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Møte:  Medvirkning forprosjekt – Gr. 14 Teknisk driftssentral 
og vaktsentral - Felles  

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Saksnr: 123163 Dok.dato: 20.05.2022 

Møtedato: 20.05.2022 / start kl. 08:30 – slutt kl. 11:20 Sted: Forskningsparken, Hagen 2 

Referent: Ralf Kristensen Neste møte: Uke 36/37 

 
Deltakere/mottakere: 

Navn Funksjon Organisasjon Tilstede 

Steinar Holm Gruppeleder OUS X 

Vidar Martin Gaulin Fagperson OUS  

Joachim Hagerup Fagperson OUS X 

Jørgen Nordhagen Fagperson OUS X 

Thomas Skåksrud Fagperson OUS X 

Knut Robøle Fagperson OUS X 

Gry Strand Fagperson OUS 
Meldt 
forfall 

Kristoffer Kranøy Verneombud OUS X 

Anders Fredheim, Parat Tillitsvalgt OUS X 

Magnus Raknerud Hoel, NITO Tillitsvalgt OUS X 

Kristin Louise Borch Fagkoordinator Nye OUS X 

Joana Goncalves Fagkoordinator Nye OUS X 

Anne-Lise Katle Fasilitator HSØ PO X 

Ralf Kristensen Referent HSØ PO X 

Zaheer Rana Rådgiver utstyr Prosjekteringsgruppen X 

Nils Jacobsen Arkitekt Prosjekteringsgruppen  

Margrethe Maisey Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Henni Steineger Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 

Marie Krafft Bruland Arkitekt Prosjekteringsgruppen X 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

03-00  Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS 

Møtet er det tredje i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til høsten 

2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 14 - Teknisk driftssentral og 

vaktsentral - Felles. 

 

Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder: 

• Plassering i bygget 

• Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på 

arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer 

• Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet 

MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt. 

 

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 

2. Gjennomgang av utsendt materiale 

3. Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 

4. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 

5. Veien videre 

 

   

03-01  Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 

Referatet med tilbakemeldingsskjema fra OUS godkjennes. 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

03-02  Gjennomgang av utsendt materiale 

Aker: 

Plan 01 somatikkbygget 

ARK gjennomgikk underlaget til møtet. Teknisk driftssentral har fått ny 

plassering siden møte D2. ID-kontor er flyttet fra plan U1 og plassert sammen 

med vaktsentralen i plan 01. 

Arkitekt ser på endring av arealer til ID-kontor i henhold til innspill i diskusjonen 

i møtet. Det er ønskelig med tilgang fra vestibylen til ID-kontoret. 

Medvirkningsgruppen (MVG) ønsker en ekstra utgang fra området. 

I vaktrom er det ønskelig med videovegg. Dette detaljeres videre i 

detaljprosjektet. Videoveggen er estimert til ca. 10 kvm vegg-areal. Det er viktig 

med visuell kontakt mellom vaktrom og resepsjon. Skjerming av arbeidsplasser i 

bakkant av resepsjon ønskes. MVG er fornøyd med plasseringen av 

vaktsentralen i plan 01. Gruppeleder MVG-14 og gruppeleder MVG-16 med 

fagkoordinator NSA blir enige om bruken at arealet totalt for resepsjon, 

vaktsentral, ID-kontor med tilhørende støtterom. 

Utrykningskjøretøy må ha tilgang til parkeringsplasser i nærheten av 

adkomsttorg. Dette spilles inn til medvirkningsgruppen for utenomhus. Det er 

antatt et behov for 2-3 plasser. 

HLO programmert til 10 kvm, prosjektert til 26 kvm. Beskrivelse av funksjon til 

HLO gis av MVG. MVG ønsker som minimum vask i rommet og at det sees på 

mulighet for etablering av toalett. 

Vare og distribusjonssentral (VDS). MVG informerte at funksjonen til rommet 

(13.06.007) i VDS er kontor. Det er et tilgjengelig areal på ca. 20 kvm i plan 02 
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Nr. (møtenr. 

punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

som kan benyttes som garderobe. MVG ønsker en plassering som er nærmere 

funksjonen. MVG anbefaler kjønnsdelte garderober. 

Det er behov for 2-3 servicebiler i VDS. Dette er det tatt høyde for. 

Plan U1 somatikkbygget 

MVG avklarer funksjonene som skal inn i lokalene i plan U1 i somatikkbygget, da 

dette kan påvirke utformingen av arealene i detaljprosjektet. SD anlegget skal 

inn i dette arealet. MVG uttrykte at det er tilstrekkelig areal i området, men det 

er ikke detaljert i tilstrekkelig grad til at alle funksjoner kommer fram av 

skissene. 

