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Referat 
Arbeidsgruppe Helsecampus Årstadvollen 
Dato: 16. august 2016 
 
Til stede: Robert Bjerknes, Jarle Eid, Ole-Gunnar Søgnen, Monica W. Nordtvedt, Guri 
Rørtveit, Rune Indrøy, Arne Franck-Nielsen, Ove Botnevik, Erik Eskild, Bjørn Ivar Heggelund 
 
Forfall: Nina Langeland, Nina Mevold 
 

1. Oppfølgingspunkter etter Solstrandseminaret 
Saken ble utsatt til et senere møte. 

2. Nye skisser fra arkitekten og prinsipielle spørsmål til avklaring 
Arkitekt Bjørn Ivar Heggelund orienterte om status pågående arbeider hos 
arkitektene med basis i den presentasjonen som ble gitt i seminaret på Solstrand. I 
denne forbindelse ble det understreket behovet for tydelige bestillinger i forhold til 
brukergruppene for å få frem gode leveranser som grunnlag for videreutvikling av det 
bygget som er skissert. Det må være mulighet for eventuelle tilleggsmøter for å få 
dette til å bli en god prosess. 
I forbindelse med denne redegjørelsen ble det også stilt spørsmål om status mht 
ulike kontorløsninger, og det ble bedt om å gjøre en kvalitetssikring av den fordeling 
som er planlagt av personell, faste vitenskapelig ansatte og andre. Det ble også lagt 
vekt på betydningen av at hensiktsmessige studentarealer blir utviklet for å utnytte 
den ressursen studentene representerer. 
Prinsippspørsmål som må konkluderes i det videre arbeidet gjelder bl.a. utforming av 
kantine og planer for felles resepsjon og undervisningsarealer.  

             Deretter var det en debatt om behovet for samhandling og fellesløsninger. 
Det var enighet om fokus på god brukerprosess med tilstrekkelig involvering av 
aktuelle parter og at alle aktørene må være dedikert til samarbeidsarenaene. 
Det er forståelse for at brukerprosessene først må sette søkelys på utvikling av de 
fellesarealer som særlig befinner seg i etasje 0 og etasje 1.  
Deretter gjennomføres en analyse og planlegging av kontorbehov i samsvar med 
retningslinjer om fleksibilitet og generalitet som tidligere omtalt. 
 

3. Planlegging av brukermøter 
Det ble orientert om planlagte brukermøter fra 26. august og utover. Videre 
planlegging av brukerprosessen går mer i detalj på neste møte i arbeidsgruppen. 
 

4. Eventuelt 
Ingen saker meldt inn 

 


