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Saken gjelder:
I denne saken inviteres Styret til å gjøre vedtak om byggetrinn 1 i klyngesatsingen
Helsecampus Årstadvollen. Visjonen for klyngen er 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.
Helsecampus Årstadvollen har blant annet som ambisjon å følge opp Regjeringens
handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien og 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 kandidater
helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap. Det legges til grunn at klinisk arbeid, forebygging,
helsefremmende arbeid i primærhelsetjenesten og kommunene skal ha særlig fokus.
Universitetet samarbeider blant annet med Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet og
Uni Research for å realisere planene.
I denne saken gjøres det rede for valgt utbyggingskonsept, fremdriftsplan,
myndighetsforhold, kalkyler og finansielle løsninger som samlet skal kunne danne grunnlag
for å fatte vedtak om byggetrinn 1 for Helsecampus Årstadvollen.
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar realisering av Helsecampus Årstadvollen, byggetrinn 1 - Årstadveien 17,
slik de er skissert i dette dokumentet.
2. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å rive gammelt odontologibygg og bygge
nytt (inntil ca. 11000 m2 bruttoareal) med ferdigstillelse fjerde kvartal 2019.
3. Styret gir universitetsledelsen salgsfullmakt for Christiesgate 13.
4. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å realisere utbyggingsplanene for
Årstadveien 17 innenfor de økonomiske rammer som er beskrevet i denne saken.
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Saksframstilling
Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
29/17

Møtedato:
23.02.2017

Arkivsaksnr:
2008/7391

Helsecampus Årstadvollen - byggetrinn 1
Bakgrunn
Å etablere kunnskapsklynger er ett av de viktigste virkemidlene i universitetets strategi 20162022 for å oppnå UiBs mål om å utvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer.
Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid for å løse komplekse tema. Klyngene må
etableres på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig kvalitet, men også der
hvor det er muligheter for omfattende samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB og
eksterne partnere i forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv.
Virksomheten må i betydelig grad finansieres gjennom eksterne midler
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. Den skal også sikre kandidater helhetlig teoretisk og
praktisk kunnskap, og legge til grunn at klinisk arbeid, forebygging, helsefremmende arbeid i
primærhelsetjenesten og kommunene skal ha spesiell oppmerksomhet. Særlig fokus vil være
rettet mot kommunale helsetjenester. Klyngen skal videre frembringe de relevante og
effektive teknologiske og organisatoriske løsningene som etterspørres av leverandører av
helse- og omsorgstjenesten lokalt og globalt.
Planene for Helsecampus Årstadvollen ble første gang presentert for universitetsstyret i sak
42/14 om prioritering av større byggeprosjekter 2015-2020. I styresak 72/16 ble visjoner,
faglige rammer og plan for byggeprosjekt presentert nærmere. Styret gjorde følgende vedtak:
«1. Styret slutter seg til planene for Helsecampus Årstadvollen slik de er skissert i denne
saken
2. Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å realisere planene for Årstadveien 21 gitt at
departementet godkjenner langsiktig leiekontrakt
3. Styret ber universitetsledelsen gjennomføre forprosjekt for Årstadveien 17
4. Styret ber om å få seg forelagt en ny sak om plan for Årstadveien 17 når de faglige og
finansielle rammene for denne delen av prosjektet er nærmere avklart.»
I etterkant av styrevedtak i sak 72/16 har det vært dialog med Kunnskapsdepartementet for å
få de nødvendige godkjenninger for å kunne gå videre med prosjektet.
Kunnskapsdepartementet har i brev av 01.11.2016 gitt dispensasjon fra
Avhendingsinstruksen og samtykke til inngåelse av langsiktig leiekontrakt i bygg av
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nybyggskarakter i Årstadveien 17. Universitetets andel av nybygget er tenkt finansiert
gjennom salget av Christiesgate 13, mens det for den andre seksjonen ønskes inngått en
langsiktig leieavtale med Nygårdshøyden Eiendom.
Det gis i dette dokumentet en nærmere redegjørelse for status for arbeidet med
Helsecampus Årstadvollen og konkret for brukerprosessen som nå er gjennomført i
forbindelse med planer om nybygg i Årstadveien 17. Det gjøres rede for valgt
utbyggingskonsept, fremdriftsplan, myndighetsforhold, kalkyler og finansielle løsninger som
skal kunne danne grunnlag for å fatte vedtak om byggetrinn 1.
En helhetlig helsecampus
En styringsgruppe ledet av UiB og med deltakelse fra Bergen kommune, Høgskulen på
Vestlandet, Uni Research, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus har det
overordnede ansvaret for å utvikle visjoner og rammer for helseklyngen. Det er også
oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av representanter for Det medisinsk-odontologiske
fakultet, Det psykologiske fakultet, Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet og Uni
Research som særlig har arbeidet med faglige spørsmål og realisering av utbyggingen i
Årstadveien 17. I tillegg er det utnevnt en sentral brukergruppe som har en rådgivende rolle i
forhold til arbeidsgruppen. Brukergruppen har hatt en helt avgjørende rolle i beskrivelsen av
de areal- og funksjonsbehov som nå ligger til grunn for det valget av utbyggingskonsept som
er gjort for Årstadveien 17.
I utviklingen av Helsecampus Årstadvollen ønsker universitetet å følge opp
samfunnsmessige behov og fokusere på helheten og sammenhengen mellom alle aktørene i
helsetjenestene. En helseklynge med nærhet til sykehus, men som har særlig fokus på
samhandling og utdannings- og forskningsbehovene i primærhelsetjenesten og kommunene.
I HelseOmsorg21-strategien sies det tydelig at forskning, utdanning og innovasjon i større
grad enn i dag må innrettes mot kommunehelsetjenesten, i nært samarbeid mellom
kommuner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Fremtidens primærhelsetjeneste må
tilby helt andre tjenester enn det som blir gjort i dag, og i dette ligger bl.a. et stort potensial
knyttet til å utvikle og implementere tjenesteinnovasjoner og teknologiske løsninger. Dette
kan i neste omgang danne grunnlag for inkubator- og næringsvirksomhet, samt samarbeid
med offentlige instanser og private aktører.
Det er i satsingen på en helhetlig helsecampus ikke en forventning til at alle utdanninger må
samlokaliseres, men samordnes. Samtidig kan det være gode grunner for å ha en motor i
utdanningssamarbeid, forskning, innovasjon og næringsutvikling samlet et sted, og planene
på Årstadvollen er tenkt å fylle en slik funksjon. Institusjonene samarbeider på tvers allerede
i dag, men det er et stort potensial i å videreutvikle et forpliktende samarbeid.
På Årstadvollen har UiB sitt nye Odontologibygg og Overlege Danielsens Hus. Det gamle
odontologibygget står ubrukt og det er klarlagt at dette har en utforming som er lite
hensiktsmessig for kontorer og undervisning. I tillegg kan tomten sør for Overlege
Danielsens hus gi plass til et nybygg.
Utbyggingen av helsecampus er planlagt i tre trinn:
1. Rive gammelt odontologibygg i Årstadveien 17 og bygge nytt (ca. 11.000 BRA)
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2. Rehabilitere Årstadveien 19, (4.500 BRA)
3. Bygge nybygg på parkeringsplass ved Årstadveien 19 (10.000 BRA)
Rehabilitering av Årstadveien 19 ble vedtatt i sak 72/16 og arbeidet er nå iverksatt. Det er
også en tomt sør for Overlege Danielsens hus som kan gi plass til et nybygg i størrelsen
10 000 kvadratmeter. Foreløpig er det ikke lagt detaljerte planer for dette siste byggetrinnet i
Årstadveien 23.
Byggetrinn 1 – Årstadveien 17
Etter styret i juni 2016 fikk forelagt sak om status for Helsecampus Årstadvollen har
arbeidsgruppen systematisk arbeidet videre med faglige visjoner og planer for klyngen. I
august 2016 ble det arrangert et faglig seminar på Solstrand for å diskutere faglig samarbeid
og sentrale faglige områder (barn og unge, eldreutfordringen, sosiale forskjeller nasjonalt og
globalt, helsefremming og folkehelse, helseteknologi, utdanning til fremtidens helsetjenester,
m.m.). Dette arbeidet er blant annet videreført gjennom diskusjoner i arbeidsgruppen og
gjennom etablering av et Faglig forum som blant annet skal arbeide med å etablere nye
møteplasser, fagseminarer, samt etablering av tverrfaglige forsknings-, utdannings- og
innovasjonsprosjekter og å spre informasjon om satsingen.
Prosessene initiert av arbeidsgruppen har bidratt til å skape både entusiasme og en felles
plattform for de faglige ambisjonene for Helsecampus Årstadvollen. Disse prosessene har
også beredet grunnen for å etablere en brukerprosess for å kartlegge og kvalitetssikre
funksjons- og arealbehov for et nybygg i Årstadveien 17 som byggetrinn 1 i en samlet
helsecampus.
Brukerprosess
I september 2016 ble det opprettet en sentral brukergruppe som rådgivende organ i saker
som berører byggeprosjektet Årstadveien 17. Brukergruppen har representanter fra de fem
miljøene som er planlagt inn i Årstadveien 17 (Det medisinsk-odontologiske fakultet, Det
psykologiske fakultet, Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet og Uni Research),
studentene og vernetjenesten og skal være virksom frem til innflytting. Brukerprosessen har
vært et samarbeid mellom brukerne, prosjektet og arbeidsgruppen som premissleverandør
og har så langt bestått av to hoveddeler:
- Kartlegging og kvalitetssikring av brukernes funksjons- og arealbehov som grunnlag
for romprogram. Denne prosessen var påbegynt av prosjektet før brukergruppen ble
opprettet.
-

Vurdering av ulike konsept for bygget som ivaretar brukernes funksjons- og
arealbehov innenfor gitte rammer, forutsetninger og førende prinsipper for HCÅ.

