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UH-plan –  Kunnskapsgrunnlag om UH-sektoren, Rapport  B   

Sammendrag av Rapport B 

1  Innledning  

Statsbyggs oppdrag er å bistå Kunnskapsdepartementet (KD) i deres arbeid med ny 

investeringsplan for UH-sektoren ved å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om sektoren.  

Dette skal ta utgangspunkt i fysisk dimensjon, men se denne opp mot andre dimensjoner – 

knyttet til personer, økonomi, funksjonalitet og miljø, og også relatert til fremtidsdimensjonen.  

Kunnskapsgrunnlaget blir levert som tre delrapporter innen 08.01.2018, og en tilleggs-

rapport 28.02.2018. Vedleggene vil være i form av interaktive websider i bl.a. PowerBI.   

DBH-basen er benyttet som en viktig kilde, sammen med materiale tilsendt fra institusjonene 

og opplysninger innhentet via intervjurunde med institusjonene i sektoren. Dataene er 

primært relatert til institusjons-nivået, fordi svært mange data ikke er eller kan være oppdelt 

på campus-nivå. I Rapport B er det også mye ikke-tallfestet informasjon, der nivå og 

fremstillingsform vil variere.  

2 Visjoner, mål og strategidokumenter 

UH-sektorens dokumenter Institusjonenes mål- og styringsdokumenter er gjennomgått, og 

sett opp mot de strategiske styringsmålene for sektoren, gitt av regjering/Storting, KD og 

Forskningsrådet. Institusjonenes viktigste strategiske dokumenter er årsrapportene, og 

oppbygning og innhold i disse er derfor gjennomgått.  

Hovedfokus i årsrapportene er institusjonenes måloppnåelse i forhold til egne, kvantifiser-

bare mål. De strategiske elementene fremkommer delvis innledningsvis i «styrenes 

beretninger», og avslutningsvis under «vurdering av framtidsutsikter». Enkelte institusjoner 

har separate strategiplaner, men disse er oftest hentet fra årsrapportene. Tidshorisontene for 

institusjonenes strategiplaner er kort; som hovedregel innenfor et fireårs-perspektiv, 

antageligvis tilpasset perioder for valgte styrer. Det har for noen av institusjonene vært 

krevende å finne institusjonenes (langsiktige) faglige visjoner og mål.      

Institusjonenes faglige satsingsområder er vurdert opp mot de politiske og strategiske 

styringsmålene for sektoren, og det er utarbeidet en matrise for å synliggjøre hvilke områder 

de ulike institusjonene vektla i egne styringsdokumenter. 

3 Kunnskapsproduksjon  

Kunnskapsproduksjon omfatter publikasjonsvolum og studieaktivitet i form av doktorgrads-

kandidater og kandidatproduksjon på bachelor- og masternivå. DBH har vært brukt som 

kilde. 

Publikasjonsvolumet måles i publikasjonspoeng, som gir en indikator på omfang og kvalitet i 

vitenskapelig publisering. Universitetene har vesentlig høyere andel publikasjonspoeng 

relatert til institusjonenes øvrige hovedtall enn de statlige høyskolene, og UiO skiller seg ut 

med særlig høy produksjon. De statlige vitenskapelige høgskolene (med unntak av NIH) har 

relativt lav andel publikasjonspoeng, noe som gjenspeiler utøvende fagområder. Derimot har 

tre av de fem vitenskapelige høgskolene, NIH, NHH og NMH høyest forfatterandel på det 



8 
 

høyeste og mest prestisjetunge nivået (Nivå 2). NMBU, NHH og NIH skiller seg ut med 

høyest andel periodika-artikler.  

Universitetene har også den klart største andelen av doktorgradskandidater. UiO skiller seg 

ut med særlig høy produksjon av doktorgrader. Over 70% av doktorgradene er i fagfeltene 

naturvitenskap og helse. Produksjonen av doktorgrader økte jevnt frem til 2013, men siden 

2013 har antall doktorgrader falt. 

Når det gjelder kandidatproduksjon på bachelor- og masternivå er det stort sett 

universitetene, sammen med AHO, som har kandidater som gir dobbel uttelling i 

finansieringssystemet. Iht. opplysninger fra KD skyldes dette at disse institusjonene har en 

fagprofil med betydelig andel integrerte 5-6-årige studier (som i realiteten tilsvarer 3 år 

bachelor + 2 år master). I rapporten er kandidatproduksjonen også vist opp mot KDs 

finansieringskategorier A-F, som angir ulik grad av lærer- og utstyrsintensitet mellom studier, 

og hvor A gir høyest og F lavest uttelling. Institusjonene AHO, NMH og NMBU har høyest 

andel studier i finansieringskategori A-C.  

4 Campusutvikling og lokalsamfunn 

På samme måte som for strategiske mål, er det sett på føringer fra sentrale myndigheter for 

å utarbeide campusutviklingsplaner, dvs. hva slike planer bør inkludere. Disse ulike hoved-

hensynene/dimensjonene er sortert i en matrise der også «styrken» i hvordan de ulike 

hensynene ivaretas fremkommer. Dimensjonene er: a) behovsavklaringer i tråd med faglige 

mål, b) sammenheng med overordnede planer og samspill/samhandling med lokalsamfunn, 

c) samhandling på campus, d) vekstpotensial og e) potensial for arealeffektivisering. 

Det er utfra tilgjengelig og innsendt materiale sett på hvilke campusutviklingsplaner, 

masterplaner eller andre fysiske planer institusjonene har. Det er utarbeidet denne type 

planer for litt under halvparten av campusene hvor det ansees relevant. For disse planene er 

tidshorisonten noe lengre enn i strategidokumentene; de fleste har et tidsperspektiv til ca. 

2020-2025, mens UiO og NTNU skiller seg ut med masterplaner som ser mot 2060. 

Oversikten viser at det for nesten en tredjedel av sektorens 89 campuser, som omfatter alt 

fra de aller minste til største, vil være lite relevant å utarbeide campusutviklingsplaner.  

I rapporten er de enkelte campusutviklingsplanenes mål og innretning vurdert opp mot de 

politiske målene med slike planer. Dette er vist i en matrise som har dannet grunnlag for å 

kunne kategorisere campusutviklingsplanene i fire typologier: «universitet i by», «høgskole i 

by», «studiested i periferi», og «små, spesialiserte institusjoner».   

Av disse typologiene kunne vi se at «Universitet i by» scoret høyt på alle de hensyn slike 

planer skulle ivareta. «Høgskoler i by» scoret også nokså jevnt på alle dimensjonene – men 

svakere enn den første gruppa på alle områdene. «Studiesteder i periferi» (campuser i 

mindre sentrale strøk) scoret høyt på samspill med lokalsamfunn og mer ujevnt på de andre 

dimensjonene, mens «Små og spesialiserte institusjoner» scoret lavere på behovsavklaring 

og samhandling, samtidig som de scoret sterkere på samspill med lokalsamfunn og 

vekstpotensial.  

Innen «Studiesteder i periferi» var det i tillegg et klart fravær av fokus på arealeffektivisering, 

og eventuelle nye behov ser ut til å være tenkt dekket via nybygg / økt areal for denne 

gruppa. 

Campusutviklingsplanene er også sett i forhold til lokalsamfunnenes overordnede planer. Det 

er en overvekt av campuser som ligger i et regulert område, men med begrenset 
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utbyggingspotensiale – mens 12 campuser har et stort utbyggingspotensiale. De fleste 

institusjonene må imidlertid forvente at de må gjennom en planavklaring med kommunale 

myndigheter før eventuelle byggetiltak. 

Lokasjon av UH-sektorens institusjoner er også sett i forhold til klimagassutslipp for 

transport, relatert til rikspolitiske retningslinjer for statlig lokalisering. Sektoren er blant de 

dårligste av statlige virksomheter mht. miljøriktig lokalisering av sine virksomheter de siste 10 

år, iht. en rapport fra TØI (2017). NTNU har sett at studenter/ansatte har endret 

transportadferd i retning av mer sykkel / mindre bil på veg til/fra arbeid de siste fem år, men 

at flyreiser har økt mye i samme periode, både for antall reiser og reisenes lengde. HiØ har 

også foretatt klimagassregnskap, og påvist hvor stor betydning lokalisering har for 

klimagassutslippene. 

5 Bygge- og leieprosjekter i UH-sektoren  

Det er hentet inn opplysninger om byggeprosjekter i UH-sektoren fra Statsbygg og fra hver 

av institusjonene. I tillegg har institusjonene oversendt opplysninger om planlagt oppsigelse 

av leieavtaler og planer om å inngå nye leieforhold, til bruk i denne rapporten.  

Status for våren 2017 viste at 15 av de 21 UH-institusjonene hadde pågående aktivitet, 

fordelt på til sammen 73 planlagte, eller igangsatte byggetiltak. Et byggetiltak kan være en 

avgrenset del av et større prosjekt, f.eks. kan et prosjekt bestå av et nybygg-tiltak, et 

rehabiliteringstiltak og et rivningstiltak. De 73 byggetiltakene er derfor fordelt på kun 36 

helhetlige prosjekter, hvorav 21 er igangsatt og under gjennomføring. For de resterende 15 

prosjektene er det angitt at det ikke er avklart ferdigstillelsesdato, kostnadsramme eller 

finansiering, og dette kan skyldes at prosjektene er i en utviklingsfase og/eller at de ennå 

ikke var godkjent eller fremmet for Stortinget da rapporten ble skrevet. 

Statsbygg er byggherre for ca. to tredjedeler av de 73 byggetiltakene, hvorav halvparten er 

del av ordinære byggeprosjekter der kostnadsramme settes av Stortinget og resten er del av 

kurantprosjekter. Ca. en tredjedel av byggetiltakene realiseres i regi av institusjonene selv. 

Den største andelen av totalt antall byggetiltak er nybygg, men det er også en stor andel som 

er rehabilitering / opprusting av eksisterende bygningsmasse.  

De 21 igangsatte prosjektene omfatter 26 byggetiltak pr. medio 2017, hvorav Statsbygg er 

byggherre for 15 byggetiltak. Kurantprosjektene utgjør kun en liten andel av disse målt i 

investeringsbeløp og arealkonsekvenser. Med «igangsatte byggeprosjekter» menes at 

prosjektene har fått startbevilgning fra Stortinget om det er et ordinært byggeprosjekt (dvs. 

passert beslutningsport B4 i statens prosjektmodell), eller tilsvarende avklaret finansiering for 

kurantprosjektene eller prosjekter som finansieres over institusjonenes egen ramme.  

De 26 igangsatte byggetiltakene er fordelt på 10 institusjoner. Samlet investeringsramme for 

disse er 11 107 mill. kr. Byggetiltakene forventes å ferdigstilles i tidsrommet 2017-2020 og vil 

gi en samlet arealvekst på ca. 112 000 m². Byggetiltakene i gjennomføringsfasen som 

utføres i regi av institusjonene, har en samlet investeringsramme på 1 140,80 mill. kr. av de 

11 107mill. kr. nevnt over.  

Parallelt med byggeaktiviteten, inngår institusjonene nye avtaler om leie av arealer i det 

private markedet, ofte også kombinert med oppsigelse av andre avtaler.  Per våren 2017 var 

det 20 slike tiltak fordelt på 9 prosjekter med planlagt utflytting / innflytting i tidsrommet 2017-

2023. Endringer i leieporteføljen vil samlet sett gi en netto arealreduksjon i UH-sektoren på 

ca. 12 500 m². 
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6 Funksjonell dimensjon  

Med funksjonell dimensjon menes hvor egnet bygningsmassen og de fysiske strukturene er 

for dagens bruk/virksomhet, hvorvidt anleggene kan tilpasses helt nye formål, og hvor egnet 

anleggene er for alle typer brukere. Arealeffektivitet inngår også i dimensjonen.  

Dette er viktige aspekter når sektoren nå står foran eller midt oppe i store endringer. 

Strukturreformen har medført store endringer med bl.a. større omgang av flercampus-

institusjoner. I tillegg vil økt digitalisering og ny brukerteknologi medføre store endringer, og 

som følge av dette: nye bruksmønstre, nye arbeidsoperasjoner og endrede behov. Samlet vil 

det stilles store krav til bygningsmassen mht. mulige tilpasninger for at denne skal kunne 

være en funksjonell fysisk ramme rundt kjerneaktiviteten. Arbeidsmarked og miljøaspekter vil 

også påvirke dette. 

Den funksjonelle dimensjonen kan tallfestes i mindre grad enn de øvrige dimensjonene.        

I rapporten er det først sett på tallfestet informasjon knyttet til bruksmønster og 

tilstedeværelse. I materialet som er mottatt fra institusjonene, er det for 36 av de 89 

campusene oppgitt at de har registreringer av rombruken i studentarealene. Ettersom dette 

ofte er store campuser, utgjør det over halvparten av sektorens totale areal. For ansattes 

arealer ligger tallene lavere: det er oppgitt at 19 campuser har registrert bruksmønster og 

tilstedeværelse, som samlet utgjør omtrent en fjerdedel av sektorens areal.   

For studentenes bruksmønster er det sett på flere kvalitative undersøkelser, og fokusert på 

tre temaer: 1) tidsbruk/booking, 2) erfaringer med bruk av ulike fysiske læringsarenaer, og   

3) pedagogikk og eksamensavvikling. Samlet indikerer disse undersøkelsene et behov for 

fysiske endringer i studentenes arealer, primært utforming av undervisningsarealer og 

arealer for gruppearbeid.  

Undervisningsarealene må i større grad tilpasses ny digital praksis, med strømming av 

forelesninger og andre nye undervisningsformer, økt bruk av digitale enheter og et større 

arealbehov ved hver plass som følge av økt utstyr hos studentene. Ved flere institusjoner har 

studenter/ansatte etterspurt flere grupperom, på tross av at det faktisk har vært tilgang på 

ledige grupperom. Det ser ut til at attraktiviteten av arealene er den mest kritiske faktoren for 

at grupperom faktisk benyttes. Studentene ønsker å utføre gruppearbeid nær attraktive 

sosiale soner, enten i lukkede rom eller som del av den åpne, sosiale arenaen. «Terskelen» 

for å bevege seg litt lenger unna den attraktive sonen for å finne ledige grupperom, er høy. 

Hoveddelen av de ansattes arealer er innenfor en cellekontorstruktur, men enkelte 

institusjoner prøver også ut andre arbeidsplasskonsepter. Det påpekes behov for flere 

kontorer og/eller større fleksibilitet ved mange institusjoner, samtidig som få institusjoner har 

kartlagt de ansattes tilstedeværelse på kontorene/arbeidsplassene. Dette inntrykket 

forsterkes av fem arealstudier Statsbygg har utført i sektoren.  

Byggenes egnethet for bruk og brukere handler primært om fysiske strukturer for å ivareta 

generalitet og fleksibilitet m.m., og universell utforming (uu) av bygningsmassen. For de 

fysiske strukturene er det lite materiale på et aggregert nivå, og i rapporten er det derfor kun 

vist eksempler. For universell utforming påpekes at dette i stor grad fanges opp av forskrifts-

krav, og at det derfor nå er lite registreringer på området. Databasen Bygg for alle er et 

nettsted som driftes av Statsbygg og som kan benyttes for å finne uu-status for konkrete 

bygg. Statsbygg har registrert alle sine bygg i databasen, og aggregerte data derfra indikerer 

at det for nærmere 50% av bygningsmassen rapporteres god uu-status.  
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Det «digitale paradigmeskiftet» er også del av den funksjonelle dimensjonen. På dette 

området fanger ikke DBH-basen opp den reelle situasjonen. Eksempelvis fører måten 

studentene registreres på til at datamaterialet viser at institusjonene har lave andeler 

nettstudenter, samtidig som praksis viser at f.eks. strømming av forelesninger er en økende 

trend. Denne trenden får stor innvirkning på campusarealene både mht. tilstedeværelse og 

fysisk utforming. Det er også et stort behov for at alle typer sosiale soner får et stort løft mht. 

økte antall strømuttak for digitale enheter. Ny pedagogikk og digital eksamen er også på full 

fart inn, og digitalisering innen bygningsmessig drift m.m. er også midt i en omstilling. 

For den funksjonelle dimensjonen er det et stort behov for flere arealstudier, kartleggings-

prosjekter, studier av bruksmønstre og analyser av byggenes egnethet. De institusjonene 

som har gjennomført slike studier påpeker også nytten av å videreutvikle dette fagområdet, 

bl.a. for å kunne utnytte eksisterende bygningsmasse bedre, og å øke kunnskapen om 

endrede behov knyttet til ny teknologi og nye arbeidsformer. 

7 Miljødimensjonen  

Miljødimensjonen har primært handlet om å se hvordan UH-sektoren ivaretar sin andel av 

«det grønne skiftet» som må gjennomføres. Hovedfokuset har vært hvordan 

byggene/anleggene i UH-sektoren påvirker sine omgivelser.  

Kildegrunnlaget til miljødimensjonen har vært uensartet, og i rapporten er omtalen derfor 

avgrenset til følgende hovedtemaer: 

 Miljømål for UH-sektoren 

 Merkeordninger benyttet i UH-sektoren 

 Energi – energiforbruk, energikilder og målinger 

 Klimagassregnskap 

 Materialbruk og tekniske løsninger 

 Driftsrutiner 

 Andre tiltak som trekkes frem fra institusjonenes side 

Andre temaer som berører miljødimensjonen, som lokalisering, brukeratferd, planløsning og 

arealeffektivitet, omtales i kapittel 3 og 5. Miljømålene styres av en hierarkisk struktur. 

Sektoren må forholde seg til internasjonale forpliktelser, nasjonale forpliktelser og miljømål 

avhengig av forvaltningsregime. I noen tilfeller utarbeider UH-institusjonene egne miljømål 

som omtales i campusutviklingsplaner, masterplaner eller andre styringsdokumenter. Et fåtall 

av institusjonene rapporterer på miljømål i egne miljørapporter.  

Blant merkeordningene benyttet i UH-sektoren fokuseres her mest på energimerket. 

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Datagrunnlaget har 

vært basert på institusjonenes egne oversikter over energimerket, sammen med en 

Statsbyggrapport, basert på en gjennomgang av egne eiendommer i 2015. Fra dette 

datagrunnlaget er status for sektoren at 36 % av sektorens bygningsmasse, målt i areal, har 

ukjent energikarakter og 49 % har ukjent oppvarmingskarakter. Det er grunneier som har 

ansvaret for å utarbeide energiattester, og ved sammenligning mellom forvaltningsregimene 

har institusjonene best oversikt over den bygningsmassen institusjonene forvalter selv og 

den bygningsmassen som leies av Statsbygg. Det kommer frem at de selvforvaltende 

institusjonene har størst areal med de laveste energikarakterer (dårligst), noe som 

sannsynligvis henger sammen med at disse institusjonene har størst areal med de dårligste 

tilstandsgradene. Den største andelen av bygningsmassen med rød (laveste) oppvarmings-

karakter er derimot forvaltet av Statsbygg.  
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Øvrige merkeordninger som benyttes av noen av institusjonene i UH-sektoren er BREEAM, 

Miljøfyrtårn og Miljøpartner. 

Hver institusjon har sendt informasjon om sitt eget energiforbruk som grunnlag for denne 

rapporten. Samlet sett utgjør dette et datagrunnlag som ikke er komplett og ikke enhetlig. 

Datagrunnlaget er ikke komplett fordi energiforbruket i flere av leieforholdene institusjonene 

har med private utleiere er inkludert i husleien. Datagrunnlaget er ikke enhetlig fordi forbruket 

måles mot forskjellig arealbegreper/-typer, og det varierer hvorvidt forbruket er steds- og 

graddagskorrigert. Videre er forbruket basert på målinger som ikke er detaljerte nok. Dette 

medfører at rapportert energiforbruk knyttet til lokaler ofte inkluderer brukerrelatert forbruk. 

Mangelen på oversikt over eget forbruk, enten det kommer av at institusjonene ikke 

faktureres for det direkte, eller at de ikke kan skille ut brukerrelatert forbruk, henger sammen 

med målingsstrukturen. Konsekvensen av dagens målepraksis er at det i mange tilfeller 

mangles insitamenter for energisparing. Når det er sagt er flere av institusjonene opptatt av å 

ha gode driftsrutiner, og flere av institusjonene, med UiO, UiB og NTNU i spissen, 

gjennomfører årlige ENØK-tiltak som ett ledd i å nå egne miljømål. 
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1 Innledende del – Rapport B 

1.1 Om oppdraget 

Statsbygg har fått i oppdrag av 21.02.2017 å bistå Kunnskapsdepartementet (KD) i deres 

arbeid med ny plan for universitets- og høgskolebygg (UH-sektoren). KDs arbeid er primært 

å utvikle en helhetlig plan som skal ligge til grunn for utvikling, forvaltning og investering i 

eksisterende og fremtidige statlige UH-bygg, og dette inngår i deres arbeid med neste 

langtidsplan for sektoren (2019-2022) som skal legges frem høsten 2018. 

