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Strategisk campusutvikling  



LÆRESTED

HINN Campus Evenstad







STATENS UH-PORTEFØLJE

3,4 mill. kvadratmeter 



Langsiktig ambisjon

• Statsbygg forsterker sin rolle som effektiv og 

langsiktig forvalter og utvikler av statlige 

undervisningsbygg og campusområder.

Mål 

• Styrke UH-sektoren gjennom å tilby helhetlig 

forvaltning og langsiktig campusutvikling

• Være konkurransedyktige på nybygg og ombygging, 

drift og vedlikehold

• Oppnå KTI på 72

• Utvikle et tverrfaglig, ledende kompetansemiljø på 

undervisningsbygg og campusplanlegging

• Justeres og videreføres 2019-2022

STATSBYGGS UH-STRATEGI



Å FORME MORGENDAGENS CAMPUS OG UH-BYGG

Å FORME EN ORGANISASJON FOR MORGENDAGEN



• Statsbygg eier, drifter og forvalter eiendommer innenfor 18 av de 21 statlige universitetene og høgskolene

• Samlet portefølje nærmer seg 1 million kvadratmeter 

• Undervisningssektoren står for 60-70 % av byggeprosjektene i Statsbygg

STATSBYGGS PORTEFØLJE INNEN UH-SEKTOREN



TILSTANDSGRAD 

HUSLEIEORDNINGEN



BYGGEPROSJEKTER

• 32 pågående byggeprosjekter i ulike faser

• De største: Campus Ås, Livsvitenskap, Campussamling NTNU

• Undervisningssektoren står for 60-70 % av byggeprosjektene i Statsbygg



RÅDGIVNING



LEIE I MARKEDET 

• Fleksibelt

• Byintegrert

• Næringsnært

Rådgivning:

• Hvilket marked?

• Hva er gode lokaler?

• Hva er god lokalisering?

• Hva er en god kontrakt?



KUNNSKAPSGRUNNLAG

• KD sitt prosjekt «Kunnskapsgrunnlag for plan 

UH-bygg». 

• Statsbygg sitt oppdrag: fakta og nåsituasjonen 

for bygg i sektoren. 

• Kildegrunnlag: 

– statistikk fra Databasen for Høgre Utdanning (DBH)

– data fra Statsbygg sine egne systemer 

– intervjuer med direktører ved de 21 UH-

institusjonene. 

• Grunnlag for politikkutforming i revidert 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.



LANGTIDSPLANEN

Kap. 8 Plan for utvikling, forvaltning og 
prioritering av universitets- og høyskolebygg

• Bygg, utstyr og infrastruktur er 
grunnleggende innsatsfaktor for å nå 
målene for forsknings- og 
utdanningspolitikken

• Fremme samarbeid – på tvers mellom 
studenter og forskere, akademiet og 
næringslivet og lokalsamfunnet



EN LEDEROPPGAVE



CAMPUSUTVIKLINGSPLANER

- ET VERKTØY 

• Regjeringen forventer:  

– at statlige universiteter og høyskoler har 
campusutviklingsplaner som legger til rette for 
rasjonell bruk av arealene, og som støtter opp 
under institusjonens faglige og strategiske 
prioriteringer

– campusutforming som har positiv innvirkning 
på undervisning, forskning, samarbeid og 
læring

• Regjeringen vil:

– evaluere praksisen for campusutviklingsplaner 
innen 2022



CAMPUSUTVIKLING – STEDS- OG BYUTVIKLING

• Langsiktig, helhetlig forvaltning

• Arealeffektiv og bærekraftig utvikling av bygg 

og uteområder 

• Synergi mellom utdanningsinstitusjon, 

lokalsamfunn og næringsliv/forskningsmiljøer

• Fysiske forutsetninger for faglig retning og 

gode arbeids- og undervisningsformer

• Stedsutvikling, attraktivitet og tilgjengelighet  



CAMPUSPROSJEKTET 

2009 – 2012 / 2019 - 2022

• Ønske om å øke kunnskapen om campusutvikling

• Campusprosjektet: En metodikk for 

campusutviklingsplaner 

• 12 campusutviklingsplaner er utarbeidet etter 

dette

• Metodikk oppdateres

• Økt fokus på arealutvikling og campus som verktøy 

for virksomhetsutvikling

• Grunnlag porteføljestyring og flercampusstrategier



STATENS LOKALER



• Utredningsinstruksen

• Bygge- og leiesaksinstruksen

• Statlige planretningslinjer

• Konseptutredning

• Arealutredning

• Planutredning 

• Porteføljeanalyser

• Lokaliseringsanalyser

Departementene er ansvarlige for å utrede 

lokalbehov på sine ansvarsområder. 

