bygging av uteanlegg på cirka 25 000 kvadratmeter med

fotball– og løpebane, hinderbane, maritim scenarieplattform, stier og kaianlegg.
 Bygging av ny kai som vil gi anlegget nærhet til sjøen og

av Haakonsverns egen varmepumper som henter varme fra
sjøen utenfor. I tillegg til Forsvarsbyggs byggeprosjekt, har
Forsvarets logistikkorganisasjon levert inventar som blant
annet møbler, garderobe– og lagerinnredning.
Arkitektbeskrivelse
Anlegget er utformet slik at det skal gi best mulig fleksibilitet og inspirere til treningsaktivitet. I det videre gjengir vi
en beskrivelse av prosjektet fra prosjektets arkitekt, Longva
arkitekter.
”MTA er resultat av en arkitektkonkurranse. Konkurransen
gjaldt både idrettsbygg og utendørs treningsanlegg. Overordnet var det en utfordring å plassere bygget slik at det ble
tilstrekkelig areal for fotballbanen.
Nybygget er plassert opp mot kollen/landskapssiden i sør.
Bygningen er organisert øst/vest og følger landskapsdraget.
Plasseringen gir en rekke fordeler:
 Bygningsvolumet forsterker og tydeliggjør landskapsrommet.
 De utendørs idrettsbanene blir ”rammet inn”, og er synlige fra leiren.
 Inngangen blir henvendt mot, og er synlig fra leirområdet.
 Plasseringen gir direkte kontakt mot sjøen, samtidig som
deler av strandlinjen kan brukes til velferd.
Bygningen er planlagt som et enkelt volum i to etasjer, med
kjeller under deler av bygget. Bygningen er lokalisert og
organisert slik at relasjonen til de utendørs treningsanleggene er best mulig.
Sentral foajé
Inngang med foajé / resepsjon ligger sentralt i bygget og
knytter alle funksjonene sammen. Idrettshallen og svømmehallene er modulert som egne volumer, på hver side av
inngangen.

militære aktiviteter der.


Svømmebassengene i stål er utført av Steel Pool som totalentreprise.

Garderobene er samlet for størst mulig fleksibilitet, og plassert rett innenfor resepsjonen. Funksjonene som har minst
behov for nærhet til resepsjon er plassert lengst unna.

Forsvarsbygg har gjennomført hele prosjektet med sterkt
miljøfokus. Blant annet er svømmebassengene oppvarmet

Nærkampområdet er lengst mot øst, spesialbasseng og restitusjonsområde lengst mot vest.

Foajeen på MTA binder sammen de ulike funksjonene i bygget. Trappen fører opp til 2. etasje der man finner treningsrom, spinningssal, restitusjonsrom og kontorer. Her er det også et galleri som kan følge med på aktiviteten i den 14 meter høye klatreveggen.

Det er enkle og korte kommunikasjonsveier. Det er tilrettelagt for universell utforming.
Større vindusflater er orientert mot nord og vest, noe som
er gunstig med hensyn til dagslys, og ikke gir behov for
kjøling av solvarme. Det er generelt lite vindusflate, noe
som er gunstig med hensyn til energibruk.
140 meter lang fasade
Det er en utfordring å forme store fasader – bygget er over
140 meter langt – som har lite vindusåpninger. Løsningen
har vært på den ene side å modulere bygget slik at volumet

blir brutt opp, og på den andre siden å gi de store fasadeflatene liv og letthet gjennom det spesielle mønsteret fasadeplatene er montert i.
Bygget vil være utsatt for røff bruk, og det er derfor lagt
vekt på å bruke materialer som tåler mekanisk påkjenning:
ubehandlet betong, tegl, sement-/betongbaserte plater,
terrassobelegg og gummibelegg.
Det har overordnet vært lagt vekt på lave årskostnader
gjennom lave vedlikeholdskostnader og lav energibruk.”

Foajé

Korridor fra foajéen og inn til garderobene.