Oppdraget ble utvidet med tilleggsavtale august 2017, med sikte på fordypninger knyttet til 

uensartet kildegrunnlag og/eller relatert til ulike problemstillinger.  

Statsbyggs oppdrag er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om dagens situasjon, og dette 

skal benyttes i departementets arbeid. Kunnskapsgrunnlaget skal ta utgangspunkt i den 

fysiske dimensjonen (eiendomsdata, areal, bygg, fysisk struktur, osv.), og se denne i 

sammenheng med andre dimensjoner:  

- Persondimensjon (studenter, ansatte) 

- Økonomisk dimensjon (leiekostnader, FDV-kostnader, verdifastsettelse m.m.) 

- Funksjonell dimensjon (egnethet for dagens og/eller fremtidens bruk og nye 

arbeidsformer, bygningenes tilpasningsevne, universell utforming, tilstandsgrad, 

vernestatus osv.) 

- Miljødimensjonen (elementer relatert til bærekraftighet)  

Dimensjonene og relasjonene mellom dem skal også sees i et fremtidsperspektiv. 

Det var i Rapport A angitt en foreløpig inndeling i fire leveranser A – D. Denne rapporten er 

«Rapport B», og justert inndeling av innhold/kapittelinndelingene er som følger:  

- Rapport A  

o Generell del 

o Persondimensjon 

o Fysisk dimensjon – hoveddata 

- Rapport B  

o Visjoner og strategiske mål  

o Kunnskapsproduksjon 

o Campusutvikling og lokalsamfunn 

o Byggeaktiviteten i UH-sektoren 

o Funksjonell dimensjon – bygg  

o Miljødimensjon  

- Rapport C  

o Økonomisk dimensjon 

- Rapport D  

o Utdypning av enkelte temaer  

o Rammebetingelser for sektoren 

Som vedlegg til rapporten overleveres de tallfestede delene av datagrunnlaget som websider 

i PowerBI (URL), slik at KD selv kan finne egnede grafer for problemstillinger de ønsker å 

belyse. For hver dimensjon vil det bli redegjort for hva slags data som kan hentes ut. 

1.2 Om gjennomføring av Rapport B 

Det vises innledningsvis til omtale av prosess og kilder i Rapport A, kap. 1.  
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Rapport B har i større grad enn Rapport A benyttet materiale tilsendt fra institusjonene som 

hovedkilder for rapporten. Materialet er imidlertid supplert med innhenting av data fra andre 

kilder og/eller beregningsverktøy, eksempelvis fra Klimagassregnskap.no og tilsvarende, i 

tillegg til offentlige kilder som Database for statistikk om høgre utdanning (DBH-basen), 

kommuneplaner, matrikkelinformasjon m.m. Der det har vært mulig, er det foretatt 

triangulering mellom flere kilder. 

Rapporten(e) er utarbeidet av Statsbyggs avdeling for Rådgivning og tidligfase (v/ seksjon 

RA - Areal og konseptutvikling), med bistand fra andre deler av organisasjonen, bl.a. 

Eiendomsavdelingen (v/ EF – forvaltningsstab og EA – anskaffelse og avhending) og Faglig 

ressurssenter.   

I tillegg har fem studenter vært involvert i bearbeiding av data gjennom sommerjobb og 

deltidsengasjement: Øyvind Kragh Kjos, Helene Aamlid, Vilde Moltu Haaby, Jordan 

Regalario, Magnus Åstebøl. PWC v/ Anders Ask er engasjert for analyser relatert til den 

økonomiske dimensjonen (primært i Rapport C).  

Arbeidet har vært ledet av Sidsel Jerkø (prosjektleder) og Steffen Gretland.  

 

1.3 Utfordringer i Rapport B 

Målbarhet og visualisering 

Dimensjonene som inngår i Rapport B er i vesentlig mindre grad knyttet til tallfestede verdier 

enn persondimensjon og hoveddata (Rapport A) og økonomisk dimensjon (Rapport C). 

Rapport B omhandler institusjonenes strategiske mål, campusutviklingsplaner, funksjonelle 

aspekter knyttet til bruk/bruksmønster, kunnskapsproduksjon, samt miljødimensjonen. 

Innenfor disse dimensjonene er det kun noen få elementer som er direkte og entydige 

målbare størrelser. Dette innebærer at en gjennomgang av fakta vil ha større innslag av 

skjønn, og at grunnlagsmaterialet fra institusjonene må tolkes inn i en annen form eller gis en 

tallverdi før informasjonen kan aggregeres for å se mønsteret i hele sektoren samlet. Det er 

tilstrebet «objektivitet» eller en enhetlig og etterprøvbar tilnærming i denne skjønnsutøvelsen, 

så langt det har latt seg gjøre. 

Dimensjonene i Rapport B er på denne bakgrunn fremstilt visuelt på andre måter enn 

dimensjonene i Rapport A og C. Det er benyttet ulike typer diagrammer e.l. der det har vært 

mulig å omforme informasjonen til tallverdier, og for andre spesifikke formål er det benyttet 

matriser og/eller andre grafiske fremstillinger som vi som forfattere av rapporten selv har 

utviklet for det aktuelle formål.  
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2 Visjoner, mål og strategidokumenter 

2.1 Innledning 

2.1.1 Om krav til mål- og strategidokumenter for UH-sektoren 

Alle statlige virksomheter må utarbeide relevante mål- og styringsdokumenter. Årsrapportene 

er ett av de viktigste strategiske styringsdokumentene. For UH-sektoren er veiledning til 

årsrapportenes innhold gitt i vedlegg til tildelingsbrev: Rapporteringskrav for Årsrapport.  

I Rapporteringskravene for Årsrapport (2016-2017) står bl.a.: 

Årsrapporten skal være et strategisk dokument som gir god informasjon til 

departementet om institusjonens resultater, mål og planer. Dokumentet bør vise hva 

institusjonen har lyktes med, hva som er sentrale utfordringer, og hvordan disse skal 

møtes. Departementet mener årsrapporten også bør være et viktig dokument for 

institusjonens egen resultatoppfølging og planlegging. 

Institusjonene skal fastsette en langsiktig plan jf. hovedinstruksen1. Mange av institusjonene 

har utarbeidet slike strategidokumenter som supplement til årsrapportene, eller har benyttet 

campusutviklingsplanene til å utdype de langsiktige og strategiske målene (se kap. 3 og 4). 

Dette kapitlet har fokus på langsiktige strategiske mål, og eventuelle sammenhenger. Det er 

ikke tatt med virksomhetsinterne økonomiske mål og resultatoppfølging av disse.  

2.1.2 Føringer for innhold i mål- og strategidokumentene  

Regjeringen: 

Regjeringen har fastsatt langsiktige prioriteringer for forskning og høyere utdanning i Meld. 

St. 7 (2014-2015): Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Det sies der 

innledningsvis at de vil trappe opp bevilgningene til forskning og høyere utdanning innenfor 

seks langsiktige prioriteringer, samtidig som de sier at det også vil være nødvendig med 

moderne og funksjonelle bygg med tidsriktig utstyr.  

De seks langsiktige prioriteringene er: 

 Hav 

 Klima, miljø og miljøvennlig energi 

 Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester 

 Muliggjørende teknologier 

 Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv 

 Verdensledende fagmiljøer 

Kunnskapsdepartementet (KD): 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt overordnede og langsiktige mål for forskning og 

høyere utdanning jf. Prop. 1 S (2017-2018), og tilsvarende i foregående år:  

 Høg kvalitet i utdanning og forskning 

 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

 God tilgang til utdanning 

 Effektiv, mangfoldig og solid høgre utdanningssektor og forskningssystem 

Institusjonene kan også sette egne strategiske mål og/eller visjoner for utvikling.   

                                                           
1
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Hovedinstruks-for-okonomiforvaltningen-ved-statlige-

universiteter-og-hoyskoler/id765252/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Hovedinstruks-for-okonomiforvaltningen-ved-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id765252/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Hovedinstruks-for-okonomiforvaltningen-ved-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id765252/
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Forskningsrådet (NFR): 

Forskningsrådet er underliggende etat for KD, og utarbeider forskningsprogrammer som er 

med på å finansiere forskningen i sektoren. NFRs hoved-strategi for perioden 2015-2020 

Forskning for innovasjon og bærekraft tar utgangspunkt i to overordnede 

samfunnsutfordringer: samfunnet må bli mer innovativt, både i privat og offentlig sektor, og 

mer bærekraftig på alle måter. NFR har definert seks målområder: 

 Styrke satsingen på grensesprengende forskning og nyskaping 

 Styrke forskningen som bidrar til bærekraftige løsninger i samfunn og næringsliv 

 Styrke satsinger som bidrar til et mer forskningsorientert og innovativt næringsliv 

 Bidra til en offentlig sektor som utnytter forskning i fornyelsesarbeidet 

 Bidra til økt internasjonalt samarbeid og EU-deltakelse 

 Være et strategisk forskningsråd som bidrar til mer helhet og fornyelse i forskningssystemet. 

På grunnlag av den overordnede strategien har NFR utarbeidet ulike underliggende policy-

dokumenter som utdyper og konkretiserer NFRs ambisjoner på særlig viktige områder. 

Rapporteringskrav for UH-institusjonenes årsrapporter 

I sine årsrapporter må institusjonene rapportere resultater og vurdere måloppnåelse på egne 

virksomhetsmål, og de må vurdere framtidsutsikter for virksomheten. Årsrapportene skal 

følge en felles struktur, basert på følgende fellesstatlige mal: 

I. Styrets beretning 

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

III. Årets aktiviteter og resultater 

IV. Styring og kontroll i virksomheten 

V. Vurdering av framtidsutsikter  

VI. Årsregnskap  

Av årsrapporten skal institusjonenes viktigste prioriteringer fremgå (primært omtalt som del 

av styrets beretning og under vurdering av framtidsutsikter). Under vurderingen av 

framtidsutsiktene skal institusjonene gi en overordnet risikovurdering og omtale planer med 

virksomhetsmål og styringsparametere, samt ev. ambisjonsnivå. Rapporteringen skal ta 

hensyn til både ettårig og flerårig perspektiv. 

Institusjonene må også beskrive resultater og måloppnåelse av øremerkede midler. Dette 

kan være midler til oppgraderinger av bygg ved selvforvaltende institusjoner, midler til 

samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger (SAKS-midler), eller annet. 

 

2.2 Institusjonenes dokumenter 

2.2.1 Institusjonenes strategidokumenter 

Dette kapittelet handler om virksomhetenes visjoner og strategiske mål for egen kjerne-

aktivitet, ikke om fysiske utviklingsplaner.  

I et fysisk utviklingsperspektiv vil de strategiske målene for kjerneaktiviteten kunne gi en 

forankring for «prosjektutløsende behov» for et mulig byggeprosjekt. Bygge- og leiesaks-

instruksen er tett knyttet til Utredningsinstruksen, og for et mulig nytt byggetiltak legges det 

stadig større vekt på behovsanalyse/begrunnelse relatert til de strategiske målene. 

Fysiske utviklingsplaner som campusutviklingsplaner, masterplaner, utredninger knyttet til 

mulige nye byggeprosjekter eller andre planer for fysisk utvikling av institusjonene kommer i 
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tillegg til de rene strategidokumentene. Disse omtales i kap. 3 Campusutvikling og lokal-

samfunn og kap. 4 Fremtid og vekst/begrensninger. 

Alle institusjonene har utarbeidet årsrapporter i tråd med føringene fra KD.  

Mange av institusjonene har i tillegg utarbeidet egne «strategiplaner» som redegjør for 

institusjonenes strategiske mål, oftest med samme tidshorisont/fremtidsperspektiv som 

årsrapportenes framtidsvurderinger.  

Det vises først en oversikt over hvilke strategidokumenter institusjonene har utarbeidet for 

egen kjerneaktivitet. Oversikten er utarbeidet på grunnlag av det institusjonene har sendt til 

oss i Statsbygg som grunnlag for denne rapporten, etter gjennomgang på intervjurunden av 

hvilke dokumenter de selv har oppgitt at de har utarbeidet. Vi må ta forbehold om at det kan 

finnes flere strategiske dokumenter for flere typer formål, som vi ikke har oversikt over. 

I oversiktene/matrisene under er institusjonene gruppert slik at universitetene (U) nevnes 

først, deretter statlige vitenskapelige høgskoler (SVH), og sist statlige høgskoler (SH). SVH-

gruppa er gitt en svak grå farge for at gruppene raskt kan skilles fra hverandre. 

Inst. Årsr. Egen strategi for kjerneaktivitet Andre strategidokumenter  

UiA X Strategi 2016-2020  

UiB X Hav-Liv-Samfunn Strategi 2016-2022 Masterplan for bygningsmassen (2017) 

UiO X Strategi 2020  Vedlikeholdsstrategi (2015) 

 Strategi for Livsvitenskap. 

 Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsstrat. 

 Langtidsplan for høyere utd., utdrag fra St.m 7  
(2014-15) 

 Masterplan og flere KVUer kan ha strategiske  
elementer (Tullinløkka, Odontologi m.m.). 

UiS X Strategi 2013-2020  

UiT X Strategi 2014-2020  

UN X   

NMBU X Strategi 2014-2018 Digitaliseringsstrategi for drift og forvaltn. 2014-18 

NTNU X   NTNU 2060 – visjon for campusutvikling 

 Inspirerende og innovativ,  masterplan 2014 

 KVU: Ocean Space  

AHO X  Mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom 
AHO, KHiO og NMH (2017) 

HiM X Strategisk plan 2020  

NHH X Strategi 2014-2017 
(PPP om arbeid med strategi 2018-21) 

 

NIH X Strategi 2016-2020: Kunnskap i 
bevegelse 

 

NMH X  Mulighetsstudie – se AHO 

HINN X   

HiOA X Strategi 2020 
Langtidsplan 2017-2019 

 

HSN X  Søknad om akkreditering som universitet, 2017. 

HVL X  Strategisk arealplan, 2017 (Bergen, Haugesund, 
Sogndal) 

HVO X Strategiplan 2017-2020  

HiØ X Strategisk plan 2015-2018  

KHiO X  Mulighetsstudie – se AHO 

SamH X   

 

De strategiske planene som er knyttet til årsrapportene omhandler institusjonenes 

kjerneaktiviteter, og redegjør for ambisjoner om videreutvikling av den faglige virksomheten. 



18 
 

De andre strategidokumentene (kolonnen lengst til høyre) er i større grad en blanding av 

planer for faglig utvikling og utvikling av fysisk struktur rundt institusjonenes kjerneaktivitet. 

Både masterplaner, strategiske arealplaner, digitaliseringsstrategier for drift og forvaltning og 

vedlikeholdsstrategier er i prinsippet utviklingsplaner for den fysiske strukturen, eller for 

administrative systemer/organisering. Dokumentene kan også være relatert til kjerne-

aktiviteten, som for eksempel mulighetsstudien for samarbeid mellom AHO, KHiO, NMH.   

Mange av institusjonene har planer om store byggetiltak som faller innenfor Finans-

departementets KS-ordning med krav til å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU). Selv 

om KVUene omtaler strategier for kjerneaktiviteten, er hensikten med utredningen primært et 

beslutningsgrunnlag for valg av løsning for ett konkret byggetiltak, se kap. 4.2. 

To av de strategiske planene vi har mottatt handler direkte om videreutvikling av konkrete 

fagfelt som er viktige for de aktuelle institusjonene: UiO og NTNU.   

Søknaden fra HSN om akkreditering som universitet er også et viktig strategisk dokument. 

2.2.2 Tidshorisonter 

Oversikten under viser hvilke tidshorisonter institusjonene har for sine strategiske mål iht. 

strategiplanene institusjonene har utarbeidet for egen kjerneaktivitet.  

Der ikke annet er oppgitt, er det Årsrapport for 2016 som ligger til grunn for oppsettet. 

Inst. Strategiokumenter Tidshorisont 

Årsr. Strategi Annet  17 18 19 20 21 22 23 24 25 2060 

UiA X Strategi 2016-2020           

UiB X Hav-Liv-Samfunn Strategi 
2016-2022 

          

UiO X Strategi 2020 
+ Flere tematiske * 

         (x) 

UiS X Strategi 2013-2020           

UiT X Strategi 2014-2020           

UN X            

NMBU X Strategi 2014-2018           

NTNU X Diverse          X 

AHO X
2
            

HiM X Strategisk plan 2020           

NHH X Strategi 2014-2017           

NIH X Strategi 2016-2020           

NMH X            

HINN X            

HiOA X Strategi 2020           

HSN X            

HVL X            

HVO X Strategiplan 2017-2020           

HiØ X Strategisk plan 2015-2018           

KHiO X            

SamH X            

 

 

 

 

                                                           
2
 Vår informasjon for AHO er basert på Årsrapport for 2015 
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Oversikten viser at: 

 5 institusjoner har svært kort tidshorisont nå – kun 1-2 år frem i tid, hvorav 3 stk. ikke har 

strategiske planer utover inneværende år (2017).  

 8 institusjoner (dvs. over en tredjedel av 21 institusjoner) har en tidshorisont på 3-4 år 

frem i tid for sine strategiske planer. 

 6 av institusjonene har litt lenger tidshorisont, dvs. 5-6 år frem i tid (en av disse har 9 år). 

 2 av institusjonene har flere typer strategi-dokumenter med ulike temaer og flere 

horisonter, men i prinsippet har de tilstrebet langsiktige strategier (UiO og NTNU). 

2.2.3 Hva rapporterer institusjonene? 

Alle årsrapportene omhandler alle de temaene de er bedt om å rapportere på, og de følger i 

hovedsak den oppsatte malen for rapportering, men med individuelle varianter. Fokus i 

denne rapporten er imidlertid kun de elementene som går på visjoner og strategier, så det er 

primært sett på styrenes beretninger og institusjonenes vurderinger av framtidsutsikter.  

Årsrapportene 

Introduksjon til virksomheten og hovedtall – samt styring/kontroll og årsregnskapet  

«Virksomheten og hovedtall» er faktabasert informasjon som Statsbygg omhandler i andre 

deler av dette kunnskapsgrunnlaget, og dette omtales ikke nærmere som del av «visjoner, 

mål og strategier». Det samme gjelder selve årsregnskapet. De virksomhetsinterne styrings- 

og kontrollsystemene er ikke del av denne rapportens fokus.  

Årets aktiviteter og resultater 

Institusjonene følger grundig opp rapportering på de fire sektormålene som KD har satt krav 

om. De fleste institusjonene har rapportert på virksomhetsmål og målbare styrings-

parametere i fht. måloppnåelse. Grad av måloppnåelse i 2016 for årets aktiviteter iht. 

sektormålene er ikke medtatt i denne rapporten, ettersom KD har fokus på disse temaene i 

virksomhetsstyringen. 

Styrenes beretninger, samt «Vurdering av framtidsutsikter» 

Styrenes beretninger representerer de «universitetspolitiske visjonene», og sees her 

sammen med institusjonenes vurdering av framtidsutsikter og strategier i årsrapportene. 

Dette er grunnlaget for våre oppsett i dette kapitlet. 

Utviklingsavtaler3 

Innhold i utviklingsavtalene ligger i tildelingsbrevene, som er tilgjengelige på regjeringen.no. 

Fem institusjoner har pilot på utviklingsavtaler med KD f.o.m 2017, og de skal rapportere 

status for oppfølging av denne avtalen i neste årsrapport. De fem institusjonene er NTNU, 

UiO, UiS, HSN og HiØ. Flere av disse har omtalt disse utviklingsavtalene også i årsrapport 

for 2016, men det utdypes ikke her. Ordningen vil bli utvidet med ytterligere fem institusjoner 

i 2018, og tanken er at alle institusjonene skal ha utviklingsavtaler f.o.m. 2019. 

Andre strategidokumenter 

Strategiplaner 

Litt over halvparten av institusjonene (13 av 21 institusjoner) har separate strategiplaner i 

tillegg til årsrapportene. Innholdet i strategiplanene er imidlertid hentet fra årsrapportene 

(eller omvendt), og i dokumentene er mål og framtidsutsikter utdypet og illustrert, mens 

                                                           
3
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-2017/id2522004/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-2017/id2522004/
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utfordringene/risikoelementene knyttet til de samme framtidsutsiktene er utelatt. 

