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1 Informasjon om prosjektet 

Diakonhjemmet skal, som en del av et større eiendomsutviklingsprosjekt på Majorstua i Oslo, 

bygge en ny campus der VID vitenskapelige høyskole (VID) og NLA høgskolen (NLA) skal 

være leietakere. VID skal i tillegg til det nye høyskolebygget beholde deler av den eldre 

bygningsmassen. Dette dokumentetet beskriver VID sitt helhetlige behov for areal og 

funksjoner. Beliggenheten på Vinderen er landlig, men sentrumsnær, og gir gode omgivelser 

for studenter og ansatte med torg og park rett utenfor døren. Området skal inneholde 

studentboliger, og det legges til rette for treningstilbud, forretninger og ulike bespisnings- og 

serveringssteder, samt nærhet til gode kollektivløsninger. 

 

I forbindelse med plassering og utforming av ny campus på Diakonhjemmet har det blitt holdt 

en rekke workshops og brukermøter der mer enn 100 personer fra VID Oslo har deltatt. TEAM–

HENT ved Henning Larsen Arkitekter, og programmeringspedagogene i WSP Norge har i 

samarbeid med VIDs prosjektgruppe koordinert, planlagt og ledet brukerprosessene og i 

fellesskap utarbeidet visjoner og ambisjoner, målsettinger og prinsipper, arealprogrammer og 

funksjonsbeskrivelser. Dette dokumentet er ført i pennen av Beate Aske Løtveit, Chris Lund 

og Vigdis Vikne. VIDs prosjektgruppe har bestått av Marianne Brattland, Elisabeth Brodkorb 

og Martin Grunnersjö. 

 

2 Lover og forskrifter 

Som utdanningsinstitusjon forholder VID seg til en rekke lover og forskrifter, i tillegg til sine 

egne retningslinjer. 

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2015 har som formål å legge til rette for at 

universiteter og høyskoler tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, at de utfører 

forskning og faglig  og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. I tilleg sier loven 

at høyskolen skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om 

faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i 

undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og 

næringsliv. Utformingen av det fysiske læringsmiljøet vies stor plass i universitets- og 

høgskoleloven, hvor følgende hovedområder med bakgrunn i §4-3(2) skal være ivaretatt for å 

ivareta studentenes helse, sikkerhet og velferd, og dertil legges til grunn for handlingsplanen: 

• Lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og trapper 

• Lys - og lydforhold, inneklima og luftkvalitet 
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• Tekniske innretninger og utstyr 

Det fysiske læringsmiljøet skal så langt det er mulig og rimelig, være utformet etter prinsippet 

om universell utforming. Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte 

behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og 

eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter, hvor det i forarbeidene 

til loven presiseres at tilrettelegging ofte kan bety universelt utformede løsninger. 

Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte 

studium. 

Lov om studentsamskipnader av 14. desember 2007 gjelder for studentsamskipnader, 

studenter og institusjoner som omfattes av universitets og høyskoleloven, og fagskoler som er 

tilknyttet en studentsamskipnad og studenter ved disse fagskolene. Loven sier at det er 

utdanningsinstitusjonen som har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. 

Utdanningsinstitusjonenes ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge 

forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljøet 

ved utdanningsinstitusjon.  

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering har som formål å fremme likestilling og hindre 

diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 

omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling 

menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og 

tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal 

bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. 

I §17 og 19 tydeliggjøres virksomheters plikter til universell utforming av virksomhetens 

alminnelige funksjoner og plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming innen 

virksomheten. I §18 omtales lovkravet knyttet til universell utforming av IKT, hvor det videre i 

lovens §27 spesifiseres at læremidler og undervisning ved utdanningsinstitusjoner skal bygge 

på lovens formål. 

VID forholder seg også til lov om behandling av personopplysninger og lov om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker. 

I tillegg forholder VID seg også til en rekke nasjonale forskrifter: 

• Forskrift om opptak til høyere utdanning 

• Forskrift om krav til mastergrad 

• Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning  

• Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning  
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• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 

fagskoleutdanning  

• Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler  

• Forskrift om studentsamskipnader 

• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning  

• Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler  

• Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske 

løsninger stiller krav til IKT-løsninger og gjelder nettløsninger, herunder også digitale 

læremidler og automater  

 

3 Generelle krav  

3.1 Planløsning 

▪ Fra hovedinngang skal det være enkelt å orientere seg i lokalene. 

▪ Planløsningen skal være fleksibel og best mulig med tanke på intern logistikk og 

naturlige bevegelsesmønstre.  

▪ Bygg skal tilstrebe en høy arealeffektivitet og en gunstig brutto/netto-faktor, men 

uten å gå på bekostning av funksjonskrav, krav til nettoareal eller gode 

dagslysforhold og utsikt. 

▪ Det skal være minimalt med rendyrkede trafikkareal.  

▪ Rom og funksjoners bruksegenskaper og møblerbarhet må være optimale. Det 

innebærer for eksempel at lange, smale rom ikke aksepteres.  

▪ Behov og brukermønstre er ikke tidsbestandige, og vil endre seg fra generasjon til 

generasjon. Det er derfor viktig med fleksibilitet i rom og funksjoners 

bruksegenskaper. Gode variasjonsmuligheter og tilgang på dagslys går aldri av 

moten. 

▪ Bygg skal være fleksible og ha rom for ulike arbeidsformer for både studenter og 

ansatte.  

▪ Planløsningen må være slik at det legges til rette for sambruk av funksjoner. 

Samtidig må det være mulig å skjerme arealer som ikke skal sambrukes. 

▪ Byggene skal fremme gode møteplasser. 
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▪ Det skal være områder som inviterer til fellesskap, trivsel og kulturbygging, i tråd 

med VIDs visjon og menneskesyn. Dette bør prioriteres i områder som torg, 

kantinen, bibliotek, læringslandskapene og øvrig trafikkareal slik at både studenter 

og ansatte kan finne hverandre i fellesarealer som signaliserer identitet og bygger 

kultur. 

▪ Byggene skal stimulere til trivsel, der studenter og ansatte aktivt ønsker å være. 

▪ Virtuell samhandling vil være et av de viktigste tiltakene for å realisere målet om 

redusert reisevirksomhet. 

3.2 Digital og teknisk løsning, generelt 

Digitalisering handler ikke bare om å bytte ut det fysiske arkivet med lagring i skyen, ha 

forelesning på Zoom eller om å gjøre arbeidsprosesser mer effektive. Digitalisering handler 

om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre – legge til rette for vekst og samtidig 

sørge for god sikkerhet. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, 

som er effektive og pålitelige, der IKT blir brukt på en formålstjenlig måte. Det vil si at bruken 

av IKT ikke bare skal være en teknisk, administrativ og pedagogisk støttefunksjon, men en del 

av VIDs ryggmarg. Bruken av IKT må fornyes, oppdateres og foregå på en måte som fører til 

endring, både pedagogisk og administrativt. Teknologien skal kort sagt være et verktøy for 

innovasjon, der brukernes behov står i sentrum. 

Den raske teknologiske utviklingen og inntoget av forbrukerteknologi og -tjenester i 

utdanningssystemet, stiller nye krav til underliggende infrastruktur. Skytjenester og mobile 

teknologier har bidratt til at kravene som stilles til IKT-infrastruktur og fysisk miljø i dag, er 

annerledes enn for bare få år siden. Hensiktsmessig bruk av IKT i UH-sektoren forutsetter at 

innføring av ny teknologi og endringer i eksisterende infrastruktur gjøres i en godt planlagt og 

konsekvent gjennomført prosess med god involvering. Infrastrukturen må støtte både 

pedagogiske og administrative prosesser, og både studenter og lærere må oppleve trygghet 

og forutsigbarhet i brukt av IKT i undervisning og læring. Dette innebærer blant annet at IKT-

infrastrukturen sikrer stabil og tilstrekkelig tilgang til nettverk, brukerstøtte, utstyr, programvare 

og tjenester av god kvalitet – samtidig som personvern og sikkerhet ivareta. 

▪ De digitale og teknologiske løsningene må være enkle å ta i bruk og 

oppkoblingsmuligheter brukervennlige. 

▪ Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske 

(IKT)-løsninger stiller krav til at IKT-løsninger og nettløsninger, herunder også 

digitale læremidler og automater, skal være universelt uformete. Slike løsninger blir 
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en stadig større del av studenters og ansattes hverdag og gir store muligheter på 

en rekke områder, samtidig som utformingen av disse ikke må føre til at det skapes 

nye barrierer.  

▪ Fleksibilitet, enkelhet og brukervennlighet er også uttalte premisser for å lykkes 

med samhandling. En student eller medarbeider skal kunne ta med sin personlige 

klient (PC, nettbrett, mobil) og, uavhengig av valgt arbeidsstasjon og lokasjon, 

intuitivt og effektivt kunne koble seg opp mot høgskolens nettverk, kjerne- og 

fagsystemer. Samme fleksibilitet gjelder også for møterom og sosiale soner. Her 

stilles det i tillegg krav til rask oppkobling mot skjerm og annet AV-utstyr (kamera, 

høyttaler, mikrofon mv.). 

▪ Det skal legges til rette for produksjon av podcast, videoforelesning, virtuell 

samhandling og lignende for både studenter og ansatte. Eksempel på dette kan 

være tilgjengelige mindre studio for opptak av god kvalitet, konsertscener og 

undervisningsarenaer med livestreaming og opptak. Tilgang på AV-utstyr må legge 

til rette for denne typen produksjoner.  

▪ Geografi skal ikke være til hinder for samarbeid, hverken, lokalt, nasjonalt eller 

internasjonalt. Uavhengig om samhandling skjer fra arbeidsstasjon, auditorium eller 

kantinen. 

▪ Det skal være rikelig med strømuttak for lading av digitalt utstyr i hele bygget. 

▪ Det skal være digitale oversikter med integrerte bookingsystemer for bestilling av 

rom utenfor undervisningsrom, møterom, studio, grupperom og andre bookbare 

lokasjoner. Systemet må også vise planlagte tider for renhold. (Det skal være mulig 

å booke rom elektronisk ved hjelp av app/portal. Informasjonen fra denne 

bookingløsningen skal oppdateres i sanntid, og kunne levere grensesnitt mot andre 

applikasjoner for avlevering/mottak av data.)   

▪ Det skal plasseres informasjonsskjermer på sentrale steder i bygningsmassen der 

folk naturlig samles. Skjermene må være koblet til en løsning for 

informasjonsforvaltning som gjør at en kan vise forskjellig informasjon på 

forskjellige skjermer. Skjermer skal imidlertid ikke oppleves som visuell støy. 

3.3 Premisser for å lykkes med IKT og digitale løsninger i fremtidig 

arbeidsplasskonsepter 

Et arbeidsplasskonsept som bygger på arbeidsplasser i landskap med tilhørende felles 

støtterom og funksjoner, forutsetter fleksibilitet, sambruk og flerbruk. De digitale og 
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teknologiske løsningene må derfor være enkle å ta i bruk og oppkoblingsmuligheter 

brukervennlige. 

Fleksibilitet, enkelhet og brukervennlighet er også uttalte premisser for å lykkes med 

samhandling. En medarbeider skal kunne ta med sin personlige klient (PC, nettbrett, mobil) 

og, uavhengig av valgt arbeidsstasjon og lokasjon, intuitivt og effektivt kunne koble seg opp 

mot VIDs nettverk, kjerne- og fagsystemer. Samme fleksibilitet gjelder også for møterom og 

sosiale soner. Her stilles det i tillegg krav til rask oppkobling mot skjerm og annet AV-utstyr 

(kamera, høyttaler, mikrofon mv.).  

For å lykkes med beskrevet behov må VID prioritere standardisering av digital infrastruktur, 

herunder AV-utstyr. 

 

3.4 Sikkerhet og beredskap 

Studenter, ansattes og besøkendes sikkerhet skal ivaretas etter beste evne, samtidig er det 

avgjørende å ivareta organisasjonens målsetting om å være tillitsskapende og framtidsrettet. 

Bygget skal kommunisere tillit, åpenhet og raushet. Helt konkret innebærer dette 

fysiske/bygningsmessige, tekniske og digitale løsninger for adgangskontroll og sosial kontroll: 

▪ Det skal være mest mulig åpenhet, men enkelte deler eller enheter må kunne låses 

av. Høyskolen skal sonedeles og det skal etableres låssystem som sikrer 

muligheter og begrensninger for tilgang for ulike brukergrupper.  

▪ Det skal installeres et varslingssystem i bygget for å kunne nå 

soner/personer/grupper med ulike beskjeder. Løsningen skal også kunne nyttes til 

å sende meldinger til smarttelefoner. Et viktig krav til systemet er at det skal fungere 

godt i en beredskapssituasjon.   

▪ Det er anbefalt fra sentrale myndigheter anbefales at en etablerer toveis 

talevarslingsanlegg (med batteribackup) for å kunne varsle ved alvorlige hendelser. 

▪ Tiltak for å trygge alle studenter og medarbeider mot utilbørlig atferd eller anklager 

om dette, er at alle rom skal ha innsyn fra øvrig areal. Det innebærer at alle rom har 

transparente løsninger i dører eller vegger. Grad av transparens og bruk av glass 

må balanseres mot behovet for skjerming, konsentrasjon og driftskostnader 

Norske universiteter og høyskoler har en tradisjon for å være åpne og godt integrert i 

samfunnet for øvrig.  Arealer lånes og leies ut til andre aktører både i undervisningstiden og 
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ellers i uken. Dette gjør at det er mange mennesker som har tilgang til institusjonens arealer 

på forskjellige tider. Dette er viktige verdier som er basert på tillit. 

Den danske filosofen K.E. Løgstrup hevder at tillit er en medfødt, menneskelig egenskap, og 

at mistillit oppstår som resultat av en hendelse der tillitt blir brutt.  Den tyske sosiologen N. 

Luhmann hevder at tillit er grunnen til at vi i det hele tatt tør å forlate senga om morgenen.  Tillit 

vil alltid være  forbundet med risiko.  Ved planlegging av utdanningsbygg må vi søke å 

reflektere over enhver risiko ved de løsninger vi velger å ha for å skape den gode, tillitsfulle 

skolen, - uten å være naiv. 

For mindre enn ti år siden opplevde Finland to skoleskytinger med bare elleve måneders 

mellomrom. Man nedsatte derfor en arbeidsgruppe hvor representanter for skoler, politi, brann, 

legevakt, arkitekter m.fl. utredet hvordan man kunne planlegge for økt sikkerhet i de finske 

skolene. Diskusjonen gikk også i mediene, om man skulle innføre metalldetektorer, 

elektroniske nøkkelkort til alle brukere, skuddsikkert glass i vinduene etc.  Gjennom prosessen 

valgte man imidlertid å bevege seg bort fra slike tiltak, fordi man innså at man da ville miste 

den åpne skolen som er integrert i samfunnet for øvrig, og som er basert på tillit.  

Det ble utarbeidet flere rapporter om skolesikkerhet i Finland.  Kort skissert, er det kommet 

krav til at hver skole utarbeider en lokal beredskapsplan og avholder evakueringsøvelse hvert 

år.  I tillegg er det tre tiltak for nye skoler, som anbefales av sentrale myndigheter: 

1. Toveis talevarslingsanlegg (med batteri-backup) for å kunne varsle om type hendelse, 

berørte arealer etc. 

2. Utstrakt bruk av glassfelt i innvendige vegger. Her vurderte man risikoen ved at en 

mulig gjerningsperson lettere får oversikt over hvor folk er, opp mot fordelen ved at 

elever og lærere lettere ser hvor faren er, og dermed har bedre muligheter for å 

unnslippe. 

3. Alltid to rømningsveier fra klasserommene. Vinduer er også rømningsveier 

 

Sikkerhet er et stort og komplekst tema, som selvfølgelig rommer mer enn bare de tre punktene 

fra Finland. Finland og finske skoler er noe Norge gjerne sammenlikner seg med, og at det 

derfor er vanskelig å se bort fra de finske anbefalingene. 

