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Sammendrag 
VID vitenskapelige høgskole ønsker å etablere en felles campus i Bergen. Dette utvidede 

mulighetsstudiet viser at Haraldsplass Diakonale Stiftelse kan tilby egnede lokaler til VID fra 2020. 

Det bygger på opprinnelig mulighetsstudium av 24. mai 2016. 

Arealene omfatter dagens høgskolebygning, rehabiliterte arealer i eksisterende bygg og et nybygg for 

auditorium, til sammen over 5500 kvm. Investeringskostnaden vil være fra ca 70 mill 2016-kroner 

inkl. mva. Kapasiteten i 2020 vil være for 780 samtidige brukere mot dagens 675, en vekst på ca 15%.  

Med en noe høyere investering kan det etableres ytterligere arealer i nybygg innenfor gjeldende 

reguleringsplan slik LPO arkitekter anbefaler til VID i sin rapport 10.1.17.  På litt lenger sikt legges det 

til grunn at VID også kan overta arealer i eksisterende bygningsmasse, som i dag huser sykehusets 

radiologiske avdeling.  

Haraldsplass vil i nær fremtid starte arbeid med en endring av reguleringsplanen som tillater en 

høyere utnyttelsesgrad på tomten. Vi har grunn til å tro at kommunen stiller seg positiv til en 

fortetting så lenge eksisterende kvaliteter ivaretas. Da vil det være mulig å supplere med relativt nye 

og store arealer bak eksisterende bygg for skole og sykehus. Totalt vil VID kunne huse over 2000 

studenter på Haraldsplass. 
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1. Bakgrunn 
VID vitenskapelige høgskole søker en felles campus i Bergen og vurderer arealer ved Haraldsplass 

som et attraktivt alternativ. VID har engasjert LPO arkitekter for bistand i arbeidet med å finne egnet 

campus, og Haraldsplass har på sin side utarbeidet et mulighetsstudium (24.5.2016) som viser 

mulige, aktuelle arealer for VID. I dette opprinnelige mulighetsstudiet drøftes bl.a. beliggenhet i 

forhold til omkringliggende aktiviteter og tjenester, infrastruktur m.v.  

Det utvidede studiet i denne rapporten av 13. januar 2017 konsentrerer seg om selve campus på 

Haraldsplass. 

I et møte mellom VID og Haraldsplass Diakonale Stiftelse (Stiftelsen) den 17. november 2016 ble det 

avtalt å utvide Haraldsplass sitt mulighetsstudium for å lage et bedre underlag til VID for en 

beslutning om lokalisering av campus Bergen ved Haraldsplass.  

I fellesskap ble det laget et mandat og plan for prosjektet «Utvidet mulighetsstudium VID Campus» 

som gjengis nedenfor. Leveransefrist for arbeidet ble satt til 22. desember 2016. 

 

1.1. Prosjektmål 

Sikre tidsmessige og hensiktsmessige lokaler for VID på Haraldsplass innenfor en akseptabel 
kostnadsramme fra 2020. 

1.2. Mandat 

Det skal utarbeides en mulighetsskisse for VID Campus i Bergen knyttet til ombygging av eksisterende 
lokaler som fraflyttes av Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS), eksisterende høgskole, nybygg i indre 
atrium, og mulig utnyttelse av ytre atrium. Det bør utarbeides mulige tilførselslinjer til eksisterende 
høgskole. Det skal også arbeides med mulige fellesareal med sykehus, mulighetene til utvidelse og 
eller kombinasjon med tilbygg på eller bak eksisterende høgskole, og et foreløpig overordnet 
funksjonsprogram. Hovedfunksjoner skal foreslås innplassert i bygningsmassene. Det er ønskelig at 
dette suppleres med illustrasjoner/ grovskisser. 

1.3. Organisering 

Prosjektet ble organisert med en arbeidsgruppe og en ressursgruppe, begge med deltakelse fra VID, 

Stiftelsen og Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

1.3.1. Arbeidsgruppe 

 Trond Fagerli (Stiftelsen Haraldsplass – leder av arbeidsgruppen) 

 Kjartan Åsmul (Erstad og Lekven – oppnevnt av Stiftelsen Haraldsplass) 

 Pål Henry Engh (LPO arkitekter - oppnevnt av VID) 

 Torunn Lein (LPO arkitekter – oppnevnt av VID) 

 Bjørn Erik Trongkleiv (VID) 

 Jon Solsrud (Stiftelsen Diakonhjemmet – oppnevnt av VID) 

 Roger Sørheim (Haraldsplass Diakonale Sykehus) 

 Knut-Thore Algrøy (Stiftelsen Haraldsplass) 

1.3.2. Ressursgruppe 

 Jørn-Henning Theis (Stiftelsen Haraldsplass) 

 Kjerstin Fyllingen (Haraldsplass Diakonale Sykehus) 

 Vidar Solheim (Haraldsplass Diakonale Sykehus) 
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 Ingunn Moser (VID) 

 Jon Arne Fauskanger (Stiftelsen Haraldsplass) 

 Ståle Søbye (VID) 

1.4. Om arbeidet og rapporten 

Arbeidsgruppen har hatt en samling ved Haraldsplass over halvannen dag med en befaring av 

samtlige aktuelle, eksisterende arealer. Det har også vært et arbeidsmøte i Oslo tirsdag 13. desember 

der LPO, E&L og prosjektleder møtte. 

Det er faglig konsensus i arbeidsgruppen om innholdet i rapporten. LPO har utarbeidet en egen 

rapport til VID som sin oppdragsgiver. Først leverte LPO en foreløpig rapport 20. desember 2016, 

siden en endelig rapport med anbefalinger 10. januar 2017. LPOs rapport ligger vedlagt denne 

rapporten. Tilsvarende leverte gruppen sin rapport den 22. desember. Basert på LPOs leveranse den 

10. januar er dette arbeidet justert til det som nå er vår reviderte rapport med dato 13. januar 2017. 

