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UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 

 
REFERAT 

 
Prosjekt Helse Campus Årstadvollen (HCÅ) 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Museumsplassen 1, møterom 2 Dato: 08.11.2016 

  Kl: 15.00-16.00 
 
Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Jarle Eid JE x  
Universitetet i Bergen - MOF Nina Langeland NL  x 
Bergen kommune Nina Mevold NM x  
Høgskolen i Bergen Ole Gunnar Søgnen OGS x  
Uni Research Reidar Jakobsen RL  x 
Universitetet i Bergen Rune Indrøy RI x  
Universitetet i Bergen - EIA Arne Franck-Nielsen AFN x   
Universitetet i Bergen - EIA Bjarte Jansen Horn BJH x  
 
Sak 17-16 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

 
Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent. 
 

Sak 18-16 Status brukerprosess 
 
Arne og Bjarte orienterte. Se saksfremlegg i innkalling. Se også vedlagte presentasjon lagt 
frem i møte.  
 
Det var enighet om følgende føringer for videre brukerprosess: 
 

1. Alle vitenskapelige ansatte i hel stilling + administrasjonssjefer skal få tilbud om fast 
cellekontor (Alle andre skal tilbys velegnede arbeidsplasser i kontorlandskap. Dette 
inkluderer vitenskapelig ansatte i mindre enn 50% stilling, post.docs, stipendiater, 
gjester, tekniske og administrative stillinger. ) 

2. Eksterne leietakere retter seg i hovedsak etter prinsippene som gjelder ellers for 
bygget.   

3. Generelt prinsipp om sambruk av arealer  
4. Generelt prinsipp om likebehandling blant miljøene som skal inn.  
5. Generelt prinsipp om generalitet og fleksibilitet fremfor skreddersøm 
6. Felles resepsjonsløsning for hele bygget 

 
I diskusjonen ellers ble det lagt vekt på å utvikle gode og egnede student- og 
undervisningsarealer. Det ble lagt vekt på at brukerprosessen nå er i en fase der det er viktig å 
kunne fastslå de overordnede prinsippene for byggutforming og løsninger, og at dette vil kreve 
et godt underlagsmateriale fra enhetene. Dette er særlig viktig nå i kvalitetssikringsfasen, da 
det pr. dato er innmeldt behov for mer areal enn de 10.500 m2 som bygget er dimensjonert 
for. Tidligere tidsplan for gjennomføring av skisseprosjektet opprettholdes. 
 

Vedtak: 
Saken tatt til orientering  
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Sak 19-16 Eventuelt 
 
RB: Arbeidsgruppen har fått tilsendt et notat fra NL på vegne av flere i arbeidsgruppen med en 
del konkrete innspill rundt bl.a. organisering og behovet for administrative ressurser i 
prosjektet. I og med at NL ikke kunne være tilstede på møtet, blir dette notatet sendt ut med 
innkalling til neste møte 29.11.16. 
 
JE: Det psykologiske fakultet skal 7. desember styrebehandle hvilke miljøer fra DPF som skal 
inn i Helsecampus Årstadvollen.  
 
NM: Bergen kommune og Bergens næringsråd har opprettet en ressursgruppe for helsefag. 
Leder av Bergen Næringsråd Marit Warncke ønsker å møte arbeidsgruppen for Helsecampus 
Årstadvollen. Det var enighet å invitere henne til et møte i Arbeidsgruppen ved en passende 
anledning.   
 
 
Vedlegg 1 – Presentasjon status brukerprosess 
Vedlegg 2 – Eksempel på planløsning kontorarealer 
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