Det kan være komplisert å få til flere rømningsveier fra eldre undervisningsrom, og man må 

derfor vurdere sikkerhet ut fra andre hensyn.  Andre temaer som bør vurderes er for eksempel 

antall innganger, låssystemer, antall etasjer, skilting, kart, mobildekning, lokalisering av 

lærerarbeidsplasser etc. Vi ser at ulike typer hendelser kan ha til dels motstridende hensyn.  
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For eksempel ønsker vi ved brann at alle samles på avtalt plass ute.  Ved en hendelse der det 

gjelder å komme seg bort fra en farlig person, vil spredning som regel være mer 

hensiktsmessig. 

Det er viktig at man planlegger for sikkerhet byggene  som del av tidligfaseplanleggingen, 

gjerne sammen med utarbeidelse av areal- og funksjonsprogram, slik at arkitekten kan ta 

hensyn til denne i utformingen av bygningen. 

3.5 Sonedeling 

▪ Bygget skal ha en tydelig sonedeling slik at bestemte soner kan låses av, mens 

andre er tilgjengelige for ulike brukere. Følgende soner skal etableres, og kunne 

være avlåst samtidig som øvrig areal er tilgjengelig: 

o Ansattes arbeidsplasser med støttefunksjoner 

o Bibliotek 

o Alle auditorier og større undervisningsrom 

o Kjøkken med støttefunksjoner 

o Spesialrom (ferdighetssenter, kapell mm) 

3.6 Tilpasningsdyktighet  

Bygningsmassens muligheter for å kunne møte endrede behov, betegnes som funksjonell 

fleksibilitet. Planløsningsprinsipper er viktige parametere for å vurdere dette, men også 

prinsipp for utforming av tekniske anlegg vil være viktig. Tilpasninger må kunne gjøres uten 

store tekniske eller økonomiske konsekvenser. 

▪ I anleggets levetid må det regnes med nye undervisnings- og arbeidsformer, noe 

som stiller store krav til fleksibiliteten i bygget og evne til å forandre byggets 

egenskaper. I den forbindelse er det viktig å rigge bygget for fremtidige, digitale 

løsninger 

▪ Anlegget må over tid kunne tilpasses nye krav og nye brukere. Om student- eller 

ansattetallet i framtiden vil endre seg, må det være tilrettelagt for å trekke fra areal, 

utvide soner eller endre inndelingen (elastisitet). 

▪ Dersom studentallet eller ansattetallet skulle gå vesentlig tilbake, må en kunne ta 

deler av anlegget i bruk til andre formål uten å forandre byggets egenskaper 

(generalitet).  
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3.7 Smittereduksjon og planlegging av bygg etter Covid-19 

Det skal ikke gjøres bygningsmessige eller arealmessige tilpasninger av bygget for å håndtere 

en pandemi. En pandemi anses som en unntakstilstand (som historisk har inntruffet hvert 

hundrede år). Bygg dimensjoneres for en normalsituasjon. Ved en potensiell pandemi vil 

alvorlighetsgrad regulere tilstedeværelse og bruk av høgskolen. Det skal imidlertid 

tilrettelegges for enkel tilgang til håndvask. Videre skal det vurderes å velge berøringsfrie 

dispensere, sensorteknologi for å sikre effektiv drift og smitterenhold. 

Det siste årets pandemi-situasjon har medført radikale endringer for arbeidslivet, og erfaringer 

fra Covid-19 må tas med i vurderingene for hvordan vi innretter et universitets- og 

høgskoleanlegg som skal legge rammer for mange tiår frem i tid.  

Det er gjort en del internasjonale undersøkelser den siste tiden som viser hvilke effekter 

omleggingen synes å ha på dette området. En større undersøkelse gjort av Colliers sier bl.a.:  

Det forventes at en balanse mellom å jobbe hjemmefra og det å jobbe fra arbeidsplassen vil 

være nødvendig for å møte behovene til både arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Universell 

utforming 

Lov om universiteter og høyskoler sier at det fysiske læringsmiljøet skal så langt det er mulig 

og rimelig, være utformet etter prinsippet om universell utforming. Studenter med 

funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell 

tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige 

opplærings- og utdanningsmuligheter, hvor det i forarbeidene til loven presiseres at 

tilrettelegging ofte kan bety universelt utformede løsninger. Tilretteleggingen må ikke føre til 

en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. 

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering har som formål å fremme likestilling og hindre 

diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 

omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling 

menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og 

tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal 

bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. 

I §17 og 19 tydeliggjøres virksomheters plikter til universell utforming av virksomhetens 

alminnelige funksjoner og plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming innen 

virksomheten. I §18 omtales lovkravet knyttet til universell utforming av IKT, hvor det videre i 

lovens §27 spesifiseres at læremidler og undervisning ved utdanningsinstitusjoner skal bygge 

på lovens formål. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=h%C3%B8gskoleloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) setter krav til 

medvirkning, kontroll og tilsyn. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i lovens 

formålsparagraf (§1-1) Loven utdypes i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk 

forskrift) (TEK 17). Tilgjengelighet og universell utforming er tatt inn i flere kapitler, for eksempel 

når det gjelder uteareal, atkomst, inngangsparti, planløsning og utforming av rom i byggverk. 

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) sier at oppdragsgiveren skal stille krav til 

universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med regler som fastsettes i forskrift. (§6). 

Dette gjelder alt fra bestilling av kontorstoler til inngåelse av hotellavtaler. Bestillere og 

leverandører må sette seg inn i hvordan det kan stilles krav om universell utforming i 

anskaffelser av varer og tjenester i de enkelte tilfeller. 

EUs tilgjengelighetsdirektiv om tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med 

funksjonsnedsettelse skal gjøre sentrale produkter og tjenester mer tilgjengelig for forbrukeren, 

og således bidra til et mer inkluderende samfunn og uavhengighet for personer med nedsatt 

funksjonsevne og eldre. Direktivforslaget skal gjøre det lettere å opprette felles europeiske 

standarder for universell utforming blant medlemslandene, hvor Europakommisjonen anslår at 

personer med funksjonsnedsettelser vil øke til 120 millioner innen 2020 som følge av Europas 

aldrende befolkning. 

VIDs nye campus skal være utformet slikt at den skaper færrest mulig barrierer for studenter 

og ansatte. For å sikre optimal tilgjengelighet uten behov for særløsninger, innebærer dette at 

prinsippet om universell utforming skal ha forrang i alle byggets hovedløsninger. For enkelte 

er universell utforming en absolutt nødvendighet, samtidig som dette gir økt kvalitet og en 

bedre brukeropplevelse for alle. 

3.8 Universell utforming for mennesker med kognitive og sensoriske vansker 

Universell utforming handler ikke bare om å tilrettelegge for mennesker med medfødte, varige 

fysiske funksjonsnedsettelser. Det skal også tilrettelegges for mennesker med kognitive og 

sensoriske vansker. Det fysiske læringsmiljøet er viktig også for denne gruppen. 

Krav i lovverket ivaretar i liten grad hensyn knyttet til mennesker med kognitive og sensoriske 

vansker.  

Sensoriske vansker forstått som forstyrrende, ubehagelige sensoriske opplevelser av stimuli 

som folk flest oppfatter som ordinære, kan opptre ved en rekke tilstander, herunder blant annet 

nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=TEK17
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=TEK17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=LOV%20Om%20OFFENTLIGE%20ANSKAFFELSER
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-nye-krav-til-universell-utforming-av-nettsteder-og-mobilapplikasjoner-for-offentlige-og-private-virksomheter/id2662478/sec1
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En undersøker utfør av Universell, viser at nesten 2,5 % av studenter har en form for 

nevroutviklingsforstyrrelse. Hvis vi legger til grunn at det er ca. 3000 studenter ved VID, vil 

altså bortimot 75 av disse ha denne typen vansker. 

Mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser har nedsatt toleranse for sensoriske inntrykk, som 

lys, lyd og synsinntrykk.  Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om at offentlige og 

private virksomheter rettet mot  allmennheten skal være universelt utformede. Det vil si at alle 

skal kunne bruke bygg uavhengig av om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Så langt 

har universell utforming først og fremst omhandlet funksjonsnedsettelser knyttet til bevegelse 

og forflytning, syn og hørsel. Behovene til mennesker med kognitive og sensoriske vansker er 

ikke ivaretatt gjennom spesifiserte krav i lovverket. Byggteknisk forskrift spesifiserer ikke 

hvordan skoler skal utformes slik at også elever med sensoriske vansker kan bruke bygget, 

men stiller krav om utforming som legger til rette for likestilt deltagelse for alle. 

For denne gruppen må man legge til rett for: 

▪ Enkel og logisk planløsning  

▪ Valg av planløsning som legger til rette for gode lydforhold  

▪ Gjennomtenkt bruk og plassering av vinduer og glassvegger, slik at også 

mennesker med kognitive og sensoriske vansker får et godt læringsutbytte  

▪ Mulighet for skjerming ved behov  

▪ Mulighet for å regulere lysnivået, og belysning som ikke flimrer  

▪ Liten kontrast mellom trespiler og lydabsorberende materiale bak ved bruk av 

spilepanel  

▪ Bevisst bruk av materialer og farger både for å finne frem og som effekt i rom  

▪ God skilting og bruk av piktogram  

▪ Valg av gulvbelegg og møblering som ikke gir skrapelyder når møbler skyves  

▪ Riktig lyddemping i alle rom  

▪ Lydutjevningsutstyr i alle undervisningsrom  

▪ Ventilasjonsanlegg og annet utstyr som avgir minimalt med støy  

3.9 Bærekraftig utvikling 

VID ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, både gjennom utdanningen som tilbys 

og campusene som bygges.  Både i Oslo, Stavanger og i Bergen, der det bygges nye 
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campuser de neste årene, vil høgskolen tilby et godt miljø for læring og dermed gi studentene 

den beste rammen for fremtiden.  Nybygg skal være miljøsertifiserte etter BREEAM-

standarden (standard for miljøprofil) med miljøvennlige løsninger. Det er også ønskelig å 

redusere totalt CO2-utslipp gjennom mindre reisevirksomhet for ansatte. 

 

4 Mål og visjoner 

4.1 Form skal følge funksjon  

Med denne velkjente frasen understrekes det at utformingen av høgskolen skal være en 

følge av krav til funksjon for virksomheten.  Anlegget skal være noe alle brukerne kan være 

stolte av, kan verdsette i hverdagen og trives i.  Gjennom arkitektur, interiør, materialvalg og 

inventar skal bygget understøtte VIDs identitet og kjerneverdier. Uavhengig av hvor i landet 

man går inn i et VID-bygg skal man kjenne at noe er kjent og felles for hele virksomheten.  

Den estetiske dimensjon er viktig og har blant annet en kobling til kvaliteter i materialene 

som benyttes. Det skal derfor benyttes materialer som tåler den robuste bruken som gjelder 

høgskoler, slik at høgskolen gis mulighet til å være vakker i flere tiår fremover 

4.2 Mål og visjoner for Diakonhjemmets hage Campus 

Det er gjennomført workshoper for felles mål og visjoner for Diakonhjemmet hage campus. 

Det handler om hvordan Diakonhjemmet Hage kan bli destinasjon i seg selv og til gunst for 

brukerne, nærområdet og Oslo. De mange innsiktene, opplevelsene og motivasjonene er 

analysert. På bakgrunn av analysen er det utviklet fem designparametere for å veilede og 

informere resten av skisseprosjektet. Designparameterne er visjonære og setter fokus på 

helhets tenkning med innspill til de spesifikke arkitektoniske mulighetene basert på brukernes 

utsagn og innsikter. Følgende designparametere er valgt: 

▪ Synlighet 

▪ Dannelse 

▪ Inkludering 

▪ Magnet 

▪ Bærekraft 
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4.3 Mål og visjoner for VID  

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert 

og kirkelig forankring. VIDs motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt. 

VID vitenskapelige høgskole AS ble etablert 1. januar 2016 gjennom fusjon av fire 

diakonale/kirkelige høgskoler. Den nye høyskolen fikk navnet VID, som står for vitenskapelig, 

internasjonal og diakonal. 

Fra 1. januar 2018 ble en femte høgskole del av fusjonen. VID vitenskapelige høgskole AS er 

et non-profitt aksjeselskap og eies av selskapet VID Holding AS, bestående av Stiftelsen 

Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Betanien Bergen, Stiftelsen 

Diakonova og Det Norske Misjonsselskap. Stiftelsen Diakonhjemmet er majoritetseier. 

VIDs historie er basert på diakonalt og misjonalt pionerarbeid som går tilbake til 1843. Dette 

gjør VID til landets eldste private høyere utdanningsinstitusjon. 

I tråd med tradisjonen og fremtidige behov i samfunnet, nasjonalt og globalt, er VIDs visjon og 

oppdrag å være: 

Én verdibasert og kirkelig vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning 

og forskning og med samfunnsmessig og kirkelig relevans 

På denne bakgrunn skal VID utdanne profesjonsutøvere og ledere til tjeneste i helse- og 

sosialsektoren, utdanningssektoren og kirken gjennom å tilby høyere utdanning, drive 

forskning, utvikling og nyskaping, og formidle kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor 

helse- og sosialfag, pedagogikk, kultur- og samfunnsfag, ledelse, diakoni og teologi. 

Utdanningsportefølje og forskningssatsing i VID henter sin egenart fra forankringen i den 

kirkelig-diakonale tradisjonen, og gir et særegent bidrag til profesjonsutøvelse innenfor de 

sektorene og yrkesfeltene høgskolen utdanner til. 

VID tilbyr profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, ergoterapi, vernepleie, sosialt arbeid, 

familieterapi, diakoni og teologi, i tillegg til en rekke andre bachelor-, master- og 

videreutdanninger. VID har to ph.d.-programmer: ett innenfor diakoni, verdier og profesjonell 

praksis, og ett innenfor teologi og religion. 

VIDs overordnede plan for campusutvikling tar utgangspunkt i VIDs hovedstrategi for perioden. 

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 
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▪ Et helhetlig og moderne anlegg i en kontekst som fremmer samarbeid og 

samhandling, har gjenkjennbar identitet og nyskapende arkitektur 

 

5 Dimensjonering 

5.1 Dimensjonerende tall 

Per september 2020 har VID Oslo 3099 studenter fordelt på tre fakulteter.Det er 286 ansatte 

ved VID Oslo. 

Det er forventet anslagsvis en vekst på 10-15 % i perioden frem mot 2030. 

All vekst er anslått ut fra samtidighet på campus. Utvidet undervisningstid vil kunne gi 

ytterligere kapasitet. 

5.2 Oversikt over studieretninger ved VID Oslo 

VID Oslo har et bredt studietilbud. Nedenfor gis det en oversikt og beskrivelse av disse.  

