Campusutvikling i VID

Oppsummering av VIDs campusstrategi
VIDs campus skal være:
• Tilrettelagt for å ivareta nye samarbeids- og
læringsformer, samhandling med andre
kunnskapsmiljø og praksisfelt, og fremtidig vekst
• Bærekraftig i økologisk, sosial og økonomisk
forstand

• Et helhetlig og moderne anlegg i en kontekst som
fremmer samarbeid og samhandling, har
gjenkjennbar identitet og nyskapende arkitektur

Oppsummering av VIDs campusstrategi
• VID skal øke graden av studentaktiv forskning ved at campus
tilrettelegger for samarbeid mellom ansatte, studenter og andre aktører.
Høgskolen skal være en del av en utvidet campus som også inkluderer
andre kunnskapsmiljøer/klynger relevant for høgskolens fagmiljøer

•

Campus skal være en integrert del av byen, det skal være kort vei til
studentboliger, kulturaktiviteter, uteliv, kafeer, butikker, treningsfasiliteter og
andre fritidsaktiviteter. Campus skal åpnes opp mot omgivelsene og
fremstå med raushet hvor alle føler seg velkomne. Særlig området rundt
inngangspartiet og sentrale fellesfunksjoner («hjertet») skal være åpent og
tilgengelig. Campus skal være sentralt lokalisert med god tilgjengelighet via
offentlig kommunikasjon

•

Campus tilrettelegges for et aktivt samspill mellom bruk av arealer ute og
inne. Utvendige anlegg skal foruten funksjoner tilknyttet atkomst og
tilgjengelighet, være tilrettelagt for opphold og ulike aktiviteter. Frodige
hager, vegetasjon og trær bør inngå i VIDs identitet og visuelle profil.
Utearealene skal være grønne, vakre og frodige, med redusert omfang av
harde flater. Det skal være tydelig adkomst og med ulike soner for ulik bruk
og opplevelse, inklusive skjermede områder for kontemplasjon, stillhet og
konsentrasjon.

Oppsummering av VIDs campusstrategi
• Campus skal være kompakt. For høgskolens brukere bør det være
enkle forbindelser til alle relevante arealer. Det skal være enkelt å
orientere seg, med korte avstander og tilrettelagt for et aktivt samspill
uten unødige hindringer mellom ute og inne. For en rasjonell og sikker
drift er det ønskelig at alle deler av høgskolen, inkludert administrative
arealer, er bundet sammen bygningsmessig. Kompakt og arealeffektiv
campus har stor betydning for både økologisk og økonomisk bærekraft

• Dagens høgskoledrift innebærer behov for praksisstudier, simulering og
øving på eller tett på campus, fortrinnsvis i samarbeid og sambruk med
praksisfelt. Fremtidens profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse vil
trolig innebære at praksisstudier, simulering og øving i høyere grad vil
skje på campus og i felles øvingslokaler
• Høgskolen ønsker at studenter, høgskoleansatte og ansatte i andre
kunnskapsmiljøer og nærliggende praksisfelt skal møtes i et sosialt og
faglig felleskap på campus. En faktor for å skape et slikt fellesskap er å
ha et tydelig «hjerte» i sentrum av campus.

Samlokalisering i Bergen
•
•

•
•

•

Intensjonsavtale er signert for samlokalisering på Haraldsplass
Det er utført mulighetsanalyse for samlokalisering av VID’s aktiviteter i
Bergen på Haraldsplass med følgende konklusjoner:
•
Det er plass på tomten ved å ta i bruk ledige arealer i sykehuset,
kombinert med noe nybyggarealer.
•
En dobling av kapasiteten er mulig ved å bygge nybygg øst for
dagens utdanningsbygg.
Det skal utarbeides et romprogram. Arbeidet ledes av Kjartan Åsmul
som hadde tilsvarende ansvar for HVL.
Høsten og vinteren 2017 er det avholdt møter med brukergrupper der
rombehov og funksjonskrav til rommene er diskutert. Arbeidene har ført
til et utkast til romfunksjonsprogram som inkluderer allerede
eksisterende VID- arealer på stedet.
Formålet med romfunksjonsprogrammeringen er;
•
i første omgang å gi et grunnlag for å tegne forslag til
planløsninger.
•
etter en revisjon basert på brukerbehandlede og justerte
planløsninger, være en del av entreprenøravtaler for
byggearbeider.

Samlokalisering i Bergen
•

HLM er valgt som arkitekter. De har tegnet blant annet
HVL på Kronstad.