I dette arbeidet gjennomgås først de føringene på arealene ved Haraldsplass som ligger der fra 

offentlig myndighet, sykehusets behov eller Stiftelsens prioriteringer. Dernest gjennomgås de arealer 

som gruppen mener VID kan nyttiggjøre seg for en Campus Bergen ved Haraldsplass. Denne 

gjennomgangen vil samsvare med innholdet i LPOs rapport, men alternative forslag kan i noen tilfelle 

være prioritert i denne rapporten uten å være det i LPOs rapport. Hvilke funksjoner de ulike arealene 

vil egne seg for, er tatt inn i oversiktstabellene for arealer og kostnader. 

For illustrasjoner henvises det til LPOs rapport. 

Kalkylene i dette arbeidet er utført av Erstad og Lekven og vil danne grunnlag for beregning av 

husleie. Men rapporten her omfatter ikke modeller for husleie. Kalkylene er gitt i 2016-kroner 

inkludert merverdiavgift. Entreprisekostnader og generelle kostnader (prosjekt- og byggeledelse, 

prosjektering) er innbefattet i kalkylene, men ikke finanskostnader. Kalkylene forutsetter effektiv 

gjennomføringsmodell. Inventar og brukerutstyr er ikke inkludert i kalkylene. 

2. Reguleringsplan for Haraldsplass 
Nåværende reguleringsplan ble laget for å få på plass et nytt sengebygg for sykehuset og et P-anlegg 

for alle virksomhetene på Haraldsplass. Planen har en begrensning på 14.500 kvm bruksareal nybygg 

eksklusiv 10.000 kvm P-anlegg. Sengebygget som nå reises er på 13.050 kvm. P-anlegget har 

sannsynligvis et noe mindre bruksareal enn 10.000 kvm. Tomten er ca 48.000 kvm. 

Total utbygging på tomten er 56.500 kvm. For eksisterende bygg antas bruksarealet å være noe 

mindre enn angitt i gjeldende reguleringsplan, slik at potensialet innenfor planen vil være høyere enn 

de knapt 1.500 kvm nybygg som fremkommer fra nybyggsareal på 14.500 og de 13.050 kvm for 

sengebygget. 

Gjeldende regulering inneholder særskilte føringer knyttet til rassikring og bevaring. Mohns villa med 

Drengestuen og lysthuset, det opprinnelige sykehusbygget fra 1940, Regines Minne og Lindealléen 

med tilhørende parkanlegg har særskilt bevaringsverdi. Nybygg skal tilpasses dagens bygninger i 

målestokk, takform, fasader og materialvalg. Alle søknader om tiltak i bevaringsområdene skal 

forelegges Byantikvaren som formelt er en høringsintans for kommunens byggesak.  Det er ingen 

fredede bygninger her, så Riksantikvaren v/ fylkeskommunens kulturavdeling er ikke part i saken. 

Haraldsplass er enig med LPO i at hovedfasaden til nåværende høgskolebygning bør respekteres selv 

om det ikke ligger inne som en planforutsetning. 
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2.1. Føringer fra Bergen kommune 

Haraldsplass vil kunne huse VID Campus Bergen delvis gjennom eksisterende arealer og delvis 

gjennom nybygg. For å klargjøre potensialet i nåværende reguleringsplan er det holdt møter med 

erfarne arealplanleggere som kjenner Bergen kommune godt, og vi har også fått diskutere saken med 

direktøren for plan- og byggesaker i kommunen, Mette Svanes. 

Slik vi forstår det, må vi forholde oss til følgende føringer fra Bergen kommune når det gjelder 

planene for VID (som reguleringsmessig vil være relativt uproblematisk for de aktuelle byggene): 

1. Et nybygg i indre atrium med en størrelse omtrent som planlagt, vil være en ren byggesak. 

 

2. For et nytt bygg (påbygg) fra høgskolen ned mot ytre atrium (< 1000 kvm), vil flg. kreves: 

a. Nær dialog med byantikvar for å finne et akseptabelt arkitektonisk uttrykk 
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b. Dispensasjons fra byggegrensen dersom bygget dras lenger vest enn østfasaden på 

blokk F (se plankart) 

c. Bygget bør ikke stenge for gangtrafikk mellom byggene eller dagens stier/gangveier. 

 

3. For et nytt bygg bak dagens høgskole må flg. iverksettes: 

a. En ny (revidert) rasvurdering med forslag til skredsikring 

b. En vurdering av betydningen av bybanestopp nær tomten 

c. En sannsynlig endring av utnyttelsesgraden i gjeldende reguleringsplan (se nedenfor) 

d. Hensyn til lys inn i bygget må ivaretas 

 

Tomt for bygging bak høgskolebygget og søndre del av eksisterende sykehus er tilgjengelig fra sør 

med tilkomst via anleggsvei mellom høgskolebygg og nabohus. Det er viktig for Stiftelsen at en 

utbygging her foregår fra nord og sørover pga. tomtetilkomsten. Dette blir særlig påkrevd dersom 

det kommer et nytt bygg for sammenkobling av høgskolebygget med D og F-blokken. Se LPO’s 

plansjer s 17, kap 2.3. 

 

2.2. Utbyggingspotensiale og utnyttelsesgrad 

Fordi gjeldende bruksareal for eksisterende bygg ikke er nøyaktig, mener Erstad & Lekven at 

utbyggingspotensialet med dagens reguleringsplan er minst 3500 kvm uten noen reguleringsendring. 

