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Nytt militært treningsanlegg
på Haakonsvern

Nytt militært treningsanlegg på Haakonsvern. Illustrasjon: Longva arkitekter.

I august 2008 startet Forsvarsbygg Utvikling arbeidene med infrastrukturen og klargjøring av byggegropen for prosjektet Nytt militært treningsanlegg (MTA) på Haakonsvern orlogsstasjon. Det nye militære treningsanlegget, som vil ha over 5000 brukere, skal sikre Forsvarets operative evne og legge til
rette for trening og helse både i arbeid, utdanning og fritid.
I februar 2009 ble avtale for generalentreprise inngått mellom Forsvarsbygg og Skanska Norge AS, og
i mars startet Skanska Norge med arbeidene på byggeplassen.
Generalentreprisen omfatter bygninger og utomhusanlegg for det nye militære treningsanlegget. Forventet ferdigstillelse og oppstart prøvedrift årsskifte
2010/2011, med overlevering til brukere 1. kvartal
2011.

Det nye treningsanlegget erstatter dagens anlegg fra
1963 som lenge har vært i dårlig forfatning, og hatt
for liten kapasitet i forhold til forsvarets behov for
militært rettet trening. Blant annet er det behov for
nye svømmebasseng der Forsvarets personell utdannes, trenes og øves i både svømmeferdigheter, dykking og livredning/scenariotrening.

Kartskisse over det nye treningsanlegget på Haakonsvern med hovedbygningen nede i venstre hjørne.
Illustrasjon: Grindaker as Landskapsarkitekter.

Utførelsen omfatter blant annet:
• Oppføring av bygningsmasse på omkring 9000

kvadratmeter som bl.a. vil inneholde svømme– og
livredningshall, idrettshall, nærkamprom, styrketreningsrom, spinning, klatring, rom for skadeforebygging og restitusjon, kontorer for instruktører
og garderober.
• Bygging av uteanlegg på cirka 25 000 kvadratmeter
med fotball– og løpebane, hinderbaner, klatretårn
og treningsområde i/ved sjø
• Bygging av ny kai som vil gi anlegget nærhet til
sjøen og militære aktiviteter der.

Konsekvenser
Byggevirksomheten vil medføre økt trafikk av betongbiler, varebiler og personbiler til og fra Haakonsvern og inne på basen. I forbindelse med byggearbeidene vil det tidvis også oppstå støy i det berørte
området.
Arbeidet vil i hovedsak foregå på hverdager i tiden
mellom klokken 07.00 til 16.00, men i perioder vil
arbeid pågå utover vanlig arbeidstid.

Longva arkitekter og Grindaker as Landskapsarkitekter har samarbeidet om å tegne prosjektet. Skanska
Norge AS er generalentreprenør i byggefasen.
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