Sentral brukergruppe har hatt 6 møter siden september 2016. På de tre siste møtene ble
også de instituttledere fra Det psykologiske fakultet som ikke allerede satt i brukergruppen
invitert med som observatører. Det er videre opprettet lokale brukergrupper med
representasjon fra ansatte og studenter, samt referansegrupper med hyppige møter.
Brukergruppen har i hovedsak vurdert to konsepter for ivaretakelse av helseklyngens visjon,
byggets utforming, fordeling av arealer og plassering av funksjoner. De to konseptene har et
tilstrekkelig detaljnivå for beslutning om videreføring av prosjektet. Sentral brukergruppe
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leverte 20. januar 2017 et enstemmig råd til arbeidsgruppen for Årstadveien 17 om
konseptvalg.
Følgende er status for interessentene i bygget:
- I samsvar med innmeldte behov i brukerprosessen er det inngått intensjonsavtaler
om leie av areal med de eksterne partnerne.
-

Brukerprosessen har også avklart funksjoner og areal for Det medisinskodontologiske fakultet.

-

Brukerprosessen dokumenterte at selv om anbefalt konsept på et overordnet plan
svarer på innmeldte behov for areal og funksjoner, er det ved Det psykologiske
fakultet behov for noe lenger tid på å avklare sammenhengen mellom innmeldte
behov og konseptvalg. I samråd med universitetsledelsen har fakultetet derfor lagt
opp til en dialog med fagmiljøene og studentene for å klargjøre disse forholdene slik
at fakultetsstyret kan følge opp sine tidligere vedtak og fatte sin endelige beslutning
om omfanget av deltakelse i Helsecampus Årstadvollen på fakultetsstyremøtet 15.3.

I de rammer som skisseres i denne saken er det lagt til rette for deltakelse fra Det
psykologiske fakultetet, men brukerprosessen og dialog med eksterne partnere viser at det
er innmeldte behov som også gjør det fullt mulig å realisere prosjektet med en annen
sammensetning av aktører/fordeling av areal uten at dette skal øke risiko med hensyn til
prosjektrealisering eller kostnader for universitetet. Særlig har Bergen kommune ønsket å
kunne utvide sine arealer i Årstadveien 17, men også Helse Bergen har signalisert ønske om
å engasjere seg mer i helseklyngen enn det som lå til grunn når Årstadveien 17 ble planlagt.
I tråd med vanlige retningslinjer for brukerprosesser vil endelig utforming av romprogram,
spesielt knyttet til Det psykologiske fakultets klinikkarealer, spesialarealer for Bergen
kommune og Høgskulen på Vestlandet, samt undervisningsarealer bli gjennomarbeidet i det
videre arbeidet med bygget.
Konseptbygg
Valgt løsning for bygget er dokumentert i vedlagte notat og møter brukernes funksjons- og
arealbehov som er viktige for basisdrift og for utvikling av nye fellesarenaer for forskning,
utdanning, formidling og innovasjon i tråd med helseklyngens visjon.
Undervisningsarealer, grupperom og møterom
Det er først og fremst Institutt for global samfunnsmedisin, HEMI-senteret og Institutt for
klinisk psykologi som har meldt inn behov for undervisningsarealer inkludert grupperom,
møterom, undervisningsklinikk og studentarbeidsplasser for til sammen om lag 550
samtidige studenter og et areal på om lag 1300 kvm netto, hensyntatt innmeldt belasting.
Valgt løsning inneholder ett auditorium med plass til 120 personer. I tillegg er det avsatt
arealer til dette formålet i plan U. Det er også mulig å plassere grupperom, møterom,
studentarbeidsplasser i resterende etasjer. Løsningen baseres seg på noe bruk av
undervisningsarealer i Nye Odontologibygget (ODO).
Valgt løsning for undervisningsarealer, grupperom, møterom, lesesalsplasser, grupperom,
klinikkarealer og studentarbeidsplasser møter brukernes innmeldte areal- og
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funksjonsbehov. Med utgangspunkt i brukerprosessen så langt vil Sentral brukergruppe
arbeide videre med utforming, fordeling av og prioritering av lesesalsplasser,
studentarbeidsplasser, grupperom, teamkontor og tradisjonelle undervisningsrom sett i
forhold til fremtidens undervisningsformer og behov. Målet er å utvikle fremtidsrettede
undervisningsarealer som legger til rette for tverrprofesjonell/tverrfaglig læring. Denne
prosessen vil i det videre arbeidet konkretiseres ytterligere i nær dialog med brukerne, og
bl.a. vil Faglig forum arrangere et seminar rundt fremtidens tverrfaglige undervisningsformer i
løpet av april.
Sosiale vrimlesoner
Valgt løsning innebærer en streng i hver etasje avsatt til samhandlingsarealer og felles
sosiale soner. Dette skal fungere som treffsted og sosial arena med sittegrupper, te kjøkken/
kaffe maskin med mere. I tillegg er det planlagt en kantine i bygget.
Spesialarealer Bergen kommune
Det er planlagt både visningsleilighet og fastlegekontor innmeldt fra Bergen kommune.
Visningsleilighetens formål er å vise tilgjengelig velferd- og omsorgsteknologi overfor
brukere. Fastlegekontoret skal både ha en funksjon som vanlig fastlegekontor og han en
utdanningsfunksjon/ praksisarena. Valgt løsning møter brukernes innmeldte areal- og
funksjonsbehov.
Spesialarealer Høgskulen på Vestlandet
Valgt løsning innebærer et omsorgslaboratorium fra Høgskulen på Vestlandet. Laboratoriets
formål er å prøve ut ny omsorgs- og velferdsteknologi og vil også bli brukt i
undervisningssammenheng. Valgt løsning møter brukernes innmeldte areal- og
funksjonsbehov
Spesialarealer Institutt for klinisk psykologi (IKP) og Institutt for biologisk og medisinsk
psykolog (IBMP)
Utdanningsklinikkene for IKP og IBMP er i henhold til innspillene fra fagmiljøene plassert
samlet i plan U og inneholder bla. behandlingsrom, observasjonsrom og teamkontor. Valgt
løsning gir også mulighet for noen kontorer med behandlingsmulighet i klinikkområdet.
Klinikkene vil ha egen pasientinngang og både ha funksjon som klinisk behandling av
pasienter og bli brukt utdanningssammenheng. Valgt løsning møter brukernes innmeldte
samlede areal- og funksjonsbehov.
Spesialarealer Institutt for global samfunnsmedisin (IGS)
Det er et ønske fra IGS om et studentdrevet apotek i kunnskapsklyngen. Det er ikke endelig
avklart om apoteket skal inn i dette byggetrinnet og eventuell plassering og størrelse. Det
jobbes med å avklare disse forholdene.
Oppsummert møter valgt løsning brukernes samlede innmeldte areal- og funksjonsbehov,
samtidig som det legger til rette for samhandlingsarealer for ansatte og studenter i tråd med
helseklyngens visjon. Spesielt for basisfunksjoner som arbeidsplasser og
undervisningsarealer er det noe rom for vekst og endringer. Samlet fremstår bygget
fleksibelt, elastisk og robust for fremtidige endringer i leietakernes organisasjon og funksjon,
samt eventuell utskifting av leietakere.
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Reguleringsplan og andre myndighetsforhold
Det har vært en forutsetning for arbeidet at prosjektet ikke skal utløse krav om ny
reguleringsplan. Dette ville eventuelt være en forsinkende prosess. Gjeldende
reguleringsplan er fra 2007 og forutsatte den gang at gammelt odontologibygg skulle bli
stående. Derfor må et nybygg tilpasses de byggehøyder og byggegrenser som nåværende
bygg har. Det har vært flere møter med plan- og byggesaksavdelingen i kommunen om
saken. Det har også vært avholdt egne møter med Vann- og Avløpsetaten og
Samferdselsetaten/Statens Vegvesen. Bergen kommune har vist stor imøtekommenhet og
positiv holdning til UiB sine utbyggingsplaner. Vi legger derfor til grunn at det kan søkes
dispensasjoner med hensyn til gesimshøyder, byggelinjer, formålsgrenser innenfor visse
rammer opp mot et mulig areal (BRA) i størrelsesorden 10500 m2.
Etter at vi nå ser det justerte arealbehovet som resultat av brukerprosessen kommer det frem
et behov for å øke volumet til et nivå inntil 11000 m2 (BRA). Det har vært dialog med
byggesaksavdelingen om denne situasjonen, og det arbeides nå med en plan om å fremme
en søknad om en «mindre vesentlig reguleringsendring». For å innfri dette behovet kreves
dialog både med myndighetene og med de naboer som berøres av UiB’ s utbyggingsplaner.
Det har også vært dialog med Statens Vegvesen, Samferdselsetaten, Vann- og avløpsetaten
i Bergen kommune om nødvendige dispensasjoner for å endre trase for hovedvannledningen
som ligger på tomten. Vi har fått positiv respons på at nødvendige dispensasjoner vil bli gitt
slik at trase for vannledningen vil kunne endres i tråd med våre ønsker

