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Møte:  Avklaringsmøte - 04 akt D – 14 Teknisk driftssentral, 
vaktsentral 

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 130776 Dok.dato: 10.10.2022 

Møtedato: 07.09.2022  Sted: Teams 

 
Deltakere: 

Funksjon Organisasjon Til stede 

Fagkoordinator Nye OUS x 

Fagkoordinator Nye OUS - 

ARK Prosjekteringsgruppen x 

Fasilitator HSØ PO x 

Referent HSØ PO x 

 

Beskrivelse – aksjon: 

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 14. 

Referat og tilbakemeldingsskjema fra OUS er gjennomgått i møtet og det er kommentert direkte i skjemaet hva som er avtalt for det videre arbeidet.  

Følgende kategorier er benyttet i møtet for å avklare status i sakene: 

• Ferdig 

• Lukket - implementeres/implementeres ikke 

• Åpen - utredes videre 

Oppsummeringen fra avklaringsmøtet oversendes fra HSØ PO til OUS ved Nye OUS, som distribuerer dette videre i henhold til informasjon som ble gitt til 

gruppen i møte D4. 
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Tilbakemeldingsskjema  
 

Møte Medvirkning forprosjekt D4 –  

Gruppe 14 Teknisk driftssentral, vaktsentral (felles) 
Prosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr 130776 Dok.dato 28.09.2022 

Medvirkn.møtedato 07.09.2022 / start kl. 8:33 – slutt kl. 10:40 Frist for tilbakemeld 29.09.2022 kl. 12.00 

Medvirkn.gr.leder Steinar Holm   

 

Tilbakemelding på referatet 

Det er ikke mottatt noen kommentarer på referatet. Referatet beskriver godt tilbakemeldinger som ble gitt i møte. Det forventes at utstående 
punkter blir bearbeidet i neste fase  

 

Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter) 

•    

 

Tilbakemelding fra Nye OUS 

Nye OUS støtter tilbakemelding fra MVG. 

HSØ PO: punkter som nevnt i møtereferatet jobbes videre med i neste fase. 
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EVENTUELT - Ytterligere punkter fra referat som ikke er kommentert i tilbakemeldingsskjema: 

• NSA: Kan dør til VVS sjakt (romnummer 93.03.085) endres fra inngang via rom 13.06.007 til korridor 
80.06.056. Lukket – Implementeres. 

• NSA: Plassere et lager til verdier og beslag på ca. 5 kvm i vaktrommet. Løses enten som et møbel eller ta 

areal fra vaktsentral. Åpen - utredes videre 

• NSA: Finne oppstillingsplass for ett utrykningskjøretøy i nærhet til vaktsentral. Dette er OUS sitt kjøretøy. 
Åpen - utredes videre 

• NRH: Detaljer for vaktrommet med hensyn til funksjon og indirekte dagslys vil utredes videre i 
detaljprosjektet. Åpen - utredes videre 

• NRH: Lage en bedre løsning for ID-kontor som er mer arealeffektiv. Det er ikke behov for venteareal. Åpen - 
utredes videre 

• NRH: Se på omdisponeringer innen gruppens areal til større pauserom. Åpen, avklares senere. 

• NRH: Beregne hvor mange ansatte som normalt har pause samtidig, tatt i betraktning at de har en 
vaktordning. Åpen - utredes videre 

• NRH: se på mulighet for å lage et møterom i bygg F2 ved å dele opp arbeidsrom 13.06.016. Åpen - utredes 
videre 
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