Bachelor: 

▪ Sosialt arbeid 

▪ Sykepleie 

▪ Vernepleie 

Master: 

▪ Community Development and Social Innovation 

▪ Diakoni 

▪ Familieterapi og systemisk praksis 

▪ Helsefremmende relasjonsarbeid 

▪ Klinisk sykepleie 

▪ Sosialt arbeid 

▪ Verdibasert ledelse 

 

Videreutdanning: 

▪ Boligsosialt arbeid 
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▪ Familieterapi og systemisk praksis 

▪ Helsesykepleie 

▪ Konfliktarbeid og mekling 

▪ Kreftsykepleie 

▪ Livsstyrketrening 

▪ Nefrologisk sykepleie 

▪ Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid 

▪ Psykisk helsearbeid 

▪ Psykososialt arbed med barn og unge 

▪ Relasjonskompetanse i barnevernet 

▪ Rus- og avhengighetsproblematikk 

 

Årsstudium: 

▪ Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS 

og Sveits 

▪ Kristen sjelesorg 

 
 

5.3 Arealprogram 

Arealprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av brukerinnspill, og skal i størst mulig grad 

realiseres. Arkitekt må imidlertid innpasse rom og funksjoner i en helhet. Videre skal behov for 

nærhet imøtekommes så langt som mulig. Det er også ønske om å sikre størst mulig grad av 

fleksibilitet, sambruk og flerbruk av rom på tvers av etasjer og brukere. I sum betyr dette at 

arealprogrammet kan justeres og endres noe for å svare opp summen av behov og ønsker på 

en best mulig måte. 
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Torg 235 83

Inngangsparti med torg 1 80 80 30

Mottaksfunksjon 1 10 10 1

Kapell 1 130 130 52

Lager for kapell 1 15 15 0

Campusrestaurant 10 929 440

Spise- og læringsarena 1 792 792 440

Kjøkken 1 60 60

Sone for tilbereding av varmmat 1 20 20

Tilbereding av kaldmat 1 20 20

Oppvask 1 7 7

Salg og servering 1 0 0

Kaffebar

Lager - Kjølerom (3-4 stykk) 1 5 5

Lager - Fryserom (1 stykk) 1 5 5

Lager - Tørrvarelager og non-foodlager 1 10 10

Lokalt varemottak og utstyrslager 1 10 10

Avfallshåndtering 0 0 0

Arealer for ansatte i kantine 24 0

Kantinekontor 1 7 7

Garderobe med toalett for ansatte 2 6 12

Renholdsrom 1 5 5

Sum nettoareal 28 1 188 523

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 1 782

Bibliotek Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Bibliotek 50 15

Bibliotekstorget - Inngangsparti og oppholdsareal 1 50 50 15

Mediesamling og veiledning 683 199

Veiledning 2 12 24 2

Samtalerom 2 6 12 3

Kopi/print 1 7 7 0

Hovedrom med boksamlinger og varierte lese- og arbeidssoner 1 250 250 42

Kontor for behandling av bøker og utstyr, samt administrasjon 1 15 15 2

Lese- /arbeidsplasser i skjermet sone 5 75 375 150

Gruppe- /møterom 166 83

6  Grupperom/arbeidsrom/møterom (4 personer) 10 10 100 50

1 Grupperom/arbeidsrom/møterom (8 personer) 1 16 16 8

1 Grupperom/arbeidsrom/møterom (25 personer) 1 50 50 25

Arealer for ansatte 27 2

Kontor 1 12 12 2

Rom for mediehåndtering, lager og kopi 1 15 15 0

Sum nettoareal 27 926 299

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 1 389
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Læringsarealer Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Formidlingsrom 20 1197 2114 1266

Auditorium (eksisterende amfi i D18) 1 296 296 250

Auditorium (eksisterende amfi i D14, AU02, 2x90 personer) 1 254 254 176

Auditorium (eksisterende ALC amfi i D14, A203, A208) 2 97 194 120

Autditorium (90) 1 110 110 90

Undervisningsrom (90) 1 180 180 90

Undervisningsrom (60) 3 120 360 180

Undervisningsrom (40) 3 80 240 120

Undervisningsrom (30) 8 60 480 240

Generelle læringsarealer 48 1 120 500

Læringslandskap 3 80 240 60

Samhandlingsrom (6)- gruppe, møte, veiledning 15 12 180 90

Samhandlingsrom (10) - gruppe, møte, veiledning 20 20 400 200

Samhandlingsrom (14) - gruppe, møte, veiledning 10 30 300 150

Sum nettoareal 68 3 234 1 766

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 4 851

Senter for simulering, ferdighetstrening og tverrprofesjonell samhandlingAntall rom Areal Sum areal Antall personer

Medisinsk ferdighetsrom 4 24 96 32

Simuleringsrom med leiligheter 4 18 72

Formidlingsrom 1 120 120 60

VR-rom 1 9 9

Grupperom - Refleksjons og veiledning 9 15 135 68

AV-rom/kontrollrom 1 9 9

Observasjonsrom 3 10 30 10

Medisinrom 1 12 12

Møterom/arbeidsrom ansatte 1 20 20 10

Skyllerom/desinfeksjonsrom 1 9 9

Rentrom 1 10 10

Garderobe med toalett 2 6 12

Lager 7 15 105

Samtalesenter 4 15 60

Sum nettoareal 40 699 180

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 1 049

Treningssenter Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Treningssenter (SIO Atletica) - Dialog m/SIO, NLA og stiftelsen. 0 500 0

Sum nettoareal 0 0 0

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 0

Skaperverksted/gründergarage Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Skaperverksted/gründergarage - Dialog m/SIO, NLA og stiftelsen. 0
80 0

Sum nettoareal 0 0 0

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 0



Rom- og funksjonsprogram for VID, Diakonhjemmet 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsplass for ansatte Antall Areal Sum areal Antall personer

Åpne arbeidsplasser i "fagreir" 250 7 1 750 250

Stillerom/telefonrom 15 5 75 15

Multirom, individuelt arbeid, veiledning, samhandling 70 10 700 50

Møterom (5) 10 10 100 50

Møterom (10) 5 20 100 50

Møterom (15) 2 30 60 30

Møterom (20) 1 40 40 20

Sosiale soner 4 60 240 60

Tilrettelegging for samtaler med studenter

Studio 1 10 10 2

Studio 1 6 6 1

Produksjonsrom 8 7 56

Lagring av litteratur og utstyr 150 0,50 75

Sum nettoareal 517 3 212 528

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 4 818

Kontor- og møtefunksjoner for IT Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Mottak 1 10 10 2

Arbeidsplasser (1. linje) 1 24 24 4

Arbeidsplasser (2. linje) 1 42 42 7

Kontrollrom 1 10 10 2

"Sikkert" møterom 1 12 12 7

Lager/testlab 1 15 15 2

Sum nettoareal 6 113 24

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 170

Støttefunksjoner Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Toaletter 111 3 333 111

Opphengsgarderobe 300 0,05 15

Garderober med kjønnsdelte dusjer og wc 2 30 60 30

Livsnøytralt rom 1 15 15 4

Hvilerom/sykerom 1 10 10 1

Studentrådskontor 1 10 10 4

Sum nettoareal 416 443 150

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 665

Drift og renhold Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Renholdssentral 1 10 10

Renholdsrom 6 4 24

Renholdslager 1 10 10

Varemottak 1 10 10

Sum nettoareal 9 54

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 81

SUM NETTOAREAL TOTALT 9 869 3 469

Brutto/nettofaktor 

SUM BRUTTOAREAL TOTALT 14 804
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6 Funksjonsbeskrivelse 

I dette kapittelet beskrives arealer for rom og funksjoner på VIDs nye campus. Ved 

dimensjonering av bygg skal premisset om at alle areal skal utnyttes til nødvendig bruk det 

meste av tiden ha høy prioritet.  

Det er vist en rekke bilder. Disse er ment som illustrasjoner og skal ikke oppfattes som 

«konkrete bestillinger». 

6.1 Torg 

Inngangspartiet og kantinen har en viktig rolle i moderne campusbygg og skal fungere som en 

forlengelse av og som et supplement til de øvrige læringsarealene. For studenter og 

besøkende, er dette det første møtet med campus, og vil derav være tonegivende for hele 

byggets identitet. Under følger en beskrivelse av de ulike funksjonene i dette området. 

  

Figur 1 Torg med varierte funksjoner 
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Figur 2 Inngangsparti med torg 

 

6.1.1 Inngangsparti med torg 

Det skal planlegges for et inviterende inngangsparti hvor det er enkelt å orientere seg i 

bygningen selv om man kommer til VID for første gang. Inngangspartiet skal gjennom 

skilting, møblering, utsmykning, teknologi og det menneskelige møtet, fortelle den 

besøkende at dette er en moderne høgskole der du er velkommen.   

På VIDs nye Campus som består av et nytt høyskolebygg og en eldre byggningsmasse kan 

integrasjon mellom torg, bibliotek, kapell, læringsarealer i torg, arbeidsplasser og kantine, 

svare ut moderne fleksible studiebehov og styrke dagens profil med nærhet mellom 

studenter og ansatte og sosiale arrangementer.  

6.1.2 Mottaksfunksjon 

Henvendelser skal skje digitalt og med oppmøte direkte til de ulike funksjoner etter avtale. I 

samarbeid mellom byggherre og VID skal det etableres en enkel mottaksfunksjon hvor dem 

som kommer med vareleveranser og lignende kan henvende seg, og som generelt er et 

menneskelig ansikt for dem som benytter bygget. Dette støttes av digitalt servicesenter med 

både App og via mobil, samt fysisk med interaktiv(e) skjerm(er) som vil guide deg videre.  

En eventuell vertskapsperson kan nås digitalt, eller fysisk ved behov (for eksempel tilkalles 

digitalt, varslingsknapp eller lignenede). Vertskap vil imidlertid ha flere roller og være 
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tilgjengelig direkte eller indirekte i inngangspartiet. Det kan for eksempel tenkes at 

medarbeider i kaffebaren innehar denne vertskapsrollen. Ansatte i kaffebaren vil trolig være 

både synlig og ha god oversikt over området og dermed egne seg i rollen. En slik løsning er 

fleksibel, og god utnyttelse av ressurser. Ikke minst vil vedkommende kunne trå raskt til i en 

beredskapssituasjon 

Post i brev-format er og blir lite brukt, men pakkepost øker og det er sannsynligvis biblioteket 

som får mest post og post-funksjon kan vurderes lagt der.  

6.1.3 Kapell 

Erfaringer fra ulike campuser er at kapellet er et multibruksrom. VID sitt kapell skal derfor 

være åpent for alle studenter uavhengig av trosuttrykk og rommet skal kunne brukes til ulike 

aktiviteter; daglige andakter, sang, musikk, drama, øvinger og fellessamlinger. Rommet 

utsmykkes til sakrale aktiviteter og må lydisoleres i tråd med lydkrav for musikkrom. Kapellet 

skal ha lysinnslipp, men det er ikke nødvendig med utsikt. 

Det må legges til rette for mobile løsninger, som f.eks. mobilt alter som enkelt kan plasseres 

utfra størrelse og intensjon i møte eller samling. Mulige løsninger for hev/senk løsning for 

altertavle vil også være svært interessant.  

6.1.4 Lager for kapell 

Det skal være nærhet til lager for oppbevaring av stoler og bord,  som blant annet kan tas i 

bruk ved arrangement i kapellet. Det er ønskelig at kapellet ligger i nærheten av torget. 

6.2 Campusrestaurant 

Det planlegges for et felles matkonsept for  NLA og VID med kantine og kjøkken.  

Det er ønskelig at kantineområdet oppleves som tilgjengelig og at området vil kunne fungere 

som et naturlig treffpunkt for både studenter, ansatte og andre besøkende til campus. Dette 

vil også være sentrale prinsipper for møblering av området. Akustikkforholdene i kantina er 

vesentlige for den skal være et hyggelig treffsted, og støy fra kjøledisker eller automater skal 

unngås.  Store, åpne rom kan gi mange en følelse av uønsket eksponering.  Utformingen av 

spiserommet skal ha en inndeling som gir mulighet for trygge og lune omgivelser.  

6.2.1 Spise- og læringsarena 

En trend i campusutforming er færre rom og flere åpne arealer som kan ha flere bruksformål 

og brukes fleksibelt, og dagens studenter etterspør uformelle læringsrom hvor de har enkel 

adgang til mat og drikke, kan sitte komfortabelt og være del av et sosialt miljø samtidig som 
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de kan arbeide individuelt og holde kontakt med digitale nettverk. Det planlegges for et stort 

område som kan fungere som en forlengelse av læringsarealene, og som kan sambrukes av 

studenter fra alle de ulike studieretningene og ansatte i høgskolen. Her vil man møte et 

arbeidende og dynamisk miljø i en mer avslappende atmosfære. Arealet skal egne seg for at 

studenter, lærere og andre besøkende kan sitte ned, ta en kaffe, ha uformelle møter med 

medstudenter, veiledning med læreren sin, gruppearbeid, arbeidslunsjer og hyggelig sosialt 

samvær, både i og utenom skoletid. 

Man kan se for seg at dette område vokser videre innover i bygget, med soner for ulike 

aktiviteter. Inn mot bibliotek, og inn mot møterom, grupperom og de øvrige læringsarealene.  

Serveringsstedet med kjøkken skal tilfredsstille mattilsynet sine hygienekrav til utforming av 

kjøkken og støttefunksjoner. Spise- og oppholdsarealet skal brukes av ansatte/medarbeidere 

og besøkende, samt sosiale markeringer og noe møtevirksomhet. Innredning og utforming 

av spisearealet må oppleves som innbydende og uformelt, og oppholds-/spiseområder skal 

kunne brukes selv om utsalgsdelen er stengt. Det er eksempelvis ønskelig med et 

selvbetjeningstilbud etter ordinære åpningstider. 

Mattilbudet skal ha en sunn og bærekraftig profil med fokus på matsvinn og gjenbruk og å 

kunne gi et godt tilbud til alle uavhengig av nasjonalitet, religion og intoleranse. 

Serveringstilbudet skal kunne dekke følgende behov: 

 

Daglig: 

▪ Kantinetilbud med dagens varmmat-retter, suppe, salatbar og andre fristelser 

▪ Selvbetjent betalingssystem 

▪ Åpen kaffebar med påsmurt, søte fristelser, stor kaffe-meny, kioskvarer o.a.  

▪ Servering av mat til møterom i første etasje 

▪ Selvbetjeningskonsept med mattilbud ut over ordinære åpningstider 

▪ Miljøstasjon 

▪ Uteservering 

 

Arrangement:  

▪ Mulighet for servering ved arrangementer av faglig, kulturell eller sosial karakter. 
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Spisearealet skal være åpent selv om kjøkken- og salgsdelen ikke er betjent. Mange 

mennesker til stede med ulike behov krever god støydemping i arealene. Funksjoner i 

spisearealet: 

▪ Tappested for drikkevann med varmt og kaldt vann 

▪ Miljøstasjon for håndtering av oppvask og restavfall, med luke/dør for innlevering til 

oppvasksonen i kjøkkenet. Miljøstasjonen skal organiseres slik at personstrømmen 

gjennom den ikke skaper kollisjoner eller unødvendig kø.   

▪ Utslagsvask med silspann i tilknytning til miljøstasjonen.  

▪ Stasjoner for håndhygiene ved inngangen til spisestedet.  

 

Nedenfor er noen eksempler på ønskede fysiske miljøer i spise- og læringsarenaen:  

▪ Ulike arenaer for kommunikasjon og samarbeid 

▪ Arbeidsstasjoner, for eksempel høye bord hvor man står og arbeider eller sitter på 

høye stoler 

▪ Soner med ulike typer behagelige sittemøbler – lounger med for eksempel 

fastbygde sofaer, fatboyer eller lignende, nisjer i vegg 

▪ Rom i rommet, nisjer hvor grupper kan sitte og arbeide i en mer intim og koselig 

setting enn et lukket grupperom 

▪ Soner for ro og konsentrasjon 
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Figur 3 Soner for bespisning, arbeid og samhandling 

6.2.2 Kjøkken 

Kjøkkenet skal utformes og utstyres som et produksjonskjøkken for varm og kald mat. For å 

kunne oppnå en mest mulig effektiv drift skal kjøkken, salgsområde, kaffebar og spiseplass 

ligge nær hverandre.  

Kjøkkenet skal inneholde følgende funksjoner: 

▪ Kjøkkenrom for produksjon av varm og kald mat 

▪ Oppvasksone med «utvendig» mottakssone/miljøstasjon fra kantinen. 

▪ Kjølerom 

▪ Fryserom 

▪ Tørrvarelager 

▪ Lokalt varemottak og utstyrslager 

▪ Kantinekontor 

▪ Garderober for kantinepersonell 

▪ Renholdsrom 

Det må være tilrettelagt for enkel og sikker transport og håndtering av varer fra varemottak til 

kjøkken, og enkel transport og håndtering av avfall fra kjøkken til avfallsrom. Ved levering og 
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mottak av fryse- og kjølevarer er det viktig at kjøle/frysekjeden ikke brytes. Lokalt varemottaket 

må ha plass til utpakking og plass for emballasje/vogner/paller fra leverandører (pakkerom). 