Kalkyle for byggetrinn 1 – Årstadveien 17
I styresak 72/16 ble det angitt en grov kostnadskalkyle basert på erfaringstall (NOK pr m2)
for Årstadveien 17. Med et antatt bruttoareal på 10 000 m2 ble det anslått en total
byggekostnad på 385 millioner kroner, inklusive 35 millioner kroner i rivingskostnader. I
tillegg kommer til kostnader til anskaffelse av inventar og utstyr.
Som tidligere omtalt er totalramme for areal utvidet til ca. 11.000 kvm. Basert på de tegninger
og tekniske forutsetninger som ligger til grunn for det utbyggingskonseptet som nå foreligger,
er det gjennomført en ny kalkyle utført av Holte Consulting basert på foreliggende
konseptvalg. Det er utarbeidet et basisestimat uten noen usikkerhetsavsetning og deretter
gjennomført en usikkerhetsanalyse i samarbeid med prosjektet.
Sannsynlighetskurven nedenfor viser at det er 50 prosent sannsynlighet for at
prosjektkostnadene ikke vil overstige 409 millioner kroner og 85 prosent sannsynlighet for at
prosjektkostnadene ikke vil overstige 462 millioner kroner. En styringsramme på 409
millioner kroner ut fra en sannsynlighet på 50% måloppnåelse inkluderer en
usikkerhetsavsetning på 19 millioner kroner. Dette usikkerhetsnivået er i tråd med
Retningslinjer for behandling av statlige byggeprosjektet der husleien dekkes innenfor
gjeldende budsjettrammer (kurantprosjekter). Prosjektets størrelse og universitetets ansvar
for gjennomføring gjør likevel at vi basert på vurderingene til Holte Consulting legger til grunn
for prosjektet en totalkostnad på 462 millioner kroner som inkluderer en usikkerhetsavsetning
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på 53 millioner kroner. Usikkerhetsavsetningen holdes i reserve og forventes ikke brukt i
prosjektet.

Usikkerheten i prosjektet pr i dag er illustrert som følger:

Illustrasjon: Holte Consulting as
Det anbefales at byggeprosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Denne
entrepriseformen gir lavest risiko for byggherren og gir en god oversikt over kostnader i
prosjektet på et tidlig stadium. Entrepriseformen plasserer ansvar tydelig og gir mulighet for å
benytte utfører-/entreprenørkompetansen i den planleggingen som foregår i
detaljprosjekteringsfasen som er totalentreprenørens ansvar. Hvis ønskelig, så kan en
totalentreprise lett kombineres med en form for samspillsentreprise. Disse vurderingene kan
prosjektgruppen gjøre underveis i prosjektet.
På det grunnlaget som nå foreligger, anbefales det å utarbeide et konkurransegrunnlag med
sikte på utsendelse av en anbudsforepørsel i begynnelsen av august.
Finansiering
Det nye bygget planlegges seksjonert i to seksjoner, der Universitetet i Bergen eier 35% av
bygget og Nygårdshøyden Eiendom AS 65% av bygget. Seksjonen eid av Universitet i
Bergen planlegges finansiert gjennom salg av andel tomt til Nygårdshøyden Eiendom AS,
inntekter fra salg av eiendommen Christiesgate 13 og avsetning over universitetets
investeringsbudsjett.
Siden plan for finansiering baserer seg blant annet på forretningsmessige forhold er
finansieringsplanen nærmere omtalt i vedlegg som er unntatt offentlighet etter off.l. § 23,
første ledd.
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Salgsfullmakt for Christiesgate 13
Christiesgate 13 planlegges solgt for å finansiere Helsecampus Årstadvollen. Christiesgate
13 disponeres i dag av Institutt for pedagogikk og HEMIL senteret, samt fakultetssekretariat
ved Det psykologiske fakultet. Universitetet har på kort sikt behov for å disponere bygget
inntil det er funnet andre hensiktsmessige løsninger for våre leietakere i bygget gjennom
Helsecampus Årstadvollen og innflytting i frigjorte og oppgraderte arealer for ansatte og
studenter i Christiesgate 12 som tilfredsstiller fakultetets samlede behov. UiB arbeider med
arealeeffektivisering og skal ferdigstille en helhetlig campusplan i løpet av våren. Det
forutsettes derfor at UiB innenfor en periode på 5 år kan erstatte arealene til HEMIL senteret
i Christiesgate 13 gjennom byggetrinn 1 for Helsecampus Årstadvollen og at arealbehovene
til Institutt for pedagogikk, SLATE og fakultetssekretariatet blir ivaretatt ved at disse flytter inn
i frigjorte arealer i Christiesgate 12. Disse forholdene gjør at universitetet vurderer å selge
bygget med opsjon på tilbakeleie i 5 år. En slik løsning vil sannsynligvis kunne øke
salgsprisen.
Nærmere vurderinger i forbindelse med salgsfullmakt er av forretningsmessige grunner
omtalt i vedlegg som er unntatt offentlighet etter off.l. § 23, første ledd.
Risikovurderinger
Alle byggeprosjekter vil være forbundet med en viss grad av risiko. Risiko vil kunne være
forbundet med økonomiske og markedsmessige forhold, forhold som gjelder sikkerhet og
bygningsteknikk eller risiko knyttet til ivaretakelse av brukernes spesifikke interesser.
I dette prosjektet tas det sikte på å ha løpende vurdering av risikofaktorene som kan virke inn
på fremdrift, økonomi, helse, miljø og sikkerhet for å kunne sette inn adekvate tiltak for å
motvirke negative hendelser.
Generelt tar prosjektet utgangspunkt i å planlegge et bygg som er av en slik karakter at
risikoforholdene bringes mest mulig under kontroll tidlig. Bygget planlegges som et mest
mulig standard kontorbygg som kjennetegnes ved fleksibilitet og liten grad av skreddersøm,
det skal være enkelt å ominnrede og ikke være fastlåst i tekniske løsninger som er særegne
for bygget. Vi har ovenfor skissert mulige risiki. Konseptvalget som foreligger vurderes likevel
å være innrettet slik at det reduserer samlet risiko i prosjektet.
Det forutsettes at det videre arbeides aktivt med å redusere usikkerhet og risiko i prosjektet.
Det forutsettes også at prosjektet fortløpende vurderer kostnadsbesparende tiltak. Det skal
også utarbeides en kuttliste for prosjektet.