•

Videre fremdrift:
• Vinter 2018: Tegne planløsninger
• Vinter-vår 2018: Utstyrsprogram, med spesiell vekt
på bygg- og installasjonspåvirking
• Kontrahering av entreprenører er planlagt
umiddelbart før fellesferien i år, oppstart er oktober
2018
• Ferdigstilling av bygget høsten 2020

•

Foreløpig holder tidsplanen i Bergen

A-blokken, første etasje. Dagens akuttmottak: Arealet
egner seg til Ferdighetssenteret. Det ønskes tilgang til å ha
øvinger på uteplassen tilknyttet akuttmottak. Et areal på ca
200-250 m2 avsettes til studentdrevet apotek (UiB)
B-blokken, første etasje. Dagens hovedinngang: Egnet til
leseplasser. Del av arealet settes av til ekspedisjon for
studentdrevet apotek.
C-Blokken og D-blokken, første etasje, samt indre atrium
med glasstak over: Arealet egner seg til kantine, bibliotek og
studentekspedisjon.
Nybygg, indre atrium: Her tenkes et stort auditorium over
to etasjehøyder, med sykehusarealer i to etasjer oppå.
D-blokken 2. etasje, del av dagens radiologiske avdeling:
Forbindelse mot eksisterende utdanningsbygg samt arealer
egnet til grupperom.
Forbindelsesbygg til eksisterende utdanningsbygg: Dette
blir et nybygg i en eller flere etasjer. Foruten selve
forbindelsen, kan det bygges kontorer eller
undervisningsrom her.
E- og F-blokken: Egnet til kontorarealer og eventuelt mindre
undervisningsrom.

Samlokalisering av VID i Oslo
• VID har husleiekontrakt i Fredensborgveien 24Q
som løper til 2032. Årlig husleie er på ca 9 MNOK
• Gitt at campus Diakonhjemmet egner seg for
samlokalisering av VIDs aktivitet i Oslo, er målet
å fremleie Fredensborgveien 24Q
• Eventuelle fremleieinntekter kan finansiere
investeringer i ny campus på Diakonhjemmet
• Akershus eiendom har fått oppdraget med å
fremleie Fredensborgveien 24Q.

Samlokalisering av VID i Oslo
• Prosjekt er etablert og ledes av Pål Engh fra LPO
• Romprogram med skissetegninger skal være
utarbeidet medio februar 2018.
• Romprogram er basert på en dialogbasert
prosess med brukerne.
• Mål om samlokalisering av VID i Oslo fra høsten
2019.

Foreløpige konklusjoner fra prosjektgruppen
• Fakultet for helsefag samlokaliseres
• Behov for ca. 500 m2 til nye undervisnings- og gruppe/møterom
• Arealer i c-fløyen gjøres om til undervisningsarealer,
grupperom og muligens kontorer i 3. etasje. (c-fløyen er der
hvor IT-seksjonen, stiftelsen og fakultet for helsefag er
lokalisert).
• Det vil bidra til en «innramming» og tydeliggjøring av atriet
som høgskolens hjerte. Investeringer i c-fløyen er
sannsynligvis permanente.
• Det må etableres nye lokaler for fakultet for helsefag, hvor
foreløpig to alternativer er vurdert som sannsynlige:
• Leie hybelbygget i Hartvig Halvorsens vei 10 som
gjøres om til et kontorbygg
• Etablere midlertidige kontorer i brakker, med
sannsynlig lokalisering mellom Diakonveien 14 og 16.

Mulig lokalisering av brakker for kontorer

Samlokalisering av VID i Oslo
• Forslagene innebærer at VID reduserer samlet
arealbruk med ca. 3000 m2 i Oslo
• Samlokalisering på Diakonhjemmet vil kreve
utvidet undervisningstid
• Samlokalisering kan sannsynligvis realiseres fra
høsten 2019.

Samlokalisering i Rogaland
• Eier av campus i Sandnes og NMS i Stavanger
ønske begge VIDs campus lokalisert på deres
områder
• Sandnes kommune og Stavanger kommune
ønsker VID lokalisert i deres kommuner
• Husleiekontrakt i Sandnes løper til 2022
• Oppsigelsestid på campus MHS er ett år
• Samlokalisering i Sandnes kan realiseres fra
høsten 2019
• Samlokalisering i Stavanger kan realisere fra
høsten 2022 med mindre arealene i Sandnes kan
fremleies tidligere enn 2022.

Samlokalisering i Rogaland
• Videre fremdrift:
• Det etableres ev gruppe som jobber med en felles visjon for
samarbeid mellom VID og andre aktører i Rogaland. Målet er
at campus skal være tilrettelagt for samhandling med andre
kunnskapsmiljø og praksisfelt
• Det etableres en gruppe som jobber med romprogrammering
for å beskrive nåværende og fremtidige rombehov for
utdanningene og forskningen i Rogaland. Målet er å beskrive
behovene hvor campus ivaretar nye samarbeids- og
læringsformer, fremtidig vekst og som sikrer økonomisk
bærekraft
• Begge gruppene skal være ferdig innen juni 2018. Arbeidet
samles i en rapport som behandles i høgskolestyret
• Basert på styrets føringer går en i forhandlinger med eierne
med mål om å signere en intensjonsavtale innen utgangen av
2018.
• Målet er samlokalisering i Rogaland fra senest 2022.