Strategiplanene har også samme tidshorisont som omtalene i årsrapportene. På denne 

bakgrunn forholder vi oss primært til årsrapportene mht. mål og strategier. 

Andre dokumenter 

De strategiske planene om videreutvikling av enkelte fagfelt innenfor UiO og NTNU er del av 

grunnlaget, samt at HSNs søknad om akkreditering benyttes som supplerende materiale. 
 

2.3  Institusjonenes mål 

2.3.1 Egne mål og faglig fokus  

Først gis en grov hovedoversikt over hvilke strategiske mål institusjonene har vektlagt. Det 

bemerkes at det ikke alltid var like enkelt å finne institusjonenes hovedfokus og/eller faglige 

satsningsområder i årsrapportene eller på institusjonenes hjemmesider, og det derfor kan 

være punkter som ikke er riktig prioritert.  

Noen forkortelser:    ERC = European Research Council 

    SFF  = Senter for Fremragende Forskning  

    IRIS = International Research Institute of Stavanger 

Inst. Egne visjoner og strategiske mål  Fokus byggebehov 

UiA Etablering av SFF (MatRIC) og forskningsdrevet innovasjon (SFI 
Offshore Mechatronics) er suksesser som skal videreføres. 

 Læring og utdanning for framtiden – kvalitet i lærerutdanninga 

 Globalt mindset – internasjonalt fokus og globale samfunn 

 Samfunnsengasjement og nyskaping – samspill m næringsliv 

- Mechatronics Innovation Lab  
  (MIL) (Grimstad). 
- Studentvekst = arealbehov 

UiB Hav – Liv – Samfunn (ha fagmiljøer i verdensklasse) 

 Marin forskning (mat.-nat. fakultet) 

 Klima og energiomstilling (mat.-nat. fakultet) 

 Globale samfunnsutfordringer (medisinsk-odontologiske fak.) 

Seks «kunnskapsklynger» under 
utvikling (Media City, Helse, 
Marin forskning, klimaforskning, 
energi og teknologi, middelalder) 

UiO Opprettholde ledende posisjon mht. ERC og SFF. 
Innovasjonsløft og Tverrfaglige satsinger: 

 UiO:Energi – tverrfaglig plattform og møteplass 

 UiO:Livsvitenskap – konvergensmiljø - samf.utfordr. helse/miljø 

 UiO:Norden – det nordiske i internasjonal kontekst 

Gjennomføre Masterplan for UiO  

UiS Spissing av faglig og innovativ profil, og samarbeid med IRIS m.fl. 

 Økt innovasjon, entrepr.skap og kunnsk.deling for ny/omstilling 

 Økt volum på studentenes innovasjons- og entrepr.skaps-akt. 

 Styrket digital komp. og økt internasjonalisering i lærerutd. 

 Økt attraktivitet gjennom studentmobilitet. 

- Formidl. Arkeologisk museum 
- Nytt tekno- og innovasj.bygg 
- Areal til sykepleiestud. 
- Arealeffektiviseringstiltak 

UiT Skal være internasj. ledende i 5 satsingsområder; se Drivkraft i nord 

 Energi, klima, samfunn og miljø – utviklingen i arktis 

 Helse, velferd, livskvalitet – attraktive samfunn i nord; 

 Samfunnsutvikling, demokratisering – konflikter i nord; & globalt 

 Teknologi – fokus næring i nord og i hardt klima; avstander. 

 Bærekraftig bruk av naturressurser – marine ressurser, folkerett 

- MH II 
- Nybygg for Lærerutdanning  
- Nybygg for biologimiljø 
- Nytt universitetsmuseum 
- Digital infrastruktur 

NU Bli et sterkt profesjonsuniversitet; styrke PhD-områdene; 3 satsinger 

 Blå og grønn vekst – bioøkonomi & havbruk; mat/klima/energi 

 Velferd, helse og oppvekst – profesjonsutdanningene  

 Innovasjon og entreprenørskap – økonomi & ledelsesmiljø 

Blått Bygg i Bodø 

NMBU Skape faglige synergier via tverrfaglig utvikling.  

 Synergi mellom miljø, biovitenskap, veterinærmedisin, 
teknologi, arealplanlegging og økonomi – skal bidra til: 

 Det grønne skiftet – globale miljø & klimautfordringer 

- Campus Ås og ny campusplan 
- Verdibevarende vedlikehold 

NTNU Teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, og mange profesjonsutd. 

 Bærekraft – både miljømessige, økonomiske og sosiale forhold 

 Energi – energikilder, energilagring, forbruk og transport 

 Havrom – et bredt spekter av temaer 

 Helse – forebyggende, diagnostikk/terapi, velferdsteknologi ++ 

Campusutvikling i sentrum 
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AHO Mål: posisjon som en av de internasjonalt ledende arkitektur- og 
designskolene (iht. egen vurdering ambisiøst, men realistisk). 

 Bygge på skolens praksisforankring og akademisk tradisjon 

 Kjernefag: arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur, design 

 Marin og offshore næring – skipsdesign 

 Tjenestedesign og helsesektor 

 Trenæringen og innovasjon; Bærekraftig arkitektur og landskap 

 

HiM Faglige satsingsområder: 

 Logistikk og fag som støtter dette 

 Helse- og sosialfag; helselogistikk og sport management 

 Organisering, verdikjeder, verdinettverk, velferdstjenester 

 

NHH Styrke/spisse kjernefag for NHH mht. kvalitet, forskning m.m., pluss: 

 Digitalisering, teknologiforståelse og innovasjon 

 Internasjonalisering (og internasjonale samarbeidsparter) 

 Synlighet og samarbeid med eksterne virksomheter og alumni
4
 

 Bedriftsøkonomiske fagmiljøer 

 

NIH Visjon: Kunnskap i bevegelse, Verdier: Troverdig, åpen, engasjert. 

 Bredde og topp, alle typer bevegelsesaktiviteter, alle brukere 

 Nasjonalt kunnskapssenter og internasjonalt ledende innen 
idrettsvitenskap 

 

NMH Mål: høyt faglig nivå på alle måter; kvalitet og fornyelse. 

 Studenten i front og sterke fagmiljøer 

 Kunst og vitenskap i samspill 

 Kultur for samhandling og NMH i dialog med omverdenen 

Etablere Arne Nordheim-senter 

HINN Ny-fusjonert (HiL og HiH); fokus er å bli EN organisasjon  
Basis: Profesjonsutdanninger og distriktshøskolestruktur 

 Praksisrettet og anvendt forskning med regional tilknytn.  

 Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling 

 Innovasjon i tjenesteyting 

 Anvendt økologi 

 

HiOA Basis: Profesjonsutdanninger – stor bredde. Satsingsområder: 

 Kvalitetsarbeid;  Internasjonalisering 

 Profesjonsrelevant FoU; utvikle profesj. sammen m næringsliv 

 Digitalisering;  Administrasjon for fremtiden  

 

HSN Visjon: Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig. 

 Profesjons- og arbeidslivsrettet hovedprofil. Anvendt FoU.  

 Flercampuskonsept; 4 fakulteter på tvers av 8 byer.  

 Utvikle nettbaserte studietilbud og digitale verktøy for læring 

 Målområder: HSN digital; HSN partnerskap; HSN profesjon. 

 

HVL Ny-fusjonert; fokus på å bli en samlet institusjon og faglig profil. 
Basis: kompetansene i 3 tidligere institusjoner m profesjonsutd. 

 Profesjons- og arbeidslivsrettet, regional-nasjonal-internasjonal 

 Bidra til bærekraftig utvikling på Vestlandet, via innovasjon 

 Nasjonalt ledende for grunnskolelærer-utdanningene 

 

HVO Videreutvikle posisjon som akademisk kunnskapsverksemd.. 

 Styrke posisjon for lærerutd. I regionen 

 Være ledende yrkesretta medieutdanning i Norge 

 Tyngdepunkt for nynorsk språk og kultur (sammen m flere) 

 I front på fleksible studietilbud, og videreutvikle flere fagtilbud. 

Mediebygg 

HiØ Visjon: Møter fremtiden med grenseløs kunnskap.  

 Grenseløst: geografisk, faglig, kulturelt og organisatorisk..  

 Flere tiltak for å øke kvalitet, fleksible utd.modeller, digitalisering 

 Internasjonalt: tett samarbeid m Sverige + Norden, Europa mm. 

 

KHiO Utdanner i utøvende profesjoner; må ha tett kontakt med profesjon 

 Mål: faglig høyt nivå, fornyelse, samarbeid mellom kunstarter 

 Skal bidra til verdiskaping via kulturnæring, nytt publikum. 

 

SamH Tar utgangspunkt i det allsamiske og urfolks erfaringer. 

 Samisk språk, tradisjonell kunnskap og innovasjon i sentrum 

 Mange tiltak for å styrke samisk språk, i praksis og akademisk 

 Internasjonalt:  samiske inst. i Norden, EU + urfolksinstitusjoner 

 

                                                           
4
 NHH alumni er et sosialt og faglig nettverk for å styrke kontakt mellom dagens studenter, tidligere studenter, 

og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. 
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I gjennomgangen over er det tilstrebet å se etter det «visjonære, faglige innholdet», som ofte 

kan utløse ønsker og/eller behov for nye investeringer og mulige byggeprosjekter. 

I matrisen under er det tilstrebet å se sammenhengen mellom institusjonenes egne mål og 

de politiske visjonene for sektoren, med utgangspunkt i institusjonenes anførte ambisjoner.  

Tegnforklaring:  Stor runding = «hovedprioritet»,  liten runding = «også nevnt som et viktig fagområde».  

Inst. Hav Klima, miljø  og 
miljøvennlig 

energi 

Fornyelse i off. 
sektor; bedre + 
mer effektive 

velferds-, helse 
og omsorgstj. 

Muliggjørende 
teknologier 

Innovativt og 
omstillingsdyktig 

næringsliv 

Verdensledende 
fagmiljøer 

UiA       
UiB       
UiO       
UiS       
UiT       
UN       
NMBU       
NTNU       
AHO       
HiM       
NHH       
NIH       
NMH       
HINN       
HiOA       
HSN       
HVL       
HVO       
HiØ       
KHiO       
SamH       
 

Det er noen svakheter ved et oppsett som dette. Mål som handler om at virksomheter f.eks. 

ønsker å rette et faglig innhold mot et internasjonalt perspektiv, innebærer ikke nødvendigvis 

at institusjonen har ambisjoner om å bli «verdensledende». «Internasjonalt perspektiv» får da 

liten sirkel osv., og det presiseres at dette er et skjønn der oversikten bare gir et grovt bilde. 

2.3.2 Internasjonalisering og ambisjoner  

Institusjonenes visjoner og strategier handler ikke bare om faglig fokus, men også om høyere 

kvalitet i forskning og utdanning. Kunnskapsdepartementets nasjonale styringsparametere 
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som institusjonene skal rapportere på, handler i stor grad om dette. Det er et omfattende 

arbeid å gå nærmere inn på institusjonenes rapporteringer på det feltet, og ligger i tillegg 

utenfor dette kunnskapsgrunnlagets fokus. Det blir derfor ikke nærmere omtalt.  

Kvalitet i forskning og utdanning berører imidlertid også to andre og relaterte temaer: 

institusjonenes ambisjoner om økt internasjonalisering eller verdensledende posisjon, 

og/eller institusjonsopprykk.  

Internasjonalisering handler bl.a. om å henvende seg til utenlandske studenter, forskere 

m.m. I matrisen under har vi raskt sett på de engelske betegnelsene på institusjonene iht. 

deres nettsider, og også tatt med søknader om institusjonsopprykk.  

Inst. Engelsk betegnelse Institusjonsopprykk 

UiA University of Agder  

UiB University of Bergen  

UiO University of Oslo  

UiS University of Stavanger  

UiT The Arctic University of Norway  

UN Nord University  

NMBU Norwegian University of Life Sciences  

NTNU NTNU 
The Norwegian University of Science and Technology 

 

AHO The Oslo School of Architecture and Design  

HiM Molde University College 
Specialized University in Logistics 

 

NHH NHH 
Norwegian School of Economics 

 

NIH Norwegian School of Sport Sciences  

NMH Norwegian Academy of Music  

HINN Inland Norway University of Applied Sciences Jobber med søknad om akkreditering som 
universitet, sende søknad i 2018. 

HiOA Oslo and Akershus University College of Applied 
Sciences 

Søknad om akkreditering som universitet er 
sendt høsten 2017.  Er godkjent.  

HSN University College of Southeast Norway Søknad om akkreditering som universitet er 
sendt 2017.  Benytter allerede mailadresse 
med domenet  @usn.no   

HVL Western Norway University of Applied Sciences Har ambisjon om å søke om akkreditering 
som universitet. 

HVO Volda University College   

HiØ Østfold University College  

KHiO Oslo National Academy of the Arts Søknad om akkreditering som vitenskapelig 
høgskole er sendt høsten 2017. Er godkjent. 

SamH Sami University of Applied Sciences  

 

Søknad om institusjonsopprykk til universitet er i realiteten kun aktuelt for statlige høyskoler. 

Av de seks mest aktuelle ordinære statlige høyskolene er det i dag hele fire som har 

ambisjoner om å bli universitet – HiOA og HSN har allerede søkt om akkreditering, HINN 

planlegger å sende søknad i 2018, mens HVL jobber mot det samme målet.  

KHiO er også i en prosess knyttet til institusjonsopprykk – til statlig vitenskapelig høgskole. 

Samisk høyskole er i denne sammenheng i en særstilling. 

Disse institusjonene er imidlertid ennå høyskoler, og vi ser litt på deres internasjonale profil.   

Det ser ut til at de statlige høyskolene i dag ikke praktiserer enhetlig oversettelse til engelsk 

betegnelse på sine institusjoner, og at de engelske betegnelsene i dag ikke alltid samsvarer 

med det institusjonsnivået en engelskspråklig leser ville forventet.  
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På engelsk er det et skille mellom de to institusjonsnivåene: University = universitet, og 

University College = høyskole tilsvarende dagens norske statlige høyskoler. 

Av dagens syv statlige høyskoler er det fire som betegner seg som «University College» (to 

av disse med tillegg av «of Applied Sciences», dvs. «for anvendt vitenskap»), mens tre av 

dem betegner seg som «University of Applied Sciences». Ulikhetene i de engelske 

begrepene vil kunne gi engelskspråklige lesere uriktig forestilling om hva institusjonen er.  

Det kan også nevnes at HVO har en svært mangelfull hjemmeside på engelsk: under fanen 

Volda University College finnes det kun norskspråklig informasjon (pr. november 2017).  

Mulig sprik mellom ambisjon og virkelighet 

Institusjonenes ambisjonsnivå knyttet til internasjonalisering er ikke systematisk 

sammenholdt med en realitetsorientering mht. hvorvidt ambisjonene er innenfor rekkevidde 

eller ikke; oversiktene over er basert på institusjonenes egne redegjørelser i strategi-

dokumenter og årsrapporter. Det kan imidlertid se ut til at det for enkelte av institusjonene 

kan være en lengre vei å gå før ambisjonene nås.  

2.3.3  Oppsummering om mål og strategier  

De langsiktige politiske visjonene om kunnskapsproduksjonen i UH-sektoren legges av 

regjeringen, mens KD legger opp rapporteringskrav for institusjonene basert på «sektormål» 

som kan være gjennomgående uavhengig av faglige vinklinger, og som kan være målbare.  

Rapporteringene fra sektoren skjer gjennom årsrapportene og DBH, og det er også i 

årsrapportene institusjonene skal redegjøre for langsiktige prioriteringer både for faglige 

vinklinger og fysiske tiltak. Tidshorisontene for institusjonenes årsrapporter er imidlertid 

relativt kort og går sjelden utover tidshorisonten for universitetsstyret, og institusjonenes 

strategier rulleres oftest hvert 3-4 år, som er tidshorisonten for universitetsstyrene.    

Forholdet mellom institusjonenes strategiplaner o.l. og tidshorisontene ble i intervjurunden 

problematisert av flere av institusjonene:  

 NTNU har utarbeidet langsiktige planer for egen virksomhet og for campusutviklingen. De har 

et ønske om at disse planene skal kunne behandles politisk med sikte på å få forpliktende 

vedtak om utvikling (f.eks. via KVUer eller tilsvarende), som en trygghet for sine investeringer. 

Dette får de ikke anledning til å gjøre, bl.a. fordi det ikke vil være mulig for regjeringen å fatte 

forpliktende vedtak som ville måtte iverksettes etter at deres valgte periode er utløpt. 

 Enkelte andre institusjoner har også berørt dette temaet. 

KD har ikke problematisert tidshorisontene for institusjonenes strategier. Men KD har bl.a. på 

sitt «campus-seminar» for UH-sektoren 9. mai 2017 påpekt at sektoren på mange måter nå 

står overfor et paradigmeskifte mht. bl.a. arbeidsformer, arealeffektivitet og campusutvikling, 

og at det er et behov for mer langsiktig planlegging. 
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3 Kunnskapsproduksjon  

3.1 Introduksjon og kilder 

3.1.1 Hva kan måles – og hvor finnes dette 

Kunnskapsproduksjonen er i utgangspunktet en faktor som vanskelig kan måles. Men for å 

kunne danne et bilde av omfanget av kunnskapsproduksjon er det her valgt å søke etter 

elementer som kan måles, og der aggregerte data dermed kan fremstilles visuelt. Kilden er 

DBH-basen og forskningsinformasjonssystemet Cristin.  

Målbare faktorer som kan indikere kunnskapsproduksjon er: 

 Publikasjonsvolum (publikasjonspoeng) 

 Kandidatproduksjon (PhD-kandidater, masterstudenter og bachelorstudenter) 

 Økonomiske tilskudd til forskningsaktivitet 

Publikasjonsvolum 

Institusjonene skal hvert år rapportere til DBH-basen både antall publikasjoner og forfattere i 

form av forfatterandeler, samt publikasjonspoeng.  

Forfatterandeler: Institusjonene blir kreditert ved at forfatterne oppgir institusjonen de tilhører 

som forfatteradresse i publikasjoner. Forfatterandelen regnes ut ved å dividere antall 

forfattere tilknyttet institusjonen, med totalt antall forfattere for publikasjonen.  

Publikasjonsformer: I rapportering til DBH blir forfatterandelene kategorisert etter tre 

grunnformer: 1: Monografier (en bok), 2: Artikler i antologier (bokkapittel), og 3: Artikler i 

vitenskapelige tidsskrifter.  

Kvalitetsnivå: Dette er en rangering av publiseringskanaler etter vitenskapelig kvalitet og 

prestisje. En publiseringskanal er media som utgir vitenskapelige publikasjoner, og dette kan 

være tidsskrifter, forlag, serier, nettsteder. Nivå 2 er vitenskapelige publiseringskanaler med 

særlig høy prestisje.  

Publikasjonspoeng: Dette er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. 

Disse fremkommer ved å multiplisere forfatterandelene med vekting for publikasjonsform og 

kvalitetsnivå på følgende måte: 
      Nivå 1  Nivå 2 

 Artikler i vitenskapelig tidsskrift  1  3 

Artikler i antologier   0,7  1 

Monografier    5  8 

Beregningsmetoden for publikasjonspoeng ble endret for rapporteringsåret 2015. Endringen 

består i at vektingen for publikasjonsform og kvalitetsnivå nå multipliseres med kvadratroten 

av forfatterandelene. I tillegg blir publikasjoner med internasjonalt samforfatterskap ganget 

med en faktor på 1,3. Vi har derfor kun valgt å se på tall for 2015 og 2016. 

Kandidatproduksjon 

Fra og med 2015 har institusjonene rapportert til DBH antall kandidater som har oppnådd 

kvalifikasjon på studieprogrammer som inngår i departementets finansieringssystem. Antall 

oppnådde kvalifikasjoner telles på grunnlag av dato for oppnådd grad i løpet av kalenderåret, 

sammen med etter-rapporterte kandidater fra foregående kalenderår. Departementet har 

detaljert definisjon på hva som regnes som «kandidater».  
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Finansieringskategori: Studiene deles inn i seks ulike grove finansieringskategorier (A-F) 

som følge av ulik grad av lærer- og utstyrsintensitet mellom studier, og A gir høyest uttelling. 

I Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for universiteter og høgskoler, kap. 4 

redegjøres for finansieringssystemet og de ulike indikatorene.5 

Uttelling: Studieprogrammene sorteres etter finansieringskategori A til F, og etter type 

uttelling. Med «type uttelling» menes at studieprogrammene kan få enten enkeluttelling eller 

dobbeluttelling i finansieringssystemet. Dobbeluttelling relateres til andel integrerte 5-6-årige 

studier, som i realiteten tilsvarer 3-årig bachelor + 2-årig master («3+2-modell»). Dette 

bestemmes hos KD avhengig av bl.a. innhold og varighet på studieprogrammet.  

 Enkel uttelling omfatter høgskolekandidater, kandidater med bachelorgrader, mastergrader, 

PPU, videreutdanning i ABIOK, helsesøster og jordmor. 

 Dobbel uttelling omfatter kandidater på integrerte masterprogram og master- og 

profesjonsutdanninger med lengde på 5-6 år. 

Avlagte doktorgrader: Disse rapporteres til DBH to ganger årlig, men i våre oversikter slås 

disse sammen. Avlagte doktorgrader kan bare rapporteres av institusjoner som er NOKUT-

akkreditert for å kunne tildele doktorgrad. Doktorgrader avlagt under coututelle-avtaler6 med 

disputas ved norsk institusjon gis uttelling, og også fremstilling for Dr.philos-graden (selv om 

dette bare omfatter et fåtall; ca 20-30 pr. år). Disputas avlagt i utlandet gir ikke uttelling.   

Dersom kandidaten har hatt et tilsettingsforhold ved en annen norsk utdanningsinstitusjon 

som ikke har rett til å tildele doktorgrad (samarbeidsdoktorgrad), får institusjonen følgende 

uttelling i finansieringsmodellen: 

 Samarbeidsdoktorgrader gir uttelling (20 %) til den UH-institusjonen som har hatt en 

stipendiat ansatt over lengst tidsrom i stipendiatperioden. 

 Gradsgivende institusjon mottar 100 % uttelling, og kan ikke også motta uttelling som 

samarbeidsinstitusjon for den samme graden.  

 Dersom en stipendiat har vært ansatt ved flere institusjoner gis samarbeidsuttelling til den 

institusjonen som har hatt personen ansatt over lengst tid i forbindelse med arbeidet med 

doktorgraden 

 Dersom hovedarbeidsgiver i perioden kandidaten arbeidet med doktorgraden er en aktør 

utenfor UH-sektoren (ikke universitet eller høyskole), gis det uttelling for samarbeids-

doktorgraden til institusjon selv om kandidaten har vært ansatt i en kortere periode. 

 

 

3.2 Forskningsaktivitet 

3.2.1 Publikasjonsvolum 

Innledningsvis gis det et hovedbilde av publikasjonsvolumet ved institusjonene, målt i 

publikasjonspoeng og relatert til andre hovedtall for institusjonene. I Rapport A, pkt. pkt. 2.4.5 

Sammenholding av de tre innfallsvinklene ble det satt opp en graf der institusjonenes areal, 

studenttall og bevilgninger var sammenstillet. Grafen viste de ulike institusjonenes andel av 

sektorens samlede tall for de respektive faktorene. Her er denne grafen supplert med tall for 

institusjonenes publikasjonspoeng, og det er benyttet samme prinsipp (dvs. sektorandeler). 

                                                           
5
 https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-

statsbudsjettet-2018-for-universiteter-og-hogskolar.versj-2.pdf  
6
 Avtale om felles veiledning på doktorgradsnivå mellom to samarbeidende institusjoner er «joint PhD». 

https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2018-for-universiteter-og-hogskolar.versj-2.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2018-for-universiteter-og-hogskolar.versj-2.pdf
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Deretter er det foretatt en nærmere gjennomgang av enkeltelementer som inngår i 

beregningen av publikasjonspoeng, og vist fordeling av publikasjoner på Nivå 1 og Nivå 2, 

samt fordeling på ulike typer publikasjoner: monografier, antologier og periodika artikler. 

 
Figur: Publikasjonspoeng 2016 relatert til hovedtall for størrelsesforhold mellom institusjonene, basert 

på studenter, areal og økonomi, ref. Rapport A, pkt. 2.4.5 Sammenholding av de tre innfallsvinklene 

Grafen viser at universitetene (med unntak av NU) har vesentlig høyere andel publikasjons-

poeng relatert til institusjonenes øvrige hovedtall enn de statlige høyskolene, og at UiO skiller 

seg ut med særlig høy produksjon. De statlige vitenskapelige høyskolene AHO og NMH 

rapporterer publikasjoner til DBH, men det beregnes ikke publikasjonspoeng for disse 

institusjonene, noe som gjenspeiler utøvende fagområder. 

 

 
Figur: Publikasjonspoeng relatert til antall årsverk for vitenskapelig ansatte i 2016.  

https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSectiona6b10bf0803560784037?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection4987f667bce2b4b1de8d?pbi_source=PowerPoint
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Grafen viser at sammenholding av publikasjonspoeng og antall vitenskapelig ansatte gir 

omtrent samme bilde som hovedoversikten over, men på et noe mer detaljert nivå. 

Under er det også medtatt to oversikter over forfatterandeler, a: fordelt på institusjon og 

publiseringsnivå, og b: fordelt på institusjon og publikasjonsform. I de to øverste figurene er 

informasjonen vist med riktige antall forfatterpoeng (kvantitet). I de to nederste figurene er 

informasjonen vist med prosentvis fordeling internt på hver institusjon.  

  
Figurer: Antall forfatterandeler fordelt på institusjonene for a) publiseringsnivå og b) publikasjonsform 

 

  
Figurer: Prosentvis fordeling av forfatterandeler for a) publiseringsnivå og b) publikasjonsform 

 

De tre institusjonene med %-vis høyest forfatterandel på det høyeste og mest prestisjetunge 

nivået (Nivå 2), er NHH, NIH og NMH, dvs. tre av de fem vitenskapelige høgskolene. Like 

bak disse tre kommer to av de største universitetene: UiO og UiB (som også har relativt stort 

produksjonsvolum). Deretter kommer en større gruppe på seks institusjoner – ytterligere fire 

universiteter: UiT, UiS, NTNU, NMBU, pluss to små institusjoner: Samisk Høgskole og 

Høgskolen i Volda. Ved små institusjoner vil nivå 2-andelen kunne variere mye fra år til år. 

De tre institusjonene som skiller seg ut med høyest andel periodika-artikler, dvs. artikler i 

vitenskapelige tidsskrifter med referee-ordning, er NMBU, NHH og NIH. To av de samme 

vitenskapelige høgskolene skiller seg ut også her.  

https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection40ecdf5232d37ad08cce?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection40ecdf5232d37ad08cce?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection40ecdf5232d37ad08cce?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection40ecdf5232d37ad08cce?pbi_source=PowerPoint
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3.3 Studieaktivitet 

3.3.1 Avlagte doktorgrader 

Det tas først med en samlet oversikt over alle avlagte doktorgrader i 2016. Antall 

doktorgrader er fordelt på institusjon og arbeidsgiver. Med «arbeidsgiver» menes om 

kandidaten har institusjonen som arbeidsgiver, eller en ekstern part. 

Oversikten er basert på informasjon i DBH-basen, og det er der ikke mulig å skille på ulike 

campuser – eksempelvis se om en doktorgradskandidat ved NTNU har disputert ved NTNU 

Gjøvik, ved noen av de tidligere høgskolene HiST eller HiÅ, eller at den er avlagt ved NTNU 

Gløshaugen, osv.  

 
Figur: Avlagte doktorgrader; Totaloversikt 2016 fordelt på institusjon og arbeidsgiver. 

Informasjonen kan filtreres på følgende temaer i «dashbordet» for PowerBI:  

a) Institusjon, b) Arbeidsgiver, c) Fakultet, c) Institutt, d) Fagfelt, e) Studieprogram.  

Dette vil kunne gi svært detaljert informasjon om man ønsker det, men her vises ikke alle 

muligheter. Det er valgt å først vise et uttrekk for EN institusjon, i to detaljeringsnivåer:   

  
Figur 1: Filtrert kun på UiA.       Figur 2: UiAs PhDer fordelt på hver enkelt arbeidsgiver  

https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection97e799a1dba532425d0e?pbi_source=PowerPoint
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Deretter vises et eksempel til hentet fra det samme «dashbordet»: totalt antall doktorgrader 

for alle institusjoner (2016), fordelt på fagfelt. Det kan også gjøres tilsvarende uttrekk for 

enkelt-institusjoner. 

Informasjonen er vist både som flatediagram der de ulike fagfeltenes prosentvise andel er 

angitt, og som stolpediagram der konkret antall er angitt. 

  
Antall doktorgrader pr. fagfelt (NUS), vist som flatediagram (i %) og som stolpediagram (med antall). 

Utviklingstrekk 2010-2016 

Informasjonen i DBH er også lagt inn i et ekstra «dashbord» der utvikling over tid er 

hovedhensynet. Vi har med utvikling av doktorgrads-kandidater i perioden 2010-2016. 

Filtreringsmuligheter:  a) Institusjon, b) fagfelt, c) institusjonskategori, d) arbeidsgiver 

(eksterne/institusjon), og e) region. 

 

 

Det er også mulig å filtrere dette totaltallet på mange måter, og i figuren under er det vist en 

fordeling på fagfelt (for alle doktorgrader og alle institusjoner).  

Grafen viser da at fallet i antall doktorgrader etter 2013 primært har kommet innenfor 

naturvitenskapelige fagområder, og noe innenfor helsefag. Etter 2015 har det også vært et 

fall i samfunnsfag. Iht. opplysninger fra KD henger fallet i avlagte doktorgrader sammen med 

at Forskningsrådet finansierer langt færre doktorgradsstipendiater enn tidligere.   

Figur: 

Utvikling i antall doktorgrader  

2010-2016, her for alle 

institusjoner. 

https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection97e799a1dba532425d0e?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection97e799a1dba532425d0e?pbi_source=PowerPoint
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Figur: Utvikling 2010-2016 i antall doktorgrader pr. fagfelt.  

3.3.2 Studentproduksjon – master- og bachelornivå  

Det tas først med en oversikt over totalt antall kandidater pr. institusjon. Oversikten omfatter 

både masterstudenter og bachelorstudenter sammen, og det er to søyler for hver institusjon: 

Det totale antallet kandidater (grønn søyle) og egenfinansierte kandidater (svart søyle).  

 
Figur: Totalt antall kandidater og kandidater egenfinansiert, her for 2016. 

https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection4b3cdcdbdd4537db9538?pbi_source=PowerPoint
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Informasjonen om mastergrader og bachelorgrader kan filtreres på følgende faktorer: 

a) Institusjon, b) Fagfelt, c) institusjonskategori, d) undervisningsform, e) region,  

f) finansieringskategori, g) kandidatuttelling og h) år (2015 og 2016). 

Det er imidlertid heller ikke for kandidatproduksjonen mulig å skille ut tilknytning til den 

enkelte campus; institusjonene rapporteres samlet. 

Her vises totalt antall master- og bachelor-kandidater fordelt på fagfelt. 

 
Antall kandidater pr. fagfelt (NUS), vist som flatediagram (i %) og som stolpediagram (med antall). 

 

Under er det også vist hvordan kandidatproduksjonen ved de ulike institusjonene blir 

registrert i forhold til de faktorer som påvirker institusjonenes rammebevilgninger knyttet til 

kandidatproduksjonen.  

  
Antall kandidater fordelt på a) uttelling pr. institusjon, og b) finansieringskategori pr. institusjon 

  

All informasjonen om kunnskapsproduksjon er lagt inn i to «dashbord» for PowerBI, som vil 

være vedlegg til denne rapporten i form av interaktive websider med PowerBI-URL.  

 

 

  

https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection4b3cdcdbdd4537db9538?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection4b3cdcdbdd4537db9538?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection46b34d946c035317b3ce?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/e198fcf9-718b-469d-a5d4-e17e8ee381e6/ReportSection46b34d946c035317b3ce?pbi_source=PowerPoint
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4 Campusutvikling og lokalsamfunn 

4.1 Innledning 

4.1.1 Om utarbeiding av campusutviklingsplaner  

Institusjonene i UH-sektoren har mottatt brev fra KD av 29.09.2015, der KD ber om at alle 

statlige universiteter og høgskoler utarbeider overordnede planer for utvikling av bygnings-

massen og effektiv bruk av eksisterende og nye campuser. Det vises innledningsvis til 

vedtatt strukturreform for UH-sektoren, ref. Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for 

kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. 

Bakgrunnen og begrunnelsen for å be om at sektoren utarbeider egne campusutviklings-

planer kan oppsummeres i følgende punkter: 

 De fleste institusjonene er i prosesser med å utvikle bygg og infrastruktur bl.a. pga. 

strukturreformen, og KD ønsker at planene skal støtte faglige mål, effektiv arealbruk og 

nytenkning i bruk av infrastruktur, samt bærekraftig utvikling. 

 Overordnede planer må ligge til grunn for eventuelle større oppgraderings- eller bygge-

prosjekter på den enkelte campus.  

 Effektiv arealbruk har fokus både i et klimaperspektiv og i et samfunnsøkonomisk 

perspektiv, og endringer i eksisterende lokaler må vurderes som alternativ til nybygg. 

 KD forutsetter også at institusjonene før innmelding av eventuelle byggebehov til KD, har 

gjennomført nødvendige analyser iht. Bygge- og leiesaksinstruksen og Utrednings-

instruksen. Det forutsettes i disse instruksene at behov er godt utredet, og at alternative 

konseptløsninger vurderes for hvert tiltak. 

4.1.2 Hvilke aspekter skal ivaretas 

Hva er en campusutviklingsplan 

Det er ikke gitt detaljert instruks om hva en campusutviklingsplan skal inneholde, i det nevnte 

brevet fra KD. Institusjonene har derfor tolket dette noe ulikt, og for gjennomføring har de 

enten henvendt seg til Statsbygg for bistand til å utarbeide slike planer, eller de har 

gjennomført slike planer i egen regi, evt. ved bruk av eksterne konsulenter.  

Campusutviklingsplanene er strategiske dokumenter for institusjonene, og ikke formelt sett 

del av et planhierarki som er forpliktende for utbyggingstiltak – hverken for institusjonene selv 

eller for reguleringsmyndigheter, departementer, Statsbygg eller andre aktører. 

KD har nå parallelt med arbeidet med Kunnskapsgrunnlag for UH-sektoren (som denne 

Rapport B er en del av), bedt Kunnskapssenteret for Utdanning om en rapport med tittelen 

Campusutforming, undervisning, forskning, samarbeid og læring – en systematisk 

kunnskapsoversikt (Lillejord m.fl.). Rapporten er ennå ikke ferdigstilt (pr. november 2017). 

Deres fokus er imidlertid forankret i Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere 

utdanning, der det slås fast at «god og hensiktsmessig utforming av campusområdene er et 

viktig virkemiddel for at studenter skal lykkes med studiene og at faglig ansatte skal lykkes 

med undervisning og forskning – mao. at institusjonene når sine mål og sitt samfunns-

oppdrag». Deres fokus er dermed om og på hvilken måte slike planer kan støtte sektorens 

samfunnsoppdrag, og har en teoretisk og forskningsmessig tilnærming til dette, mens denne 

Rapport B fokuserer på hva sektoren faktisk gjør og har gjort.     
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Allerede i perioden 2009-2012 var imidlertid campusutviklingsplaner et viktig tema for 

institusjonene i UH-sektoren. Statsbygg gjennomførte flere konferanser/seminarer med 

påfølgende rapporter for å bidra til å definere kriterier for god campusutvikling, og både 

prosess og innhold for arbeidet med campusutviklingsplaner. I den siste konferanse-

rapporten om campusutvikling (datert 02.11.2012), går det frem at et viktig aspekt ved disse 

planene er at de setter de enkelte campusene inn i en regional sammenheng og knytter dem 

nærmere til de kommunale planprosessene, samtidig som funksjonalitet og arealeffektivitet 

bør ha et stort fokus for utvikling av selve bygningsmassen. 

Hvilke aspekter bør campusutviklingsplanen ivareta 

Utfra føringene nevnt over, legger Statsbygg til grunn at campusutviklingsplanene bør: 

 Ivareta samspill mellom UH-institusjonen og byen. 

Dette gjelder på mange områder: vekst/utbyggingspotensial, transportbehov/kollektiv-

transport, studentboliger/boligmarked, og næringsliv / byens og institusjonens sosiale liv. 

Dette omfatter også en koordinering mellom institusjonens planer og lokalsamfunnets 

planer (kommuneplaner, reguleringsplaner o.l.). 

 Ivareta samspill mellom UH-institusjonen og eksterne samarbeidsparter. 

Med samarbeidende parter menes her virksomheter der UH-institusjonene har en direkte 

samarbeidsrelasjon, eksempelvis tett og forpliktende samarbeid med en nærliggende 

helseinstitusjon, et forskningsinstitutt, lokalt næringsliv, en gitt naturressurs e.l. 

 Ivareta mulighetene for fleksibilitet på campus mellom ulike fakulteter/enheter innenfor 

den aktuelle UH-institusjonen. Dette kan omfatte tilrettelegging for samarbeid mellom 

brukere av ulike bygg, effektiv arealbruk og effektiv bruk av fellestjenester, aktive uterom 

og tilrettelegging for felles sosiale tiltak. 

 Synliggjøre og utrede utviklingspotensialet mht. muligheter og begrensninger.  

Dette gjelder både for institusjonen, for eiendommen, og for samspill mellom ulike parter. 

Utviklingspotensialet bør kunne møtes både med arealøkning og arealeffektivisering. 

KD vektlegger særlig de to sistnevnte punktene i sin dialog med institusjonene. 

 

4.2 Campusutviklings- og masterplaner 

4.2.1 Institusjonenes dokumenter 

I Rapport A (kap. 2.2.1) er alle campuser og studiesteder listet opp, til sammen 89 «campus-/ 

studiesteds-lokasjoner» som omfatter alt fra de aller minste til største Det er imidlertid kun 67 

av disse som det ville kunne være aktuelt eller realistisk å utarbeide campusutviklingsplaner 

for, og kapitlet omhandler kun disse.  

De 22 «campus/studiesteds-lokasjonene» som er utelatt her, er utelatt av følgende årsaker: 

 Lokasjonen er i ferd med å bli avhendet/fraflyttet (4 stk.) 

 Lokasjonen inngår i en større masterplan for hele institusjonen (9 stk. ved NTNU) 

 Små lokasjoner i leide lokaler, eller spredte lokaler i en by (5 stk.) 

 Mindre, men spesialiserte enheter (3 stk.) 

 Usikre framtidsutsikter (1 stk.) 

For de 67 campusene der det ville kunne være aktuelt eller realistisk å utarbeide campus-

utviklingsplaner har vi utarbeidet en oversikt som viser hvorvidt de har utarbeidet slike 

planer, og hva slags plan dette i så fall er (markert med tallkoder 1-4). I tillegg viser 

oversikten hvor konkrete disse planene er (markert med bokstavkoder A-D). 
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  Hva slags plan Hvor konkret? 

UiA Kristiansand 1     B  

Grimstad    4    

UiB Sentrum/Nygårdsh.  2    B  

Haukelandsomr.  2    B  

Marineholmen  2    B  

Møllendal    4    

Årstad    4    

UiO Blindern  2    B  

Sentrum  2    B  

Tøyen  2    B  

UiS Ullandhauag 1    A   

Bjergsted    4    

UiT Breivika    4    

Alta    4    

Hammerfest    4    

Harstad    4    

Kirkenes    4    

Narvik    4    

UN Bodø 1     B  

Levanger    4    

Mo i Rana    4    

Namsos    4    

Nesna    4    

Sandnessjøen    4    

Steinkjer  2     C 

Stjørdal    4    

Vesterålen    4    

NMBU Ås 1     B  

NTNU Gløshaugen/Elgseter  2   A   

Dragvoll  2   A   

Kalvskinnet  2   A   

Tyholt  2   A   

Solsiden  2   A   

Gjøvik    4    

Ålesund 1    - -  

AHO AHO        

HiM Molde        

NHH NHH   3     

NIH NIH        

NMH NMH        

HINN Blæstad    4    

Elverum    4    

Evenstad    4    

Hamar    4    

Kongsvinger    4    

Lillehammer 1    A   

Rena    4    

HiOA Pilestredet 1     B  

HiVo Volda 1      C 

HiØ Halden    4    

Fredrikstad    4    

HSN Bø i Telemark 1      C 

Drammen    4    

Kongsberg    4    

Notodden  2     C 

Porsgrunn 1      C 

Rauland    4    

Ringerike    4    

Vestfold 1     B  

HVL Kronstad  2    B  

B. tekn.fagskole  2    B  

Førde   3    C 

Haugesund  2    B  

Sogndal  2    B  

Stord    4    

KHiO KHiO    4    

SH Diehtosiida    4    

Tegnforklaringer: 

Hva slags plan 

1. Campusutviklingsplan iht. 

forventningene 

2. Planer som er kalt noe annet, og 

som ikke helt dekker det som er 

omtalt som campus-plan. De kan 

omfatte både mer (masterplaner) 

eller mindre (organisering av 

fakulteter på campus) 

3. Andre typer planer, som kun 

ligger i et grensesnitt mot å være 

en fysisk plan 

4. Har ikke fysiske planer 

 

Hvor konkret plan 

A. Nokså konkrete planer 

 
B. Planer som er noe mer upresise, 

eller som er noe svakere 

begrunnet 

 
C. Planer som i hovedsak uttrykker 

ønsker / muligheter 

 
 

Noen av campusene ligger i et 

grenseland mht. vurdering av hvor 

konkrete planene er, og dette er 

markert med en ekstra farget rute. 