Vår eiendomssjef setter umiddelbart over jul i gang et arbeid med å kvalitetssikre tegningsmaterialet 

for eksisterende bygg, herunder også oppmåling av brutto-, netto- og bruksarealer for byggene. 

Arbeidet skal være ferdig før sommeren 2017 og vil gi svar på potensialet innenfor nåværende plan. 

I samtale med plandirektøren ble utnyttelsesgrad på tomten diskutert. Vi fikk inntrykk av at 

kommunen vil ikke motsette seg økt utnyttelsesgrad og at areal-tall ikke oppfattes som absolutte 

størrelser. Det viktigste er å ivareta tomtens og bygningenes særpreg og sørge for god tilgjengelighet. 

Det er offisiell politikk fra Bergen kommune at områder nær bybanestopp skal fortettes. I forslag til 

reguleringsplan ligger det utgang fra bybanestopp på Haraldsplass like ved innkjøringen til 

parkeringshallen.  

2.3. Planer for videre sykehusutbygging i et 10-års perspektiv 

Øverste etasjer av et nytt mellombygg (etasje 3 og 4) i indre atrium vil være egnet for sykehusformål. 

For videre utbygging kan det være aktuelt å rive deler av Appendix (eget bygg nord for A-blokken) og 

sette opp et nytt sykehusbygg med noe større fotavtrykk her. Det er sannsynlig at dette bygget vil 

inkluderes i en reguleringsendring. Et slikt bygg vil sannsynligvis muliggjøre frigjøring av arealer til 

høgskolen i blokk D 2. etg. + noe i blokk C, samt Rebekkas hus (MR-bygget).  

 

2.4. Haraldsplass planer for 2017-2018 

En beslutning om å lokalisere VID til Haraldsplass vil innebære at Stiftelsen setter i gang flg. arbeid 

knyttet til reguleringsarbeid:  

1. Utføre konsekvensutredning for ras og bybane for bygg utover de arealer som inngår i 

dagens reguleringsplan 

2. Søke reguleringsendring som går på økt bruksareal (utnyttelsesgrad) på tomten 
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3. Arealmuligheter for VID 

 

Full utbygging er skissert til ca 16.000 m2 med kapasitet til ca 2.100 samtidige studenter og ansatte. 

Dette en kalkulert til ca kr 400 mill. Full utbygging kan skje over noen år, tilpasset behov for 

utvidelser av dagens utdanningskapasitet og etablering av andre utdanninger. En etappevis fremdrift 

med kalkyler for areal og investering er gitt i vedlegg 2. 

Stiftelsen kan tilby VID et kompakt og sammenhengende areal med utgangspunkt i søndre del av 

dagens bygningsmasse, mens sykehuset konsolideres mot nord i bygningsmassen.  

VID og sykehuset vil møtes midt i bygningsmassen, der det kan legges til rette for felles bruk av 

arealer. 

En etappevis utbygging med trinn 1 for 2020-behovet, og senere utbygging for vekst i studentantall 

er et av flere argumenter for å plassere kantineareal i C-blokken, slik Stiftelsen ser det. Senere 

utbygging vil gi behov for å øke kantinearealet. Det antas at VID ønsker å ha en samlet kantine etter 

full utbygging. Derfor foreslår vi plassering i C-blokken for at vi i fremtiden kan utvide denne 

funksjonen til omkringliggende arealer. Den samme tenkingen har vi gjort for biblioteket. Stiftelsen 

ser for seg at en slik kabal vil gå fint opp når vi betrakter sykehusets utvikling parallelt med dette 

planarbeidet. Se forøvrig neste kapittel om sambruk. Andre utvidelsesarealer i fremtiden antar vi å 

være tilføyelser av funksjoner mer enn utvidelser av for eksempel kantine.   

Sykehusets arbeid med arealplanlegging vil kunne innebære at arealer mot sør i bygningsmassen 

utover det som er vist i denne rapporten, kan frigis til VIDs formål. F.eks. kan det stilles til rådighet 

arealer som er egnet for å erstatte arealene vist i A-blokken. 

 

3.1. Sambruksarealer 

Sykehuset arbeider nå med planer for fremtidig arealbruk. Før dette arbeidet er kommet i mål, vil det 

være vanskelig for sykehuset å forplikte seg kontraktuelt. Med det finnes en del mulige 
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sambruksarealer der sykehuset ser for seg ulike modeller for deling. Kantine er kanskje det mest 

åpenbare sambruksareal.  

For auditorium og møterom kan det tenkes en fremleiemodell etter et bookingssystem med 

fakturering basert på faktisk forbruk. 

Vi har grunn til å tro at Helseklusteret som er under etablering på Årstadvollen, tvers over veien fra 

Haraldsplass, ønsker å få til sambruk av arealer f.eks. auditorium for omliggende virksomheter. Det 

anbefales derfor at VID og representanter for Helsekluster Årstadvollen møtes i løpet av de neste par 

månedene. 

Aktuelle arealer som er diskutert med sykehuset er kort omtalt nedenfor.  

 

3.1.1. Kantine og kaffebar – inkludert anretning 

Felles kantinedrift for sykehus og VID vil gi både arealmessig og driftsmessig gevinst. En felles kantine 

må være større enn VID sitt behov alene, men mindre enn to separate kantiner til sammen. 

Rapporten fra LPO av 10.1.17 viser et 

kantineareal på 350 m2 med plass til 250 

sitteplasser som gir 1,4 m2 pr sitteplass (et 

akseptabelt nøkkeltall). Dette må naturligvis 

programmeres nærmere der sykehusets og 

VIDs virksomheter legger føringer for hvor 

stor arealmessig sambruksgevinst som kan 

beregnes. Ut fra samtidighetsbetraktninger 

bør arealer til en felles kantine være minst 

600 kvm fra start. Aktuelle arealer vil være 

B- og C-blokk 1. etasje samt det indre atriet, 

etter at det er glasset inn. Sykehuset vil være innstilt på å dele leiearealene 50-50 siden 

arealbehovene fra start vil være like store (eksisterende kantiner er omtrent like store). I investering 

vil dette utgjøre anslagsvis 6 mill kr.  