Areal til et eventuelt lager på plan 01, må tas av areal som er tilknyttet 

medvirkningsgruppen. 

 

Rikshospitalet: 

ARK gjennomgikk underlaget til møtet. 

Plan 05 i bygg J. 

I stor grad uendret fra møte D2, med unntak av pauserom. I tilbakemeldingen 

fra møte D2 ble det avklart at pauserom kan sambrukes med MTA, derfor er det 

delt opp og deler av arealet er lagt inn i pauserommet til MTA og det resterende 

er lagt til etablering av et pauserom i plan 01. MVG er fornøyd med lokalene og 

ser at det kan være stor fleksibilitet i bruken av disse. SD-funksjonen må 

plasseres inn i arealet. MVG ønsker å komme tilbake til nærmere detaljering av 

området med antall stillerom osv. 
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Plan 01 bygg M  

Endelig plassering av kantine er ikke avklart. Utformingen av vestibylen vil være 

avhengig av denne beslutningen. 

ID-rom, WC til vaktrom og pauserom er samlokalisert. Utforming av ID-kort 

kontor samkjøres med prosjektet Nye Aker. Korridoren i området er forbeholdt 

funksjonen. Antall personer i vaktrommet avklares av MVG. Gruppen gir 

tilbakemelding på behov for gjennomsyn mellom vaktsentral og resepsjon. 

Dette tas opp igjen i detaljprosjektet. Arkitekt ser på endring av arealer i 

området i henhold til innspill i diskusjonen. Det er viktig at dagslyskrav ivaretas 

på faste arbeidsplasser. 

MVG mener at området er funksjonelt og må videreføres i ny løsning. 

Utrykningskjøretøy må ha tilgang til parkeringsplasser i nærheten av 

adkomsttorg. Dette spilles inn til medvirkningsgruppen for utenomhus. Det er 

antatt et behov for 2-3 plasser. 

 

Plan 03 bygg F2  

Endret av plassering av funksjonen siden møte D2, slik at arealene nå ligger ut 

mot fasade og har fått dagslys. Inntransportluke i enden av korridoren. Gruppen 

anbefaler kjønnsdelt garderobe. MVG gir tilbakemelding på om eksisterende 

garderobe i F1 eventuelt kan benyttes. Arkitekt ser på endring av arealer i 

henhold til innspill i diskusjonen i møtet. MVG ber om forslag til løsning på 

rømning ved ammoniakk utslipp. 
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

Helikopterlandingsplass 

MVG er veldig skeptisk til plasseringen på J1 med tanke på innflygning og 

utflygning over sykehuset som frarådes. Håndteres videre i HSØ PO. MVG ønsker 

som minimum vask i HLO og at det sees på mulighet for etablering av toalett. 

 

 

 

 

03-03 

 

 Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 

Oppfølgingspunkter fra forrige møte ble gjennomgått i arkitektens presentasjon 

av underlag til møtet.  

   

03-04  Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 

• Aker 

• Tilgang til ID-kontor 

• Funksjonsavklaring på arealene i plan U1 

• Samkjøre tilbakemelding fra MVG-14 og MVG-16 på 

resepsjonsområde 

• Parkeringsplasser til sikkerhet (vakt og politi). Innspill til 

utenomhusgruppen 

• Rikshospitalet 

• Parkeringsplasser til sikkerhet (vakt og politi). Innspill til 

utenomhusgruppen 

• Samlet plan for arealer i F1 og F2 

• Optimalisering av resepsjonsområdet med vaktrom 

• Garderobe i F2, endre plassering – ARK 

 

 

ARK 

Gruppeleder 

Gruppeleder 

 

Gruppeleder 

 

 

Gruppeleder 
 

Gruppeleder 

ARK 

ARK 

 

 

Neste møte 

09.06.2022 

09.06.2022 

 

09.06.2022 

 

 

09.06.2022 
 

Neste møte 

Neste møte 

Neste møte 

 

 

Åpen 

Åpen 

Åpen 

 

Åpen 

 

 

Åpen 
 

Åpen 

Åpen 

Åpen 
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punktnr) Evt. romfnr. Beskrivelse – aksjon: Ansvar: Frist: Status: 

 

Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som 

forberedelse til neste møte.  

OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye 

OUS innen 09.04.2022 kl. 12:00. 

03-05  Veien videre 

Ble informert om i møtet:
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