Videre omtale av planene 

By-campuser for vitenskapelige 

høyskoler der campusplaner er lite 

relevant omtales ikke videre i dette 

kapitlet (5 campuser) 

 
 

Campuser som ikke har fysiske 

planer omtales heller ikke videre i 

dette kapitlet (34 campuser av 66 

mulige) 

  
Oversikten viser med dette at det kun 

er 27 campuser (av 66 mulige, dvs. 

mindre enn halvparten) som har 

fysiske planer og som dermed 

omtales videre i dette kapitlet. 

Fusjoner 

  Fusjonert pr. 01.01.2017  

 Fusjonert pr. 01.01.2016, 
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Med utgangspunkt i opplysningene over tas det med en aggregert graf som viser totalt antall 

campuser (89 stk.), med fordeling på hhv. om de har fysiske planer, og hvilke typer planer de 

har, samt hvor konkrete de er. 

 

4.2.2 Tidshorisonter 

Planene er utarbeidet på ulike tidspunkter, og med ulik tidshorisont, og dette er vist i 

matrisen under. Oversikten dekker bare de 27 campusene som har en fysisk plan. 

De store institusjonene har utarbeidet masterplaner som dekker flere campuser i samme by.  

 UiO har en slik masterplan, men skiller ut egne fysiske planer for de tre campusene Blindern, 

Sentrum og Tøyen.  

 NTNU har også en masterplan, og denne omtales videre som EN plan – som dekker 5 campuser i 

Trondheim. (Campusplanen for NTNU Ålesund er utarbeidet i 2011, dvs. lenge før HiÅ ble del av 

NTNU. Planen har hatt stor betydning for utviklingen der frem til fusjonen, men tas ikke med nå).   

 UiB har en masterplan som dekker 3 campuser.   

 HVL har 3 campusutviklingsplaner for til sammen 4 campuser som har fysiske planer 

For de 27 campusene som har en fysisk plan, omtaler vi derfor kun 21 planer videre.  

Inst. C-plan Tidshorisont 

campus Utarbeidet   12 13 14 15 16 17 20 25 30 40 60 Ingen 

UiA Kristiansand 2014             

UiB Bergen 2017             

UiO 
Blindern, Sentrum, 
Tøyen 

2015             

UiS Ullandhaug 2013             

UN 
Bodø  2012             
Steinkjer 2017            X 

NMBU Ås 2017             

NTNU Trondheim 2016             

HINN Lillehammer  2012             

HiOA Pilestredet  2014             

HSN 

Bø i Telemark  2014            X 
Notodden  X*            X 
Porsgrunn 2013            X 
Vestfold 2014             

HVL 

Bergen, Haugesund  2017             
Førde  2015            X 
Sogndal  2015            X 

HiVo Volda 2015            X 
* Trolig utarbeidet i 2015  
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4.2.3 Planenes innretning og fokus 

For de 21 planene Statsbygg har vurdert mht. innretning og fokus er det store variasjoner, 

som gjenspeiler den store bredden i hele sektoren.  

Det er tilstrebet å gruppere dem i typologier med sikte på å kunne analysere likheter og 

ulikheter i institusjonenes tilnærming til de fysiske planene, og planenes fokus. Planene er 

vurdert i forhold til fire dimensjoner (romertall og bokstav; vist med fargekoder) hvorav en er i 

to varianter, og grad av fokus på hver dimensjon (tall 0-3, og styrke på fargene).  

De fysiske planene er inndelt i følgende fire typologier: 

 Universitet i by (universitetenes hovedcampuser) 

 Høyskole i by 

 Periferi – studiested som ligger utenfor en by / bysentrum  

 Små, spesialiserte UH-institusjoner  

Planene er vurdert utfra følgende dimensjoner: 

 (I–B) Behovsavklaringer i tråd med faglige mål (BLÅ farge) 

Dette handler om intensjonen om at planene skal «støtte faglige mål, effektiv arealbruk 

og nytenkning i bruk av infrastruktur og bærekraftig utvikling». Statsbygg har valgt å 

vurdere i hvilken grad de fysiske planene støtter et samspill med eksterne parter, en gitt 

naturressurs eller annet som vil kunne bidra til institusjonenes faglige utvikling. 

Karakterskalaen for grad av fokus viser: 

0 =  Planene gir ingen informasjon om dette 

1 =  Det sies at de skal samarbeide med næringsliv og/eller forskning, men bare som en 

«uforpliktende påstand» (eksempelvis at slikt samarbeid er viktig uten at det sies noe 

mer om hvordan samarbeidet støttes av planen, selv om det forekommer at navn på 

bedrifter e.l. blir nevnt). 

2 =  Samarbeid med eksterne parter der det konkretiseres hvem/hva dette innebærer. 

Samarbeidspartene inviteres fysisk inn på campus, men hvilke fagfelt osv. som 

berøres av dette samarbeidet er kan være mindre presist. 

3 =  Samarbeid med eksterne parter der disse partene konkret inviteres inn på campus, og 

de er ofte gitt egne soner i campusplanen. Hvordan fagfelt påvirkes er adressert, og 

hjørnestensbedrifter / lokalt næringslov er tatt med.  

 

 (II–S) Sammenheng med lokalsamfunnets planer (ORANGE farge) 

Dette handler om KDs anmerkning om at campusutviklingsplaner må ligge til grunn for 

større oppgraderings- eller byggeprosjekter på den enkelte campus. Statsbygg har her 

primært sett på samspillet mellom campusplanen og lokalsamfunnets planer (kommune-

planer osv.). 

Karakterskalaen for grad av fokus viser: 

0 =  Samspill mellom campusplan og byen fremkommer ikke, alternativt at forholdet 

 fremkommer men uten sammenfallende innhold. 

1 =  Campusplanen er i samsvar/samspill med overordnede planer på et generelt nivå, 

men campus utdypes ikke / nevnes ikke i lokalsamfunnets planer. 

2 =  Campusplanen viser samspill med overordnede planer, og er nokså detaljert/konkret 

beskrivelsen av dette samspillet. 

3 =  Svært godt samsvar mellom campusplan og overordnede planer, og disse tar i stor 

grad også med campusutviklingene i sine planer. Campusplanen er detaljert mht. 

samspillet med omverdenen.   
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 (III-K) Samhandling på/ved campus (GRØNN farge)  

Dette handler om KDs påpekning av at effektiv arealbruk har fokus både i et 

klimaperspektiv og i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og må vurderes som alternativ til 

nybygg. Planene er derfor vurdert i forhold mulig fleksibilitet og samhandling på campus, 

og tilrettelegging for effektive fellestjenester. 

Karakterskalaen for grad av fokus viser: 

0 =  Samhandling og fleksibilitet på campus fremkommer ikke. 

1 =  Det sies at fleksibilitet i campusstrukturen er viktig, men bare som en «uforpliktende 

påstand».  

2 =  Campusplanen tilrettelegger for fleksibilitet og samhandling, enten i liten grad eller i 

svært generelle formuleringer. 

3 =  God tilrettelegging for fleksibilitet mellom bygg og i, endringspotensiale, samt 

samhandling og fleksibilitet mht. læringsarenaer. Tverrfaglighet og felles lærings-

arenaer vektlegges, og planen legger opp til møteplasser for samhandling og til bruk 

av campus til aktive tiltak for studentvelferd på tvers av f.eks. fakulteter.    

 

 (IV-M) Viser mulighetsrom og begrensninger – Vekstpotensial (RØD farge) 

KD forutsetter at institusjonene før innmelding av eventuelle byggebehov har gjennomført 

nødvendige analyser av behov, utviklingsmuligheter og alternative konsepter. I denne 

dimensjonen vurderes hvorvidt campusplanen synliggjør muligheter og begrensninger i 

tilstrekkelig grad, for institusjonen, eiendommen og samspill med andre parter. 

Institusjonenes fokus er i stor grad vekstpotensialet.  

Karakterskalaen for grad av fokus viser: 

0 =  Vekstpotensialet på campus fremkommer ikke. 

1 =  Planen påpeker et behov for vekst, men dette er ikke forankret i virkeligheten, eller er 

begrunnet/sannsynliggjort – det er kun vist som et potensiale. Men konkret areal og 

tidsaspekt kan likevel fremkomme.   

2 =  Institusjonen har et faktisk og begrunnet behov for vekst. Konkret areal og/eller 

tidsaspekt fremkommer imidlertid ikke.  

3 =  Institusjonen har et faktisk og begrunnet behov for vekst. Planen angir konkrete 

arealstørrelser, og også anslag for tidsaspekter for realisering.     

 

 (IV-A) Viser mulighetsrom og begrensninger – Arealeffektivisering (LILLA farge) 

Denne dimensjonen er basert på de samme føringene som (IV-M) over, men 

institusjonenes fokus er her å finne løsninger som innebærer arealeffektivisering. 

Karakterskalaen for grad av fokus viser: 

0 =  Arealeffektiviseringspotensialet på campus fremkommer ikke. 

1 =  Planen påpeker et behov for arealeffektivisering, men det er ubegrunnet / er kun et 

potensiale. Arealer og/eller tidsaspekt fremkommer ikke.    

2 =  Planen påpeker at institusjonen skal ha arealeffektivisering, men i liten grad, og i 

svært generelle formuleringer. Arealer og tidsaspekt kan fremkomme.   

3 =  Planen har et stort fokus på arealeffektivisering, og angir mulige konkrete/presise 

løsninger. Konkrete arealmål for arealeffektivisering fremkommer, og det samme gjør 

tidsaspekter for realisering.      
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Gjennomgang av planenes innhold på et aggregert nivå 

Alle planer (uansett type, ref. 4.2.1) er kategorisert i typologier i tråd med prinsippene vi nå 

har omtalt, og dette gir en mulighet for å analysere innhold og fokus på et aggregert nivå, 

med sikte på å analysere noen tendenser for institusjonenes fysiske utviklingsfokus. 

1 Universitet i by; hovedcampus 

Denne typologien omhandler de «gamle by-universitetene», dvs. hovedcampusene for 

universitetene NTNU Trondheim, UiO Blindern, og UiB – til sammen kun 3 planer. 

 
Tendenser vi kan se:  

I    -B Alle campusene skal samarbeide med eksterne samarbeidspartnere. Tendensen er at 
disse inviteres inn på campus, det er satt av arealer til dette. Hvem samarbeidspartnere 
er fremkommer, i tillegg blir hjørnestensbedrifter/lokalt næringsliv tatt inn. 

II   -S Alle campusplanene samsvarer godt med overordnede planer. Campusplanene er 
detaljerte/konkrete i beskrivelsen av hvordan deres samspill med omverdenen skal være. 

III -K Alle campusplanene legger opp til fleksibilitet, samhandling og endringspotensiale iht 
læringsarenaene. Tendensen er at tverrfaglighet, felles undervisningsarenaer og 
studentvelferd blir vektlagt, samt møteplasser for samhandling. 

IV -M Alle campusplanene påpeker et faktisk behov for vekst, som de begrunner. Kvm og 
tidsaspekt for vekstbehovet fremkommer ikke nødvendigvis. 

IV -A Alle campusene påpeker at de skal ha arealeffektivisering, men er generelle i sine 
formuleringer. 

Det er flere institusjoner innenfor hver av de fire typologiene, 

som ikke nødvendigvis har samme syn, fokus eller innretning.  

Det er maksimalt 7 institusjoner innen samme typologi, men for 

flere typologier er det færre; ned til kun 3 planer. 

Vi angir derfor antall planer som gir uttrykk for samme synet eller 

har samme vinkling / løsning på noen av de tematiske 

dimensjonene nevnt over, ved å variere størrelsen på 

rundingene som markerer synet – gradert fra 1 – 7. 
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2 Høyskole i by  

Denne typologien omhandler campusutviklingsplaner for høyskoler som ligger relativt nær 

middelsstore til store bysentra.  

Denne gruppa omfatter Campus Sogndal (HVL), Campus Haugesund (HVL), HVL Bergen 

(campus Kronstad og Bergen tekniske fagskole), samt Campus HiOA i Oslo. I tillegg er det to 

campuser som har relativt samme profil for tendenser, men som er ikke er knyttet til bysentra 

av samme størrelser: Campus Førde (HVL) og Campus Bø i Telemark (HSN). Typologien 

omfatter til sammen 6 campusutviklingsplaner. 

 
Tendenser vi kan se:  

I    -B Skal ha eksterne samarbeidspartnere. I all hovedsak fremkommer dette som en 
«uforpliktende påstand» hvor de kun påpeker viktigheten av slikt samarbeid. Eksterne 
samarbeidspartnere kan bli invitert inn på campus, men om de må leie eller kjøpe areal 
er noe uvisst. Generelt: tar for seg viktigheten av samarbeid, men er litt upresise og/eller 
uforpliktende i formuleringene. 

II   -S Alle campusplanene samsvarer med overordnede planer (kommuneplaner). Campus-
planene er generelle i beskrivelsen av hvordan samspillet med omverdenen skal være. 

III -K Tendensen her er at campusplanene sier at fleksibilitet iht campusstrukturen er viktig, 
men dette fremkommer kun som en uforpliktende påstand. 

IV -M Alle campusplanene påpeker et behov for kvm-vekst, men behovet er i hovedsak relatert 
til et potensiale som ikke er konkretisert.  

IV -A Alle høyskolene har et fokus på arealeffektivisering i planen, men majoriteten er 
generelle i sine formuleringer. 

 

3 Periferi – studiested som ligger utenfor en by / bysentrum   

Denne typologien omhandler campusutviklingsplaner for UH-campuser eller studiesteder 

som ligger utenfor en by eller et bysentrum.  

I denne gruppa finner vi campus Lillehammer (HINN), campus Porsgrunn (HSN), campus 

Vestfold (HSN), UiS, campus Bodø (UN), campus Kristiansand (UiA) – til sammen 6 

campuser. I tillegg er det en campus som har relativt samme profil for tendenser, men som 



41 
 

er lokalisert midt i et bysentrum i en middelsstor by: campus Steinkjer (UN). Typologien 

omfatter med dette til sammen 7 campusutviklingsplaner.  

 
Tendenser vi kan se:  

I    -B Alle skal samarbeide med eksterne samarbeidspartnere. Tendensen er at de blir invitert 
inn på campus, men om de får leie eller må kjøpe lokaler kan være noe uvisst. Hvem de 
eksterne samarbeidspartnerne er fremkommer også, samt hvordan dette samarbeidet vil 
påvirke fagfelt/studiemiljøet osv. 

II   -S Alle campusplanene samsvarer med overordnede planer (kommuneplaner), og 
tendensen er at kommuneplanene også omtaler campus i stor grad. Campusplanene er 
detaljerte/konkret i beskrivelsen av hvordan deres samspill med omverdenen skal være. 

III -K Alle campusplanene tar for seg viktigheten av fleksibilitet iht campusstrukturen, men de 
er svært generelle i sine formuleringer/snakker om det som en «uforpliktende påstand». 

IV -M Alle campusene skal ha kvm-vekst, og tendensen her er at det er snakk om stor vekst i 
volum. Kvm og tidsaspekt for veksten fremkommer i all hovedsak, men det er et sprik i 
begrunnelsen for vekstbehovet. I litt over halvparten av tilfellene er det påpekt et behov 
for vekst, men dette er ikke forankret i dokumentert behov, det er kun vist et potensial. 
For de resterende campusene er vekstbehovet begrunnet. 

IV -A Ingen av campusplanene tar for seg arealeffektivisering. 

 

4 Spesielle og/eller små UH-institusjoner    

Denne typologien omhandler planer for UH-institusjoner som er små, viktige, særegne 

og/eller tradisjonsrike. 

I denne gruppa finner vi to av by-campusene til UiO: campus Sentrum og campus Tøyen.      

I tillegg finner vi campus Volda (HVO) i denne gruppa, som utgjør den fjerde typologien. 
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Tendenser vi kan se:  

I    -B Tendensen er at samarbeid med eksterne samarbeidspartnere ikke fremkommer av 
planen, og dersom det gjør det er det som en uforpliktende påstand. 

II   -S Alle campusplanene samsvarer godt eller svært godt med overordnede planer 
(kommuneplaner). Campusplanene er detaljerte/konkrete i beskrivelsen av hvordan 
deres samspill med omverdenen skal være. 

III -K Tendensen er at fleksibilitet iht campusstrukturen ikke fremkommer av planen, og 
dersom det gjør det er det som en ikke begrunnet eller dokumentert påstand. 

IV -M Alle campusene påpeker et behov for vekst som de begrunner. Kvm og/eller tidsaspekt 
fremkommer ikke. 

IV -A Arealeffektivisering fremgår ikke i to av disse tre campusplanene. Det omtales imidlertid i 
den største av disse planene: UiO-Sentrum, som skal flytte til nye lokaler. De påpeker at 
flyttinga innebærer at de frigitte arealene vil medføre betydelig arealeffektivisering. 

 

To campusplaner som skiller seg ut – kan ikke aggregeres: 

Campus Notodden (HSN) og campus Ås (NMBU) er to campuser som vi ikke har klart å 

plassere i noen felles gruppe med andre, og vi tar derfor disse med som egne campuser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notodden:  

 
 

Ås 
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Kommentarer til tolkning av campusplanene for disse to institusjonene:  

 Campus Notodden Campus Ås 

I    -B (2) Inviterer eksterne samarbeidspartnere inn 
på campus, men om de må leie eller kjøpe er 
uvisst. 

(0) Samarbeid med eksterne 
samarbeidspartnere fremkommer ikke. 

II   -S (1) Overordnede planer / kommuneplan tar 
ikke for seg campus/studiestedet. Gjeldende 
kommuneplan er utdatert. I campusplanen 
fremkommer det at de ønsker å utvikle 
Notodden som en studentby. 

(1) Samsvar med overordnede planer, men 
samspillet mellom UH- institusjonen og byen 
fremkommer i mye større grad i 
kommuneplanen enn hva det gjør i 
campusplanen. 

III -K (1) Viser til at fleksibilitet iht campus-
strukturen er viktig, men dette er ikke 
nærmere begrunnet eller utdypet. 

(2) tilrettelegger for fleksibilitet og 
samhandling, men påpeker at eksisterende 
bygningsmasse vil skape begrensninger med 
tanke på fleksibilitet. 

IV -M (0) Fremkommer ikke  (0) Fremkommer ikke – skal ikke bygge 
ytterligere som følge av samlokalisering med 
veterinærhøyskolen. 

IV -A (2) Skal arealeffektivisere som følge av at 
veksten ligger i nett- og samlingsbaserte 
studiene. Er generelle/lite spesifikke i 
hvordan arealeffektivisering skal foregå. 

(3) Stort fokus på arealeffektivisering, hvor de 
har skissert tre alternativer for optimal bruk. 

Matrisen indikerer at det primært er forholdet til samspillet med lokale samarbeidsparter som 

utgjør den største forskjellen mellom disse to institusjonene, som for øvrig har store 

likhetstrekk mht. behov for endret areal og hvordan dette skal møtes. Begge har fokus på 

arealeffektivisering fremfor å bygge nye arealer på egen campus. 

Omtale av «verden etter fusjonene» 

De 21 campusplanene vi har sett på representerer 12 UH-institusjoner. Av disse har 

halvparten nylig gjennomgått fusjonsprosesser: Tre av disse institusjonene gjennomgikk 

fusjonsprosess pr. 01.01.2017 (HINN, HVL og UiB), og tre gjennomgikk fusjonsprosess pr. 

01.01.2016 (HSN, NTNU og UN) – dvs. til sammen 6 berørte institusjoner.  