 

Sykehuset er i gang med en utredning for fremtidig kjøkkenløsning og ønsker derfor en forpliktende 

avtale med VID så snart som mulig, slik at beslutningen om kjøkkenløsning kan baseres på at det 

etableres en felles kantine. I utredningen ligger bl.a. spørsmålet om maten skal produseres ved 

sykehuset eller tilbringes fra ekstern leverandør.  

 

Med en felles kantinedrift for VID og sykehuset kan der ligge en oppside gjennom å sette bort driften 

til en ekstern aktør. Hvor mye av investeringskostnaden og evt annen husleie en kan få dekket inn, vil 

da være et forhandlingsspørsmål. 

 

3.1.2. Bibliotek 

Sykehuset har avtale med Universitetsbibliotekets medisinske avdeling som er lokalisert på 

Haukeland Universitetssykehus, noen minutters spasertur fra Haraldsplass. Avtalen gjelder tilgang til 

elektroniske tidsskrifter og andre databaser, og sykehusansatte bestiller også bøker derfra. Sykehuset 

ser derfor ikke at det kan forsvare en deling med VID for biblioteksarealer nå. 
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VID har i dag eget bibliotek både på Betanien og Haraldsplass. Biblioteket er et verdifullt læringsareal 

og fortjener en sentral plassering for studentene, gjerne nært kantine. Vi ser også et 

samarbeidspotensiale mellom sykehuset, VID’s bibiotek på Haraldsplass og Universitetsbiblioteket 

for eksempel for bibliotekfaglig samarbeid, bøker/tidsskrift og databasetilgang. 

 

3.1.3. Øvelsespost 

Sykehuset utrykker interesse for tilgang til en øvelsespost i sambruk med VID. I tillegg vil sykehuset 

bruke treningssenteret på Haukeland sykehuset og et kommende senter i Helsekluster på 

Årstadvollen rett over gaten fra Haraldsplass, som også skal inkludere trening for 

primærhelsetjenesten. Fordi sykehuset ønsker å benytte flere sentre, ser sykehuset for deg en lavere 

andel av leieareal for øvelsespost på Haraldsplass. Det er ikke lagt inn noe beløp i kalkylene, og dette 

sambruket vil dermed representere en sikker oppside for VID. 

 

Før nærmere planlegging av VID sin øvelsespost er det verdt å ta en gjennomgang av alle beslektede 

faciliteter av denne art i nærområdene, hvilket omfatter de ovennevnte pluss øvelsesposten som 

Høgskolen på Vestlandet har på Kronstad.  

Alternative plasseringer av øvelsespost har vært diskutert: 

1. Blokk B – 5. etg. ca 335 kvm (palliativ sengepost i dag).  

2. Blokk A – 1. etg. ca 750 kvm. (akutt mottak i dag).  

3. Blokk B – 2. etg. ca  335 kvm. (medisinsk poliklinikk + lager i dag) 

I kostnadskalkylen er alternativ 2 gjengitt med kr 7.000 pr m2, og kr 4,9 mill i sum. Arealet er nå et 

fungerende akuttmottak, og det er kalkulert forholdsvis beskjedne tiltak for ombygging.  

Alternativ 1 som i dag er en fungerende palliativ sengepost vil også kunne nyttes som øvingspost 

med beskjeden grad av ombygging, Vi regner med ca kr 2,5 mill her, men det er avhengig av hva en 

detaljert programmering fører til av behov. Summen kan gå både opp og ned. 

Alternativ 3 som i dag nyttes til medisinsk poliklinikk og lagerfunksjoner, ligger inne i anbefalt 

alternativ i LPOs rapport. Imidlertid ser det ut for at sykehuset ønsker å beholde dette arealet. 

Planarbeidet i sykehuset vil vise om dette alternativet fortsatt kan være aktuelt. For ombygging til 

øvingspost vil det kreve noe mer ombygging, og kalkuleres til kr 5 mill  
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4. Anbefalt alternativ fra LPO arkitekter 
 

LPO har anbefalt en løsning for 2020 som skissert her. 

Løsningen er i tråd med hvordan kalkylen er bygget 

opp, men med noen forskjeller. 

1) Mohns villa/drengestuen er ikke tatt med i 

løsningen. Dette arealet kan eventuelt komme til 

seinere for eksempel til forskningsareal.  

2) Arealene avviker litt fra kalkyler i vedlegg. 

Forskjellene skyldes regnetekniske forhold for slik de 

såkalte BRA- arealer som skal beregnes for arealer 

med høy etasjehøyde i et stort auditorium i indre 

atrium, samt at det legges opp til to etasjer i ytre 

atrium i stedet for en alternativ plassering av stort 

auditorium her. 

3) Øvelsesposten er foreslått plassert i B-

blokkens andre etasje i stedet for i A-blokken. Vi har 

ikke avklart avståelse fra sykehuset for dette arealet, 

det benyttes nå til medisinsk poliklinikk. Men B-

blokkens 5 etasje har et tilsvarende areal som er godt 

egnet. 

LPO fremhever utearealet i og rundt ytre atrium. Vi ser at dette har en god verdi mht å definere VID 

på Haraldsplass, adkomst og lesbarhet. Bygget i ytre atrium bidrar også i høy grad til disse 

kvalitetene. Men for dette bygget skal vi være klar over at det kreves en god dialog med 

Byantikvaren under planlegging. Det kan gi en viss risiko for fremdrift for dette ene bygget. Det er en 

fordel å starte i det indre atriet først pga riggforhold.  