Oppsummering
Helsecampus Årstadvollen skal speile fremtidens helsevesen og gi studenter i
helsefagutdanningene en faglig solid og praksisnær utdanning for å løse de store
utfordringene neste generasjon helsearbeidere i Norge vil møte i årene fremover.
Helseklyngen skal være et kraftsentrum for tverrfaglig forskning, realisere
samhandlingsreformen og å løfte frem folkehelseperspektivet innen helse- og velferdsyrkene
i primærhelsetjenesten.
I denne saken er planene for realisering av første byggetrinn i det som skal bli en helhetlig
helsecampus presentert. Valg av utbyggingskonsept, avklaring av myndighetsforhold og
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finansieringsplan er gjennomgått og danner grunnlag for å kunne ta en beslutning om å
realisere første del av ambisjonene for en helseklynge.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Realiseringen av en helsecampus er en av de viktigste strategiske satsningene i
inneværende strategiperiode for universitetet, men har også potensielt svært stor betydning
for nasjonale politiske mål og for det samlede tilbudet av helsetjenester i regionen.
Fullt utbygget kan en helsecampus på om lag 25 000 kvadratmeter huse en stor del av
byens helsefagsstudenter, forskning og næringsutvikling innen helse. Samhandlingsreformen
og HelseOmsorg21-strategien viser at universitetets ambisjoner om en helhetlig
helsecampus, med organisering på tvers av institusjoner, helse- og sosialtjenester og
forvaltning, vil være en unik strategisk satsning som er egnet til å løse de viktigste
utfordringene for samhandling og for helsetjenesten utenfor sykehus de neste tiårene.
Skal universitetet lykkes med disse planene må vi evne å tenke helhetlig og langsiktig om
visjon, faglige rammer, bygg og infrastruktur, slik styret har fått seg forelagt seg planene
gjennom flere styresaker. UiB er i samarbeid med samarbeidspartnerne kommet langt med å
meisle ut en visjon og faglige planer for helsecampus og har nå også klart et konseptvalg
som gjør det mulig å realisere byggetrinn 1.
Universitetsledelsen vurderer at det er et sterkt faglig grunnlag for prosjektet både ved
universitetet og hos våre partnere. Konseptvalget som er presentert i denne saken løser
innmeldte faglige behov og funksjoner fra brukergruppen og er i samsvar med de faglige
ambisjonene for Helsecampus Årstadvollen.
Det er også svært viktig, både av interne og eksterne grunner, å sikre god fremdrift på
byggeprosjektet. Institutt for global helse og samfunnsmedisin med store forskningsmiljøer
og undervisningsforpliktelser befinner seg i dag i eksternt leide lokaler i Kalfaret med en
kontrakt som er sagt opp med virkning fra utgangen av 2019, og dersom byggetrinn 1 for
Helsecampus Årstadvollen ikke realiseres nå vil det oppstå en akutt situasjon for dette
miljøet. I forhold til eksterne interessenter er det også avgjørende med god fremdrift for å
sikre at universitetet kan ivareta deres ambisjoner og brukerbehov gjennom prosjektet.
På tross av disse hensynene har brukerprosessen i forhold til byggetrinn 1 også vist at det
ved Det psykologiske fakultet er behov for å bruke noe mer tid på dialog med brukermiljøene
for å avklare rammene og omfanget av fakultetets satsing inn i Helsecampus Årstadvollen.
Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet gikk i desember 2016 inn for å samlokalisere
dagens utdanningsklinikker og HEMIL senteret til helsecampus. Fakultetet skal på styremøte
15. mars ta endelig stilling til sine ambisjoner for Helsecampus Årstadvollen, men uavhengig
av hvilken løsning fakultetet velger for deltakelse i helseklyngen har brukerprosessen vist at
det både internt ved UiB og blant de eksterne partnerne er det innmeldte ønsker og behov
som er relevante for den helhetlige satsingen, men som det så langt ikke er funnet plass til i
prosjektet. Universitetets overtakelse av Senter for krisepsykologi representerer en mulighet.
Fagmiljøet i logopedi-helsefag har pr i dag ikke fått plass på helsecampus og representerer
en annen mulighet. I tillegg har både Bergen kommune og Helse Bergen signalisert ønske
om mer areal i første byggetrinn som vil gi full dekningsgrad i bygget uavhengig av omfanget
av aktivitet fra Det psykologiske fakultet. Selv om foreliggende konseptvalg inneholder
spesialfunksjoner, for eksempel knyttet til utforming av klinikkarealer, er det ikke lagt opp til
skreddersøm for enkeltmiljø som setter begrensinger for videre utvikling av bygget. Denne
fleksibiliteten i konseptvalg og bygg gjør det enkelt å tilpasse prosjektet til annen aktivitet i
den videre prosessen hvis det skulle være aktuelt.
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Usikkerheten i prosjektene må håndteres gjennom egen risikovurderinger som beskrevet
ovenfor, men fordi det finnes så mange interessenter til bygget vurderer
Universitetsdirektøren prosjektet for å være svært robust både faglig og økonomisk med
hensyn til eventuelle tilpasninger i forhold til endelig sammensetning av aktører og fordeling
av arealer i bygget. Eventuell økning av arealer fra eksterne leietakere i bygget vil også
redusere økonomisk risiko for universitetet.
Parallelt med byggeprosjektet er det viktig å arbeide med det langsiktige arbeidet med
faglige ambisjoner for helseklyngen. Opprettelsen av et faglig forum for ansatte og studenter
i de fem fagmiljøene ved Universitetet i Bergen (Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det
psykologiske fakultet), Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet og Uni Research er godt
forankret og viser at det er stor entusiasme for prosjektet. Det kan også nevens at det i vår vil
bli nedsatt en gruppe som skal arbeide for utvikling av et lærings- og mestringssenter i
grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten der også
interessenter ut over samarbeidspartnerne i Årstadveien 17 blir med.
15.02.2017/Even Berge/Ove Botnevik/Arne Franck-Nielsen/Bjarte J. Horn/ Steinar Vestad/Tore Tungodden
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UiB Dispensasjon fra Avhendingsinstruksen og samtykke til inngåelse av langsiktig
leiekontrakt i bygg av nybyggskarakter
Vi viser til av 15. april 2016 og til øvrig kommunikasjon om denne saken.
Gjennomgang av saken
Universitetet i Bergen (UiB) ønsker å samle helsefagene på Årstadvollen. Det er i denne
sammenheng gjennomført et forenklet forprosjekt for å få vurdert om det gamle
Odontologibygget i Årstadveien 17 kan rehabiliteres til ny bruk. Konklusjonen er at dette
bygget er lite fleksibelt i sin oppbygging, og mindre egnet for tilpasning til et stort innslag av
kontorarbeidsplasser, og at en rehabilitering ikke vil være hensiktsmessig og økonomisk
fordelaktig. Forprosjektet anbefaler derfor at det blir vurdert å reise et nybygg i stedet for å
rehabilitere det gamle bygget.
Universitetsledelsen har gitt sin tilslutning til å arbeide videre med sikte på en slik løsning.
Dette innebærer at det gamle Odontologibygget blir revet og erstattet av et nybygg på
ca. 10 000 m2 på samme tomt. Samtidig foreslås det å selge et bygg i Christies gate 13, som
eies av staten og forvaltes av universitetet. Det ønskes videre et samarbeid med
Nygårdshøyden Eiendom AS, som skal stå som byggherre for nybygget. Nybygget tenkes delt
i to seksjoner, hvor UiB skal stå som eier av en seksjon som dekker 3/7 av bygget, mens
Nygårdshøyden Eiendom skal eie de resterende 4/7 av bygget. Universitetets andel av
nybygget er tenkt finansiert gjennom salget av Christies gt. 13, mens det for den andre
seksjonen ønskes inngått en langsiktig leieavtale med Nygårdshøyden Eiendom. Leieavtalen
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vil ha en løpetid på 10 år, med en opsjon for forlengelse i 10 år + 5 år. Det legges videre opp
til at universitetet kan overta seksjonen for gjenstående gjeld og debitoransvar, enten etter
utløpet av avtalens løpetid på 10 år, eller for øvrig gjennom leieperioden. Leieutgiftene vil bli
dekket av UiB innenfor gjeldende budsjettramme.

Om forholdet til avhendingsinstruksen
UiB ber i sitt brev om unntak fra Avhendingsinstruksen, slik at eiendommen kan legges ut på
markedet uten en forutgående varsling til andre statsinstitusjoner.
Kunnskapsdepartementet (KD) legger for sin del til grunn at et salg av Christies gate 13 må
skje i tråd med avhendingsinstruksens bestemmelser, dvs. at universitetet først har plikt til å
undersøke om det er andre statlige interessenter til eiendommen, før denne kan legges ut for
åpent salg. Ved avklaring mot eventuelle statlige interessenter, må UiB gjøre oppmerksom på
at de er nettobudsjettert og at en eventuell overdragelse vil skje til takst og mot vederlag. Vi
viser her også til vårt brev til UiB av 10. august 2016 om universitetets behov for
rehabilitering av Årstadveien 21, hvor forholdet til avhendingsinstruksens bestemmelser også
er kommentert.
Inngåelse av langsiktig leieavtale med Nygårdshøyden Eiendom AS
KD viser til de fullmaktene som er omtalt i tildelingsbrevet for 2016, med aktuelle vedlegg.
Departementet legger til grunn at samarbeid og leieavtale med Nygårdshøyden eiendom AS
som skissert er i tråd med universitetets fullmakter, og at avtalen må godkjennes av
departementet hvis den får varighet utover ti år og der summen av fremtidige leieforpliktelser
er 100 mill. kroner eller mer. Vi forutsetter at UiB ved utarbeidelse av en leieavtale med
Nygårdshøyden eiendom nøye vurderer behovet for oppsigelsesklausuler. Hensynet til
fremtidig handlefrihet skal veie tungt ved en slik vurdering. Slike vurderinger skal foreligge
som en del av grunnlagsmaterialet i den enkelte sak om inngåelse av leieavtaler.
Departementet viser til dette og ber om å bli forelagt et utkast til leieavtale når denne
foreligger.