Disse 6 berørte institusjonene er også vist med ulike farger i matrisen under pkt. 4.2.1: 

Institusjonenes dokumenter, avhengig av fusjonstidspunktet.  

I gjennomgangen av planene er det også sett etter om campusutviklingsplanene 

kommenterer fusjonsprosessene eller legger til rette for særskilte fysiske tiltak som følge av 

fusjonen, eller på annen måte viser hvordan fusjonene vil kunne få fysiske konsekvenser for 

institusjonene – med sikte på å bygge enhetlige institusjoner som er tilrettelagt for intern 

samhandling. 

Fire av de seks institusjonene som nylig er fusjonert og som har campusplaner, har omtalt 

fusjonen i planene sine.  
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Matrisen nedenfor angir noen punkter om hvordan fusjonsprosessene har påvirket campus-

utviklingen, og hva institusjonene da har vektlagt av mulige tiltak.  

 
Fusjonert pr. 01.01.2017 

HINN HINN (c-Lillehammer) omtaler fusjonene som en «trend» som kan sette 
høgskolene i fare. De tilstreber likevel å følge opp intensjonene i SAK-konseptet 
(Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon) i sitt videre arbeid. 

HVL HVL (c-Bergen, c-Haugesund, c-Sogndal) ser fusjonen som en ny mulighet for å 
satse sterkere på digitalisering og arealeffektivisering – og nye samarbeids-
relasjoner med næringslivet lokalt, regionalt og internasjonalt.  

 De ønsker en senter-struktur som kan støtte tverrfaglige opplegg, delings-
kultur og klyngesamarbeid. Ser nye muligheter også for klimatiltak. 

 Større satsing på digitale løsninger gjør det vanskelig å stipulere arealbehov. 

UiB - 

 
Fusjonert pr. 01.01.2016 

HSN HSN (c-Notodden) omtaler to fusjonsprosesser: Parallelt med a) fusjon mellom 
tidligere HiT og HBV, har de b) en fusjonsprosess med Studentsamskipnaden. 
a) Viktig å åpne lokalene på Notodden for andre; både for nye fusjonspartnere 

for å oppnå tverrfaglighet og samarbeid, og å «invitere lokalsamfunnet inn». 
Vektlegger også nettbaserte tilbud kombinert med at bygningene på campus 
må kunne dekke alle behov for spesialrom og verksteder m.m. 

b) Viktig å ha sterkt fokus på studentvelferd i fusjonsprosessene. 

HSN (c-Vestfold) nevner at da campusplanen ble utarbeidet var det så mange 
usikkerheter knyttet til deres nye faglige profil at de måtte avvente drøftinger 
knyttet til fysiske aspekter.  

NTNU 
c-Trondheim 

NTNU har utarbeidet en fusjonsplattform som beskriver NTNUs «nye» 
samfunnsoppdrag, og beskriver en større faglig bredde og sterkere profil som 
profesjonsuniversitet – og de ønsker planen skal støtte to viktige hensyn: 

 Samling av alle fagmiljøene i Trondheim (inkl. de fra HiST) 

 Vektlegging og aktualisering av hvordan nye teknologiske løsninger skal 
integreres, for å overvinne fysiske avstander. 

De peker også på at planen skal legge til rette for integrasjon og samarbeid. 

NU - 

 

Av de fire institusjonene som beskriver eventuelle forventninger eller fysiske konsekvenser / 

muligheter knyttet til fusjonsprosessene, ser vi at tre fokuserer på økte muligheter for å 

kunne fornye teknologiske løsninger for å satse sterkere på digitale løsninger, og med dette 

knytte de nye organisasjonene tettere sammen digitalt.  

De fysiske konsekvensene for campusene er da i tillegg et behov for spesialisering av 

campusene, så de likevel kan være attraktive fysiske møteplasser for tverrfaglig samarbeid.  

De peker også på at fusjonene kan innebære nye muligheter de ennå ikke har full oversikt 

over, og at det kan være vanskelig å stipulere eventuelle arealbehov.  

NMBU – campus Ås 

Utbyggingen av campus Ås er en konsekvens av en stor fusjonsprosess i 2014 mellom det 

som da var UMB og Veterinærhøgskolen. Fusjonen medførte et fokus på «optimal utnyttelse 

av samlokaliseringsprosjektet» og byggingen av Nye Campus Ås.  

NMBU ønsker nå også å reorganisere bruken av eksisterende campus, og samlokalisere 

relevante forskergrupper med tilsvarende laboratoriebehov nær den nye campusen.  
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4.2.4 Oppsummering om campusplanenes fokus 

De aggregerte nivåene gir en mulighet for å kunne se prinsipielle likheter/ulikheter mellom de 

ulike planene. Vi benytter de skisserte dimensjonene som utgangspunkt for dette, og 

sammenstiller først de fire typologiene: 

       
F.v.: 1) Universitet i by;  2) Høyskole i by;  3) Institusjoner i «periferien»;  4) Spesialiserte institusjoner   

Samlet hovedinntrykk 

Campusplanene viser store ulikheter mellom Universiteter i by og Høgskoler i by: 

Universitetene har i større grad vektlagt og begrunnet sitt fokus på alle de aspektene som 

KD har bedt om at institusjonene skal ivareta i campusplanene sine: både behovsavklaringer 

relatert til faglige mål (blå), samspill med overordnede planer for lokalsamfunnsutvikling 

(orange), tilrettelegging for samhandling på/med campus (grønn), mulighetsrom for 

utvikling/vekst (rød), og mulighetsrom for arealeffektivisering / bedre utnyttelse av egen, 

eksisterende bygningsmasse (lilla).  

Planene for Universiteter i by (3 planer) svarer med andre ord godt på KDs forventninger til 

campus-utviklingsplaner på de faktorene KD har vektlagt. Alle disse tre institusjonene 

omtaler sine planer som «masterplaner», ikke som campusutviklingsplaner, og planene 

dekker gjerne flere lokasjoner.    

Planene for Høgskoler i by (6 planer) svarer overraskende svakt på de forholdene der 

samspill med lokalsamfunnet er berørt, ettersom de samme institusjonene vektlegger dette 

samspillet i sine visjoner/strategiske mål for virksomhetene sine, og har basis i 

profesjonsutdanningene der praksisplasser ofte er et viktig element i utdanningene.  

For Institusjoner i «periferien» (7 planer) er samspill med lokalsamfunnet på flere områder 

imidlertid sterkt vektlagt – om enn med større variasjoner i fokuset enn for Universiteter i by. 

Disse institusjonene er nok også i sterkere grad tett knyttet til sine lokalsamfunns næringsliv, 

og de blir i mange tilfeller også betraktet som hjørnestensbedrifter av sine respektive 

lokalsamfunn. Samhandling internt på egen campus er også sterkere i denne gruppa enn i 

gruppa Høgskoler i by. 

Det mest iøyenfallende ved alle planene i denne typologien er imidlertid fraværet av fokus på 

arealeffektivisering og på bedre utnyttelse av egen, eksisterende bygningsmasse – i noen 

tilfelle kombinert med et stort fokus på et vekstbehov/vekstpotensiale som ikke er 

konkretisert eller utdypet på annen måte i campusutviklingsplanen. 

For Spesialiserte, mindre institusjoner (3 planer) er det relativt lik profil, men med noen 

nyanser i styrkegraden for faktorene. De har lite fokus på å vise til at behovene er relatert til 

faglige mål, og dette kan antageligvis ha sammenheng med at de faglige målene er så sterk 

del av institusjonenes identitet at det ikke synes nødvendig å vise til disse målene. 

Samhandling har heller ikke stort fokus i planene, noe som kan ha sammenheng med at det i 

utgangspunktet er mindre forhold og enhetlige miljøer allerede. Planene har større fokus på 

samspill med overordnede fysiske planer og synliggjøring av mulighetsrom for arealvekst 

selv om dette er relativt svakt begrunnet, og at arealeffektivisering ikke har samme fokus. 
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Muligheten for å kunne møte et nytt arealbehov med arealeffektivisering i egen bygnings-

masse kunne sannsynligvis hatt større fokus i alle typologiene. 

Annet: Campusplanenes forhold til overordnet plannivå utdypes i neste avsnitt, kap. 4.3: 

Relasjon til lokalsamfunn. For øvrig vil vekstbehov også berøres i kap. 5: Fremtid, 

vekst/begrensninger, og arealeffektivisering bli berørt i kap. 6: Funksjonell dimensjon.  

 

4.3. Relasjon til lokalsamfunn  

4.3.1 Kommuneplaner og lokalsamfunn 

I analysene av campusplanene omhandler den oransje kolonnen (II–S) sammenhengen 

mellom campusplanene og overordnede planer. Dette har vi konkretisert ytterligere.   

En reguleringsplan viser fremtidig grunnutnyttelse for et avgrenset område og styrer således 

utviklingen av dette området. Reguleringsplanen gir konkrete føringer for hva som kan gjøres 

på et område, og før man kan bygge kreves det en vedtatt reguleringsplan. Hvorvidt et 

studiested har en reguleringsplan vil således få betydning for om det kan settes i gang 

utbygging på et studiested, eller om det krever en reguleringsplanprosess først. En slik 

prosess tar gjerne 1-3 år, der medvirkning og offentlig ettersyn er en viktig del av 

planprosessen før det oversendes til politisk behandling i kommunen.  

Vi tar med en oversikt over reguleringsmessig status for de campusene der institusjonene 

har eller kunne ha utarbeidet campusplaner, og oversikten tar utgangspunkt i samme liste 

over campusplaner som under pkt. 4.2.1, hvor grått betyr «ikke plan», og tallverdiene fortsatt 

angir: 1.    Campusutviklingsplan iht. forventningene 

2. Planer som er kalt noe annet, og som ikke helt dekker kravene til en campusplan 

3. Andre typer planer, som kun ligger i et grensesnitt mot å være en fysisk plan 

4. Har ikke fysiske planer 

 

  Hva slags  
campusplan 

Uregulert Regulert,  
mer begrenset 
utbyggings-
potensiale 

Regulert, 
større 
utbyggings-
potensial 

UiA Kristiansand 1     X  

Grimstad    4   X 

UiB Sentrum/Nyg.h.  *1  2   X   

Haukelandsomr.  2    X  

Marineholmen  2   - - - 

Møllendal    4 - X - 

Årstad    4  X  

UiO Blindern  2    X  

Sentrum  2    X  

Tøyen  2    X  

UiS Ullandhauag 1      X 

Bjergsted    4 - - - 

UiT Breivika    4  X  

Alta    4   X 

Hammerfest    4 X   

Harstad  *2    4  X  

Kirkenes    4  X  

Narvik    4  X  

NU Bodø 1      X 

Levanger    4   X 

Mo i Rana    4  X  

Namsos    4  X  

Nesna    4 X   

Sandnessjøen    4  X  
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Steinkjer  2     X 

Stjørdal    4  X  

Vesterålen    4  X  

NMBU Ås 1     X  

NTNU Gløsh./Elgseter *3  2   X   

Dragvoll  2    X  

Kalvskinnet  2   - - - 

Tyholt  2   - - - 

Solsiden  2   - - - 

Gjøvik    4   X 

Ålesund  *4 1     X  

AHO AHO      X  

HiM Molde      X  

NHH NHH   3   X  

NIH NIH       X 

NMH NMH      X  

HINN Blæstad    4 X   

Elverum    4  X  

Evenstad    4   X 

Hamar    4  X  

Kongsvinger    4  X  

Lillehammer 1     X  

Rena    4  X  

HiOA Pilestredet 1     X  

HiVo Volda 1      X 

HiØ Halden    4  X  

Fredrikstad    4  X  

HSN Bø i Telemark 1      X 

Drammen    4  X  

Kongsberg    4  X  

Notodden  2    X  

Porsgrunn 1     X  

Rauland    4 X   

Ringerike  *5    4 X   

Vestfold 1      X 

HVL Kronstad  2    X  

B. tekn.fagskole  2   - - - 

Førde   3   X  

Haugesund  2    X  

Sogndal  2    X  

Stord    4  X  

KHiO KHiO    4  X  

SH Diehtosiida    4  X  

Merknader:  *1   Mesteparten av campusområdet er uregulert i sentrum; Det er en reguleringsplan for Høyteknologisenteret. 

      *2  Arbeidet med reguleringsplan for deler av campusområdet i Harstad har nylig startet opp 

      *3  Nylig varslet oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan for Gløshaugen 

      *4  Foreslått ny regulering for campusområdet som tilrettelegger for større utbygging avventer politisk behandling 

      *5  Foreslått ny regulering for campusområdet som tilrettelegger for større utbygging avventer politisk behandling 

 

Vurderinger av plangrunnlagene 

Vi ser at de aller fleste campusene har en gjeldende reguleringsplan, hele 54 av de 61 som 

ble gjennomgått. Men mange av disse er likevel «noe utdaterte», og ikke lenger iht. dagens 

plankrav og også uten særlig potensial for videre fysisk utvikling av campusområdet. Dette 

medfører at det på tross av at mange har en reguleringsplan nok er flere som vil måtte gjøre 

planavklaringer før man kan gå direkte til byggesak. Dette vil være avhengig av kommunens 

vurdering i fht. om man kan få innvilget dispensasjon eller mindre endring av plan. 

Av de 54 campusene som har reguleringsplan, er det kun 19 av campusene som har planer 

som er nyere enn 10 år.  

Vi har vurdert 42 av reguleringsplanene til å ha «mer begrenset utbyggingspotensial», men 

disse vil likevel ha noe potensial til videre utvikling/utbygging. Selv om det kan være mulig å 

bygge noen bygninger innen rammene til reguleringsplanen på de større campusområdene, 
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er dette likevel vurdert til mer begrenset potensial da dette forholdsmessig utgjør en liten 

andel sammenlignet med den totale bygningsmassen. Ombygging av eksisterende bygg vil 

oftest kunne være mulig. 

Vi har vurdert 12 av reguleringsplanene til å ha «større utbyggingspotensial», og av disse er 

det 10 planer som er nyere enn 10 år.  

Dette innebærer også at vi har vurdert 9 av de 19 nyere planene til å ha «begrenset 

potensial». Dette skyldes primært at disse 9 planene fokuserer på faktisk igangsatte 

byggeprosjekter. En årsak til at disse ikke legger opp til ytterligere fremtidig utbygging, kan 

være at det i nyere planer er et annet forventningsnivå til detaljeringsgrad av tiltakene i 

forslaget – det må vises tegninger av konkrete bygg, vise fastsatte arealrammer/høyder osv. 

I tillegg har mange av disse campusene faktiske begrensninger i gjenværende areal (utover 

det allerede igangsatte tiltaket).  

Campusplanene med mer perifer beliggenhet har ofte mye tilgjengelig areal på/ved campus-

området, og dette kan bygges ut i fremtiden. Institusjonene som er statlig eid (av Statsbygg,  

«selveide» eller annet) har også i større grad direkte innflytelse på fremtidig bruk av arealene 

på/nær campus. Institusjonene som er samlokalisert med andre virksomheter eller er 

leietakere, vil i større grad måtte avklare eventuelle utbygginger med andre, bl.a. fordi 

arealene ikke nødvendigvis er utelukkende tiltenkt campus.   

Det kan være spesifikke årsaker til at gjenværende mulige tomter i eldre planer ikke er 

foreslått utbygd/utnyttet, som vanskelige grunnforhold, flomfare osv., eller at disse forhold 

ikke er utredet. I nyere planer skal slike forhold være avklaret. 

Av de 54 campusene som har reguleringsplan, er det kjent forslagsstiller for 48 planer. Av 

disse har kommunene utarbeidet 28 reguleringsplaner, Statsbygg har utarbeidet 13 planer, 

og institusjonene selv, grunneiere/næringsaktører har utarbeidet de resterende.  

Av de 12 planene med «større utbyggingspotensial» er kommunen forslagsstiller på 

halvparten, og institusjonen/Statsbygg på de øvrige. 

Få av campusutviklingsplanene har blitt fulgt opp gjennom utarbeidelse av en regulerings-

plan. Dette kan bl.a. skyldes at institusjonene ikke har hatt konkrete utbyggingsprosjekter 

som ville igangsatt reguleringsplanarbeid. Unntakene er NU-Bodø og HSN-Bø, som har 

reguleringsplaner som en oppfølging av campusplanene. 

4.3.2 Lokasjon og transport 

Innledning 

Hvor staten lokaliserer sine virksomheter har stor betydning for reiseatferd, trafikkmengder, 

klimagassutslipp og tilgjengelighet til de statlige virksomhetene. Innenfor miljøpolitikken er 

klimautslippene knyttet til transport et stadig sterkere tema. 

I gjeldende utgave av de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging heter det bl.a. at «Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme 

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer». 

Det økende fokuset på sammenhengen mellom klimagassutslipp og lokalisering av statlige 

arbeidsplasser er særlig viktig for UH-sektoren, som er en av de største statlige sektorene og 

som også med sin studentmasse omfatter svært mange personreiser til/fra jobb/studiested.  
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Dette temaet kunne vært omtalt under kap. 7 Miljødimensjonen, men fordi det også handler 

om forholdet mellom UH-institusjonene og lokalsamfunnene de tilhører, omtaler vi dette her, 

knyttet til campusplaner m.m. 

Statlige føringer om statlig lokalisering 

I Norge har det eksistert statlige retningslinjer for samordning av areal- og transport-

planlegging siden 1993, med føringer om at virksomheter som er besøks- og arbeidsplass-

intensive i de fleste tilfeller skal lokaliseres i tilknytting til eksisterende og planlagte sentra og 

kollektivknutepunkter, men utenfor Oslo.  

I 2014 kom Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging7, 

og det fremheves der at de retningslinjer som gjelder for lokalisering av publikumsrettede 

virksomheter også gjelder for arbeidsplassintensive statlige virksomheter.  Iht. regjeringen.no 

var målet med lokaliseringspolitikken da å styrke regionale arbeidsmarkeder, og bidra til 

utvikling og vekstkraft i alle landets regioner. Hovedregelen skulle fortsatt være at nye og 

omlokaliserte statlige virksomheter og arbeidsplasser skulle plasseres utenfor Oslo. Men de 

tidligere retningslinjene om at man skulle unngå å konsentrere virksomhet til det største 

byområdet i fylket eller landsdelen var tatt ut.   

I februar 2017 kom det igjen nye retningslinjer, som utrykt vedlegg til Meld. St. 18 (2016-

2017): Berekraftige byar og sterke distrikt. Det var fortsatt bred politisk enighet om å sikre 

balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser på ulike steder i landet, og det henvises til 

retningslinjen for lokalisering av statlige arbeidsplasser fra 2014. Det poengteres at 

lokalisering av statlige publikumsrettede virksomheter og større statlige arbeidsplasser skal 

bygge opp om utviklingen i by- og tettstedssenter og i knutepunkter. Videre skal 

lokaliseringen medvirke til reduksjon av biltransport og økning i kollektivtransport. I en 

kommentar til retningslinjen fremhever kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore 

Sanner at dette gjelder uavhengig av om de statlige aktørene skal bygge eller leie.  

TØI-rapport om faktisk gjennomført statlig lokalisering siste 10 år 

Statsbygg bestilte i november 2016 en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) med 

sikte å se hvor/hvordan statlige virksomheter og arbeidsplasser faktisk var blitt lokalisert de 

siste 10 årene. I rapporten ble 20 kommuner undersøkt, og de har undersøkt flytting av 810 

statlige enheter med over 50 000 sysselsatte. For beregning av klimagassutslipp har de 

benyttet Statsbyggs verktøy Klimagassregnskap.no 

TØI-rapportens fokus var et annet enn det som er relevant for dette kunnskapsgrunnlaget for 

UH-sektoren, men blant deres funn kan vi nevne at 63% av det totale utvalget av 

virksomheter var lokalisert i tråd med retningslinjene og at det var stor forskjell mellom 

statlige sektorer. De fant også at og at den ikke-sentrumsnære lokaliseringa gir 7 til 36 

prosent høyere CO2-utslipp enn sentrumsnær lokalisering (kalt «A-områder»).  

Av 27 nye/flyttede UH-institusjoner i perioden var 7 lokalisert i sentrum («A-områder»), 8 like 

utenfor dette («A2-områder» - sentrumsnært), og 12 var lokalisert utenfor sentrumsområder. 

                                                           
7
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-

transportplanlegging/id2001539/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
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Lokalisering av UH-institusjoner har i mindre grad enn andre statlige sektorer blitt lokalisert i 

tråd med føringene om en lokalisering med sikte på å «redusere transportbehovet og legge 

til rette for klima- og miljøvennlige transportformer». 