Kostnader for det foreslåtte alternativ blir etter dette som følger: 

Tiltak Areal i m2 Kostnader 

Ominnredning i eksisterende sykehusarealer 2 645 42 517 000 

Ominnredning i eksisterende utdanningsbygg 2 080 7 000 000 

Glassoverbygg, indre atrium 350 9 450 000 

Mellombygg ved indre atrium 405 16 200 000 

Nybygg ved ytre atrium 710 26 230 000 

Hageanlegg i og ved ytre atrium  500 000 

Sum 6 190 101 897 000 
 

Kostnadstallene her er hentet fra kalkylene vist i vedlegg. Det er vurdert alternativ kostnad ved å 

plassere øvelsesposten i 5. etasje i Blokk B. Her er et egnet areal i dag som er enklere å bygge om enn 

arealet i 2. etasje som LPO foreslår. Da sparer vi ca kr 2,5 mill. Det er dette alternativet som ligger inn 

i Haraldsplass sitt anbefalte forslag i neste kapittel. 
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5. Haraldsplass anbefalte løsning 
Haraldsplass anbefalte løsning slik som beskrevet i dette kapittelet, har det ikke vært tid til å 

diskutere i arbeidsgruppen for prosjektet. Det er altså Stiftelsens løsning som beskrives nedenfor. 

Oppgaven har vært et utvidet mulighetsstudium. Vi mener at rapportene viser gode løsninger med 

plasseringer av funksjoner og størrelser av disse, og det er gitt gode begrunnelser. Formålet med 

studiet er å vise muligheter ved å lokalisere VID på Haraldsplass. Når vedtak er gjort om plassering, 

skal prosjektet gjennomgå en programmeringsprosess. Det vil også bli satt økonomiske rammer og 

avtale om husleie.  Parallelt med disse arbeidene vil det pågå en lignende prosess for de fremtidige 

sykehusarealene.  Dette er kreative prosesser som styres av rammer. Vi bør være varsom med å la de 

viste løsninger i denne rapporten låse seg for fast i minnet, for programmeringsprosessen kan gi 

andre svar enn hva man har tenkt under mulighetsstudiet. Gjennom den prosessen mener vi at vi kan 

finne løsninger som er minst like gode som de som er presentert her. 

LPO har i sin rapport lansert et forslag til løsning som Stiftelsen vurderer som aktuell. Stiftelsen har 

behandlet delarealer med kostnader og til slutt kalkulert løsningsforslaget fra LPO. For å ha en viss 

nøkternhet i tiden fremover foreslår Stiftelsen følgende løsning som et utgangspunkt inntil 

programmeringsarbeidene eventuelt dokumenterer behov utover dette: 

 Ombyggingsarealer som foreslått fra LPO (men øvingsarealer i B5) 

 Indre atrium og nybygg her som foreslått fra LPO 

 Nybygg ved ytre atrium avventes noe, men prosess med byantikvar starter 

 Utearealer i sør opparbeides som foreslås av LPO, på premisser om at her vil det kommet et 

bygg. 

Da blir kostnadene som følger: 

Kalkyle for LPO sitt forslag:        99,4 mill 

Fratrekk av bygg ved ytre atrium = utgangspunkt 16 mill + 10,2 mill i arealøkning LPO= 26,2 mill  

Målsetning for første byggetrinn klart  i 2020      73,2 mill 

Ifølge arealtabell frå LPO utgjør dette 6.190 m2 – 710 m2 = 5.480 m2 BRA = kr 13.357 pr m2. 

Dette er en lav kostnad målt mot hva som kan oppnås i markedet. Nybygging medfører at 

kostnadene stiger, og arealønsker utover dette medfører sannsynligvis øking av nybyggandelen. 

Ved avtale om felles kantine vil VIDs areal reduseres med 3-400 kvm, men kompenseres med ca 6 

mill kr (se kap 3.1. om sambruksarealer). Sykehuset og Stiftelsen er begge innstilt på å finne 

nødvendige erstatningsarealer i eksisterende bygningsmasse. 

 

6. Funksjonsprogram 
For overordnet funksjonsprogram henvises det til LPOs rapport kap. 4. Et mere detaljert 

funksjonsprogram vil kreve premisser og medvirkning fra VID og er tenkt påbegynt umiddelbart etter 

beslutning om campus ved Haraldsplass. 
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7. VID-utvikling på Haraldsplass 
Så snart det foreligger en beslutning om å legge VID campus Bergen til Haraldsplass, vil Stiftelsen 

initiere et prosjekt for rehabilitering og utbygging for VID. Stiftelsen ønsker å legge prosjektet under 

program Nye Haraldsplass, og det er allerede identifisert viktige nøkkelpersoner for å drive prosjektet 

ihht. den tidsplanen som er nødvendig for en samlokalisert Campus i 2020. Planleggingen av VID-

prosjektet bør foregå i samarbeid med rehabiliteringsprosjektet for sykehuset fordi vi mener det vil 

være mulig å hente ut synergi-gevinster med samkjøring av de to prosjektene under programmet. En 

slik synergi er ikke regnet inn i foreliggende kalkyler. En slik samkjøring må naturligvis være 

transparent for både VID og sykehus slik at det ikke oppstår tvil om kostnadsfordeling i prosjektene. 

Nedenstående figur viser tids- og aktivitetsplanen for utvikling av VID campus med oppstart fra 

årsskiftet. Planen viser at arealene da vil være ferdig til bruk i januar 2020. Med oppstart rundt 

påsketider i år vil det kanskje bli knapp tid til å ferdigstille alle arealer til bruk før sommeren 2020. 