Med hilsen

Anne Line Wold (e.f.)
avdelingsdirektør
Arne Hovden
underdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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1. Bakgrunn
1.1. Brukergruppens sammensetning
Sentral brukergruppe ble oppnevnt av Arbeidsutvalget for Helsecampus Årstadvollen på møte 22.
09.2016 Sak 9-16, med følgende sammensetning:
Leder: Guri Rørtveit (UiB-MOF)
1 representant fra hver av de andre interessentene:
- Per-Einar Binder (UiB-DPF)
- Sissel Brenna (HVL)
- Tone Morken (Uni Research)
- Trond Egil Hansen (Bergen kommune)
3 studenter fra hhv UiB-MOF, UiB-DPF og HVL
- Gard Aasmund Skulstad Johanson (UiB-MOF)
- Nina Gundersen (UiB-DPF)
- Ingvild Hernar (HVL)
Observatør fra vernetjenesten:
- June-Vibecke Knudtsen Indrevik, UiB
Brukergruppen kan selv opprette undergrupper etter behov. Det forutsettes løpende samarbeid
med prosjektgruppen for byggeprosjektet og Arbeidsgruppen for å sikre god framdrift.
UiB-DPF sin representant Binder trakk seg fra brukergruppen i forkant av brukergruppens møte 13.
januar 2017, som var sjette møte i brukergruppen og siste møte før utarbeiding og ferdigstilling av
dette notatet. Åsa Hammar representerte fakultetet ved siste brukergruppemøte 13. januar, men ny
fast representant er per i dag ikke oppnevnt.

1.2. Brukergruppens mandat
«Mandat sentral brukergruppe for nybygg i Årstadveien 17 – Helsecampus Årstadvollen
Den sentrale brukergruppen skal være et rådgivende organ for Arbeidsgruppen for Helsecampus
Årstadvollen. Den skal behandle saker som berører brukere fra de institusjoner som skal inn i
Årstadveien 17.
Gruppen skal – innenfor rammen for prosjektet:
- bidra til å avklare fremtidige funksjons- og arealbehov som er viktige for basisdrift og for
utvikling av nye fellesarenaer for forskning, utdanning, formidling og innovasjon
- foreslå løsninger som sikrer sambruk og effektiv utnyttelse av arealer
sikre tilfredsstillende brukerinvolvering
Som grunnlag for romprogrammering skal gruppen gjennomgå og avklare behov for
- arbeidsplasser
- møterom
- undervisningsarealer
- spesialrom (knyttet til klinikkdrift, behandlingsrom, visningsrom, velferdsteknologilab, osv.)
felles infrastruktur (kantine, sykkelparkering, garderobe, utearealer, osv..)
I sitt arbeid skal gruppen vektlegge
- helseklyngens visjon
- arkitektur og tekniske løsninger som legger til rette for gode og fremtidsrettede arbeids- og
undervisningsformer
- byggutforming som fremmer trivsel, mulighet for faglig utvikling, samhandling og god
kommunikasjon
- virksomhetstilpassede romløsninger som er fleksible og robuste overfor endringer»
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1.3. Brukergruppens forståelse av oppgaven
Brukergruppen skal være et rådgivende organ for Arbeidsgruppen i saker som berører
byggeprosjektet Årstadveien 17 og skal være virksom frem til innflytting i fjerde kvartal 2019.
Brukergruppen har oppfordret miljøene som skal inn i Årstadveien 17 til å opprette lokale
brukergruppe som støtte for den sentrale brukergruppens representant. Figuren under viser
brukergruppens rolle i prosjektorganisasjonen:
UiB ledelse

Styringsgruppe HCÅ
Styringsgruppe for hele
helseklyngeprosjektet
UiB + samarbeidspartnere

Arbeidsgruppen HCÅ Årstadveien 17
Representanter for samarbeidspartnerne som skal
inn i Årstadveien 17:
- Jarle Eid, UiB-Det psykologiske fakultet
- Nina Langeland, UiB-Det medisinsk-odontologiske
fakultet
- Nina Mevold, Bergen kommune
- Ole-Gunnar Søgnen, Høgskulen på Vestlandet
- Reidar Jakobsen, Uni Research
Leder: Robert Bjerknes, UiB

Sentral Brukergruppe Byggeprosjekt
HCÅ Årstadveien 17

Byggeprosjekt HCÅ Årstadveien 17
Prosjektledelse Eiendomsavdelingen UiB (EIA)

Rådgivende organ for arbeidsgruppen
HCÅ. Gir råd på vegne av brukerne i
saker som omhandler byggeprosjektet
HCÅ Årstadveien 17.
Leder: Guri Rørtveit

Prosjektgruppe:
· Even Berge, Eiendomdirektør
· Arne Franck-Nilsen, Prosjektdirektør
· Bjarte Horn, Prosjektrådgiver EIA
· Erik Eskild, Prosjektleder Bygg
- Arkitekter ARK
- Rådgivende fag
- Leverandører

I første omgang skal brukergruppen gi innspill til romprogrammering som gjenspeiler brukernes
funksjons- og arealbehov. Dette skal danne grunnlag for videre utvikling av prosjektet.
Prosjektgruppen har foreslått to alternative valg for videre prosess:
a) Ferdigstilling av forprosjekt som grunnlag for utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Forprosjekt
inneholder blant annet en teknisk beskrivelse av bygget, kalkyler for byggekostnader og
gjennomføringstid. Forprosjektet sammenstilles i en rapport og brukes som
beslutningsgrunnlag for byggherre, altså den som bærer investeringen i prosjektet. Når
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forprosjektet er godkjent av byggherre brukes den som grunnlag for videre utarbeidelse av
anbudsgrunnlaget. Prosess:
Feb 2018
Byggestart
Jan 2017
Konseptvalg

Brukernes funksjons- og
arealbehov.
Romprogrammering

Apr 2017
Byggherres beslutning
om videreføring

Utarbeidelse av
forprosjekt

Sep 2017
Utlysing

Utarbeidelse av
anbudsgrunnlag

Jan 2018
Byggherres beslutning

Gjennomføre
konkurranse

Jan 2017
1 August 2016

I gangsetting

Jan 2018
1 February 2018

b) Teknisk beskrivelse av bygget som grunnlag for utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Det kan
legges inn et beslutningspunkt for byggherre i denne prosessen hvis ønskelig, med for
eksempel kalkyler for byggekostnader og gjennomføringstid. Prosess:

Søknad om eventuell omregulering og rammetillatelse gjøres parallelt med utarbeidelse av
anbudsgrunnlaget i begge alternativene.
Brukergruppen vil i dette notatet gi råd om konseptvalg som ivaretar prosjektets visjon og samtidig
ivaretar brukernes funksjons- og arealbehov, innenfor rammer som er gitt i mandat og de føringer
som er gitt av Arbeidsgruppen underveis.

