
Helsecampus Årstadvollen



UiB – strategi 2016-2022 

• Kunnskapsklynger vil være et viktig virkemiddel 
for å styrke forskning, utdanning, innovasjon og 
formidling - internt ved UiB og i samarbeid med 
eksterne aktører

• Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid for å 
løse komplekse tema både på områder hvor UiB 
allerede har høy internasjonal faglig kvalitet og der 
det er muligheter for omfattende samarbeid med 
eksterne partnere

Modifisert fra bto.no



Helsecampus Årstadvollen
• En faglig tenketank med nærhet til sykehus, men som har særlig 

fokus på utdannings- og forskningsbehovene i primærhelsetjenesten 
og kommunene – en forskningspark og inkubator for innovative 
framtidsrettede løsninger

• Samling av relevante miljø fra MOF, PSYKFAK og andre deler av UiB

• Samarbeidspartnere i dag
– Bergen kommune, Høgskolen i Bergen, Uni Research, 

Folkehelseinstituttet, Helse Bergen, Folkehelseinstituttet, 
Haraldsplass Diakonale sykehus

• Andre interessenter
– BTO, Hordaland fylkeskommune,                                          

Andre offentlige instanser,                                         
Legemiddelindustri, Annet næringsliv 



Visjon
Helsecampus Årstadvollen har som visjon å bli et 
internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative 
helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp 
av fremragende forskning og utdanning, fullverdige 
praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

– Klyngen skal endre helseforskningens innretning for 
å skape nye, effektive løsninger på lokale og globale 
utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær 
forskning og aktiv bruk av teknologi. 

– Klyngen skal sikre studenter helhetlig teoretisk og 
praktisk kunnskap, og ha fokus rettet mot 
samfunnets behov for forebygging og tiltak for å 
møte lokale så vel som globale helseutfordringer. 



Et knippe utfordringer for fremtidens 
samfunn og helsevesen  
• Demografisk utvikling
• Migrasjon 
• Barn og unges helse
• Forebygging og folkehelsearbeid
• Stort gap mellom behov og tilgjengelighet 

av helsearbeidere – gitt dagens 
organisering

• Mangel på og skepsis mot teknologiske 
løsninger

• Behov for ressursoptimalisering
• Organisering og oppgavefordeling
• Kunnskapsmangel - Hvilke tiltak virker?
• Svært få samhandlings og 

samarbeidsarenaer
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Mulige svar
• Samhandlingsreformen

• Folkehelsemeldingen

• HelseOmsorg21
– Strategi
– handlingsplan for oppfølging

• Helsecampus Årstadvollen



Hvordan har UiB arbeidet med 
Helsecampus Årstadvollen?

• Ideer og utvikling av disse i ledelse og 
administrasjon

• US-sak 42/14
• 2015: Prosjektorganisering med styringsgruppe og 

arbeidsutvalg
• 2015: Kartleggings- og visjonsarbeid
• 2015 - 2016: Skisseprosjekt bygg
• 2016: Intensjonsavtaler
• 2016: Klyngefasiliteringsprosjekt

– Internt med fagmiljøer
– Eksternt med andre interessenter, politiske 

miljøer
– Myndighetskontakt

• US-sak 72/16
– Forprosjekt med tanke på                               

realisering av bygg



Bygg som virkemiddel for å 
realisere innholdet og visjonene 
for Helsecampus Årstadvollen
Utbyggingen av helsecampus kan skje i tre trinn: 

1) Rive gammelt odontologibygg og bygge nytt (ca. 10.000 m2 BRA) i 
Årstadveien 17
- UiB (MOF, PSYKFAK), Bergen kommune, HiB og Uni-Helse

2) Rehabilitere Årstadveien 21, ODH (4.500 m2 BRA)
3) Bygge nybygg på p-plass (10.000 m2 BRA) i Årstadveien 23 







Planer – Årstadveien 17
Rive gammelt odontologibygg og 
bygge nytt – trinn 1

• Skisseprosjekt
• Finansiering via salgsinntekter fra 

salg av Christiesgate 13 og bruk av 
eiendomsselskap. 

• Kostnadskalkyle:
• Ca. 350 mill kr for nybygg på om lag 

10.000 kvm + ca. 35 mill. kroner til 
riving, inventar og utstyr. 

• Gir internhusleieøkning på om lag 1 % 
(ca. 5 mill. kroner). 

• Løsningen forutsetter at dispensasjon 
og samtykke fra KD



Planer Årstadveien 21
Rehabilitere Overlege Danielsens 
hus – trinn 2 

• Behov for en full oppgradering av 
fasader, ventilasjon og varmeanlegg i 
dette bygget. 
– Lekkasjer o.a. gjør at deler av 

bygget tatt ut av bruk / brakker
– Finansiering:

• 80-95 mill kr. – eiendomsselskap
• Gir årlig leiekostnad på inntil 5-6 

mill. kroner, hvorav 2,5 mill. kr 
dekkes av lavere energikostnader

• Gir internhusleieøkning med ca. 
0,6 % (ca. 3 mill. kroner) 

• Løsningen forutsetter samtykke fra KD



Planer Årstadveien 23
Bygge nybygg på p-plass – trinn 3 

• Tomt sør for Overlege Danielsens hus som kan gi plass til et nybygg på 
rundt 10 000 kvadratmeter 

• Faglig innhold i denne del av helseklyngen er hovedfokus for siste del av 
pågående klyngefasiliteringsprosessen

• UiB-miljøer, Folkehelseinstituttet, Registermiljø i Helse Bergen, Bergen 
kommune, Haraldsplass, BTO, næringsliv og industri

• Næringspark og inkubator for studenter og bedrifter
• Finansieringsmodell må avklares



Oppsummering

• Helsecampus Årstadvollen er en svært viktig 
strategisk satsningen i oppfølgingen av UiB 
Strategi 2016-2022

• Realiseringen av Helsecampus Årstadvollen 
svarer på samfunnsutfordringer og politiske 
målsetninger

• Helsecampus Årstadvollen har som ambisjon 
å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal 
skape innovative helse- og omsorgsløsninger 
for hele mennesket, ved hjelp av fremragende 
forskning og utdanning, fullverdige 
praksisarenaer og tverrfaglig samhandling

KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET




