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 Forskningsrådet flytter til nye lokaler på Lysaker juni 
2014 

 Litt fler kvadratmeter enn i dag 
 Går fra tre tilgrensende bygg til ett bygg 

 Bedre samling av virksomheten – økt nærhet 
 Hver divisjon får sitt «geografiske» område 

 Vi får et nytt og moderne møtesenter 
 Alle ansatte får fast kontorplass – ikke «free seating» 

eller underdekning 
  
 Omfattende prosess å utforme arbeidsplassløsninger, 

bygge om og flytte 470 medarbeidere – krever en 
gjennomtenkt prosjektorganisering 

  
 





 Nye lokaler – nye muligheter 
 Skape en merverdi for hele organisasjonen utover det å få 

tilstrekkelig plass - tilleggseffekter 
 

 Går fra 75% cellekontor i dag og ender opp med 90% 
åpne arbeidsplassløsninger på Lysaker 
 
 Sentrale føringer/rammer – lokale løsninger 

 Arbeidsplassutforming innenfor divisjonens «geografiske 
område» 

 
 Fokus i prosessen har blant annet vært… 

 Løfte blikket og se inn i «krystallkula»   
 Hvilke arbeidsformer ønsker vi å forsterke 
 Hvilke tilleggseffekter ønsker vi å ha ut av nye lokaler 



Hva ønsker vi å forene i de nye lokalene 

Rådets verdier 

 Layout/romplan 

I samspill preget av kompetanse og 
entusiasme er vi: 
• Tydelighet – rolle og budskap 
• Nyskapende – tenking og handling 
• Profesjonalitet – atferd og leveranse 

 

Utnyttelse av arealkapasitet  
Samarbeid mellom grupper og personer 
Kunnskap- og erfaringsutveksling  
Ivareta behovet for konsentrasjon 
Enklere samhandling og koordinering av 
oppgaver 

Arbeidsplassløsninger som  
legger til rette for… 

Hvordan vi utformer arbeidsplassløsningene  gir signaler til våre medarbeidere om 
hvordan vi vil at de skal arbeide og samarbeide 

Vi skal skape arenaer  for ulik typer av arbeid 



......FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES 
 

• Godt fundert kunnskapsgrunnlag 

• Se mulighetene i bygget - tilrettelagt infrastruktur  

• Tilrettelegge for ulike arbeidsformer 

• Gjennomtenkte løsninger for lyd, lys og luft 

• Gode arbeidssoner - romfølelse - ikke landskapsfølelse 

• Klare prinsipper for utforming av lokaler og arbeidsplasser  

• Tilrettelagte teknologiske løsninger   

• Kommunikasjon og forankring 

• Klare «kjøreregler» for atferd i lokalene 

......MULIGHETER – GEVINSTER 
 

• Bedre lys og luft – gjennomgående lys 

• Flere og bedre fellessoner og sosiale møteplasser 

• Nærhet til kollegaer, samhandling og 

kompetansedeling 

• Synlige og tilgjengelige ledere 

• Økt mobilitet - raske sceneskift 

• Flytte mennesker - ikke møbler 

• Økt trivsel og en attraktiv arbeidsplass 

 



ARBEIDSPLASSEN ER ARENA FOR: 

 

• Kommunikasjon – samarbeid 

• Kompetansedeling og informasjonsutveksling 

• Konsentrasjon - individuelt arbeid 

• Team- og prosjektbasert arbeid 

• Sosialt samvær 

• Tilhørighet 

Infrastruktur 

Fellessone  Buffersone Arbeidssone  

Interne møterom Miljø- og kaffestasjon Minikjøkken – uformell møteplass Stille-/samtale rom 



Infrastruktur 

Fellessone  Buffersone Arbeidssone  

ARBEIDSPLASSEN ER ARENA FOR: 

 

• Kommunikasjon – samarbeid 

• Kompetansedeling og informasjonsutveksling 

• Konsentrasjon - individuelt arbeid 

• Team- og prosjektbasert arbeid 

• Sosialt samvær 

• Tilhørighet 

Prosjektbaserte plasser Åpne arbeidsplasser Cellekontorer 



 Hovedprinsipper for utforming av lokaler 

 Lokalene tar hensyn til samarbeidsmønstrene 

 

 Lokalene tilpasses ulike funksjoner og arbeidsformer 

 

 Lokalene deles inn i ulike soner (eget lysark) 

 

 «Pirene» skal ha åpne arbeidsplassløsninger 

 

 En viss enhetlighet – ikke for stor forskjell mellom etasjer 

 

 

 

 



Inndeling i soner - tilpasset ulike funksjoner 
og arbeidsformer 

1) Ankomstsone (bygg og etasjer): 
Resepsjon, registrering, infotavler, 
servicetorg 

2) Felles sone:  minikjøkken/kaffebar,  
Aviskrok, Rekvisita,  etc. 

3) Buffersone : Store og små møterom, 
stillerom, multirom, prosjektrom, toalett, 
printerrom etc. 
4) Arbeidssone: Cellekontor, gruppe/ 
teamrom, multirom, åpne landskap, 
prosjektområde, nærarkiv etc. 

5) Konsentrasjonssone: Lesesal 
(telefon og samtalefritt) 



Gjennomføring i divisjonene 

 Rammevilkår  
 Sentral utvikling av opplegg i prosjektgruppen 
 Forankring av prinsipper og opplegg i ledergruppene 
 Divisjonsrepresentant i prosjektet + ledere kjørte lokal prosess 
 Divisjon- og avdelingsvis utformingsarbeid innenfor sitt «geografiske 

område» – utgangspunkt i…  
 Overordnet «Målbilde», prinsipper for utforming av 

arbeidsplassløsninger, Divisjonenes preferansevalg  

 Følgende var fleksibelt 
 Utforming av arbeidssonene – arbeidsplassen 

 I form av ulike åpne varianter (team/grupperom, åpne løsninger, 
prosjektområder)  

 Cellekontor og lesesalsløsninger 
 Interne møterom – størrelse og antall – dimensjonert ift. antall 

arbeidsplasser og kontorutforming 
 Multirom –  drop-in arbeid, raske møte, konsentrasjonsoppgaver 

over avtalt periode  
 Samtalerom/telefonrom, printerrom/rekvisita 

 



Eksempel fra nye lokaler – Lysaker 
- Prinsipper og soneinndeling 



 
 
 
 