Rommet må være kjølig. 

Kjøkkenet skal bestå av soner/rom for produksjon (varmmat, kaldmat og grovkjøkken 

inkl./støyende maskiner som grønnsakskutter og nekjølingsskap), seperat skrubb/oppvask til 

kjøkken, anretning og utstyrsstasjon. Oppvaskrom for bestikk, porselen o.a. fra bl.a. 

bespisende i kantinen skal ha direkte inn- og utgang fra spisearealet og personell har egen 

direkte tilgang fra kjøkken. 

Kjøkkenet skal utstyres for anretning og servering av varme og kalde retter, med en sone for 

smøring og tilberedning av kald mat og en sone for oppvarming/produksjon av varm mat. Sone 

for grovkjøkken for klargjøring/tilbereding samt støyende aktiviteter. Sonene må være 

hensiktsmessig plassert i forhold til serverings-/salgsdisk. Kjøkkenet må ha tilstrekkelig tilgang 

til strøm, varmt og kaldt vann og forskriftsmessig ventilasjon og avtrekk. Oversiktlige, åpne 

løsninger og logisk organisering av produksjonslinjer og plassering av lager, bidrar til å holde 

arealet ryddig og rent. Tilrettelegging og hensiktsmessig plassering av skummingsanlegg, 

gjerne via oppvaskrom og/eller skrubb. Hensiktsmessig plassering og størrelse på fryserom, 

kjølerom og tørrvarelager og non-foodlager (kan slås sammen). Varemottak i så umiddelbar 

nærhet som mulig. Godt tilrettelagt logisikk er kritisk både ift IK-mat og ressursbruk. 

6.2.3 Sone for tilbereding av varmmat 

I kjøkkenet skal det være sone for produksjon av varmmat. Her skal finnes: 

▪ Kokeøy med induksjonsvarmetopper, varmeplate, frityr og grønnsakskoker. Det 

skal være damphette over alt av ovner. 

▪ Anretningsbenker for råvarer til tilbereding (varmmat) med to vasker – håndvask og 

vanlig vask. Kombidamper i denne benken. Kombidamper skal være nær kokeøya. 

▪ Anretningsbenk for kaldmat med vask og håndvask. 

I kjøkkenet må det være sluker i gulv og langs kokesoner og anretning. Belysningen i kjøkkenet 

skal være god og minimum tilfredsstille gjeldende krav. I kjøkkenet skal det være veggmontert 

skumleggingsanlegg slik at alle rom/arealer i kjøkkenet kan skumlegges og spyles i forbindelse 

med renhold. Gulvene skal være slitesterke og sklisikre og plassering av maskiner må gjøres 

slik at sikkerhet ved bruk er godt ivaretatt. 
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6.2.4 Tilbereding av kaldmat 

Det skal etableres eget rom for tilberedes kald mat. Dette er et svalrom med følgende 

funksjoner: 

▪ Anretningsbenk med dobbelvask 

▪ Hylle over anretningsbenk 

▪ Plass til stativ 

▪ Håndvask 

▪ Skap til å ha ferdig produsert mat i 5 x 60 cm skap. Plassert under anretningsbenk  

▪ Utstyr og verktøy lagres slik at det er tilgjengelig, henger ute eller i skap, hyller 

skuffer 

I koldtkjøkkenet må det være sluker i gulv og langs kokesoner og anretning. 

6.2.5 Oppvask 

Oppvask i eget rom. Med skille for rent og skittent/ren og skitten sone. Det må være damphette 

over vaskerenna. 

6.2.6 Salg og servering 

Serveringsstedet skal fungerer som campusrestaurannt  med et attraktivt serveringstilbud fra 

morgen til kveld. Det skal tilrettelegges for å benytte arealene til møter, sosiale markeringer og 

eventer vedbehov.  

Serveringsområdet skal utformes slik at det blir en logisk og effektiv kundestrøm. For effektivt 

å kunne håndtere mange kunder samtidig er det vesentlig at disk- og kasseområdet er 

oversiktlig, og at det er enkelt å bevege seg fra kassene og ut i spiseområdet, samt inn i 

kjøkkensonen. Kantineområdets salgsdisk skal sammen med kjøkkendelen kunne stenges av 

når salget er stengt. 

Utlevering/servering skal tilrettelegges for servering av varme og kalde retter, salatbar, frukt 

og grønt, meierivarer og varme og kalde drikker. I salgs- og serveringsdelen må det avsettes 

areal til selvbetjeningsdisk for kald mat og kalde produkter. Spisestedet skal sågar kunne 

fungere for salg av enkelte kioskvarer. 

Det kan være aktuelt med selvbetjeningsdisk for varm mat, salatbar og stasjoner for varm og 

kald drikke. Det skal være mulig å fylle på kald mat og drikke fra kjøkkensiden i bakkant av 

selvbetjeningsdiskene. Videre skal det i serveringsområdet avsettes areal for lagring av 
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servise i glass og porselen, stålbestikk etc. I salg/serveringsområdet skal det være minimum 

to stasjoner for håndhygiene, en der brukerne kommer inn i spisestedet og en plassert etter 

betalingsstasjonene. 

6.2.7 Kaffebar 

Det ska etableres en eller to kaffebarer som må ligge synlig, attraktivt, tilgjengelig og sentralt 

plassert, og fungere som et sentralt hjerte som er «alltid åpen». Her skal alle kunne finne sin 

favoritt, og om den ikke står på menyen så finnes det muligheter.  

En av kaffebarene skal ligge i umiddelbar nærhet til kjøkken og Campusrestauranten og har 

plass til 2-3 baristaer som kan servere 2-300 kaffekopper daglig pluss søte fristelser, påsmurt, 

utvalgte kioskvarer o.l. Det kreves god kjølekapasitet med tanke på mengde og ulike typer 

melkeprodukter og andre kjølevarer. Oppvaskmaskin til kaffekopper og utstyr.  

Baristaen vil kunne ha flere roller som kan inkludere f.eks. verts- -, resepsjon- og 

beredskapsfunksjoner.  

6.2.8 Lager 

Det skal etableres rom til: 

▪ Kjølerom (s-4 stykk) 

▪ Fryserom (1 stykk) 

▪ Tørrlager og non-foodlager med mange hyller (kan slås sammen) 

▪ Utstyrslager etableres sammen med lokalt varemottak 

Vareleveranser til spisestedet kan også komme når spisestedet er i full drift, eller når 

personalet er opptatt med andre gjøremål. For å håndtere slike situasjoner skal det være 

varemottaksarealet i kjøkkenet. Dersom varer til kjøkkenet leveres i hovedvaremottaket må 

det det etableres kjøle- og fryserom for mellomlagring av mat og drikke der.  

6.2.9 Lokalt varemottak og utstyrslager 

Det skal etableres effektive areal til varemottak og avfallshåndtering i tilknytning til kjøkkenet. 

Utformingen og tilretteleggingen skal være i samsvar med mattilsynets gjeldende krav. Kjøle- 

og frysevarer må kunne mottas uten at kjøle- og frysekjeden brytes. Varer må komme direkte 

til tørrlager og kjøl, og fryselager (3 matvarelager til sammen). Eventuelt må lokalt varemottak 

ligge slik til at det har enkel tilkomst fra anleggets felles varemottak via heis. I mottaket skal 

det være plass til å pakke opp varer i en skitten del av kjøkkensonen.  
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6.2.10 Avfallshåndtering 

Spisestedet skal ikke ha eget avfallsrom, men alt avfall fra stedet skal bringes til anleggets 

felles avfallsrom hver dag. 

6.2.11 Kantinekontor 

Det er behov for en kontorarbeidsplass hvor administrative oppgaver knyttet til driften av 

spisestedet kan ivaretas. Det skal derfor avsettes areal til et kontor med PC-arbeidsplass og 

hylleseksjon. Kontoret er ikke å regne som en fast arbeidsplass og trenger derfor ikke ha 

direkte dagslys. På kontoret skal det være plass til å gjennomføre korte møter med inntil tre 

personer. Det er ønskelig med tilgang til kontorfelleskap med andre facility management 

tjenester som renhold og teknisk drift. 

6.2.12 Garderobe og toalett for medarbeidere  

Det må være egen garderobe og toalett med håndvask i direkte tilknytning til kjøkken kun for 

serverings- og kjøkkenpersonell. 

6.2.13 Renhold 

I tilknytning til kantina skal det etableres et renholdsrom med utslagsvask. Det er ikke behov 

for sluk i gulv, men der skal være flere el-uttak og plass for renholdsvogn og hyller til 

oppbevaring av rengjøringsmidler. Renhold på kjøkkenet er ivaetatt der gjennom blant annet 

egnet skummingsanlegg og rutiner i henhold til IK-mat forskriften. 

 

6.3 Biblioteket - en inkluderende og opplysende møteplass 

Dagens moderne bibliotek skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, 

gjennom formidling og ved å stille bøker og andre medier til disposisjon for brukerne. Det skal 

også være en arena for samtale, debatt, utforskning, kreativitet og presentasjoner. 

I september 2019 la regjeringen fram en ny, nasjonal bibliotekstrategi. I denne strategien 

legges det enda mer vekt på biblioteket som arena for demokrati og folkeopplysning, og på at 

bibliotek skal bidra til å styrke befolkningens evne til kritisk tenkning og digital dømmekraft. 

Dette betyr at biblioteket i langt større grad enn tidligere må ha lokaler som er fleksible og 

tilrettelagte for ulike formidlings-, opplærings- og samskapingsaktiviteter. 

Biblioteket skal være en møteplass, et sted for stille tankearbeid og for kreativt 

læringsaktiviteter, for forfatterbesøk, opplesninger, teater, foredrag, debatter, et sted hvor man 

https://www.regjeringen.no/contentassets/18da5840678046c1ba74fe565f72be3d/nasjonal-biblioteksstrategi-endelig-uu.pdf
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kan lese aviser og ta en kopp kaffe, et sted å bli inspirert, provosert, forundret og opplyst. 

Biblioteket skal etterstrebe en relasjonsfremmende arkitektur med møteplasser der studentene 

kan bli kjent med hverandre, jobbe i grupper, utforske, skape, være kreative og også kunne 

jobbe med konsentrasjonsoppgaver i stille soner. 

Under følger en nærmere beskrivelse av funksjonene i biblioteket. 

6.3.1 Overordnede prinsipper for utforming 

Biblioteket skal komplettere læringsaktivitetene på resten av høyskolen. Studenter i det 21. 

århundre lærer og studerer mer sosialt og gruppevis enn tidligere generasjoner, og dette skal 

prege biblioteket.  

En meråpentfunksjon vil imøtekomme studentenes behov for fleksibilitet. Meråpent tilsier 

tilgang til biblioteket selv uten bemanning og forutsetter etablering av adgangskontroll.   

Biblioteket skal være attraktivt for studentene og lokalet skal være lyst og fint med gode 

dagslysforhold og akustikkforhold. Først og fremst skal det være funksjonelt som 

høgskolebibliotek, men man skal i utforming ha «utenfor boksen» for eksempel med 

overraskende interiørmomenter. Det er også ønskelig at biblioteket ligger i nærheten av IT-

avdelingen, da de biblioteksansatte får mange IT-relaterte spørsmål som de ikke har 

kompetanse til å besvare. 

6.3.2 Bibliotekstorget – inngangsparti og oppholdsareal 

Bibliotekets inngangsparti skal oppleves tiltalende og åpent, og her skal det være rom for en 

livlig atmosfære. Inngangspartiet skal være preget av høy kvalitet i materialvalg og design. Det 

må være plass til noen lesemøbler her. Ved inngangen er det viktig at det også er plass til 

utstillinger, eksponering av deler av bibliotekets samlinger og til å kunne gjennomføre enkelte 

mindre arrangementer. Det skal være digitale visningsflater i form av digitale skjermer. 

Rommet skal innby til sambruk og flerbruk, og nødvendig omorganisering må kunne ordnes 

raskt og enkelt. 

Det vil også være behov for et sted å sette bort traller med ekstra stoler til mindre 

arrangementer, og utstyr til mobile utstillinger (typisk skjermbrett på hjul). Dette kan løses som 

en nisje i veggen eller et lukket rom.  

I dette arealet vil det være til dels høyt støynivå, og stor trafikk. Det er viktig å tenke på at 

øvrige arealer må skjermes fra lyd og temperatursvingninger fra inngangspartiet. 
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Det skal etableres en hev/senk skranke, nær bibliotekets hovedinngang og 

servicefunksjoner.  Det skal være flere søkestasjoner nær skranke. Det skal legges til 

rette for selvbetjent utlån og innlevering av bøker.  

6.3.3 Mediesamling og veiledning 

Bibliotekets hovedrom skal gjennom god soneinndeling tilby muligheter for egenstudier 

(lese- og skriveplass), interaksjon og samarbeid, produksjon og rom-i-rom er aktuelt her. 

Biblioteket skal sonedeles slik at soner med størst toleranse for støy skal ligge nærmest 

inngangen, og det skal legges til rette for mer stillhet jo lenger inn i biblioteket man 

kommer.   

Her skal mediesamlingen få plass, og det er ønskelig å møblere med både høye og lave 

hyller for å skape variasjon i rommet. Hjul på hyller gir fleksibilitet og mulighet for å endre 

møblering og inndeling. Det er lite bruk av e-bøker hos studenter foreløpig, men man 

regner med at dette vil komme i større grad, og da vil man kunne redusere bokhylleplass 

og erstatte med studieplasser.   

For øvrig skal bibliotekets hovedrom kunne tilby en variasjon av arbeidsplasser og 

studieplasser for individuelt arbeid, så vel som for grupper av ulike størrelser.  

Det må lages et område for kopiering og lagring av materiell. Dette kan løses som en 

nisje i veggen. 

Det skal avsettes areal til veiledning og samtale mellom lærer eller bibliotekar og student. 

Det skal ikke være i form av lukkete rom, men heller ulike arenaer som er tilrettelag for 

samtaler med studenter. Dette er samtaler som kan oppleves som private og man ønsker 

følgelig ikke at andre skal være innen hørerekkevidde. Disse arenaene skal derfor være 

skjermet fra det øvrige arealet, i en slik grad at det skal føles trygt å gjennomføre 

samtalene. Det planlegges for øvrig også for helt lukkede rom for helt skjermede samtaler 

og veiledning av studenter (kapittel 6.8.4). 
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Figur 4 Nisjer for arbeid og samhandling 

Biblioteket skal også kunne være en arena for dialog og formidling. Det skal være rom for at 

studentene kan jobbe med gruppearbeid i sofagrupper og rundt bord i ulike størrelser. 

Forfatterbesøk, innslag fra medstudenter og lærere, og opplesninger kan finne sin plass i 

biblioteket. Mindre presentasjonssoner kan derfor være hensiktmessige.  

Studenter i høyere utdanning er ofte rutinerte teknologibrukere. De er vant til interaktivite 

medier og forventer fleksible læringsformer.  Nok interaktive skjermer bør derfor plasseres 

ulike steder i disse arelene for at studenter og ansatte enkelt skal kunne samhandle digitalt. 

Det må være mulig for både studenter og ansatte å «bare skulle vise noe», og så enkelt koble 

seg opp på en visningsflate i arealet. 

6.3.4 Lese- og  arbeidsplasser 

Det er behov for lese- og arbeidsplasser for konsentrerte studier, i skjermet sone. Disse 

plassene legges i tilknytning til biblioteket, og skal være avgrenset fra øvrige 

bibliotekarealer med glassvegger.  Plassene skal ha dagslys og utsyn og skal ha inngang 

fra biblioteket.  