Med god planlegging vil det ganske sikkert være mulig å ta i bruk de fleste arealer slik at VID kan 

samles allerede i begynnelsen eller i løpet av vårsemesteret. 

  

 

Prosjektplan for VID Haraldsplass 

 

8. Videre arbeid 
Det er arbeidsgruppens mening at Haraldsplass kan fremskaffe arealer for å huse VID Campus Bergen 

på en god måte. Det vil være nødvendig med investeringer i størrelse kr 50 mill for å rehabilitere 

eksisterende arealer til tidsmessig standard for høgskolen. I tillegg vil det være behov for et mindre 

nybygg før oppstart av en felles campus i Bergen. For nybygg finnes det flere alternativer. På sikt 
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ligger det muligheter for mer enn en dobling av studentmassen. Stiftelsen har også et leilighetsbygg 

på området (8c) som på sikte gjerne kan endres til Stiftelsens kjerneformål (utdanning, forskning, 

helse, omsorg).  

I et videre arbeid vil det tidlig være nødvendig å se på innfasing av nybygg for auditorium og dernest 

totalt utbyggingsomfang. Dersom skisserte løsninger kan vise seg bærekraftig både for VID og for 

Stiftelsen, vil det være positivt i forhold til konteksten for høgskolen at VID campus Bergen legges til 

Haraldsplass. 

 

Vedlegg:  

1. Etappevis utbygging med kalkyler 

2.  LPOs rapport av 10.01.2017 
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Etappevis utbygging med kalkyler 

I det etterfølgende behandles etappevis utbygging i henhold til slik forventet behov antas å være, 

samt hensynstatt øvrige aktiviteter på tomten og reguleringsmessige forhold - slik Stiftelsen ønsker 

utbyggingen. 

Det er beregnet kostnader for hvert utbyggingsområde og disse er ført inn i tabeller trinn for trinn. 

Kostnadene er kalkulert som prosjektkostnad (inkl. mva) i kroneverdi 2016. 

Kalkylen er bygget opp delprosjekt for delprosjekt. Arealer og kostnader gjengis akkumulert, slik at 

totalsum vises fortløpende.  

1. Ombyggede arealer og eksisterende utdanningsarealer 

 

De foreslåtte arealer som egner seg til å bli bygget om til høgskolearealer gir 4.917 m2 BRA inkl. 

eksisterende utdanningsarealer. Da er dagens arealbruk for VID i Mohns villa ikke medregnet. Dette 

gir plass til ca 650 samtidige brukere. Disse ombygde arealene vil sannsynligvis ikke være tilstrekkelig 

for en felles lokalisering av VID i Bergen og må suppleres med et auditorium i nybygg.  

Se illustrasjoner side 24-25 i LPOs rapport. 

 

Brunskravert: 

Ferdig til 2020. 

Byggestart oktober 

2018 etter at 

sykehuset har flyttet i 

nybygg. Start 

programmering 

omgående. 
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2. Mohns villa og Drengestuen 

 
Mohns villa og Drengestuen kan disponeres av VID. Dette er 1800- talls bygninger som var på 

eiendommen før sykehuset ble bygget i 1940, og som i dag benyttes til kontoraktiviteter. Bygningene 

representerer kontinuitet og tradisjon på tomten. Dette bygget vil egne seg til forskningsaktiviteter 

for VID i samarbeid med nærområdets forskningsmiljø med tradisjon fra mer laboratoriemessige 

lokaler. Det forventes beskjeden inngrep i bygget, og det har potensiale til gi svært gode kvaliteter. 

 

Delsum Akk. Kr./m2 Pr. delareal Akkum. Akk./m2

701      701      7 000    4 907 000     4 907 000     7 000       

338      1 039   10 000  3 380 000     8 287 000     7 976       

516      1 555   22 000  11 352 000   19 639 000   12 630     

340      1 895   19 000  6 460 000     26 099 000   13 773     

876      2 771   18 000  15 768 000   41 867 000   15 109     

-       2 771   -        -                 41 867 000   15 109     

65        2 836   10 000  650 000         42 517 000   14 992     

2 081   4 917   7 000 000     49 517 000   10 071     

Byggekostnader

Beholdes som det er

Det kan eventuelt benyttes noen rom her

Mindre ombygging om kantine, øvingspost, bibliotek flyttes

Areal, BRA

For eksempel øvingspost

Studiearelser, guppearbeid, etc

Egnet til fellesarealer som bibliotek og/eller kantine.

B- blokken, 1. etasje, dagens hovedinngang med kiosk

A- blokken, 1 etasje, dagens akuttmottak

C- blokken, 1. etasje. Kontor, kirkerom, etc.

D- blokken, 1. etasje. Trapperom og hall, samt magasiner

Tilgjengelig areal. 

Åpne studiesteder, bibliotek i tidligere arkiv

E- blokken, 1. etasje, Søsterhjemmet

F. blokken 1. etasje

H. Eksisterende sykepleierutdanning

kontorarealer og grupperom

E- og F- blokken, 2. og 1. etasje

Ferdig til 2020 eller 

når det behovet er 

der. 
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3. Indre atrium – alternativ for nybygg/auditorium 

 

Dersom det indre atrium lukkes med et mellombygg, og det bygges glasstak over resten av dette 

utearealet, kan det etableres for eksempel et stort auditorium i mellombygget i tilknytning til et 

fleksibelt areal under glasstaket for åpne studiesteder, forsamlinger og arrangement. 

Til sammen har vi nå 5.843 m2, et areal som tilsvarer plass til ca 780 samtidige brukere. Se 

illustrasjoner side 26-28 i LPOs rapport. 