Hva har UH-sektoren selv om dette?  

I det materialet vi har fått inn fra UH-sektoren i forbindelse med utarbeidelsen av dette 

kunnskapsgrunnlaget, har vi fått lite ny informasjon om lokalisering og transport.  

Noen rapporter kan imidlertid trekkes frem: NTNUs Miljørapport 2016 (med klimaregnskap 

fra 2013) og Reisevaneundersøkelse (2015), samt HiØs Miljøkartlegging 2013. 

Under vises 3 figurer hentet fra NTNUs miljørapport 2016. Den første viser at i klima-

regnskapet fra 2013 utgjorde reiser og transport da ca. 25% av NTNUs klimagassutslipp: 
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Den neste figuren viser at det iht. Reisevaneundersøkelsen har skjedd en forskyvning fra 

bilbaserte arbeidsreiser til sykkeltransport i perioden 2013-2015.    

 

Den siste figuren fra NTNUs Miljørapport 2016 viser at på tross av forskyvningene i grønn 

retning for arbeidsreiser, har reiseaktiviteten med fly økt vesentlig. Grafene i figuren under 

viser økningene fra 2015 til 2016, hvor både antall flyreiser har økt, og lengden av flyreisene. 

Reiseaktiviteten med fly innenlands har også økt mye. 

 

HiØs miljøkartlegging fra 2013 viser enda klarere den klimamessige betydningen av 

lokalisering i fht. kollektivtransport. De foretok beregninger av klimagassutslipp fra to ulike 

campuser: a) HiØs avd. Remmen (campus Halden), og b) HiØs avd. Kråkerøy (campus 

Fredrikstad). I figuren under har klimagassutslipp fra arbeidsreiser blå farge.  
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Figur: Fra HiØs Miljøkartlegging, 2013.  

HiØ viser selv i rapporten til de store ulikhetene mellom de to studiestedene, ettersom 

campus Halden har et så markant høyere klimagassutslipp enn campus Fredrikstad. De 

analyserer ulike faktorer som bidrar til det, i form av bruk av transportmidler, reisevaner osv. 

Under intervjurunden med UH-sektoren juni 2017, fikk vi opplyst fra HiØ at de opplever store 

utfordringer med transportbehovet ved campus Halden, og at det er flere faktorer som bidrar 

til dette: I Halden har de lav hybeldekning nær campus, campus er lokalisert langt unna 

bysentrum, og det er svært dårlig kollektivtransportdekning mellom sentrum og campus 

(«alle må bruke bil»). HiØ har forsøkt å bøte på dette ved at de i samarbeid med det 

nærliggende forskningsinstituttet har satt opp en maxi-taxi-løsning mellom sentrum og 

campus, som går to ganger om morgenen og tre ganger om ettermiddagen, og hvor HiØ 

betaler 60% av kostnadene med ordningen. De ser at de likevel også må prioritere 

tilstrekkelig antall gratis parkeringsplasser. Campus Fredrikstad er i overordnede hensyn 

relativt sammenlignbar med campus Halden – forskjellen er primært at campus Fredrikstad 

har en mer sentrumsnær lokalisering.  

Transport og klimagassberegninger 

Basert på disse miljøundersøkelsene har vi sett behovet for å se nærmere på klimagass-

beregninger knyttet til flere institusjoner, og dette redegjøres for under. Transportarbeidet 

utgjør en vesentlig del av klimagassutslippene, og dette tas derfor med i campus-kapitlet.  

 

  



53 
 

4.3.3 Klimagassberegninger relatert til transport 

Faktagrunnlag 

Det er valgt ut 10 campuser fordelt på Norges 5 landsdeler. I utvalget har vi forsøkt å finne 

de campusene som har mest informasjon (reisevaneundersøkelser o.l.) og for hver landsdel 

har vi prøvd å velge en sentrumsorientert campus og en utenfor sentrum. For hver campus 

har det vært et poeng å velge de større campusene målt i antall brukere, siden disse vil ha 

de største klimagassutslippene knyttet til transport i drift. 

I matrisen under er de sentrumsnære campusene markert med lys grå farge. Med «Rvane» 

menes hvorvidt institusjonen har gjennomført reisevaneundersøkelser. 

Inst. Campus M2 BTA Ant. stud. Ant. ans. P-plasser P-merknad Rvane 

Midt-Norge 

NTNU  Gløshaugen/Øya 450 102 15 916 4 000 1 291 Mot betaling Ja 

NTNU Dragvoll 82 509 7 694 1 500 820 Mot betaling Ja 

Nord-Norge 

UiT c-Breivika 192 557 10 131 2 800 950 Mot betaling; 6 EL Nei 

UN c-Bodø 49 670 4 089 650 385 Gratis (10: betaling) Nei 

Sørlandet 

UiA c-Kristiansand 69 858  7 747 850 900 300 bak bom, gratis. Nei 

HSN c-Bø i Telemark 17 711 2 108 200 100 Gratis Nei 

Vestlandet 

UiB Nygårdshøyden 320 061 13 918 3 000 90 Gratis -ansatte; 30 EL Nei 

UiS c-Ullandhaug 116 665 10 053 1 300 1 500 Gratis Nei 

Østlandet 

HiOA c-Pilestredet 155 415 13 766 1 850 3 Forbeholdt ledelsen Nei 

HiØ c-Halden 31 992 2 574 340 800 Gratis; 24 EL. Ja 

 

Forutsetninger for våre klimagassberegninger her 

Det mangler reisevaneundersøkelser for de fleste av campusene, noe som også går frem av 

oversikten over.  De reisevaneundersøkelsene vi har fått har heller ikke vært detaljerte nok 

for at de kunne brukes i klimagassberegninger. Vi har derfor i stedet benyttet data fra 

nasjonal reisevaneundersøkelse 2013/14, tabell 8.4. (TØI). Denne gir oss muligheten til å 

skille reisevanene for studenter fra reisevanene til ansatte.  

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen for skolereiser vil imidlertid ikke gi oss helt korrekte / 

representative tall for de campusene og institusjonene vi har trukket frem som case, bl.a. 

fordi den ikke er tilstrekkelig spesifisert. Den differensierer eksempelvis ikke tallene for de 

store byområdene utover Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Dermed får f.eks. Tromsø 

og Kristiansand likere tall for studentreiser enn det som kanskje er realiteten. Videre skiller 

ikke tallene mellom mer eller mindre sentral beliggenhet innenfor den enkelte kommune, noe 

som gjør at mindre sentrale områder av en storby kan komme bedre ut enn i virkeligheten. 

Likevel gir tallene fra reisevaneundersøkelsen for skolereiser et mer riktig totalbilde av 

studenters utslipp knyttet til transport og deres reisemiddelfordeling, sammenlignet med de 

generelle tallene som gjelder for et område.  

Casene som er valgt ut her kan derfor kun gi oss en indikasjon på utslippene knyttet til region 

og lokaliseringstype for sektoren.  
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Klimagassregegningene 

Det er laget tre figursett. I hvert figursett er det laget to «liggende stolpediagrammer» med 

hvert sitt fokus. Den ene figuren fremhever regiontilhørighet, den andre fremhever 

lokaliseringstype. For «lokaliseringstype» har vi kategorisert campusene i fem typer: 

o Periferi liten by 

o Periferi mellomstor by 

o Periferi storby 

o Sentrum liten by 

o Sentrum storby 

I de tre figursettene har vi hatt følgende fokus: 

o Figursett 1 – samlede utslipp per bruker 

o Figursett 2 - utslipp per student 

o Figursett 3 – utslipp per ansatt 

 

Figursett 1 – Samlede utslipp per bruker 

 

 
Figursett 1: Samlede utslipp per bruker (alle brukere) – for region, og for lokaliseringstype  

 

De samlede utslippene er her en vektet aggregering av utslippene per ansatt og per student, 

men uten representative reisevaneundersøkelser er det sannsynligvis et avvik mellom faktisk 

bruk og beregninger, som forklart over. Det er også en stor svakhet at nyansene knyttet til 

parkeringstilgjengelighet ikke fremkommer, selv om det finnes et verktøy for å se på det 

også. Uten disse nyansene blir styrkeforholdet mellom antall ansatte og antall studenter en 

hoveddriver i aggregeringen, noe som eksempelvis gjør at UiB-Nygårdshøyden kommer 

dårligere ut enn UiS-Ullandhaug – hvilket sannsynligvis er et feil bilde av virkeligheten. 

På denne bakgrunn konkluderer vi med at vi har forsøkt å vise samlede utslipp per bruker 

(for alle brukere), men at verktøyene og faktagrunnlaget vi har for dette ikke er tilstrekkelige. 

Grafene for samlede utslipp for både ansatte og studenter er derfor både forvirrende og 

misvisende, og i de to neste figursettene ser vi på de to brukergruppene hver for seg.  

Region 

Lokaliseringstype 

https://app.powerbi.com/reports/28b22f1c-a4b3-4237-91d2-7be3137af48a/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28b22f1c-a4b3-4237-91d2-7be3137af48a/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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Figursett 2 – Utslipp per ansatt 

 
Figursett 2: Utslipp per ansatt - for region, og for lokaliseringstype  

 

Her har vi benyttet beregningsverktøyene til å se på utslipp kun relatert til ansattes 

reisevaner, og verktøyene gir da et noe riktigere bilde. 

Grafen som viser utslippene for lokaliseringstypene, viser at de høyeste utslippene 

fremkommer i campuser i små byer og mindre tettsteder. De laveste utslippene fremkommer 

ved campuser i sentrum av store byer. Figuren indikerer at lokalisering i periferien av en 

storby kan gi utslipp per ansatt som er ca. 20-30% høyere enn ved lokalisering i sentrum. 

Den siste kategorien: periferi i mellomstor by, gir jevnt over høye utslipp, nærmere nivået for 

utslippene for casene fra små byer og mindre tettsteder, enn for storby-casene. 

Grafen som sorterer casene per region viser at casene i Nord-Norge og Sørlandet peker seg 

ut med høye utslipp. Dette henger sannsynligvis sammen med størrelsen på byene i de to 

regionene, og hvor institusjonene er lokalisert i disse byene.  

Figursett 3 – Utslipp per student 

 

Lokaliseringstype 

Region 

Region 

https://app.powerbi.com/reports/28b22f1c-a4b3-4237-91d2-7be3137af48a/ReportSectiond606732dbc4848042838?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28b22f1c-a4b3-4237-91d2-7be3137af48a/ReportSectiond606732dbc4848042838?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/28b22f1c-a4b3-4237-91d2-7be3137af48a/ReportSection963fac34eb0ffaf951f4?pbi_source=PowerPoint
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Figursett 2: Utslipp per student - for region, og for lokaliseringstype  

 

Grafene viser at utslippene per student er vesentlig lavere enn per ansatt. Dette kommer 

blant annet av at verktøyet modellerer en turproduksjon for studenter (0,83 turer per dag) 

som er langt lavere enn for ansatte (1,6 turer per dag), samt at det regnes med forskjellige 

reisevaner for studenter og ansatte. I modellen for ansatte inkluderes bl.a. turproduksjon 

knyttet til tjeneste, private ærend, service utenfra og varetransport. 

Oppsummering av resultatene for klimagassberegninger  

Case-eksemplene viser at lokalisering av campusene slår mest ut i forhold til klimagass-

utslipp, framfor for eksempel antall parkeringsplasser. Stedets RVU-data (dvs. data fra den 

nasjonale reisevaneundersøkelsen) ser ut til å ha størst betydning for klimagassutslippene. 

Dersom man justerer for om det er sentralt eller ikke innad i en kommune gir det noen 

forskjeller, men mindre enn ved sammenligning med andre byer/steder.  

Likevel kan vi se en (relativt klar) tendens til at campuser som ikke ligger i større byer har 

større utslipp per student og per ansatt enn sentrale bycampuser.  

For å kunne si noe om parkeringstilgjengelighetens effekt på utslipp, vil en lokal reisevane-

undersøkelse være en forutsetning. Dette kommer særlig fram i casene for UiB, der det er 

svært sannsynlig at beregningene viser høyere utslipp enn det sannsynlige faktiske utslippet. 

Det at UiB har 90 p-plasser på 3 000 ansatte og tildeler kun  2 p-plasser per 100 ansatte 

kommer ikke fram i en generell RVU for Bergen sentrum. 

Et annet moment som gir store forskjeller i utslag er antall ansatte i forhold til antall 

studenter. Ansatte har oftest både langt flere reiser, og høyere andel som bruker bil i 

forbindelse med arbeidsreise enn studenter har. Dersom to institusjoner har likt antall 

brukere, men ulik andel ansatte vs. studenter, vil institusjonen med høyest andel ansatte få 

høyere samlede utslippstall.  

 

  

Lokaliseringstype 

https://app.powerbi.com/reports/28b22f1c-a4b3-4237-91d2-7be3137af48a/ReportSection963fac34eb0ffaf951f4?pbi_source=PowerPoint
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5 Bygge- og leieprosjekter i UH-sektoren 

5.1 Innledning 

5.1.1 Om realisering av behov for endrede arealer 

Hele UH-sektoren er i kontinuerlig endring og utvikling, og byggebehov/byggeprosjekter har 

stort fokus – både for institusjonene og for politiske prioriteringer. I Meld. St. 7 (2014-2015): 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 sies det bl.a. at det for å nå 

målene i langtidsplanen vil være nødvendig med moderne og funksjonelle bygg med 

tidsriktig utstyr. For å understreke dette ble enkelte prosjekter trukket fram, hvor regjeringen 

sa at de i sin oppfølgingsplan særlig ville prioritere to viktige byggeprosjekter som vil støtte 

spesielle faglige prioriteringer. 

Enkeltprosjekter eller prioriteringer av spesielle tiltak blir ikke omtalt detaljert, men vi vil her 

redegjøre for status mht. arealendringer og investeringer på et aggregert nivå.  

Vi ser først på de viktigste gjennomføringsmodellene for realisering av byggetiltak i sektoren. 

5.1.2 Statsbyggs prosjektmodell 

De fleste byggeprosjektene i sektoren gjennomføres i regi av Statsbygg, inkludert større 

prosjekter for selvforvaltende institusjoner. Statsbyggs styringssystem for prosjekt-

gjennomføring for oppdrag som kan bli eller er et byggeprosjekt, er Prosjektmodellen.  

 

 

 

 

Prosjektmodellen er et verktøy for å gjennomføre prosjektene på en strukturert, effektiv og 

forutsigbar måte. Prosjektmodellen er inndelt i faser som reflekterer livssyklusen og 

verdiskapningen til prosjektet. Fasene beskriver prosjektets økende modningsgrad. For å 

starte en fase må prosjektet gjennom en «beslutningsport», der det er formaliserte krav til 

beslutningsunderlag. Hver fase inneholder et sett med typiske leveranser, og det er fastsatte 

prosedyrer for styring og ledelse i alle faser av prosjektet.  

Ved anslått investeringsnivå på mellom 300 og 750 MNOK inntrer departementenes krav om 

politisk behandling av «oppstart forprosjekt» (OFP), hvor oppdragsdepartement og KMD skal 

godkjenne både konsept og OFP. Startbevilgning må godkjennes av Stortinget.             

Figuren under viser punktene for politisk godkjenning for disse prosjektene. 
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Beslutning 
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Konseptvalg Oppstart forprosjekt Startbevilgning
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Ved prosjekter med anslått investeringsnivå over 750 MNOK inntrer også statens ordning for 

kvalitetssikring av store prosjekter: «KS-ordningen», med krav til ekstern kvalitetssikring før 

konseptvalg og startbevilgning. For disse prosjektene er det regjeringen som må godkjenne 

konseptet (KS1) og oppstart av forprosjektet (OFP), i tillegg til at Stortinget må godkjenne 

startbevilgning (KS2). 

  

For utdypende informasjon om prosedyrene for alle prosjekter over 300 MNOK vises til 

Veileder for styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase. Med siste revisjon av Bygge- 

og leiesaksinstruksen er det nå sterkere krav til utredninger av behov og mulige alternative 

løsninger for å møte disse behovene, før et konsept kan velges.  

5.1.3 Kurantprosjektordningen 

Det er også et skille mellom de store investeringsprosjektene som forutsetter egne 

bevilgninger og som må følge prosedyrene som er redegjort for over, og prosjekter som kan 

realiseres innenfor institusjonenes egne rammebevilgninger. Disse prosjektene kalles 

«kurantprosjekter», og prosedyrene er gitt i Retningslinjer for behandling av statlige 

byggeprosjekter der husleien dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer (kurantprosjekter).   

Kurantprosjekter er byggeprosjekter (nybygg, tilbygg, ombygginger, rehabiliteringer m.v.) 

med bevilgning over kap. 2443 Statsbygg, der leietakeren forplikter seg til å dekke husleien 

som følger av prosjektet innenfor sine gjeldende budsjettrammer.  

Kurantprosjekter er i utgangspunktet et tilbud til statlige virksomheter, og de inngår i den 

interne husleieordningen i staten, der Statsbygg forvalter eiendommene for utleie til statlige 

virksomheter. Prosjektene kan bare gjennomføres innenfor rammen av gjeldende fullmakter, 

bevilgninger og retningslinjer. Alle kurantprosjekter med en styringsramme på 100 MNOK 

eller mer må legges frem for regjeringen i form av et regjeringsnotat, der også husleien 

fremkommer. Oppdragsdepartement og KMD skal samarbeide om regjeringsnotatet. 

Husleie og andre forhold knyttet til ordningen utdypes i Rapport C; økonomisk dimensjon. 

5.1.4 Andre realiseringer av arealbehov 

Institusjonene har også mulighet for igangsetting av mindre tiltak i egen regi, forutsatt at de 

selv har midler til dette over egne budsjettposter. Dette er oftest tiltak for arealeffektivisering, 

transformasjon/endring til annen bruk av en bygning, rehabilitering av eksisterende bygnings-

masse, små byggetiltak, eller avtaler om inngåelse av leieavtaler med private aktører. 

Ofte kan slike ønskede tiltak ha et større finansieringsbehov enn institusjonene har mulighet 

for å kunne dekke over egne, årlige budsjettrammer. I slike tilfeller vil institusjonene gjerne 

avsette midler til formålet på overførbare budsjettposter.   

Dette omhandles også i Rapport C.      
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5.2 Byggeprosjekter og annen arealvekst 

Som del av arbeidet med denne rapporten ble det under intervjurunden samlet inn 

opplysninger fra hver institusjon om planlagte og igangsatte byggeprosjekter. Institusjonene 

har redegjort for status mht. prosjektenes tids- og kostnadsestimater og ev. rammer, og typer 

byggetiltak (for eksempel nybygg, riving, ombygging/renovering) som inngår i hvert prosjekt. 

Prosjektene er under utredning og prosjektering fram til de blir godkjent og får fastsatt 

kostnads- og styringsramme, og gjennomføringsfasen igangsettes. I Statsbyggs 

prosjektmodell er det ved passering av port B4, ref kap 5.1.2.   

Institusjonene har også oversendt opplysninger om planlagt oppsigelse av leieavtaler og 

planer om å inngå nye leieforhold. 

For hvert byggetiltak har institusjonene oppgitt hvilket bygg tiltaket berører, bygningstypen og 

størrelsen på tiltaket i m2. For prosjektene som utføres i regi av Statsbygg er de samme 

opplysningene hentet ut fra Statsbyggs statusrapport: «KDs prosjekter i Statsbygg for UH-

sektoren.» Fra denne rapporten kunne også hvert Statsbyggprosjekt klassifiseres som enten 

et ordinært prosjekt eller et kurantprosjekt. Denne rapporten gir status for sektoren pr. 

12.05.2017. Intervjurunden ble gjennomført mellom 03.05.2017 og 19.06.2017.  

5.2.1 Samlet prosjektportefølje  

Status for våren 2017 viste at 15 av de 21 UH-institusjonene hadde pågående prosjekt-

aktivitet, fordelt på til sammen 73 byggetiltak som er under utvikling eller allerede igangsatt. 

Et byggetiltak kan være en avgrenset del av et større prosjekt. Et prosjekt kan f.eks. bestå av 

et nybygg-tiltak, et rehabiliteringstiltak og et rivingstiltak. De 73 byggetiltakene er fordelt på 

36 helhetlige prosjekter, hvor 21 er igangsatt og under gjennomføring.  

Innledningsvis vises på neste side en oversikt over total prosjektportefølje, for både tiltak i 

regi av Statsbygg og i institusjonenes egen regi, og oversikten omfatter alle faser. 