Hver student har ofte mer enn en digital enhet, og med et stort behov for å kunne lade 

enhetene sine, så det vil være nødvendig med flere strømuttak på hver lesestasjon.  

6.3.4.1 Grupperom og møterom 

Studentene jobber mye i grupper.  Gruppene vil ha ulike behov for skjerming.  Det skal 

avsettes areal til grupperom/møterom av ulik størrelse. Grupperommene/møterommene 

kan være skjermet fra øvrig areal med skyvedører i glass. Rommene skal kunne bookes 
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i nettbasert løsning og benyttes som møterom for ansatte også. Øvrige nisjer og åpne 

gruppearealer inngår i bibliotekets hovedrom. Alle grupperommene må ha kamera og 

digitale visningsflater studentene enkelt kan koble seg til med sin egen enhet. Alle 

rommene skal legge til rette for at studenter og lærere skal kunne gjennomføre 

videomøter, uavhengig av plattform. Grupperommene skal også å mulighet til å skrive på 

vegg eller magnetisk skrivetavle i glass.  Alle grupperommene skal være universelt 

utformet, og møblert med møbler som gjør at en enkelt kan endre på rommet. Det skal 

være mulig å bevege seg bak sittende møtedeltakere. Grupperommene skal være 

innbydende og tiltalende for studenter og ansatte.  Rommenes utforming og orientering 

skal være slik at alle kan se formidlingspunktet og skjerm/tavle. Det aksepteres ikke rom 

som er lange og smale.  

 

6.3.5 Arealer for ansatte 

Biblioteket håndterer en del medier (bøker og annet materiale) i løpet av et år. Nye bøker 

kommer inn, samlingene skal vedlikeholdes og utgått materiale skal kastes. Det er behov for 

en arbeidsplass der dette arbeidet kan foregå.  

Det skal avsettes areal til for kopimaskin og noe benkeplass for sortering av materiellrom, 

gjerne med glassvegger mot bibliotek.Det skal også være plass til avfallsbeholder for 

papir og makulering.  
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6.4 Generelle læringsarealer 

6.4.1 Organisering av undervisning og læringsaktiviteter 

Kjerneoppgavene til høgskolen er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og 

formidling. Studietilbudet består i hovedsak av forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, 

eget arbeid, seminarer og ulike praksisfag. 

Det er høy grad av veiledning av studentene, i forbindelse med masteroppgaver, 

praksisgjennomføring, samt gruppeveiledning ved for eksempel tverrfaglige oppgaver. 

Noe overordnet kan man si at emnene innenfor studietilbudet baserer seg på dialog, 

interaksjon og arbeid i mindre grupper. 

6.4.2 Utforming av framtidsrettede og studentaktive fysiske læringsmiljøer 

Mange universiteter og høyskoler opplever at studentene i mindre grad enn før bruker 

lesesaler og undervisningsrom til faglig arbeid. Ny teknologi gjør det mulig for dem å jobbe 

hjemme eller gå på kafé hvor de kan gjøre oppgaver individuelt eller sammen. Utforming av 

det fysiske miljøet på høgskolen må ta utgangspunkt i brukernes behov og oppfatning av 

hvordan velegnede læringsarenaer skal se ut i vår tid, og være tilrettelagt for at IKT enkelt kan 

integreres i læringsarbeidet. God utnyttelse av arealene muliggjør varierte lærings- og 

undervisningsformer støttet av IKT. Det er bred enighet i forskningen om at læringsrom bør 

være studentsentrerte i stedet for lærersentrerte, og at de må være utstyrt med moderne 

teknologi og fleksible, komfortable møbler som støtter tverrfaglig samarbeid og kan brukes til 

flere formål. Innspill fra studentene forteller også  at de ønsker et bygg som er annerledes, der 

man har tenkt utenfor boksen – og at det blir et sted de har lyst å oppholde seg etter 

undervisningsslutt.  Et bygg som i seg selv inspirerer, kan også føre til økt egenmotivasjon og 

egeninnsats hos studentene, noe som er helt avgjørende for læring. 

Det skal derfor tilrettelegges for flerbruk, merbruk og sambruk av arealer til ulike opplærings- 

og øvingssituasjoner.  

Studenter som er i høyere utdanning i dag er som oftest rutinerte teknologibrukere. De er vant 

til interaktive medier og forventer fleksible læringsformer. Nok interaktive skjermer bør derfor 

plasseres ulike steder i disse arelene for at studenter og ansatte enkelt skal kunne samhandle 

digitalt. Det må være mulig for både studenter og ansatte å «bare skulle vise noe», og så enkelt 

koble seg opp på en visningsflate i arealet. 

Videre må rom og arealer fungere for en stor grad av variasjon og fleksibilitet i organiseringen 

av læringsaktiviteter.  
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De generelle læringsarealene må derfor utformes slik at de gir rom for gjennomføring av ulike 

opplæringssituasjoner i løpet av samme økt;  

▪ Presentasjon og formidling 

▪ Spørsmål og svar 

▪ Refleksjon  

▪ Diskusjon og drøfting 

▪ Samhandling og dialog 

▪ Arbeid individuelt og i gruppe 

▪ Kreativitet og problemløsning 

▪ Case- og tverrfaglig arbeid 

▪ Stille konsentrasjon og praktisk utprøving 

Konkret betyr det at de fysiske læringsmiljøet må by på et hierarki av rom i ulik størrelse, ulik 

utforming og ulik grad av åpenhet. Alle studieretningene ved VID gir uttrykk for et stort behov 

for grupperom og uformelle arbeidssoner. 

Det skal planlegges for varierte og fleksible fellesområder i bygget for å bygge opp et faglig og 

sosialt miljø i tråd med McLaughlin & Faulkner (2012), som oppsummerer funnene i sin 

forskning på fysisk miljø i høyere utdanning slik:  

▪ Læring skjedde både i formelle og uformelle sammenhenger  

▪ Studentene la stor vekt på at teknologi var tilgjengelig på campus  

▪ Foretrakk utforming av undervisningsrom som ga rammer for variert 

undervisningsmetode og muligheter for samarbeidslæring 

▪ Studentene fant uformelle læringsrom ad hoc utenfor klasserommet  

▪ Studentene likte best sosiale rom som la til rette for samarbeid og læring  

6.4.3 Undervisning og læring i teknologirike omgivelser 

Teknologien får en stadig større plass i samfunnet og samfunnsutviklingen, og teknologi har 

innflytelse på vår hverdag på mange måter. Den påvirker hvordan vi lærer, finner informasjon, 

tilegner oss kunnskap og kommuniserer. Digital kompetanse er derfor i økende grad 

nødvendig både for å ta del i samfunnslivet og arbeidslivet, og det trengs mer forskning på 

hvordan skolebidraget spiller inn på den digitale kompetanseutviklingen (Steffensen, K. m.fl. 

2017). 
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Å gi lærere tilgang på undervisningsarealer som er spekket med teknologi vil ikke gi noe 

pedagogisk merverdi, hvis ikke det følger med opplæring i både den tekniske og den 

pedagogiske bruken av teknologien.  

Det hevdes at digitaliseringen kan bidra til utjevning av sosiale forskjeller.  For sosial utjevning 

må alle studenter få lik tilgang på informasjon og kunnskap, like muligheter for å kunne utvikle 

og anvende sin kompetanse, og like forutsetninger for å kunne delta i samfunns- og arbeidsliv.  

Forskning fra blant annet Hatlevik og Krumsvik (2013), viser at lærernes digitale kompetanse 

ser ut til å være en av de helt sentrale faktorene for å lykkes med undervisning  i teknologirike 

læringsmiljøer. 

Undervisning og læringsledelse er gjerne tett forbundet med dialogen, samhandling og felles 

refleksjon. Når det gjelder teknologi, kan den være en verdifull støtte tilknyttet en dialogisk 

tilnærming til læring. Det som er sentralt, er at teknologien må bli brukt med en dialogisk 

intensjon, i kontekster som er designet for å fremme kollektiv tenkning. Det er den pedagogiske 

tilnærmingen som er viktig, ikke teknologien i seg selv. 

Lærere med høy profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) gjør at studentene får økt 

læringsutbytte med IKT, og disse lærerne opplever også mindre utenomfaglig aktivitet i sine 

timer. 

6.4.4 Organisering av de generelle læringsarelaene i fleksible enheter 

De generelle læringsarealene skal bestå av auditorier og lukkede formidlingsrom i ulik 

størrelse. I tillegg skal  grupperom og mer åpne læringsarenaer med variert og fleksibelt 

utformede lærings- og arbeidssoner være en del av de generelle læringsarealene. Siden en 

læringsøkt veksler mellom ulike undervisnings- og læringsaktiviteter må det være 

sammenheng og nærhet mellom ulike rom og soner. Det er derfor ønskelig at lukkede 

undervisningsrom ligger i tilknytning til et mer åpent og felles læringsareal, samt har nærhet til 

grupperom.  

De generell læringsarealen skal derfor tilpasset ulike formål. utformet med ulike elementer i et 

variert miljø. Trafikkareal og fordelingsareal skal derfor aktiviseres som en del av det fysiske 

læringsmiljøet.I de mer åpne læringsarelen skal det kunne foregå ulike aktiviteter parallelt; 

stille konsentrasjonsarbeid, presentasjoner, gruppearbeid og veiledning. Gjennom en slik 

utforming kan rent trafikkareal begrenses.  

Biblioteket og kantinen kan da sees på som en utvidet del av de generelle læringsarealen og 

alle araler og funksjoner i byggene kan brukes best mulig gjennom hele dagen.  

Nedenfor er noen eksempler på ønskede elementer i de generelle læringsarealen: 
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▪ Auditorium og/eller formidlingsrom av ulik størrelse 

▪ Ulike soner for kommunikasjon og samarbeid i lukkede rom eller skjermede soner 

▪ Rom i rommet, nisjer hvor grupper kan sitte og arbeide i en mer intim, koselig setting 

enn et lukket grupperom 

▪ Grupperom 

▪ Soner for samtale og læring i et åpent, mer uformelt miljø; ulike typer behagelige 

sittemøbler 

▪ Arbeidsstasjoner for individuelt arbeid 

▪ Soner for ro og konsentrasjon 

▪ Arena for kreativt arbeid 

▪ Miljøstasjon 

▪ Nisjer for kopi og utskrift for studenter 

 

 

Figur 5 Eksempler på varierte læringsmiljøer man kan finne i en fraksjon 

6.4.5 Hva skjer i de generelle læringsarealen? 

De generelle læringsarealene skal romme både egenstyrt og spontan aktivitet og planlagte 

læringsøkter under veiledning og oppfølging av lærere. Det må derfor være mulig å booke rom 
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og arealer for avgrensede perioder. Dette må løses på en slik måte at studenter og lærere er 

informert om tilgjengelighet uten å måtte oppsøke informasjon. Det innebærer digitale og 

teknologiske løsninger for booking og visualisering i selve arealene. Disse løsningene må 

være universelt utformete, slik at personer med ulike brukerforutsetninger kan lese og 

håndtere dem. Betjeningspaneler skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 

1,3 m over det ferdige gulvet. Digitale informasjonstavler skal kunne anvendes også av 

mennesker med ulik grad av synshemminger. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med 

tekst og lyd. Taktile tegn kan erstatte lyd. 

Fellesareal i bygget er det området hvor studentene i hovedsak fortsetter sine studier etter en 

felles undervisnings-/formidlingssituasjon. Gode lysforhold er derfor viktig, og området må 

være attraktivt å oppholde seg i. Her skal både studenter og ansatte ønske å være. Det er 

svært viktig at det legges til rette for sambruk mellom studenter og ansatte. Her foregår det 

ulike aktiviteter parallelt, og det må legges til rette for både individuelt konsentrasjonsarbeid, 

samhandling og samarbeid. Det skal være et sted for formidling og presentasjoner i mer 

uformelle omgivelser, kreative og praktiske læringsaktiviteter, refleksjon og samtale, veiledning 

og oppfølging. Det skal tilrettelegges for stor variasjon i møblering og utforming. De ulike rom 

og soner skal innby til et godt sted å være og lære. Alle materialer og alt inventar må være av 

solid kvalitet. Det må også tas hensyn til og legges til rette for at studentene jobber med ulike 

digitale enheter. Det skal derfor være store, interaktive skjermer i alle grupperom og enkelte 

steder i øvrige soner. Alle arealer må ha rikelig tilgang på strøm. 

6.4.6 Lagring og utstilling 

Det skal etableres lager med plass til lagring av utstyr, konkreter og materiell som skal være 

lett tilgjengelig for lærere og studenter, samtidig som det gir et ryddig inntrykk. Deler av dette 

kan gjerne løses som integrerte skapløsninger, med store skyvedører og/eller delvis 

transparente skap (glassdører) slik at utstyr er synlig og inviterer til bruk. 

Lagring kan for eksempel utformes som nisje i vegg med skyvedører, slik at løsningen blir 

innpasset i veggen eller som faste romdelere. 

6.4.7 Auditorium  

Det er behov for auditorier i ulik størrelse. Sykepleie har signalisert behov for ett stort auditorie 

med plass til 350 – 400 studenter slik at man kan samle alle sykepleiestudentene til 

fellesaktiviteter. Et slikt rom vil trolig ha begrenset bruk og vil dessuten legge føringer for 

byggets øvrige utforming. Kanskje kan dette behovet dekkes gjennom bruk av andre 

felllesareal. 
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Auditoriene  skal utstyres med digitale tavler og utstyr egnet for film, presentasjoner og 

foredrag. Rommene skal ha fastmontert kamera i tak og et godt surround-lydanlegg. Her skal 

studentene samles til fellesundervisning, presentere eget arbeid og delta i samtale og 

diskusjoner. Det må derfor være god gulvplass i formidlingsområdet i rommene. Rommene 

skal ikke ha en for bratt helling. Det skal være mulig å gjøre notater og arbeide med ulike 

digitale enheter, som PC, nettbrett. Denne løsningen må være fast. 

Hvert sete/stol skal ha bordplate med plass til PC eller skriveblokker i størrelse A4. Auditoriene 

skal tilrettelegges for å vise film (audio/video/foto) og andre typer formidling, og må kunne 

mørklegges.  

Auditoriene skal tilrettelegges for fjernundervisning og videooverføring, både til andre rom på 

campus og eksternt. Det må også være mulig å drive hybrid undervisning i rommene, der noen 

studenter er til stede i salen, mens andre er med digitalt fra andre steder. Det skal være rikelig 

med hensiktsmessig plasserte strømpunkter i auditoriene, til lading av digitalt utstyr som 

studentene bruker i undervisningen. Det skal også tilrettelegges for god nettilgang til alle 

samtidige brukere. 

Auditoriene skal ha lydutjevningsanlegg. 

Det skal være mulig for studenter/tilhørere å snakke til den som presenterer, og samtidig bli 

hørt av alle i rommet. Dette kan løses f.eks med takhengte og retningsbestemte mikrofoner. 

Mikrofonene kan monteres i nærheten av ventilasjonsanlegget, og foreleser kan slå disse av 

og på fra sin posisjon. Lydutjevningsanlegget blir koblet på denne løsningen, slik at all lyd som 

kommer ut i høyttalerne også går inn i høreapparatene til folk med hørselshemminger.  

Det skal være avsatt egnede og likeverdige arealer for rullestolbrukere, og lydutjevningsutstyr 

for personer med nedsatt hørselsevne. En skal uhindret kunne komme inn fra begge sider av 

stolrekkene. Det er ikke behov for dagslys i auditoriene. Dersom det er dagslys, må rommet 

kunne blendes av. Auditoriene må ha god tilrettelegging for lyd og lys. 