Delsum Akk. Kr./m2 Pr. delareal Akkum. Akk./m2

701      701        7 000    4 907 000      4 907 000         7 000       

338      1 039    10 000  3 380 000      8 287 000         7 976       

516      1 555    22 000  11 352 000    19 639 000       12 630     

340      1 895    19 000  6 460 000      26 099 000       13 773     

876      2 771    18 000  15 768 000    41 867 000       15 109     

-       2 771    -        -                  41 867 000       15 109     

65         2 836    10 000  650 000          42 517 000       14 992     

2 081   4 917    7 000 000      49 517 000       10 071     

306   5 223 6 000 1 836 000 51 353 000 9 832   

Byggekostnader

Mohns villa og drengestuen

Beholdes som det er

Det kan eventuelt benyttes noen rom her

Mindre ombygging om kantine, øvingspost, bibliotek flyttes

Areal, BRA

For eksempel øvingspost

Studiearelser, guppearbeid, etc

Egnet til fellesarealer som bibliotek og/eller kantine.

B- blokken, 1. etasje, dagens hovedinngang med kiosk

A- blokken, 1 etasje, dagens akuttmottak

C- blokken, 1. etasje. Kontor, kirkerom, etc.

D- blokken, 1. etasje. Trapperom og hall, samt magasiner

Tilgjengelig areal. 

Åpne studiesteder, bibliotek i tidligere arkiv

E- blokken, 1. etasje, Søsterhjemmet

F. blokken 1. etasje

H. Eksisterende sykepleierutdanning

kontorarealer og grupperom

E- og F- blokken, 2. og 1. etasje

Storstuen blir 

ferdig til 2020. 
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4. Ytre atrium – alternativ for nybygg auditorium 

 

En bygning på østsiden av det ytre atrium vil binde sammen dagens høgskolearealer med de nye, 

samtidig som det oppnås flere undervisningsarealer. Dette bygget kan bygges i en eller flere etasjer, 

opp til 5. Antall etasjer må tas stilling til tidlig, for det er uhensiktsmessig dyrt å bygge på flere etasjer 

Delsum Akk. Kr./m2 Pr. delareal Akkum. Akk./m2

701       701        7 000       4 907 000        4 907 000          7 000        

338       1 039     10 000     3 380 000        8 287 000          7 976        

516       1 555     22 000     11 352 000     19 639 000       12 630     

340       1 895     19 000     6 460 000        26 099 000       13 773     

876       2 771     18 000     15 768 000     41 867 000       15 109     

-        2 771     -           -                   41 867 000       15 109     

65         2 836     10 000     650 000           42 517 000       14 992     

2 081    4 917     7 000 000        49 517 000       10 071     

306       5 223     6 000       1 836 000        51 353 000       9 832        

270    5 493  60 000  16 200 000 67 553 000   12 298  

350    5 843  27 000  9 450 000   77 003 000   13 179  

Byggekostnader

Mohns villa og drengestuen

Mellombygg i indre atrium,

Glasstak over indre atrium

Beholdes som det er

Det kan eventuelt benyttes noen rom her

Mindre ombygging om kantine, øvingspost, bibliotek flyttes

Areal, BRA

Forskningsarealer?

For eksempel øvingspost

Studiearelser, guppearbeid, etc

Egnet til fellesarealer som bibliotek og/eller kantine.

B- blokken, 1. etasje, dagens hovedinngang med kiosk

A- blokken, 1 etasje, dagens akuttmottak

C- blokken, 1. etasje. Kontor, kirkerom, etc.

D- blokken, 1. etasje. Trapperom og hall, samt magasiner

Tilgjengelig areal. 

Åpne studiesteder, bibliotek i tidligere arkiv

E- blokken, 1. etasje, Søsterhjemmet

F. blokken 1. etasje

H. Eksisterende sykepleierutdanning

For eksempel stort auditorium

Forsamlinger, utstllinger, grupperabeid i landskap, etc. 

kontorarealer og grupperom

E- og F- blokken, 2. og 1. etasje

Sammenkobling ved 

ytre atrium kan gjøres 

ferdig til 2020. 

Vernehensyn krever 

samarbeid med 

byantikvar. Beslutning 

om endelig antall 

etasjer må gjøres før 

bygging. 
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seinere. Det er arkitektonisk krevende å oppnå en god løsning her og prosessen krever en nær dialog 

med byantikvaren. 

Ved en etasje her har vi 6.243 m3 og plass til ca 830 samtidige brukere. Dersom vi maksimerer dette 

bygget til full høyde får 7.283 m2 og plass til ca 970 brukere. Se illustrasjoner side 29-33 i LPOs 

rapport. 

 

 

 

5. Radiologisk avdeling flytter 

 

Delsum Akk. Kr./m2 Pr. delareal Akkum. Akk./m2

701       701        7 000       4 907 000        4 907 000             7 000        

338       1 039     10 000     3 380 000        8 287 000             7 976        

516       1 555     22 000     11 352 000     19 639 000           12 630     

340       1 895     19 000     6 460 000        26 099 000           13 773     

876       2 771     18 000     15 768 000     41 867 000           15 109     

-        2 771     -           -                   41 867 000           15 109     

65         2 836     10 000     650 000           42 517 000           14 992     

2 081    4 917     7 000 000        49 517 000           10 071     

306       5 223     6 000       1 836 000        51 353 000           9 832        

270       5 493     60 000     16 200 000     67 553 000           12 298     

350       5 843     27 000     9 450 000        77 003 000           13 179     

400    6 243  40 000  16 000 000 93 003 000      14 897  

1 040 7 283  24 000  24 960 000 117 963 000   16 197  

Byggekostnader

Mohns villa og drengestuen

Mellombygg i indre atrium,

Glasstak over indre atrium

Ytre atrium

Areal, BRA

B- blokken, 1. etasje, dagens hovedinngang med kiosk

A- blokken, 1 etasje, dagens akuttmottak

C- blokken, 1. etasje. Kontor, kirkerom, etc.