Departementene er også ansvarlige for en 

rasjonell utnyttelse av alle lokaler deres 

underliggende virksomheter disponerer i sin 

portefølje. I forkant av bygging eller leie av 

lokaler skal departementene påse at alle 

relevante forhold blir tilstrekkelig utredet iht. 

kravene i utredningsinstruksen …

Utredningen skal ivareta hensynet til effektiv 

areal- og ressursbruk, og skal omfatte analyse av 

arealbehov, overordnet vurdering av lokalisering, 

kostnads- og usikkerhetsanalyse og vurdering av 

leie i markedet eller statlige lokaler.

UTREDNING



Konseptet innebærer en reduksjon på ca 4000 m2 BTA (…) investeringskostnaden for 2b 

er nesten 300 MNOK lavere enn programestimatet fra 2017. 

…høy måloppnåelse for Nord universitet generelt og FBA og FSH spesielt (…) en 
hensiktsmessig og effektiv utnyttelse av eksisterende arealer i hovedbygningen og den nye 
administrasjonsbygningen (…) reduserte arealer i et nybygg, med tilhørende reduserte 
investeringskostnader (…)samlokalisering av funksjoner som i dag er delt mellom 
hovedcampus og Mørkvedbukta. 

BEHOVSFORSTÅELSE OG RESSURSUTNYTTELSE 



Those responsible for building the campus of the future won’t pretend to know what the future

holds. They only hope they’re building something malleable enough to handle it. 

Dan Huttenlocher, Dean and Vice Provost of Cornell Tech



AREALSTUDIER OG AREALSTRATEGIER



UTFORDRINGER OG MULIGHETER



STUDENTENE







CAMPUSSAMLING NTNU

FOUI: ARBEIDSPLASSER I AKADEMIA



HVEM VIL BLI AREALUTVIKLET?

AREALNORMEN

For framtidige statlige kontorlokaler og 

for kontordelen i bygg til virksomheter 

med arealkrevende formål fastsettes en 

arealnorm på 23 kvm. BTA per ansatt.

KMD 17.12.2015  



STORT HANDLINGSROM 

INNENFOR AREALNORMEN





ORGANISERING AV ARBEID OG KILDER  





PROGRAM FOR AREALUTVIKLING

Kunnskap

Metoder og 
verktøy

FormidlingKompetanse 

Prosjekter



AREALUTVIKLINGSPROSESSEN 

https://vimeo.com/298364684

Rammer

Innledning Gjennomføring Avslutning

Forstå Kartlegge Utforske

Nåsituasjon Konsept

Av klare omfang

Inngå av tale

Etablere prosjektet

Føringer for neste fase

Ev aluere og lære

Prosjektav slutning

Utv ikle

innsikt - involvering - utvikling

Muligheter



KARTLEGGING



Strategisk samtale
Et samtaleverktøy for 
kundedialog, som 

sikrer et strategisk 
nivå og langsiktighet.

Nøkkelfunn
En måte å formidle 
funn fra 

brukerundersøkelser 
på en handlekraftig 

og inspirerende måte

Modellering og 
pilotering
Brukertesting med 

fysiske modeller og 
utprøving av 

løsninger.

Myteknuser
Formidling av 
erfaringer som 

viser alternativer 
til kjente myter om 

hva som fungerer 
og ikke fungerer.

Behovsgrupper
En måte å dele inn 
brukere på basert 

på faktiske behov 
og ikke rolle.

Behovsoversetter
En teknikk til å styre 
dialogen fra å handle 

om ønsker til å 
diskutere faktiske 

behov.

Brukerreise
En måte å strukturere 
informasjon på med 

utgangspunkt i 
brukerens ståsted. 

Visjonsøvelse
En aktivitet for å 
forstå identitet og se 

om det er en felles 
visjon for bygget

Assosiasjonsord
En måte å skape dialog 
om hvordan brukerne 

opplever bygget og hva 
de har behov for.

Egentegnet plan
En måte å få brukere 
til å beskrive sin 

hverdag og hvordan 
de bruker bygget.

#StimuLab (KMD, Difi og Doga)/Designit+KnowIt

VERKTØY FOR BRUKERPROSESSER



• Tjenesteinnovasjon 

• Nye tverrfaglige forretningsmodeller

• Rådgivning for endringsledelse

• Ulike kompetanser i brukerprosesser

• Medvirkning i utforming

NYE TJENESTER  





LYKKE TIL MED UTVIKLING I UH-SEKTOREN!