Bilde venstre side: Korridor til idrettshallen og nærkamprom. Her kan man løpe 60-meter. Korridoren har enkel
solavskjerming.
Bilde øverst: Restitusjonsrom med kaldtvannskulp til venstre (4 C°) og varmtvannskulp til høyre (40 C°).
Bilde over: Egen sal for restitusjonsøvelser.

Idrettshallen har internasjonale mål. Den kan ved enkle knappetrykk deles inn i tre haller.

Bilde over: Spinningsal i 2.etasje.
Bilde øverst til høyre Garderobe til svømmehall.
Bilde nederst til høyre: Styrketreningsrom i 2. etasje med utsikt mot treningsområdet ute.

I militært treningsanlegg er det etablert et svømmeanlegg med to svømmebassenger á 25 meters lengde og 16 meters bredde.
Over ser vi stupebrettet til spesialbassenget som er 4,5 meter dypt. I bildet nederst til venstre ser vi normalbassenget i forgrunnen, og spesialbassenget bak. Bassengene er bygget i stål for å tåle røff bruk og for å gjøre vedlikeholdet enklere.

Startblokk ved normalbassenget.

En åtte meter høy skipsside er bygget ved spesialbassenget.

Bygningen er 140 meter lang. Arkitekten har modulert bygget slik at volumet blir brutt opp. Fasadeplatene gir liv og letthet
til fasaden. Bildet under til venstre er fra foajeen der veggen har plater i tre. I vinduet ser man inn til svømmehallen.

Ved MTA er det bygget et nytt kaiområde som gir nærhet til sjøen. På kaien er det bygget en ”skuteside” for militær scenariotrening

g

BYGGFAKTA:
Innendørs 1. etasje: Foaje med klatrevegg, idrettshall,
svømmehall med spesialbasseng, restitusjonsområde
og garderober

PROSJEKTINFORMASJON:
Oppdragsgiver:

Forsvarsdepartementet

Byggherre:

Forsvarsbygg

Eiendomsforvalter:

Forsvarsbygg

Innendørs 2. etasje: Styrketrening, spinning, utholdenhet, spinning, fysioterapeut, tekniske rom

Bruker:

Sjøforsvarets idretts– og
treningssenter

Kjeller: Tekniske rom for bassengteknikk

Forprosjekt utarbeidet av:

Forsvarsbygg

Arkitekt:

Longva arkitekter AS

Landskapsarkitekt:

Grindaker landskapsarkitekter AS

Prosjekteringsgruppe

SWECO

Byggeledelse:

Forberedende grunnarb.:

Norconsult
COWI
Erstad & Lekven AS
Andersen & Askjem AS
Sartor Maskin AS

Elektroarbeider i grunnen:

YiT Building Systems AS

Generalentreprenør:

Skanska Norge AS

Utendørs: Fotballbane i kunstgress, løpebaner, kaiområde, scenarioplattform, hinderbane, planering og
beplantning
Areal innendørs:
Areal utendørs:
Prosjektkostnad:

9 000 m2
25 000 m2
350 millioner NOK inkl. mva.

Byggestart:
Ferdigstillelse:
Åpning:

Mars 2009
April 2011
28. september 2011

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 eiendomsløsninger som gir Forsvaret en
betydelig aeralreduksjon, mindre husleie, økt levetid
og lavere kostnader på Forsvarets materiell.
Forsvarsbygg operer forretningsmessig til kundenes,
eierens og samfunnets beste og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning.
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet og har Forsvaret som største og
viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har i 2012 en samlet bemanning på ca. 1500 årsverk.

Kontaktinformasjon:
Internett: www.forsvarsbygg.no
E-post: post@forsvarsbygg.no
Postadresse: Pb. 405, Sentrum, 0103 OSLO
Sentralbord: 815 70 400
Demonstrasjon i den 14 meter høye klatreveggen. Foto: Ulf Michaelsen

Grafisk produksjon: Åsmund V. Sjursen/ Forsvarsbygg. Trykk: Haakonsvern Grafisk