D- blokken, 1. etasje. Trapperom og hall, samt magasiner

Tilgjengelig areal. 

E- blokken, 1. etasje, Søsterhjemmet

F. blokken 1. etasje

H. Eksisterende sykepleierutdanning

For eksempel stort auditorium

Forsamlinger, utstllinger, grupperabeid i landskap, etc. 

Kobler sammen utdanningsarealer og gir plass til auditorier

Kan eventuelt utvides til 5 etasjer

E- og F- blokken, 2. og 1. etasje

Utvidelsesarealer 

kan være klare til 

Ca 2025 
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Det er sannsynlig at Radiologisk avdeling ved sykehuset flytter ca 2025. Dette vil da gi tilleggsarealer 

for VID i D- blokken andre etasje, evt. også deler av C-blokken (ikke inntegnet og medregnet). 

 

 

 

6. Nybygg på østsiden 

 

Delsum Akk. Kr./m2 Pr. delareal Akkum. Akk./m2

701       701        7 000       4 907 000        4 907 000             7 000        

338       1 039     10 000     3 380 000        8 287 000             7 976        

516       1 555     22 000     11 352 000     19 639 000           12 630     

340       1 895     19 000     6 460 000        26 099 000           13 773     

876       2 771     18 000     15 768 000     41 867 000           15 109     

-        2 771     -           -                   41 867 000           15 109     

65         2 836     10 000     650 000           42 517 000           14 992     

2 081    4 917     7 000 000        49 517 000           10 071     

306       5 223     6 000       1 836 000        51 353 000           9 832        

270       5 493     60 000     16 200 000     67 553 000           12 298     

350       5 843     27 000     9 450 000        77 003 000           13 179     

400       6 243     40 000     16 000 000     93 003 000           14 897     

1 040    7 283     24 000     24 960 000     117 963 000         16 197     

900    8 183  22 000  19 800 000 137 763 000   16 835  

Byggekostnader

Et fleksibelt areal som kan brukes til mye

Mohns villa og drengestuen

Mellombygg i indre atrium,

Glasstak over indre atrium

Ytre atrium

Areal, BRA

Forskningsarealer?

B- blokken, 1. etasje, dagens hovedinngang med kiosk

A- blokken, 1 etasje, dagens akuttmottak

C- blokken, 1. etasje. Kontor, kirkerom, etc.

D- blokken, 1. etasje. Trapperom og hall, samt magasiner

Tilgjengelig areal. 

E- blokken, 1. etasje, Søsterhjemmet

F. blokken 1. etasje

H. Eksisterende sykepleierutdanning

Kan eventuelt utvides til 5 etasjer

Blokk D, 2. etg. Tilgjengelig etter 2025

E- og F- blokken, 2. og 1. etasje

Detter er mulig i 

mange 

alternativ. Klart 

ved behov. 

2025? 
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På østsiden er det flere utbyggingsmuligheter i størrelsesorden fra rundt 2.000 m2 og oppover 

avhengig av mulig byggehøyde. Østsiden kan også ses i sammenheng med sykehusets fremtid 

nordover på tomten, eller kanskje for andre beslektede behov. I tabellen er det tenkt et bygg på 

8.000 m2 beregnet til høgskolebruk. 

Det er viktig å sikre tilkomst for utbygging i bakkant av nåværende bygningsmasse. Illustrasjonen 

nedenfor viser mulig adkomst til byggeplass mot øst. Her må byggingen skje fra nord mot sør. 

Se illustrasjoner side 22-23 i LPOs rapport. 

 

 

 

Delsum Akk. Kr./m2 Pr. delareal Akkum. Akk./m2

701       701         7 000        4 907 000          4 907 000             7 000        

338       1 039      10 000     3 380 000          8 287 000             7 976        

516       1 555      22 000     11 352 000        19 639 000           12 630      

340       1 895      19 000     6 460 000          26 099 000           13 773      

876       2 771      18 000     15 768 000        41 867 000           15 109      

-        2 771      -            -                      41 867 000           15 109      

65         2 836      10 000     650 000             42 517 000           14 992      

2 081    4 917      7 000 000          49 517 000           10 071      

306       5 223      6 000        1 836 000          51 353 000           9 832        

270       5 493      60 000     16 200 000        67 553 000           12 298      

350       5 843      27 000     9 450 000          77 003 000           13 179      

400       6 243      40 000     16 000 000        93 003 000           14 897      

1 040    7 283      24 000     24 960 000        117 963 000         16 197      

900       8 183      22 000     19 800 000        137 763 000         16 835      

8 000 16 183 34 000  272 000 000 409 763 000   25 321  

Byggekostnader

Mohns villa og drengestuen

Mellombygg i indre atrium,

Glasstak over indre atrium

Ytre atrium

Areal, BRA

Forskningsarealer?

B- blokken, 1. etasje, dagens hovedinngang med kiosk

A- blokken, 1 etasje, dagens akuttmottak

C- blokken, 1. etasje. Kontor, kirkerom, etc.

D- blokken, 1. etasje. Trapperom og hall, samt magasiner

Nybygg på østsiden

Tilgjengelig areal. 

E- blokken, 1. etasje, Søsterhjemmet

F. blokken 1. etasje

H. Eksisterende sykepleierutdanning

Kan eventuelt utvides til 5 etasjer

Blokk D, 2. etg. Tilgjengelig etter 2025

E- og F- blokken, 2. og 1. etasje