Nedenfor vises to av eksisterende auditorier: 
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Figur 6 Auditorie i D14 med 90 plasser - øvre og nedre del 

 

 

Figur 7 Auditorie i D18 med plasser 

6.4.8 Undervisningsrom  

Det planlegges for en rekke undervisningsrom i ulik størrelse, med flatt gulv. Rommene skal 

møbleres med løse stoler og bord og lokaliseres i tilknytning eller umiddelbar nærhet til 

læringslandskap. Rommene skal kunne brukes som gruppearealer for studenter når det ikke 
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er undervisning der, og må dermed være et valg i bookingsystemet. Krav til dagslys og utsyn 

skal ivaretas og det skal det være en vask for håndvask/vaskerenne i rommet med 

berøringsfrie armaturer. 

Det skal være vegghengte  magnetiske skrivetalver i glass på flere av veggene, til bruk for 

både studenter og lærere.  

Rommene skal være tilrettelagt med moderne teknologi og AV-ustyr som muliggjør opptak og 

streaming til og fra andre rom og andre lokasjoner. Dette inkluderer fastmontert kamera og 

tilstrekkelig gode mikrofoner for digital kommunikasjon mellom mange mennesker på flere 

campus/eksterne samarbeidspartnere. 

For at rommene skal kunne benyttes til eksamen skal rommet ha tilstrekkelig nettkapasitet og 

strømpunkter til å gjennomføre digital eksamen for maks antall studenter.  Det er en stor fordel 

om det er toaletter i nærheten.  Det bør være to mindre grupperom i nærheten, fordi det ofte 

er studenter med behov for eget rom under eksamen.  Det skal være plass til et låsbart skap i 

hvert rom til oppbevaring av for eksempel eksamensmateriell.  

Oppsettet i rommene er som oftest slik bildet under viser, men det er også bruk for noen rom 

som har en mer fleksibel løsning. 
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Figur 8 Eksempel på utforming av undervisningsrom 

 

6.4.9 Samhandlingsrom – gruppe, møte, veiledning 

Det er ut utstrakt behov for grupperom i VIDs nye campus. Mye aktivitet foregår i grupper, 

både i undervisning og som arbeidsrom til studenters egenaktivitet. Det skal også være mulig 

å ha lærerstyrte aktiviteter i grupperommene. Grupperommene kan være av ulike størrelser. 

Ved behov kan noen møterom også brukes som grupperom. Alle grupperommene skal være 

universelt utformet, og møblert med møbler som gjør at en enkelt kan endre på rommet. Det 

skal være mulig å bevege seg bak sittende møtedeltakere. 

Grupperommene skal være innbydende og tiltalende for studenter og ansatte.  

Alle grupperommene må ha kamera og digitale visningsflater studentene enkelt kan koble seg 

til med sin egen enhet. I grupperommene skal det også være mulig å skrive på magnetisk 

skrivetavle i glass. Rommenes utforming og orientering skal være slik at alle kan se 

formidlingspunktet og skjerm/tavle. Det aksepteres ikke rom som er lange og smale.  

I alle bygg skal det være tilgjengelige grupperom tilknyttet større undervisningsrom. 
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6.4.10 Utskrift og kopi for studenter 

Løsninger for utskrift og kopi for studenter skal løses i form av tilstrekkelig med nisjer i fleksible 

læringsmiljøer eller som nisjer i trafikkaral. Her må være strøm og nettilkobling, samt løsning 

for papiravfall. 

6.5 Senter for simulering, ferdighetstrening og tverrprofesjonell samhandling  

En ferdighet er en kompleks aktivitet som omfatter tekniske og manuelle handlinger, 

kommunikative handlinger, samarbeid med bruker/pasient, handling tilpasset situasjonen, 

handling tilpasset bruker/pasient og avstemte kommunikative, tekniske og manuelle 

handlinger. Et ferdighetssenter skal legge til rette for undervisning og trening av slike 

grunnleggende ferdigheter og praktiske prosedyrer. 

Senteret må ha god teknisk kapasitet for installasjon av teknisk utstyr. Alle rommene skal 

utstyres med avansert utstyr for opptak og streaming/overføring av lyd og bilde. 

6.5.1 Sykepleie - rom og arealer 

Sykepleiefaget inkluderer kunnskap fra psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, 

anatomi, fysiologi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. 

Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens ferdighetssenter vil 

studentene trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. 

6.5.1.1 Medisinsk ferdighetsrom 

Ferdighetstrening bør skje i tett samarbeid med praksisfeltet det utdannes til og i et 

læringsmiljø som er mest mulig autentisk. VID stiller seg svært positive til samtalene med 

Diakonhjemmet Omsorg om å lokalisere ferdighetssenteret  hos dem, og anbefaler at det 

jobbes videre med dette. Det er kort avstand til VIDs øvrige campus.  

I ferdighetssenteret skal det finnes fire like store sengerom, med fire elektriske sykehussenger 

i hvert rom. Det skal være plass til nattbord, stol og skjermbrett ved siden av sengene. I 

rommene skal det også være PC-stasjon og en digital visningsflate. 

Rommene stiller krav til lyd og lys for videoopptak, med flere takhengte kameraer og 

mikrofoner. 

Fra rommene skal det kunne sendes lyd og bilde fra flere kameraer og mikrofoner til et 

observasjonsrom, der medstudenter og lærere kan observere hva som skjer. 
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6.5.1.2 Simuleringsrom med leiligheter 

Simulering handler om å etterlikne virkelige situasjoner. Gjennom simulering får studentene 

mulighet til å øve på reelle situasjoner i trygge og kontrollerte omgivelser. Komplekse 

treningsøvelser kan gjentas mange ganger, og gi studentene nødvendig mengdetrening for å 

øke læringsutbyttet.  

Simulering benyttes for å øke pasientsikkerheten ved å hindre unødvendige belastninger for 

pasientene i forbindelse med trening på blant annet praktiske prosedyrer. I tillegg gir simulering 

viktig lærdom uten negative opplevelser for pasienter og helsepersonell. 

Sykepleiere praktiserer i en høyteknologisk hverdag og teknologisk utvikling gjør det mulig å 

benytte moderne læringsmetoder i helsevesenet for å utvikle kompetanse og trygge sikker 

pasientbehandling. Årsaken til at dette er viktig, er blant annet at nyutdannet helsepersonell 

rapporterer om manglende forberedthet etter endt utdanning og etterlyser mer praksisnær 

undervisning. Erfaring har imidlertid også vist at simulering som pedagogisk metode kan bidra 

til at både studenter og ansatte i helsetjenesten tilegner seg en dypere forståelse for eget fag, 

samt åpner for kritisk tenkning knyttet til egen praksis. 

Studentene ønsker læringsmodeller og aktiviteter som kan øke deres forståelse av avansert 

teori omsatt til praktisk utøvelse og trening på praktiske prosedyrer. 

I en ny forskrift om spesialistutdanningen og godkjenninger av leger og tannleger legges det 

vekt på nye pedagogiske læringsformer eksempelvis e-læring og simulatortrening. 

Simulering kan både foregå i egne simuleringssentre/ferdighetssentre (off situ) eller lokalt på 

avdelings- og/eller enhetsnivå (in situ). Simulering kan skje med dukker eller med levende 

markører. Simulering in situ har vært benyttet som et alternativ om man ønsker simulering i et 

mest mulig naturlig miljø hvor de som deltar på simuleringen gjør det i kjente omgivelser med 

kjent utstyr. Forskning har imidlertid vist at om simuleringen foregår in situ eller off situ ikke har 

noen større betydning for hverken individuell læring eller læring i team, men at læringsmål bør 

bestemme om det skal skje off situ eller in situ. 

Ved VID er simulering som læringsmodell integrert i programplanen i utdanningen. Målet med 

simulering er å visualisere vanskelig teori omsatt i praktisk handling. Simulering benyttes i 

undervisning om psykisk helse, kirurgisk sykepleie, medisinsk sykepleie, sykepleie til eldre i 

institusjon, sykepleie til pasienter i hjemmet og sykepleie-sykdom og behandling. VID har i 

tillegg et eget valgemne som heter simulering, førstehjelp og hjerte – lunge redning. 

Stor fleksibilitet med tanke på å fritt designe og bygge et nytt større simuleringssenter vil være 

viktig slik at det blir mest mulig hensiktsmessig utformet for den daglige driften. 
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Til simulering i psykisk helsevern skal det finnes fire rom der studenter kan trene på ulike 

scenarioer. Andfossen et al (2015) definerer et scenario slik: 

Scenario er en beskrivelse av en pasientsituasjon eller case og kan oversettes med 

«dreiebok». Et scenario skal gi nødvendig informasjon til alle deltagerne.  

Et scenario gir med andre ord en oversikt og en beskrivelse av forberedelser, utstyr, case, 

handlingsgang og deltakernes oppgaver i forbindelse med simuleringen. Scenarioet utformes 

med utgangspunkt i definerte læringsutbytter. 

Scenarioene kan foregå i fire egnede rom med ommøbleringsmuligheter: 

1. Privat hjem/leilighet med stue/sovealkove, inkludert sofa, bord, et par lenestoler, 

spisebord med fire stoler, bokhylle og hybelkjøkken. Hybelkjøkkenet kan vær mobilt. 

2. Privat hjem/leilighet/hybel med sovealkove (forheng/lettvegg), og mulighet for lenestol, 

sofa, bord og stoler. 

3. Dagligstue i et sykehus/dagsenter med sofagruppe og/eller spisebord for 

måltidssetting. 

4. Pasientrom på sykehus, som kan endres til hjemmeesituasjon. 

I rommene skal det være plass til markør (pasient), fasilitator (lærer), aktører ( to studenter), 

og inntil seks observatører. Det skal også være plass til diverse velferdsteknologisk utstyr. 

Rommene må enkelt kunne endres (med tanke på møblering), og noen av dem skal kunne 

sambrukes med sosialfag. Det er vesentlig at rommene er så realistiske som mulig. Dette 

innebærer at det brukes møbler, rekvisita og utstyr som samsvarer med scenarioet. 

Ved utleie er det behov for større areal for trening, inkludert matte for fall når man skal trene 

på å legge markør i bakken ved utagerende atferd.  

Noen av simuleringsrommene skal være fleksibelt oppbygd med foldevegger, slik at de enkelt 

kan tilpasses ulike behov. Det er ønskelig at man kan se rommene i sammenheng, for 

eksempel slik at de kan fremstå som en post med gang, stue og pasientrom. 

Rommene må ha god teknisk kapasitet for installasjon av teknisk utstyr. Alle rommene skal 

utstyres med avansert utstyr for opptak og streaming/overføring av lyd og bilde. 

Det skal være mange tilgjengelige vasker i og ved rommene.  

Det må være nok lagerplass i tilknytning til disse rommene.  

6.5.1.3 Formidlingsrom 

Et stort klasserom der studentene kan samles før de skal jobbe i ferdighetssenteret. Lyd og 

bilde i HD-kvalitet må kunne overføres til dette rommet. 
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6.5.1.4 VR-rom 

Helsearbeidere trenger mye praktisk trening, og det kan være utfordrende å ha nok tilgang til 

treningsfasiliteter. Bruk av VR og 360° videoteknologi kan øke tilgangen til simuleringstrening, 

og kompensere for mangelen på tilgang til fasiliteter. 360°-video er en løsning der man selv 

kan velge hvor en vil se i bildet og på denne måten delta aktivt i filmen. Videoopptaket blir gjort 

med et kamera bestående av to eller flere vidvinkellinser som peker i ulik retning, slik at alt 

rundt kameraet blir tatt opp. 

6.5.1.5 Grupperom – Refleksjon og veiledning 

Mye aktivitet i ferdighetssenteret foregår i grupper, både i undervisningssammenheng og til 

refleksjon/debriefing etter en økt i ferdighetssenteret. Grupperommene kan være av ulike 

størrelser. Ved behov kan noen grupperom også brukes som møterom. Alle grupperommene 

skal være universelt utformet, og møblert med møbler som gjør at en enkelt kan endre på 

rommet. Det skal være mulig å bevege seg bak sittende møtedeltakere. 

Grupperommene skal være innbydende og tiltalende for studenter og ansatte.  

Alle grupperommene må ha kamera og digitale visningsflater studentene enkelt kan koble seg 

til med sin egen enhet. I grupperommene skal det også være mulig å skrive på magnetisk 

skrivetavle i glass. Rommenes utforming og orientering skal være slik at alle kan se 

formidlingspunktet og skjerm/tavle. Det aksepteres ikke rom som er lange og smale.  

6.5.1.6 AV-rom/kontrollrom 

Kan styre kamera herfra. 

6.5.1.7 Observasjonsrom 

Observasjonsrommene er et grupperom med plass til rundt seks personer. Rommene skal 

plasseres i tilknytning til simuleringsrom og sengerom, og være rigget med flere skjermer som 

viser hva som skjer i sengerom og simuleringsrommene.  

6.5.1.8 Medisinrom 

Et medisinrom er et låsbart rom for lagring og istandgjøring av legemidler til den enkelte 

bruker/pasient. Rommets bruk skal være begrenset til oppgaver knyttet til håndtering av 

legemidler, og være plassert sentralt i ferdighetssenteret. Rommet bør fortrinnsvis være 

rektangulært for å sikre egnede oppbevaringsplasser og lette renhold. 

Legemiddelhåndteringsforskriftens § 6 beskriver følgende om oppbevaring av legemidler: 

«Legemidler skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende» 
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Arealberegninger, utforming og plassering er basert på hvilke legemidler, utstyr og oppgaver 

som skal utføres på medisinrommet. Medisinrommet skal fungere både som et lager og et 

arbeidsrom. Størrelsen på medisinrommet må samsvare med antall sengeplasser i 

ferdighetssenteret og antall helsepersonell som skal bruke medisinrommet. 

Det må ikke være lang avstand mellom medisinrommet og sengerommet. For stor avstand kan 

gi risiko for at nye mellomlager opprettes, og at tilberedninger rutinemessig utføres f.eks. på 

medisintralle eller vaktrom. 

Dagslys på medisinrommet er hensiktsmessig for arbeidsmiljøet. Vindu på medisinrommet er 

imidlertid uheldig med tanke på temperaturkontroll, lyspåvirkning av legemidler og risiko for 

innbrudd. I tillegg kan åpne vindu påvirke luftkvaliteten på medisinrommet. 

Døren inn til medisinrommet må kunne låses. Legemidler skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende, og medisinrommet skal derfor alltid være låst. Tilgangen til medisinrommet 

bør være styrt via tilgangsstyring. 

Vindu i dør kan være hensiktsmessig for å unngå unødvendig trafikk på medisinrommet, samt 

for å sikre gode arbeidsforhold for de ansatte. 

Ved plassering av dør i karm bør døren slå ut fra medisinrommet. Det anbefales at døren kan 

åpnes innenfra med albue- eller fotbetjening. Albuebetjening plasseres i høyden 120-125 cm. 

Fotbetjening plasseres i høyden 10-15 cm. Døren bør kunne åpnes manuelt i tilfelle strømsvikt. 

Det må ligge et lager i direkte tilknytning til medisinrommet. 

6.5.1.9 Møterom/arbeidsrom til ansatte 

Det skal være et møterom til ansatte i ferdighetssenteret, med kjøkkenkrok og tilgang til printer. 

Møterommet skal ha to skjermer på vegg, som dimensjoneres etter størrelsen på rommet. Det 

skal være oppheng for magnetiske skrivetavler i glass.  

Rommet skal være rigget med aktuelle AV-løsninger, og det skal kunne bookes digitalt.  

Møterommet bør kunne brukes fleksibelt; face-to-face-møte, teamsmøte, samtale, kreativitet, 

stille konsentrasjon. Rommet skal ha en god balanse mellom transparente løsninger og behov 

for skjerming. Det skal uansett være enkelt å se om rommet er i bruk. 

Ved behov kan noen av de største grupperommene også brukes til møterom. 

6.5.1.10 Skyllerom/desinfeksjonsrom 

Skyllerommet skal være tilrettelagt for rengjøring og desinfisering av utstyr, mellomlagring av 

urent utstyr, skittentøy og avfall. Kombinasjon av rene og urene oppgaver gir fare for 

kryssmitte. Rommet skal deles i ren og uren side. Skillet mellom ren og uren side skal være 
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tydelig merket og rommet må være logisk innredet slik at skillet opprettholdes. Rommet må 

holdes ryddig og rent. 

