
01_BYGG & EIENDOM

L1, F1, F2 - Haakonsvern
Kontorbygg og flerbrukshaller

Oppføre egnede bygg og anlegg for virksomheten på Haakonsvern. Nybygg bestående
av ett administrasjonsbygg og to flerbrukshaller.

Administrasjonsbygget skal dekke behovet for kontorer, møterom og undervisningsrom.
Flerbrukshallene skal inneholde varm- og kaldtlager, kaldgarasje, garderober, dykkerfasiliteter,
tørketårn og tekniske rom.

Rivning av båthangar ca. 4500 m2 med 8 stk. slipper og opptrekksystem, samt miljøsanering
av området. Opparbeidelse av utearealer, med vaskeplass, miljøstasjon,
parkering for biler og containere.

Opparbeidelse av ny infrastruktur i grunnen med tilknytning til fjernvarme og fjernkjøling.

NØKKELTALL
Prosjektkostnad ca. 200 mill.
kr | Bruttoareal ca. 6500 m2

PERIODE
2010 - 2012

BYGGHERRE
Forsvarsbygg – utvik-
ling vest

PROSJEKT
Nye bygg for admi-
nistrasjon, undervis-
ning og lager

STED
Haakonsvern Orlogs-
stasjon, Bergen

PROSJEKTTYPE
Militært anlegg
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VÅRE TJENESTER
• Rådgivning og prosjektering - alle 

fagområder
• PGK: Prosjektledelse og koordinering 

av prosjekteringsgruppe, SHA-plan
• LARK/RITr: Utarbeidelse av utomhus-

plan for parkering, adkomstvei, lys og 
vegetasjon

• RIB: Premissdokument og prosjekte-
ring av bæresystem for kontorbygg 
og flerbrukshaller

• RIV: Systemløsninger, effekt og ener-
giberegninger, tilkobling til fjernvarme 
/fjernkjøling

• RIVA: Planløsning for utomhus VA-an-
legg, VL, SP, OV og slokkevannuttak

• RIE: Systemløsninger for EL-forsyning 
, hoved- og underfordelinger, reserve-
kraft og IKT/sikring

• RIBr: Premissdokument for brann og 
overordnede branntegninger

• RIG: Vurdering av grunnforhold og 
miljø

• RIAKu: Premisser og løsninger - akus-
tiske krav

• RIRIVING: Tilstands-registrering og 
Miljøsaneringsbeskrivelse, Avfallsplan

• Kostnadskalkyler
• Beskrivelser
• Tegninger BIM/3D

LØSNING AV OPPDRAG

Tett oppfølging i skisse- forprosjektfase og i
tett samarbeid med brukere og byggherre.

Energiklasse A er lagt til grunn for byggene.

Løsningen omfattet tilkobling mot nytt
fordelingsnett for fjernvarme og fjernkjøling.

Skisse-/Forprosjekt utført i samarbeid med
LINK arkitektur.

FAGDISIPLINER
• PGL/PGK
• LARK
• RIB
• RIV
• RIVA
• RIE
• RIG
• RIBrann
• RIAk
• RITr
• RIRIVING

www.multiconsult.no
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