1.4. Rammer, forutsetninger og føringer
1.4.1. Rammer
Brukergruppen har forholdt seg til følgende rammer for prosjektet:
-

Byggets totale volum skal ikke overstige total arealbruk utover dagens reguleringsplan,
estimert til ca. 10 700 kvm inkludert dispensasjoner
Innflytting i løpet av år 2019

1.4.2. Føringer
Brukergruppen har forholdt seg til følgende føringer for prosjektet:
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-

Mandat gitt av Arbeidsgruppen for prosjektet. Se kapitel 1.2.
Føringer gitt av Arbeidsgruppens møte 08.11.2017, sak 18-16:

«…Det var enighet om følgende føringer for videre brukerprosess:
-

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. )
- Eksterne leietakere retter seg i hovedsak etter prinsippene som gjelder ellers for bygget.
- Generelt prinsipp om sambruk av arealer
- Generelt prinsipp om likebehandling blant miljøene som skal inn.
- Generelt prinsipp om generalitet og fleksibilitet fremfor skreddersøm
- Felles resepsjonsløsning for hele bygget
I diskusjonen ellers ble det lagt vekt på å utvikle gode og egnede student- og
undervisningsarealer.»
1.4.3. Forutsetninger
Brukergruppen har forutsatt følgende:
Følgende miljøer skal inn i Helsecampus Årstadvollen med følgende funksjoner:
-

-

-

UiB, Det medisinsk-odontologiske fakultet
o Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Arbeidsplasser, undervisningsarealer
og spesialarealer (studentapotek).
UiB, Det psykologiske fakultet
o Institutt for klinisk psykologi. Arbeidsplasser, undervisningsarealer og spesialarealer
(studentklinikk)
o Deler av Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Arbeidsplasser,
undervisningsarealer og spesialarealer (nevroklinikk)
o HEMIL. Arbeidsplasser og undervisningsarealer.
Høgskulen på Vestlandet (HVL). Arbeidsplasser, noe undervisningsarealer og spesialarealer
(omsorgsteknologilab)
Bergen kommune. Arbeidsplasser og spesialarealer (Visningsleilighet og fastlegekontor)
Uni Research: Arbeidsplasser

1.5. Møter i brukergruppen
Brukergruppen har hatt følgende møter:
Møte 1 – 13. oktober 2016, Nygårdsgt 5 (EIA)
Møte 2 – 17. oktober 2016, IGS Kalfarveien 31
Møte 3 – 10. november 2016, Folkehelseinstituttets nye lokaler i Zander Kaaes gate
Møte 4 - 6. desember 2016, Museplassen 1, UiB
Møte 5 - 6. januar 2017, Nye Odontologibygget
Møte 6 – 13. januar 2017, Høgskulen på Vestlandet
I tillegg hadde leder for brukergruppen og representanter for prosjektet 4. oktober et formøte og
befaring med Institutt for klinisk psykologi i deres lokaler i Christies gate 12.
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2. Kort beskrivelse konsept A
I skissene vist i dette dokumentet gjøres det oppmerksom på at dette er utklipp fra skisser med ulike
målestokk. Alternativ A er tegnet i målestokk 1:250, mens alternativ B er tegnet i målestokk 1:400.
Skissene er derfor ment å vise prinsipper og er ikke ferdige tegninger. Brukergruppen har lagt til
grunn UiBs norm for størrelse på cellekontor i nybygg, ca. 8 kvm.
Alternativ A har
- en bygningsmasse med 3 artikulerte former med ulike vinkler av yttervegger for innslipp
av lys og luft
- 4 etasjer over bakkeplan + en underetasje som får lys fra 4 lysgårder
- hovedinngang i midtfløy med tilkomst fra Årstadveien, pasientinngang i nord
- sosial streng med møteplasser og kommunikasjon plassert mot Årstadveien, fløyene
vender mot hage i vest
- klinikkareal er plassert i nordfløy plan 01-04 (Plan 01: Bergen kommunes
fastlegekontor)
- Arbeidsplasser er plassert i alle plan (U-04)

Plan 0. Eksempel på planløsning. Eksempelet viser visningsleilighet (rosa), omsorgslab
(burgunder), kontorarealer (brun), sykkelparkering med garderober (blå og grå), vrimlesone
(grønn) og undervisningsarealer (gul)
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Plan 1 (gateplan). Eksempel på planløsning. NB! Eksempelet viser studentapotek i nordre fløy
(lilla). Videre planlegging har vist at det vil være en utfordring å finne plass til dette formålet i
dette alternativet. Eksempelet viser ellers vrimlesone med felles resepsjon (grønn), kantine
(burgunder), undervisningsarealer (gul), kontorer (brun og grå) og Bergen kommunes legekontor
(rosa).

Plan 2-4. Eksempel på planløsning. Alternativet forutsetter arbeidsplasser/ teamkontor i sosial
vrimlesone. Nordre fløy i plan 2, 3, og 4 definerer IKP og IBMPs klinikkarealer (gul). Eksempelet
viser videre arbeidsplasser med støtterom i kjernen (brun) og sosial vrimlesone med møterom/
grupperom (grønn).
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3. Kort beskrivelse konsept B
Brukergruppen har også for dette konseptet lagt til grunn UiBs norm for størrelse på cellekontor i
nybygg, ca. 8 kvm.
Alternativ B har
- 8 fløyer i plan U
- 4 hovedfløyer i plan 01 til 04
- Mulighet å bygge en ekstra etasje på 2 av takterrassene i plan 1 (gateplan), totalt ca. 650
kvm.
- Underetasjen får lys fra 6 lysgårder/hager
- Hovedinngang i sør fra felles plassrom med Nye Odontologen, pasientinngang i nord
- Sosial streng med møteplasser og kommunikasjon plassert mot vest og hageareal
- direkte tilkomst til hage fra plan 01
- den sosiale strengen i plan 01 binder alle fløyene sammen. Her er kontakt/tilkomst til alle de
6 lysgårder/hager
- Klinikkareal er plassert i nordfløy plan 01 og i plan U
- Arbeidsplasser er plassert i plan 02-04

Plan 0. Eksempel på planløsning. Eksempelet viser IKP og IBMPs klinikkarealer samlet på ett plan
inkludert teamkontor og kontor med behandling (rød, rosa, brun, oransje). Ellers viser eksempelet
undervisningsarealer (lilla), sykkelparkering inkl garderober (blå og grå) og vrimlesoner (grønn).
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Plan 1. Eksempel på planløsning. Eksemplet viser fastlegekontor (Lys rosa), omsorgslab med noen
intergrerte arbeidsplasser (mørk lilla) etter brukers ønske. Videre viser eksemplet grupperom/
møterom (lilla), vrimlesone (grønn), kantine (grå og brun) og felles resepsjon (gul).

Plan 2-4. Viser eksempel på planløsning. Eksempelet består av arbeidsplasser med støtterom
(oransje), møterom/grupperom (lilla) og sosial vrimlesone (grønn).

9

4. Brukergruppens vurderinger
Brukergruppen har i sin vurdering om konseptvalg lagt vekt på prosjektets visjon og brukernes
funksjons- og arealbehov som beskrevet i mandatet. En sentral diskusjon har dreid seg om
vektlegging av behov for «samhandlingsarealer» i forhold til behovet for gode arbeidsplasser. Et
annet vesentlig tema har vært tilstrekkelige og gode arealer for studenter og undervisning.
Konklusjonen i gruppen er samstemt. I det følgende går vi gjennom våre vurderinger opp mot ulike
hensyn.

«HCÅ skaper innovative helse- og omsorgsløsninger for hele
mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning,
fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling»

4.1. Visjon

4.1.1. Tverrfaglig samhandling
Det er i begge alternativene lagt opp til samhandlingssoner mellom kontorarealene i de tre øverste
etasjene. I alternativ B er sonen noe lengre enn i A, mens A er noe dypere og vil oppleves som mer
luftig. Alternativ A er imidlertid mindre arealeffektiv, og for å få på plass alle funksjoner er det
nødvendig å plassere både cellekontor og grupperom/møterom i disse sonene. I alternativ B er det
ikke nødvendig å plassere cellekontor i samhandlingssonen. Det er mulig å plassere grupperom/
møterom her, men er ikke nødvendig i utstrakt grad. Noen grupperom og møterom i dette området
kan likevel være en fordel hvis det ønskes at studenter beveger seg i disse sonene.