Rommet regnes som urent. Dør ut mot korridor holdes lukket. Automatisk døråpning og lukking 

anbefales. 

Skyllerom kan eventuelt løses som to atskilte rom; et rent rom og et urent rom med 

gjennomstikkskap og/eller gjennomstikksdekontaminator. Det vanligste er ett rom, inndelt i ren 

og uren side. 

6.5.1.11 Rentrom 

Se over. 

6.5.1.12 Garderober 

Det skal etableres to enkle garderober for omkledning. 

6.5.1.13 Toalett 

Det skal etableres toalett i tilknytning til senteret. 

6.5.1.14 Lager 

Det skal være rikelig med lagerplass i ferdighetssenteret. Flere av lagerrommene må 

tilknyttes simuleringsrommene og sengerommene. 

Det skal være et eget lagerrom til oppbevaring av dukker og annet utstyr til bruk i senteret. 

Dette lageret kan legges i sammenheng med et møterom med digital skjerm. 

6.5.2 Sosialfag – rom og arealer 

Fakultet for sosialfag tilbyr bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid og masterprogram i 

familieterapi og systemisk praksis. I tillegg tilbys en rekke videreutdanninger. Utdanningene 

kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer. 

Det er lagt opp til ulike aktiviteter som blant annet refleksjon, simulering, rollespill, fremlegg og 

trening av ferdigheter som er relevant for utøvelsen av sosialt arbeid, familieterapi og 

systemisk praksis. 

6.5.2.1 Samtalesenter 

Fakultet for sosialfag har behov for et samtalesenter, som skal bestå av venterom + tre rom 

med simuleringsfasiliteter. 
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Samtalesenteret er et gratistilbud til alle; ungdom, par og single i alle aldre, unge foreldre med 

små barn, familier med ungdom og andre. De som ønsker å drøfte saker, dilemma eller 

samhandlingsproblemer på arbeidsplassen er også velkommen. Samtalesenteret prioriterer 

spesielt de som ikke er prioritert hos andre samtaletjenester. 

Tilbudet er en studentklinikk og utgjør en del av VIDs utdanning for Familieterapi og Systemisk 

praksis. Her møter de som kommer to studenter fra videreutdanning og master i familieterapi, 

som veiledes av en lærer. 

Samtalesenteret brukes også i pedagogisk praksis, i forbindelse med at studentene trener på 

ferdigheter som er relevante for utøvelsen av yrket. 

Det må være en anonym inngang til de funksjonene som henvender seg mot eksterne.  

6.5.2.2 Leillighet med observasjonsrom 

Leiligheten sambrukes med leilighetene i simuleringsrommene (kapittel 6.5.1.2).  

6.6 Treningssenter 

Det er ønskelig at det legges til rette for etablering av SiO Atletica i tilfflukt med campus 

VID/NLA eller i Diakonhjemmets hage. SiO er i utgangspunktet positive til en slik etablering og 

vil gjerne utrede dette nærmere. VID har henvendt seg til Misjonshøgskolen, Politihøyskolen 

og Musikkhøyskolen for å høre om dette kan være også i deres interesse at det etableres et 

treningstilbud for studenter og anstatte på Steinerud.Skaperverksted/gründergarage 

6.7 Skaperverksted / gründergarage 

For å møte forventingene fra myndigheter og samfunnet for øvrig om å være en viktig 

bidragsyter til bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft, ønsker VID 

å  etablere en struktur og plattform for innovasjon og nyskaping. Det er ønskelig at det 

etableres et tverrfaglig skaperverksted og/eller gündergarage i Diakonhjemmets hage gjerne 

med bistand i utviklingen av denne fra Norway Helth Tech og i samarbeid med de øvrige 

aktørene i Diakonhjemmets hage.   

 

6.8 Arbeidsplasser 

1.1 Arbeidsplasser 

I VIDs overordnet plan for campusutvikling som ble vedtatt av styret 21.09. 2017 er det gitt 

noen prinsipper for utforming av arbeidsplasser. «Arbeidsplassene bør lokaliseres i en 

balansert avveining mellom behovet for arbeidsro (stillesoner) og behovet for et faglig og 
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aktivitetsbasert fellesskap med andre (soner for samarbeid), og være hensiktsmessige i 

sammenheng med den enkeltes oppgave og aktivitet.» 

Arbeidsplasser skal utformes med varierte, fleksible og fremtidsrettede løsninger. Avdelinger 

og enheter skal kunne omorganiseres, vokse og minske, i årene som kommer og likevel finne 

gode arbeidslokaler på campus. 

På VIDs campus i Bergen og Stavanger er det lagt opp til en blanding av felleskontor (nedenfor 

omtalt som fagreir), multirom, cellekontor, sosiale soner og infrastruktur for formelle og 

uformelle samtaler og møter. Det er dette prinsippet som ønskes lagt til grunn for utformingen 

av arbeidsplasser ved VID Oslo.  

VID Campus i Oslo skal planlegges for fast kontorarbeidsplass for om lag 300 ansatte.  

6.8.1 Fagreir og multirom som arbeidsplasskonsept 

Ledelsen i VID ønsker å legge til rette for konsentrasjonsarbeid og samhandling mellom 

medarbeidere. Vitenskapelig ansatte og øvrige stab- og støttefunksjoner har stadig mer 

komplekse oppgaver som må løses gjennom at medarbeidere med spesialkompetanse 

samarbeider i tverrfaglige relasjoner. Mange ansatte har imidlertid behov for å sitte konsentrert 

og uforstyrret for undervisningsforberedelse og forskning. En del av 

undervisningsforberedelsen har særlig bruk for å foregå i helt adskilte områder. Dette medfører 

et skjerpet krav om å skille mellom områder for konsentrert arbeid og områder for samhandling 

og kommunikasjon. 

Konkret betyr det at man utformer ulike soner – kalt fagreir – for den enkelte faggruppe, 

seksjon, forskergruppe, eller arbeidsenhet. Denne løsningen innebærer en kombinasjon av 

kontorarbeidsplasser i små, skjermede landskap med tilhørende støttefunksjoner, supplert 

med en andel arbeidsplasser i cellekontor/multifunksjonsrom.  

Fagreirene må planlegges med en generalitet som tilbyr varierte arbeidsmiljøer med 

arbeidsplassfellesskap i ulik størrelse. På det viset kan det fysiske arbeidsmiljøet imøtekomme 

ulike arbeidsprosesser i løpet av en dag.  

Fagreirene skal gi faggrupper mulighet til å arbeide skjermet og uforstyrret. Informasjon, 

kommunikasjon og samarbeid kan gli lettere innad i gruppen. Det er også en forholdsvis 

effektiv måte å utnytte areal på. En stor fordel med å organisere kontorarbeidsplasser i mindre 

landskap, er fleksibiliteten. Fordi arealene innehar en fleksibilitet og elastisitet i sin utforming 

kan antall ansatte i en avdeling vokse eller krympe uten at det utløser omfattende behov for 

ombygginger. I en periode kan eksempelvis én avdeling legge beslag på 20 arbeidsplasser for 

om en stund å trenge plass til kun 10 medarbeidere. Avdelingen kan da gjerne ha sitt fagreir 
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på samme sted, men ese ut i arealet bortenfor, fordi avdelingen de grenser til reduseres eller 

flyttes et annet sted i bygget. Plassere møterom og multifunksjonsrom mellom landskapene 

skal bidra til skjerming og avgrensning og ingen åpne arbeidsplassområder blir 

gjennomgangsområder for andre ansatte. 

Multifunksjonsrom utformes varier. Noen skal være fullverdige arbeidsplasser med korrekt 

dagslysforhold, og noen være mer egnet for kortere opphold over timer/dager ved at de er 

interne og ikke har direkte utsikt eller dagslys. Den enkelte kontorarbeidsplass i fagreir, skal 

utformes slik at den har gode dagslysforhold og utsikt (TEK17). Det skal være plass til hev-

senk arbeidsbord (160 cm x 80 cm), kontorstol og oppbevaring i åpne hyller eller låsbare skap. 

Den enkelte medarbeider skal oppleve at de har rom rundt seg. Arealene må skjermes for støy 

og gjennomgangstrafikk, samt andre visuelle forstyrrelser. Materialvalg, hyller som romdelere, 

plassering av lukkede møterom skal bidra til avgrensning og ro. Det skal imidlertid ikke 

etableres løsninger for skjerming som hindrer øvrige i landskapet fra å ha gode dagslys- og 

utsiktsforhold. I praksis kan det innebære begrensninger i høyde på skillevegger mellom 

kontorarbeidsplassene. 

I områder med arbeidsplasser skal arealer og funksjoner flyte over i hverandre, slik at det 

oppleves som om man vandrer gjennom romligheter som stadig endrer karakter – møterom, 

kluster av multifunksjonsrom eller høykonsentrasjonsrom og sosiale soner avløses av 

kontorplasser i mindre arbeidsfellesskap før det åpnes opp igjen mot mer dynamiske 

fellessoner.  

Arealene for arbeidsplasser skal ha tilgang på følgende rom og funksjoner som en grunnpakke: 

▪ Arbeidsplasser i mindre fagreir 

▪ Multifunksjonsrom (enkelt med utsikt og dagslys slik at de kan fungere som 

fullverdige cellekontor) 

▪ Stillerom/telefonrom/teamsrom 

▪ Møterom av ulik størrelse, mange av disse skal ligge mot yttervegg og ha tilgang 

på dagslys og utsikt, slik at de ved behov kan fungere som 

cellekontor/enmannskontor for kortere eller mer permanent basis. 

▪ Mulighet for oppbevaring av faglitteratur og personlige eiendeler 

▪ Sosial sone med tilgang på kaffe og vann 

▪ Produksjonsrom med kopi/skriver og lagringa av kontorrekvisita 

▪ Garderobefasiliteter 
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▪ Toaletter 

 

Figur 9 Illustrasjon av fleksibel arbeidsmiljøer 

 

6.8.2 Møterom av ulik størrelse 

Formelle og uformelle samtaler og møter mellom medarbeidere kan foregå i skjermede 

samtalerom og møterom, eller i åpne fellesarealer eller nisjer avhengig av møtets karakter. 

Interne møter kan også gjennomføres i biblioteket, kantinen eller i undervisningsarealene.  

Alle møterom skal eksempelvis ha et standard oppsett: 

▪ To skjermer på vegg. Rommets størrelse definerer dimensjonene for skjermer. 

▪ Oppheng for magnetiske skrivetavler i glass.  

▪ Aktuelle AV-løsninger.   

▪ Digital løsning for booking av rom. 

Alle møterom bør kunne brukes variert og fleksibelt; face-to-face-møte, møter på digitale flater, 

samtale, kreativitet, stille konsentrasjon. Alle møterom må egne seg for møter på digitale flater, 

og samskriving mot to skjermer. Det skal i begrenset grad planlegges for rom som kun kan 

benyttes av en person til telefonsamtaler. 

Det skal legges opp til at enkelte møterom også kan benyttes som kreative rom og 

flerfunksjonelle rom. Rommene skal ha transparente løsninger, slik at det kommer lys inn og 
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er lett å se om rommene er i bruk. Det skal også være mulig å gjennomføre mindre/kortere 

møter i sosiale soner. Det er ønskelig at møterom spres i bygget/etasjen slik at de mer lukkede 

sonene (møterom/cellekontor) blir en buffer mellom de mer åpne arbeidssonene. 

Bygget skal være åpent og inkluderende, og det skal være naturlig for ansatte å benytte 

møterom/grupperom i hele bygget som i bibliotek og læringsarealer. Slik får man vist VID som 

et inkluderende og pulserende fagmiljø både for ansatte og studenter. Gjennom en bevisst 

planlegging av plassering, størrelse og utforming av grupperom og møterom blir den enkelte 

medarbeider nødt til å bevege seg over i «andres soner» for å gjennomføre møter av ulik art. 

Slik sikrer man at medarbeidere fra ulike avdelinger og fag møtes tilfeldig gjennom 

arbeidsdagen, og ikke minst at studenter også opplever nærhet til lærere og som en del av et 

stort fagmiljø. Det må likevel være slik at ansatte ikke opplever seg forstyrret i tide og u-tide. 

Det understrekes derfor at fagreirene ikke skal utsettes for gjennomgangstrafikkoner 

 

Figur 10 Illustrasjon av fagreir 
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Figur 11 Illustrasjon av fagreir med støttefunksjoner 
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Figur 12 Illustrasjon av alternative møtefunksjoner 

6.8.3 Sosiale soner 

Et viktig element i lanskapsbasert kontorplasskonsept er de sosiale sonene – vannhullene – 

de uformelle møteplassene. Medarbeiderne ønsker soner som egner seg for: 

▪ Fredagskaffe, feiringer, faglig og sosiale samtaler og møter 

▪ Enkle måltider ved mellompauser eller ettermiddagsarbeid 

▪ Ta to-kaffen, kanskje kan det være en skjerm som gjør at noen kan vise bilder fra 

en studietur eller glimt fra forskningsarbeid eller undervisning. 

▪ Kombinasjon av sosial møteplass og en kreativ sone. 

De sosiale sonene skal avgrenses godt mot de individuelle arbeidsplassene i landskapene og 

gjerne plasseres nær heis og øvrig trafikk-/fordelingsareal. Sosiale soner etableres for å unngå 



Rom- og funksjonsprogram for VID, Diakonhjemmet 

 

59 

 

unødvendig prat i åpne landskap, for å gjennomføre korte møter, for å endre arbeidsstilling 

eller for å ta seg en pause.  

Det er ønskelig at ansatte benytter kantinen i første etasje for bespisning, men det skal likevel 

legges til rette for at medarbeidere kan oppbevare medbragt lunsj eller mellommåltid, tilberede 

enkel kaldmat ved kveldsarbeid eller i en travel arbeidssituasjon. I forbindelse med de sosiale 

sonene skal det derfor være en kjøkkensone med tilgang til kaffe, te og vann. Her skal være 

en enkel kjøkkensone med integrert kjøleskap og oppvaskmaskin, noe lagringsplass og benk 

med enkel oppvaskkum.  

Ved kjøkkensonen skal det være en miljøstasjon, og det skal vurderes om det også skal 

etableres en håndvask.  

 

Figur 13 Illustrasjon av faglige og sosiale soner 

6.8.4 Tilrettelegging for samtaler med studenter 

Det er behov for en rekke rom for samtaler med og veiledning av studenter. Det skal 

tilrettelegges for at dette kan skje i ulike skjermede rom og på ulike arenaer som for eksempel 

i ordinære grupperom i undervisningsarealene og i gruppe-/møterom i biblioteket. Enkelte 

samtaler kan trolig også foregå i mer åpne arealer som kantine, torg eller 

læringslandsskapene. Det er imidlertid behov for at enkelte av multirommene og 

møterommene i personalavdelingen også kan benyttes til dette. Helt konkret betyr det at noen 

multirom og møterom plasseres slik at de er tilgjengelige fra fellesareal eller trafikkareal uten 
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å bevege seg inn i personalsonen med fagreirene. Det kan tenkes en løsning med et 

møtepunkt ved inngangen til denne samlingen av rom, slik at en ansatt kan hente studenten 

etter avtale inn til samtale i aktuelle multifunksjonsrom eller til det mulitrommet den ansatte 

disponerer den dagen. Ved møtepunktet kan det være en digital registrering hvor studenten 

melder sin ankomst og den ansatte varsles på e-post og mobil. 