Eksempel sosial sone alternativ A. Sonen inneholder te-kjøkken, grupperom/ møterom, og mulighet
for spredte drop-down arbeidsplasser/ sosiale sittegrupper.
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Eksempel sosial sone alternativ B. Sonen inneholder te-kjøkken, grupperom/ møterom, og mulighet
for spredt drop-down arbeidsplasser/ sosiale sittegrupper.
Vrimlesone i plan 1 vil ha et større og luftigere inngangsparti i alternativ A, noe som kan virke mer
innbydende for både ansatte og besøkende. Større kantine (alternativ A) vil ikke nødvendigvis være
mer attraktivt som oppholdsrom/samhandlingssone enn en noe mindre kantine, så dette er ikke en
klar fordel med alternativ A.
Når det gjelder touch-down arbeidsplasser/ studentarbeidsplasser i vrimlesoner plan 0 og 1 er
alternativ B vurdert som noe mer egnet og fleksibelt, uten at forskjellen er vurdert som vesentlig.
Et arkitektonisk grep som fremmer samhandling er vertikale personstrømmer via trapper mellom
etasjene. I alternativ A er det lagt opp til åpne og synlige trapper mellom etasjene, mens i alternativ B
er trappene lagt i lysgården og kan innrammes i glass. Brukergruppen vurderer alternativene som
likeverdige på dette punktet.
Brukergruppen mener også at byggets utforming og arkitektoniske grep ikke alene er avgjørende for
tverrfaglig samhandling. Samlokalisering av relevante miljøer i samme og tilstøtende bygg vil
forhåpentligvis i seg selv gi en effekt. I tillegg vil klyngens initiativ til aktiviteter og arrangementer
være av stor betydning for tverrfaglige prosjekter og generelt samarbeid. Disse initiativene vil også
involvere samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt som ikke er fysisk plassert i klyngen.
Prosjektets visjon om tverrfaglig samhandling er grunnleggende for klyngedannelsen. For å oppnå
god samhandling er det brukergruppens mening at hvert miljø i klyngen må få gode
rammebetingelser til egen identitetsbygging for både ansatte og studenter – i tillegg til gode
samhandlingsarealer.
Konklusjon: Brukergruppens vurdering er at de to alternative konseptene totalt sett er likeverdige
med hensyn til tverrfaglig samhandling.
4.1.2. Fullverdige praksisarenaer
Bergen kommunes fastlegekontor (som innbefatter et studentkontor) og visningsleilighet, Høgskulen
på Vestlandets omsorgslaboratorium, Det psykologiske fakultets klinikkarealer og Det medisinskodontologiske fakultets studentapotek er viktige bidrag til fullverdige praksisarenaer for de
studentgruppene som skal ha tilhold i bygget. Studentapotek er en utfordring for begge konseptene,
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men det anses mulig å plassere dette inn. Fullverdige praksisarenaer kan få nødvendig plass i begge
alternativer uten vesentlig forskjell i utforming for å ivareta studentfunksjoner.
Konklusjon: Brukergruppens vurdering er at de to alternative konseptene er likeverdige som
fullverdige praksisarenaer.

4.2. Kontorarealer
Alternativ A har tre hovedfløyer, mens alternativ B har fire hovedfløyer. Fordelen med alternativ A, er
at dette har større areal pr. kontorfløy, det er større utvendig avstand mellom fløyene og fløyene er
skråstilte. Dette kan oppleves som luftigere innvendig og gir bedre utsikt.

Eksempel kontorfløyer alternativ A. Tre fløyer. Støtterom i kjernen for arbeidsplasser i landskap.
På minussiden er at byggets totale fleksibilitet gjør at kontorarealer må plasseres i deler av bygget
der de kan fortrenge andre typer arealer som har større behov for akkurat denne plasseringen, og
som i tillegg kan være mindre egnet for kontorarealer:
- underetasje (som har mulighet for større takhøyde og dermed er godt egnet for
undervisningsarealer)
- plan 1 gateplan (som pga. eksponering, publikumslogistikk og klyngens identitetsbygging egner seg
godt til spesialarealer som omsorgslab, visningsrom, fastlegekontor, osv.)
- sosiale vrimlesoner mellom kontorarealer, som vil bli betydelig mindre åpne/luftigere.
I alternativ B kan alle arbeidsplasser samles i plan 2-4, noe som fører til en bedre utnyttelse av
arealene i plan 0 og 1 med hensyn til brukernes funksjons- og arealbehov.
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Eksempel kontorfløyer alternativ B. Fire fløyer. Støtterom i kjernen for arbeidsplasser i landskap.
Alternativ B gir rom for flere arbeidsplasser totalt og fløyene er noe mindre. Dette gir økt fleksibilitet
ved endringer i organisasjons størrelse. Dette er viktig, da brukergruppens medlemmer forventer
vekst i antall ansatte. Alternativ B gir også økt fleksibilitet når det gjelder innplassering av de ulike
miljøene.
Brukergruppen har i sin vurdering vektlagt at alle arbeidsplasser oppleves som så attraktive at
ansatte velger å jobbe i bygget fremfor å arbeide hjemme/ andre steder. Alternativ B anses å være
det beste alternativet for å oppnå dette.
Konklusjon: Brukergruppens vurderinger er at alternativ B samlet sett er bedre egnet med tanke på
kontorarealer. Alternativ B møter brukernes innmeldte funksjons- og arealbehov på en bedre måte
enn alternativ A.

4.3. Undervisningsarealer
Med undervisningsarealer menes i denne sammenheng: Auditorium, seminarrom, grupperom,
studentarbeidsplasser og lesesalsplasser.
Byggets generelle fleksibilitet og arealeffektivitet gjør at det er plass til langt større areal til dette
formålet i alternativ B.
Brukergruppen har diskutert fremtidens undervisningsformer og herunder fordeling/ prioritering av
type undervisningsarealer. Signaler så langt er at teamkontor/ grupperom og studentarbeidsplasser i
sosiale soner er prioritert høyere enn for eksempel tradisjonelle lesesalsplasser. Her er det imidlertid
et spørsmål om balanse, og det ene må ikke utelukke det andre. Et annet tema som har vært oppe er
at bygget må tilrettelegge for bruk av ny teknologi i undervisningssammenheng. Det vil etter
brukergruppens vurdering ikke være forskjell på byggene når det gjelder det siste.
Begge alternativer baserer seg på noe bruk av auditorium/ seminarrom i Nye Odontologibygg/
Haukeland/ Haraldsplass for undervisning, i tillegg til Helsecampus Årstadvollen.
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Konklusjon: Brukergruppens vurderinger er at alternativ B er vesentlig bedre egnet enn alternativ A
med tanke på totalt volum og fleksibilitet av undervisningsarealer. Alternativ B møter brukernes
innmeldte funksjons- og arealbehov på en bedre måte enn alternativ A.

4.4. Møterom og støtterom for ansatte
I begge alternativene er det beregnet ett støtterom (stillerom, telefonrom, e.l.) pr. 6 arbeidsplasser i
åpent kontorlandskap. De to alternativene vurderes likt i forhold til dette.
Alternativ B har en større fleksibilitet og arealeffektivitet generelt som gjør det lettere å
dimensjonere antall og størrelse på møterom for ansatte.
Konklusjon: Brukergruppens vurderinger er at alternativ B er noe bedre egnet når det gjelder
møterom for ansatte.

4.5. Fremtidig påbygging
I tråd med informasjon fra prosjektgruppen legger brukergruppen til grunn at det kun er alternativ B
som er egnet for fremtidig påbygging. Et ev. påbygg vurderes mulig 1 etasjehøyde på 2 av takhagene
ved gateplan. Dette vil sannsynligvis ikke være til sjenanse for naboer og vil ikke ha konsekvenser for
byggets høyde. Ev. påbygg krever omregulering ift. dagens reguleringsplan og vil således kreve noe
tid.
Konklusjon: Det er kun alternativ B som er egnet for fremtidig påbygging

5. De enkeltes miljøers vurderinger
I dette avsnittet gir hvert miljø sine betraktninger ut fra egen synsvinkel. Vi ønsker å synliggjøre disse,
men vil understreke at brukergruppen har ikke diskutert alle synspunktene som kommer frem her.
Dette avsnittet kan derfor inneholde elementer som ikke er uttrykk for brukergruppens samlede
forståelse. Våre felles vurderinger finnes i avsnittet foran. I all hovedsak stemmer likevel de
individuelle miljøenes synspunkter overens med brukergruppens samlede mening.

5.1. Det psykologiske fakultet
Det psykologiske fakultet stiller seg bak ideen om at HCÅ skal være en arena for samhandling mellom
ulike miljøer om undervisning og forskning, og at utformingen av bygget må legge til rette for å
utvikle mer samarbeid.
Den lokale brukergruppen ved Det psykologiske fakultet har på møte 3. januar og 12. januar vurdert
alternativ A og B. Brukergruppens anbefaling er entydig at alternativ B vil være best egnet ut fra de
funksjons og arealbehov som er meldt inn. Alternativ B gir en mer arealeffektiv utnyttelse og gir
bedre mulighet for å utforme de funksjonene som kreves i dagens utdanningsklinikker ved IKP og
IBMP. Alternativ B ser også ut il å kunne gi bedre arbeidsforhold for studenter og stipendiater – samt
at de ulike institutt og fagmiljøene vil ha bedre muligheter til å etablere egne «baser/soner» med god
tilgang til fellesområder og «møteplasser». Arkitektskissene av mulige planløsninger i alternativ B
viser at det her vil være mulig å etablere skjermede klinikkarealer med behandlingsrom med
observasjonsmulighet, venterom/ klinikk administrasjon, video lab og testrom, «team kontorer» og
ansatt kontorer av ulik størrelse, hvorav flere kan benyttes til behandling/veiledning. Alternativ B ser
ut til å gi bedre mulighet for å tilrettelegge avskjermede stipendiatarbeidsplasser i tilknytning til
fagmiljøene og alternativ B har en rekke seminar rom og arbeidsplasser som gir fleksibilitet og
mulighet for samhandling og prosjektarbeid mv. Alternativ B vil også kunne gi bedre mulighet for
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eventuelt senere utvidelse av bygget dersom dette blir omsøkt og godkjent av Bergen
kommune. Hovedinnvendingene mot alternativ A er at denne løsningen blir mindre arealeffektiv og
mindre funksjonell for spesialrom/ klinikkvirksomhet.
Studentperspektivet:
Etter møte i lokal brukergruppe, hvor også arkitekt Torill Eik var til stede, synes studentene ved
Psykologisk fakultet at alternativ B ser best ut, etter justeringer i plantegning gjort av Eik.
Profesjonsstudentene fremhevet behovet for «teamkontorer» som svært viktig. Konseptvalg B er det
som best ivaretar dette behovet.
Studentene ved HEMIL har i dag for få studentarbeidsplasser og understreker at de ønsker
arbeidsplasser / grupperom som vist i konseptvalg B da dette kan gi bedre studieløsninger enn det de
har i dag.
Konklusjon: Det psykologiske fakultet og studentrepresentant ved Det psykologiske fakultet
anbefaler alternativ B.