6.8.5 Studio 

Det skal etableres to studio egnet for produksjon av podcaster, filmer, presentasjoner, 

streaminger med mer. Begge skal fungere som selvkjøringsstudio. Det vil si at de ikke skal 

kreve bemanning for å brukes. Lydskjerming og akustiske løsninger må gi optimale forhold for 

opptak av film og lyd. Rommene skal ikke ha dagslys. Det minste skal plasseres i 

personalarealene ved øvingsrommene. Det andre skal plasseres slik at også studenter skal 

kunne benytte det. En av veggene i studioene skal være såkalt «grønnvegg». 

6.8.6 Produksjonsrom  

Det skal være avsatt areal til rom for produksjon (lager, kopi og print) flere steder. Det er viktig 

at det ikke blir for lange avstander mellom arbeidsstasjonene og produksjonsrommene. 

6.8.7 Lagring av litteratur og utstyr 

Det skal planlegges for at alle ansatte skal kunne lagre personlige eiendeler i låsbare 

lockers/skap. Det skal videre være rikelig plass til hyller og skap for faglitteratur, samt til 

artifakter/objekter som benyttes i undervsisning.  

6.9 Studieseksjonen 

Studieseksjonen er en enhet i Avdeling for utdanning. Arealet til Studieseksjonen skal tas fra 

øvrig areal til arbeidsplasser. 

Studieseksjonens hovedoppgaver er studieinformasjon og opptak av studenter, 

studentservice, planlegge tilrettelegging og oppfølging av studieløp, gjennomføring av 

eksamen, administrering og koordinering av det studentadministrative systemet (FS), 

rapportering av studentdata og utsteding av vitnemål. 

Studieseksjonen har også ansvar for  komplekse stdentsaker, herunder tolkning av forskrifter 

og annet regelverk forvaltning av høgskolens studieforskrift og samt veiledning av fakultetene 

i klage-, fuske- og sikkerhetssaker. 

Studieseksjonen i Olso består av ca 7-8 ansatte som jobber i team. Teamene har svært ulik 

størrelse, og er organisert på følgende måte: 
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▪ Opptak:     4 personer 

▪ Studieløp og eksamen:   9-10 personer 

▪ Felles studentsystem (FS):  1 person 

▪ Studentservice:    1 person 

▪ Studiesjef:    1 person 

▪ Kontorsjef:    1 person 

De ansatte som jobber med opptak, FS, studieløp og eksamen behandler personopplysninger 

og sensitive personopplysninger, men har i tillegg mer fysisk studentkontakt enn de andre 

teamene ved å være Studieseksjonens førstelijetjeneste, og bør derfor ikke ha arbeidsplass 

for tett på andres arbeidsplasser, skjermer og papirer.  

Den ansatte som jobber med FS kan sitte sammen med de som jobber med opptak, studieløp 

og eksamen. 

Personen som skal jobbe med studentservice jobber også med delvis sensitive 

personopplysninger, men har i tillegg mer fysisk studentkontakt enn de andre teamene ved å 

være Studieseksjonens førstelinjetjeneste, og bør derfor ikke har arbeidsplass for tett på 

andres arbeidsplass,  skjermer og papirer. 

De ansatte har behov for rom der de kan snakke i telefonen uten å måtte gå fra arbeidsplassen 

(det er mange telefonsamtaler i løpet av en dag). Studieseksjonen jobber på tvers av 

studiesteder og deler mye skjerm. Det må være plass til å ha to skjermer (eller en widescreen) 

på hver arbeidsplass pga. systemene de jobber i og med.  

Arbeidsplassene til studieseksjonen bør ligge i nærheten av de andre ansatte, slik at sambruk 

av møterom og kjøkken er mulig.  

6.9.1 Kopirom 

Studieseksjonen har behov for tilgang på kopimaskin og makuleringsmaskin i lukket rom på 

grunn av støy og låst for studenter. Dette kan sambrukes med de andre ansatte, men må ligge 

i nærheten av studieseksjonen. 

6.9.2 Lager 

Det skal være lagerplass i studieseksjonen, med plass til oppbevaring av låne-pc-er, 

kalkulatorer og vitnemålsark. Lagerplassen må være låsbar. 

6.9.3 Møterom 
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Studieseksjonen har behov for multirom/møterom i nærheten. 

6.9.4 Sosial sone 

Det skal være nærhet til sosial sone. 

6.10 IT-seksjonen 

-seksjonen leverer et bredt spekter av IKT-tjenester, og har ansvar for infrastruktur, 

applikasjoner og brukerstøtte. IT-seksjonen skal bl.a. hjelpe brukerne med å utføre sine 

daglige oppgaver. IT 

Seksjonens førstelinjetjeneste gir hjelp innen autentisering, katalogtjenester, 

innloggingstjenester, e-post, kommunikasjon, telefoni, utskrift, og så videre. Alle brukere kan 

henvende seg til førstelinjetjenesten via helpdesk, helpdeskportalen eller ved direkte 

henvendelse på studiestedet. Erfaringsmessig er IT-seksjonen et sted hvor mange mennesker 

samler seg for å få hjelp. 

IT-seksjonen deles opp i 1.linje og 2.linje, og har behov for ulike arealer. 

6.10.1 IT-seksjonen, 1.linje 

1.linje består av 4 IT-konsulenter, som sitter mye i telefonen og har mange besøk i løpet av 

dagen. En eller flere sitter for å ta imot studenter og ansatte, mens andre sitter tilbaketrukket 

for å løse problemer som krever litt konsentrasjon. 1. linje trenger nærhet til brukerne, både 

ansatte og studenter – men også til andre driftsenheter i VID. 

6.10.1.1 Mottak 

Det er behov for et mottaksområde med resepsjonsdisk, som skal være synlig og tilgjengelig. 

Mottaksområdet skal ha plass til tekniske hjelpemidler. 

6.10.1.2 Arbeidsplasser 

1.linjen trenger arbeidsplasser til fire ansatte. Dette skal organiseres som front- og back office. 

Det er viktig med pultstørrelsen og god plass til utstyr. Noen ansatte skal sitte i front, og kunne 

ta imot studenter og andre besøkende, mens andre må sitte mer skjermet i bakkant. De ansatte 

i 1.linjen sitter mye i telefonen og har i tillegg hyppige besøk gjennom hele dagen. Det er viktig 

at 1. linjen er skjermet slik at de ikke forstyrrer andre kollegaer.  

6.10.2 IT-seksjonen, 2.linje 

2.linje (drift og prosjektledelse) består av en leder og fire seniorkonsulenter, som gir fagstøtte 

til 1.linjen. I løpet av 2021 vil 2.linjen øke med ytterligere to ansatte. Ansatte i 1. og 2. linje bør 
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sitte i nærheten av hverandre for å sikre godt samarbeid og kompetanseoverføring. 

Arbeidsplasser 

2.linje trenger arbeidsplasser til syv ansatte, organisert i åpent landskap inndelt i soner for 

individuelt arbeid og soner for samhandling. 2.linje bør sitte i tilknytning til administrasjon og 

ledelse. 

6.10.2.1 Kontrollrom 

Skjermet for innsyn. Må beskrives nærmere. 

6.10.2.2 «Sikkert» møterom 

Det skal være enkel tilgang til møterom/samtalerom for de ansatte i 2.linjen. Møterommet må 

være uten person- og skjerminnsyn, og ikke være tilgjengelig for andre ansatte. Detaljering av 

dette skjer i senere faser. 

6.10.2.3 Lager/testlab 

Det er behov for et rom som blir satt opp som lager og testlab, der de ansatte kan lagre utstyr 

og teste ut nye løsninger for programvare. I dette rommet er det det behov for utstrakt tilgang 

på strøm. 

6.10.2.4 Server-/nettverksrom 

Et serverrom er et rom som er spesialkonstruert for å huse et sett med tjenere. Serverrom har 

som oftest bygd inn spesielle kjøleløsninger, UPS-løsninger, for å sikre seg mot strømbrudd, 

tilgangsstyring og brannsikring. Det skal være et sentralt EMC-/Faradays-skjermet, innsynsfritt 

og sikret serverrom over gateplan. Rommet må ha tilstrekkelig plass (ca. 25  m2), og være 

sentralt plassert i bygningskroppen, slik at man lett kan strekke kabler og ha lett tilgang til 

rackskap. Rommet må være låsbart. 

Trenger mer informasjon 

6.10.2.5 Nettverksrom 

I hver etasje skal det være et sentralt plassert nettverksrom for nettverkskomponenter, på 

minst 5 m2.  

6.11 Støttefunksjoner 

6.11.1 Toaletter 

Det skal etableres ordinære toaletter og HCWC spredt i bygget. Toaletter skal være lette å 

finne. De må ligge der man venter å finne dem, for eksempel ved knutepunkter som trapper, 
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heiser, vestibyler og garderober og ved fellesfunksjoner som kantiner, møterom og saler.  Det 

er ønskelig at dørene ikke vender ut mot fellesarealet, men at de ligger noe skjermet. 

Universell utforming forutsetter trinnfri atkomst og at kommunikasjonsarealer som leder til 

toaletter er dimensjonert for rullestol. Atkomsten bør ikke komme i konflikt med trafikklinjene i 

lokalene utenfor, og den bør ikke være direkte fra rom for varig opphold.   

Det skal være toalettrom i hver etasje. Minst ett toalett per etasje skal ha universell utforming. 

Det vil si at: 

▪ Avstand fra veggen til forkanten av toalettet skal være 85 cm 

▪ Sittehøyde skal være 48 til 50 cm  

▪ Armstøtter skal være montert i bakvegg på begge sider. Avstanden mellom støttene 

skal være 60 cm og høyden over gulvet skal være 80 cm. 

▪ Toalettpapir skal henge på armstøttene  

▪ Det må være fri plass under vasken, og ettgreps servantbatteri med lang hendel 

▪ Ustyr, inkludert lysbrytere, skal monteres i høyde fra 90 til 110 cm 

 

Universelt utformede toaletter skal også fungere for mennesker med synshemning. Det 

inkluderer også eldre, som får dårligere syn med tiden. I den sammenhengen blir kontraster 

viktig. Gulv må ha kontrast til vegger, og utstyr skal ha kontraster til vegg. 

Døren til toalettet skal åpne seg utover. Er det automatisk dør, skal døråpneren være plassert 

utenfor dørens slagradius, og med god avstand fra hjørnet (minst 50 cm). 

Toalettrom må markeres med skilt, om nødvendig også med henvisningsskilt. Hvis universelt 

utformede toalettrom ligger atskilt fra andre toalettanlegg, bør det settes opp henvisningsskilt 

også for disse.  

Tekst og symboler skal ha tydelig skrift, være lett forståelige, ha god kontrast og være godt 

belyst. 

 

Skilter bør plasseres på veggen på låssiden av dørbladet.  Like mange toalettrom skal 

merkes med skilt for kvinner, menn og kjønnsnøytralt. Universelt utformede toalettrom 

merkes med det internasjonale tilgjengelighetssymbolet. 
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Toalettene skal være desentralisert, men gjerne i klynger. Toalettrommene skal ha vegg fra 

gulv til tak og ha servant. Totalt planlegges det for 12 toaletter per etasje, i fem etasjer, i 

tillegg til ett HCWC per etasje.  Toaletter i tilknytning til garderober kommer i tillegg.  

6.11.2 Opphengsgarderobe med toaletter 

I den enkelte etasje, eller desentralisert i bygget skal det være enkle arealeffektive nisjer med 

felles funksjon for oppheng av yttertøy og hyller for sko.  

6.11.3 Garderobe med dusj og toaletter 

Det skal være låsbare kjønnsdelte garderober med dusj og wc tilgjengelig fra sykkelparkering, 

personal- eller hovedinngang slik at de som sykler til jobb eller har behov for å dusje i løpet av 

arbeidsdagen får anledning til det. Garderobefasilitetene kan med fordel etableres i byggets 

underetasje og deles med de andre leietakerne i bygget. Det bør være en lukket sone med 

adgangskontroll slik at kun ansatte har anledning til å benytte seg av fasilitetene. Det er behov 

for å kunne leie låsbare skap til tøy og annet i nærheten av garderoben.  

Ansatte i kantinen har egen garderobe. 

6.11.4 Livssynsrom 

Det skal planlegges for et livsynsrom,  bønn eller lignende.  

6.11.5 Hvilkerom/sykerom 

Det bør planlegges for et hvilerom for gravide, studenter, besøkende og ansatte som har behov 

for hvile eller skjerming i en bestemt situasjon. Rommet må kunne låses og merkes med 

«ledig/opptatt». Det bør ligge noe tilbaketrukket, men i samme etasje som øvrige 

arbeidsarealer (ikke i kjellerrom eller lignende). Her skal være: 

▪ Vask og speil. 

▪ Dør som kan låses fra innsiden og opptattskilt.  

▪ Plass til sofa, benk hvor man kan strekke seg ut. 

6.11.6 Studentrådskontor og kontor for studentforeninger 

Det skal etableres et kontor for studentrådet samt et felleskontor til studentforeninger. 

Rommene skal utfores som et standard kontor-/møterom med digital tavle på vegg og 

magnetisk skrivetavle i glass. 
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6.12 Renhold 

Renhold trenger renholdssentral, renholdsrom og lager.  

6.12.1 Renholdssentralen 

Renholdssentralen med vask for håndvask, utslagsvask (vann og avløp), sluk i gulv med 

standardmål, avløpsrist og sandfangkum, skal plasseres slik at renholdsmaskiner kan tømmes 

og rengjøres over den. Det må være tilrettelagt for lading av en rekke maskiner: 

 

▪ 2 stk. renholdsmaskiner med el-stikk for lading  

▪ Poleringsmaskin  

▪ Skuremaskin med el-stikk for lading  

▪ Våt- og tørrstøvsugere  

▪ 2 stk. rengjøringsvogner   

▪ 2 moppevaskemaskiner med lo-kasse plassert på gulv (trefaset strøm)  

▪ Plass til bøtter for bløtlegging av pads  

▪ Håndvask med svingbare blandebatterier og dusjslange for vask av vogner.  

▪ Medisinskap for førstehjelp, blant annet øyeskylling  

▪ Hyller til oppbevaring av pads og maskinelt utstyr som er i bruk  

▪ Lager/integrerte hyller med skyvedør til nærlagring av vaskemidler, kjemikalier og 

annet forbruksmateriell.  

 

Av hensyn til varme, fuktighet og avgasser ved opplading av maskiner, må renholdsentralen 

ha god ventilasjon. Renholdssentralen er ønsket plassert nær varelevering og med lett tilkomst 

til byggets eventuelle heis.  

Utformingen av renholdsrom, og plasseringen av utslagsvasker og reoler, må være slik at alle 

funksjoner er tilgjengelig når maskiner og vasketraller er lagret i rommet. 

6.12.2 Renholdsrom 

Innmeldt behov er to renholdsrom med slukbrønner og utslagsvask (plan 1 og 3) for tømming 

og fylling av maskiner. Øvrige renholdsrom i etasjene trenger ikke å ha sluk. Alle rom skal ha 

en liten lagerreol, støvsuger og vasketralle, samt en rekke el-punkter. 
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Utformingen av renholdsrommene, og plasseringen av utslagsvasker og reoler, må være slik 

at alle funksjoner er tilgjengelig når maskiner og vasketraller er lagret i rommet. 

6.12.3 Renholdslager 

Det er behov for egnet areal til lagring av blant annet papir og vaskemidler. Dette kan lagres i 

sentrallageret dersom slik lagring er hensiktsmessig (tørt rom, enkelt å komme til, kort vei fra 

varelevering).  

6.12.4 Varemottak  

Bygget skal ha en trygg tilkomst for varelevering. Vareleveringen må fungere slik at det er god 

logistikk i forhold til videre transport i bygget, og med nærhet til rom for drift renhold og 

kantinelager, samt til heis. Utformingen skal sikre at lastebil kan frakte paller med materiell fra 

lasteplan og direkte inn i bygget uten å møte terskler eller andre hindringer. 

Via varemottaket skal man motta paller med papir og kontorrekvisita, IT-utstyr mm. Varemottak 

for kantinekjøkken må spesifiseres nærmere. 

 

 

 

 