5.2. Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)
IGS er opptatt av at bygget må bidra til å gjennomføre visjonen for HCÅ med hensyn til samhandling
mellom de ulike miljøene. Samtidig er det viktig at kontorer og studentområder oppleves som så
attraktive at folk velger å være i bygget fremfor å arbeide/studere andre steder. IGS har i dag svært
dårlige studentarealer og ønsker at studentene skal ha tilgang til bygget og møte de ansatte i det
daglige. Vi mener samtidig det er viktig å lytte til erfaringer fra HVL avdeling Kronstad i så måte, der
man erfarer at ansatte kan få for liten arbeidsro dersom arbeidsplassene er utsatt for stor
gjennomstrømming av studenter til og fra undervisning.
IGS oppfatter at alternativ B ivaretar behovene best samlet sett, men det er ønskelig å tilrettelegge
samhandlingssonene godt. IGS har behov for å ivareta egen identitet (dvs. sitte samlet) samtidig som
det blir tilrettelagt for samhandling med andre miljø. Trappeområdene anses som viktige for å skape
god mobilitet i bygget. En stor kantine er viktig, slik at instituttet (og tverrfaglige samlinger) kan ha
sosiale sammenkomster, disputasfester osv. i eget bygg. Instituttet skal ha betydelig samhandling
med legekontor og studentapotek, og det må ivaretas i videre prosjektering. Parkering er et viktig
tema for besøkende til studentapotek, legekontor og andre. Inngangssonen er viktig som sosial
arena, jfr vellykket inngangsparti i HVL Kronstad.
Studentperspektivet:
Studentrepresentanten fra MOFA har valgt å stille seg bak konsept B. Begrunnelsen for dette er at
det gir den beste løsningen med tanke på arealeffektivitet og utforming av studentareal. Samtidig
anerkjennes behovet for en arena der farmasistudentene kan samle praktisk erfaring og legger derfor
inn behovet for at det i alternativ B prosjekteres studentdrevet apotek, dette er det støtte i fra
Medisinsk fagutvalg (MFU). Dette ønsket og denne støtten legger til grunn at dersom
studentapotekets arealer blir tatt av allerede planlagte studentarealer, så skal disse arealene
tilbakeføres til samme formål dersom studentapoteket allikevel ikke lar seg gjøre.
Konklusjon: IGS og studentrepresentant fra MFU/MOF anbefaler alternativ B.

5.3. Uni Research
Uni Research oppfatter at alternativ B er best egnet med hensyn til eget funksjons- og arealbehov.
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Tilgangen på møterom er betydelig bedre i alternativ B, noe som vektlegges i vår vurdering.
Alternativ B sin mulighet for påbygging vurderes også som mer framtidsrettet enn alternativ A.
Behovet til Uni Research (Allmennmedisinsk forskningsenhet og Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin) er primært arbeidsplasser i cellekontor og noen delte kontorer, god tilgang til
mindre møterom, samt større møterom for ca. 30 personer. Uni Research ønsker for øvrig
samlokalisering med hele allmennmedisinmiljøet inklusiv ALFO/ALFA (allmennmedisin, IGS) for å
ivareta vår faglige identitet.
Konklusjon: Uni Research anbefaler alternativ B.

5.4. Bergen kommune
For Bergen kommune har det vesentlig betydning at spesialrommene fungerer som forutsatt.
Kommunens kontorplasser synes å kunne ivaretas i begge konseptene. Visningsleiligheten må ha en
plassering som fremstår attraktiv, slik at besøkende «lokkes» inn dit, og det må være enkel tilgang
med rullestol. Det synes å kunne bli best ivaretatt med alternativ B. Enda viktigere er å få til et
velfungerende fastlegesenter med alle vanlige funksjoner og de tilleggsfunksjoner som er planlagt.
Det ser ut til bare å kunne la seg løse med alternativ B, fordi alternativ B gir bedre arealeffektivitet i
arealet tiltenkt legesenteret. Vi legger til grunn at garderobefasiliteter/spiserom/møterom inngår i
fellesfunksjoner, men minner om at legesenteret har noen særskilte behov angående spise/pauserom på grunn av øyeblikkelig hjelp-ansvaret.
Konklusjon: Bergen kommune anbefaler alternativ B.

5.5. Høgskulen på Vestlandet
Visjonen om forsknings- og utdanningssamarbeid på tvers av profesjoner og fagmiljøer, er av stor
betydning for Høgskolen på Vestlandet. Nærhet til relevante samarbeidspartnere er også vesentlig
for at HCÅ skal være et attraktivt arbeids- og studiemiljø for ansatte og studenter i Senter for
omsorgsforskning, og Omsorgsteknologiutdanningen. Vi ser at dette kan ivaretas i begge modeller,
men at modell B gir mer plass til studentaktivitet, og bedre kontorplass. Dette vurderer vi slik at
muligheter for samarbeidslæring på tvers av utdanningsretninger (også for studenter som ikke til
daglig er på HCÅ), og for «lånekontorer» i forbindelse med forskningssamarbeid er bedre ivaretatt i
modell B. For flere studentgrupper ved HVL vil et studentdrevet apotek være en viktig lærings- og
samarbeidsarena, og vi vil understreke betydningen av at det finnes plass til dette.
Senter for Omsorgsforskning vurderer også at deres behov kan ivaretas i begge modeller, men at
alternativ B, der omsorgslabben legges i 1 etasje er å foretrekke. Omsorgsforskning og
omsorgsteknologiutdanning er et område i vekst. Det innebærer at en ytterligere fordel ved modell
B, er den mulighet for påbygging / utvidelse som er skissert.
Studentperspektivet:
Studentrepresentanten slutter seg til brukergruppens konklusjon vedrørende valg av alternativ B på
bakgrunn av at dette alternativet ser ut til å gi flest grupperom, bedre mulighet for fleksibilitet og at
arealet utnyttes mer effektivt enn alternativ A, samt at det kun er alternativ B som er egnet for
påbygging. Det vektlegges at alternativ B ser ut til å kunne ivareta miljøenes eget behov for ulike
funksjoner og bidra til utvikling av egen identitet, samtidig som det legges til rette for interaksjon
med andre miljøer.
Konklusjon: Høgskolen på Vestlandet og studentrepresentanten fra HVL anbefaler alternativ B.
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6. Brukergruppens konklusjon
Ut fra en helhetlig vurdering har brukergruppen samlet valgt å anbefale konsept B. Dette konseptet
har bedre arealeffektivitet samtidig som det kan legges til rette for å ivareta samhandling på en god
måte. God interaksjon mellom ansatte og studenter, gode undervisningslokaler og godt tilrettelagte
områder for studentaktiviteter har vært svært høyt prioritert i brukergruppens diskusjoner. Samtidig
er det viktig å ivareta de ansattes behov for konsentrert arbeid. Vi mener at alle disse funksjonene
blir like godt eller bedre ivaretatt gjennom konsept B sammenlignet med konsept A. Brukergruppens
medlemmer har informert lokale brukergrupper. Verneombudet (observatør i brukergruppen)
støtter også anbefalingen om konsept B. Brukergruppen mener Alternativ B totalt sett møter
brukernes innmeldte funksjons- og arealbehov på en bedre måte enn alternativ A.

Den sentrale brukergruppen er klar og samstemt i sin anbefaling til arbeidsgruppen om å gå inn for
konsept B.
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