Fargekodene på figuren viser finansieringsformen, og av det totale antallet på 73 byggetiltak 

er 25 byggetiltak del av ordinære byggeprosjekter der startbevilgning gis av Stortinget (mørk 

grønn farge), og 26 byggetiltak er del av kurantprosjekter (lys grønn farge). Finansiering over 

institusjonenes egne budsjettmidler er vist med svart farge (20 byggetiltak), og uavklaret 

finansiering er vist med grått (2 byggetiltak).  

Forventet samlet arealvekst som følge av byggetiltakene er angitt i figuren til høyre på neste 

side, og det går der frem at andelen byggetiltak som (ennå) ikke er godkjent eller har fått 

fastsatt rammer for areal, tid og kostnader er betydelig, i forhold til det samlede volumet. Det 

mangler kostnadsestimater for en stor del av prosjektene. Derfor fremkommer ikke estimert 

totalinvestering dersom alle prosjekter realiseres med datagrunnlaget som foreligger.  
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Figur: Totalt antall byggetiltak (73 stk.) fordelt på 

institusjon og finansieringsform. 
Figur: Samlet arealvekst etter 

tidspunkt for ferdigstillelse  

 

Figur: Areal (kvm) som blir berørt av 

ulike typer byggetiltak 

Statsbygg er byggherre for både de 25 bygge-

tiltakene som inngår i ordinære byggeprosjekter og 

de 26 byggetiltakene som inngår i kurantprosjekter.  

Totalt 51 av de 73 byggetiltakene realiseres dermed 

i regi av Statsbygg. 

20 byggetiltak realiseres av institusjonene selv over 

egen budsjettramme, mens de 2 byggetiltakene med 

uavklart finansiering også foreløpig har en uavklaret 

type gjennomføring.   

Areal som blir berørt av ulike typer prosjekter går 

frem av grafen til venstre. Arealer som blir berørt av 

byggetiltakene omfatter mest nybygg, og inngår 

gjerne i større prosjekter som også omfatter 

byggetiltak med riving/utflytting av utdaterte arealer.  

Rehabilitering / opprusting av eksisterende 

bygningsmasse berører også store arealer. 

https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection72819e1f8e2acb938786?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection72819e1f8e2acb938786?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection72819e1f8e2acb938786?pbi_source=PowerPoint
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5.2.2 Prosjekter i gjennomføringsfasen  

Av det totale antallet på 73 byggetiltak inngår 26 byggetiltak i prosjekter i gjennomførings-

fasen, fordelt på 10 institusjoner (pr. medio 2017). Med «prosjekter i gjennomføringsfasen» / 

«igangsatte byggeprosjekter» menes at prosjektene har passert beslutningsport B4 i 

Statsbyggs prosjektmodell, dvs. at de har fått startbevilgning fra Stortinget dersom det er et 

ordinært byggeprosjekt, eller har tilsvarende avklaret finansiering for kurantprosjekter, eller 

for prosjekter som utføres i regi av institusjonene selv og finansieres over institusjonenes 

egen ramme.   

I grafene under vises hvordan disse er fordelt på de ulike institusjonene mht. antall og samlet 

investeringsbeløp, hva slags type prosjekter det er og med hvilken gjennomføringsmodell, 

samt arealveksten disse utgjør ved ferdigstillelse. 

 

   

 

 

 

De 26 igangsatte byggetiltakene er fordelt på 10 institusjoner. Samlet investeringsramme for 

disse er 11 107 mill. kr. Byggetiltakene forventes å ferdigstilles i tidsrommet 2017-2020 og vil 

gi en samlet arealvekst på ca. 112 000 m². Av disse 26 byggetiltakene, gjennomføres 15 i 

regi av Statsbygg, hvorav 7 gjennomføres som kurantprosjekter. Kurantprosjektene utgjør 

kun en liten andel av porteføljen målt i investeringsbeløp og arealkonsekvenser.  

De gjenværende 11 byggetiltakene i gjennomføringsfasen utføres i regi av institusjonene 

selv til en samlet investeringsramme på 1 140,80 mill. kr.  

Figur t.v.: Antall byggetiltak fordelt på institusjoner, og finansieringsmodell vist med fargekode. 

Figur i midten: Fordeling på type tiltak; (størrelse i kvm)  

Figur t.h.: Arealvekst (størrelse i kvm) etter tidspunkt for ferdigstilling av tiltaket  

 

https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection384effff4e7378dd8572?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection384effff4e7378dd8572?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection384effff4e7378dd8572?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection384effff4e7378dd8572?pbi_source=PowerPoint
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Pågående byggeaktivitet i gjennomføringsfasen (etter pkt. B4) i regi av Statsbygg 

Av de 26 byggetiltakene i gjennomføringsfasen utføres 15 byggetiltak i regi av Statsbygg per 

våren 2017, og disse er fordelt på 9 institusjoner.  

Grafene under viser hvordan disse byggetiltakene er fordelt på de ulike institusjonene mht. 

investeringsbeløp, antall prosjekter, type prosjekter, og arealveksten disse utgjør i det året de 

blir ferdigstilt.  

 

 
 

 

 

   

 

 

Av pågående byggetiltak i regi av Statsbygg er Campus Ås (NMBU) det største, og 

Statsbygg har i tillegg to andre, mindre byggetiltak ved NMBU. Kurantprosjektene utgjør kun 

en liten andel av Statsbyggs portefølje målt i investeringsbeløp og arealkonsekvenser. 

Figur t.v.: Antall byggetiltak fordelt på institusjoner, og finansieringsmodell vist med fargekode. 

Figur i midten: Ordinære prosjekter fordelt på type tiltak; (størrelse i kvm)  

Figur t.h.: Arealvekst (størrelse i kvm) etter tidspunkt for ferdigstilling av de ordinære tiltakene  

For alle prosjekter i regi av Statsbygg 

Andelen for kurantprosjektene 

Ordinære prosjekter Ordinære prosjekter 

Øverst: Investeringsbeløp pr. institusjon for alle prosjekter i regi av Statsbygg 

Nederst: Investeringsbeløp pr. institusjon for alle kurantprosjekter 

https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection4f88a666c8e52db4136e?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection968c72df527d5ebd594e?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection4f88a666c8e52db4136e?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection4f88a666c8e52db4136e?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection4f88a666c8e52db4136e?pbi_source=PowerPoint
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Pågående byggetiltak i gjennomføringsfasen, utført i egen regi 

De gjenværende 11 byggetiltakene av 26 i gjennomføringsfasen utføres av institusjonene 

selv over egne budsjettmidler. Vi viser i grafene under hvordan disse byggetiltakene er 

fordelt på de ulike institusjonene mht. antall og investeringsbeløp, hva slags type prosjekter 

dette er, og arealveksten disse utgjør i det året de blir ferdigstilt. 

 

   

 

 

5.2.3 Leie av nye arealer i privat marked 

Parallelt med byggeaktiviteten i regi av Statsbygg eller i egen regi, inngår institusjonene nye 

avtaler om leie av arealer i det private markedet, ofte også kombinert med oppsigelse av 

andre avtaler. Pågående prosesser knyttet til inngåelse av slike nye leieavtaler er også 

registrert (figur under, t.v.), og pr. våren 2017 omfattet dette 20 ulike avtaler fordelt på 9 ulike 

prosjekter med planlagt utflytting/innflytting i tidsrommet 2017-2023. Endringer i leie-

porteføljen vil samlet sett gi en netto arealreduksjon i UH-sektoren på ca. 12 500 m², som 

vist i grafene under (i midten og t.h.). 

Øverst: Samlet Investeringsramme for byggetiltak i selvforvaltende institusjoner. 

Under fra v.: Antall byggetiltak fordelt på institusjoner, Fordeling på type tiltak; (størrelse i kvm), 

og Arealvekst (størrelse i kvm) etter tidspunkt for ferdigstilling av tiltaket.   

https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection3f6f46c851018d3ada40?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection3f6f46c851018d3ada40?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection3f6f46c851018d3ada40?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection3f6f46c851018d3ada40?pbi_source=PowerPoint
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Figurer: Totalt antall prosjekter der institusjonene inngår avtaler i det private markedet. 

 

5.3 Prognoser for samlede arealendringer  

5.3.1 Prognoser for samlede arealendringer – alle prosjekter 

Prognosene for de samlede arealendringene av de fleste typer byggetiltak er gjennomgått, 

og dette er satt sammen i en egen graf (se under). Rehabiliteringstiltak er ikke medtatt her, 

da disse ikke gir arealendring. 

Hovedbildet viser summen av disse arealendringene år for år, hvor grønne søyler viser en 

samlet arealvekst, og hvor røde søyler viser at summen av byggetiltak det aktuelle året 

faktisk innebærer arealreduksjon. Den siste (brune) søylen viser samlet forventet arealvekst i 

sektoren i perioden 2017-2023. Det er viktig å presisere at figuren viser alle prosjekter 

uansett fase, og dette innebærer at mange av dem ennå ikke er godkjent og kan risikere å få 

et avslag ved politisk behandling.  

Figuren viser en prognosert arealvekst på ca. 160 000m2 innen 2023 med nettoareal-

besparelser i 2018, 2021 og 2022. Arealbesparelsene kommer i stor grad av at 

institusjonene ikke fornyer leieavtaler med private aktører, eller leier seg inn i mindre lokaler. 

Det er en stor del prosjekter som per våren 2017 ikke hadde en fastsatt ferdigstillingsdato. 

Disse står for en samlet arealvekst på 204 000m2..  

Som supplement til totalen for arealendringene hvert år, viser figuren også (i et eget, grått 

felt) fordelingen på ordinære byggetiltak, byggetiltak innenfor kurantprosjektordningen, 

prosjekter i institusjonenes egen regi, og leieprosjekter i det aktuelle året. 

Etter selve grafen er det også listet opp hvilke byggeprosjekter som er medtatt i oversikten – 

for hvert år, og for hver kategori. Et byggeprosjekt kan omfatte flere byggetiltak (f.eks. både  

nybygg, rehabilitering og riving).  

https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection30f6058f2ba9e75c9c5b?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection30f6058f2ba9e75c9c5b?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/235e3acf-c0ec-42b2-a432-490d2916be1b/ReportSection30f6058f2ba9e75c9c5b?pbi_source=PowerPoint
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Figur: Prognoser for samlede arealendring av alle prosjekter. 

 

2017 Ordinære NTNU Kalvskinnet: *2 (nytt teknologibygg+ nytt bygg for lærerutdanning) 

UiB: Nytt kunstfakultet 

Kurant HiØ Halden:, påbygg nye kontorer 

HSN Porsgrunn: netto arealøkning med nytt studenthus, utflytting fra Bygg F, og 
lite påbygg for SIM-senteret 

HVL Haugesund: Ny brannhall 

NTNU Gjøvik: Nybygg 

NU Bodø: Ny forskningshall og det nye administrasjonsbygget 

UiS: Nytt besøkssenter – Jernaldergården 

Egen regi - 

Leie NU Stjørdal: Flytter fra eksisterende og inn i nye, større lokaler 

HSN Kongsberg og Porsgrunn, NTNU Ålesund, UiB (Media City) – div. tilvekst. 
 

2018 Ordinære UiT Breivika: MH-2 

Kurant UiS: Påbygg Hulda Garborgs Hus og Ivar Langens Hus  

Egen regi NMBU Ås: Nytt fjørfehus og verkstedbygg + 2 mindre prosjekter (Σ 3 000 m2) 

UiB: Helsecampus Årstadvollen trinn 1, riving av odontologibygg (minus 10 000) 

Leie HINN Elverum: Ny fløy Terningen Arena 

HVL Sogndal: Utgående areal (minus 4 200 m2) 

NTNU Rotvoll: Utgående areal (minus 12 000 m2) 
 

2019 Ordinære NU Steinkjer: Nytt Innovasjonscampus (i samarbeid med bl.a. en stiftelse) 

Kurant HSN Ringerike: Eksisterende bygg A rives og erstattes ev et større nybygg 

Egen regi UiB + HVL: Nytt Helsecampus Årstadvollen 

Leie UiO Sentrum: Utgående areal Tullinløkka: Domus Nova, St. Olavsgt. 23-24, Cort 
Adelersgt. 30, Tullinsgt. 4. 

 

2020 Ordinære NMBU: Veterinærbygget 

HVL Haugesund: Maritimt senter, i Statsbygg-regi, men ikke avklaret finans.form 

Kurant HVO: Nybygg Media 
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HVL Kronstad: Nybygg 

UiT Breivika: Nybygg lærerutdanning 

Egen regi - 

Leie UiO Sentrum: Innflytting i Kristian Augustsgt. 15,19,21. 
 

2021 Ordinære - 

Kurant - 

Egen regi - 

Leie NTNU: Utflytting fra Tunga 
 

2022 Ordinære - 

Kurant UiT: Leiekontrakt med Statsbygg for gamle Avd. for lærerutdanning utløper/utgår, 
og det er planlagt flytting til nybygg i Breivika i 2022. 

Egen regi - 

Leie - 
 

2023 Ordinære UiO Vikingskipsmuseet 

Kurant - 

Egen regi - 

Leie HiOA: Flytting fra Kjeller til Lillestrøm (netto arealeffektivisering) 
 

Ikke fastsatt 
(kun de største) 

UiO: Livsvitenskap (2024), og UiO: nytt klinikkbygg for odontologi. 

NTNU: Vitenskapssenteret på Kalvskinnet 

UiT: Nytt Tromsø Museum 

 

I figuren under er det kun vist prognoserte arealendringer som følge av inngåelser av nye 

leielokaler eller oppsigelser av eksisterende avtaler i det private markedet. Figuren bør sees i 

sammenheng med både figuren over, og informasjon gitt i matrisene for hvert år, over. 

 
Figur: Andel tilvekst / avhending knyttet til leide arealer, prognosert 
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5.3.2 Samlet fremstilling av byggeaktiviteten 

Til slutt i kapitlet om bygge- og leieprosjekter tas med en samlet fremstilling av bygge-

aktiviteten fordelt på institusjoner, og over årene 2017-2020. Oversikten omfatter kun 

igangsatte byggeprosjekter (inkl. alle tiltakene som inngår i hvert prosjekt), dvs. bygge-

prosjekter som pr. medio 2017 har passert beslutningspunkt B4 og er i gjennomføringsfasen 

iht. Statsbyggs prosjektmodell. Oversikten omfatter også tilsvarende igangsatte prosjekter i 

egen regi hos institusjonene (dvs. over egen økonomiske ramme).   

Hvert byggetiltak er markert med en fargekode, som tilsvarer fargekodene benyttet for å 

beskrive ulike typer tiltak også tidligere i rapporten, under kap. 5.2.1. Disse betyr: 

 Orange: =  et byggetiltak som gir arealvekst 

 Gul: =  et tiltak som innebærer rehabilitering/oppgradering, med uendret areal 

 Svart = et tiltak som innebærer riving/avhending, og som gir arealreduksjon 

Dersom det ikke er avstand mellom byggetiltakene (de horisontale stolpene) i figuren, inngår 

byggetiltakene i samme prosjekt. 

Tall og bokstaver angitt i den liggende stolpen for hvert byggetiltak: 

 Tall til venstre i stolpen: Byggetiltakets omfang angitt i m2 

 Tall til høyre i stolpen: Byggeprosjektet godkjente investeringsramme i MNOK 

 Bokstav midt på stolpen: Type prosjekt. O = ordinært byggeprosjekt, K = kurantprosjekt,  

R = prosjekter i institusjonenes egen regi (over egen ramme) 

Et byggeprosjekt kan omfatte flere byggetiltak, og dette er forsøkt vist i fremstillingen. 

Eksempelvis har HSN et byggeprosjekt som består av tre byggetiltak (nybygg, rehabilitering 

og riving). 

Det er også en strek mellom to byggeprosjekter: ett for HVL og ett for UiB. Denne markerer 

at de to institusjonene har et felles prosjekt: Helsecampus Årstadvollen.   

 



68 
 

 
Figur: UH-sektorens byggeprosjekter (inkl. alle byggetiltak) i gjennomføringsfase (dvs. etter 

beslutningspunkt B4 i prosjektmodellen). 
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6 Funksjonell dimensjon 

6.1 Innledning 

6.1.1 Hva omfatter funksjonell dimensjon 

Med funksjonell dimensjon menes hvor egnet bygningsmassen og de fysiske strukturene er 

for dagens bruk/virksomhet, hvorvidt anleggene kan tilpasses helt nye formål, og hvor egnet 

anleggene er for alle typer brukere. Arealeffektivitet inngår også i dimensjonen.  

Det fysiske anleggets egnethet for dagens og fremtidens virksomhet: 

 Om anlegget har tilstrekkelige og egnede rom/spesialrom for dagens kjerneaktiviteter 

 Om anlegget støtter opp under ønsket bruksmønster (for studenter og ansatte) 

 Om anlegget støtter nye læringsmetoder, forskningsaktiviteter, arbeidsformer osv. 

Det fysiske anleggets endringspotensiale: 

 I hvilken grad anlegget kan benyttes til endrede behov slik det fremstår i dag (dvs. grad 

av generalitet, fysisk fleksibilitet og finansiell fleksibilitet (også kalt elastisitet)). 

 I hvilken grad anlegget kan transformeres eller bygges om til helt andre bruksbehov – 

dvs. i hvilken grad gir konstruksjonssystem, tekniske anlegg, vernehensyn m.m. 

begrensninger på bygningsmessige endringer for å møte nye behov. 

Det fysiske anleggets egnethet for alle typer brukere: 

 Med dette menes primært universell utforming av bygningsmassen 

 Det kan også omfatte utomhusanlegg 

Arealeffektivitet: 

 Arealeffektivitet har to dimensjoner:  

o fysiske parametere (som m2 pr. bruker el. funksjon, effektive planløsninger m.m.)  

o bruksrelaterte parametere (som bruksbelegg pr. rom, riktig størrelse på rommene 

i fht. gruppestørrelsene, brukernes tilstedeværelse, sambruk osv.) 

 Arealeffektivitet henger derfor tett sammen med bruksmønster og potensiale for endring 

av bruksmønster, som bør kartlegges. 

6.1.2 Betydningen av funksjonell dimensjon 

Arealer er en viktig innsatsfaktor for UH-sektoren, men den menneskelige faktoren er uten 

sammenligning den aller største innsatsfaktoren. Det er derfor viktig at den fysiske strukturen 

støtter opp rundt kjerneaktiviteten slik at denne kan bli så effektiv som mulig. Dette gjelder 

både for studenter, ansatte, besøkende og drifts-/servicepersonale – og det gjelder både 

undervisning/læring, forskning og administrative eller driftsrelaterte funksjoner. 

UH-sektoren har hatt en stor studentvekst de siste 20 årene: antall studenter målt som 

heltidsekvivalenter har økt med 38% og antall ansatte har økt med 62% i perioden 1997-

2016. Mesteparten av studentøkningen har kommet de siste 9-10 år, hvor antallet 

heltidsekvivalenter er økt med ca. 43 000 i perioden 2007-2016. Veksten er ikke jevnt fordelt 

på institusjonene, men for de fleste er det krevende å skulle fremskaffe tilstrekkelige arealer 

til å romme denne raske studentveksten. Effektiv bruk av bygningsmassen og arealer som er 

tilpasset aktivitetene er derfor svært viktig, og tiltak i eksisterende bygningsmasse som kan 

bidra til at denne også støtter kjerneaktiviteten på best mulig måte får stor betydning.  
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Sektoren står overfor et paradigmeskifte mht. digitalisering, ny brukerteknologi og som en 

konsekvens av dette: nye bruksmønstre, nye arbeidsoperasjoner og endrede fysiske behov. 

Fortløpende tilpasning av bygningsmassen er viktig i den type omstillingsprosesser. Endrede 

brukerbehov en av de viktigste årsakene til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. 

Arbeidsmarkedet generelt er også i sterk omstilling – både som følge av den samme 

digitaliseringa som nevnt over, og som følge av konjunktursvingninger, endringer i 

næringsveger (oljeindustri, miljøteknologi, endringer i helse- og velferdstilbud osv.). De 

politiske føringene gitt i St.meld. 7 (2015-2015) (omtalt i kap. 2) innebærer at Stortinget ser 

på omstillingsprosesser som en av de seks hovedområdene for satsing på UH-sektoren. 

Dette kan også gi endrede fysiske behov for forskning og undervisning.  

Størstedelen av fremtidens bygningsmasse er allerede bygget, og det gjelder også for UH-

sektoren – selv om det stadig bygges mye nytt. Eksisterende bygningsmasse er en ressurs 

som må utnyttes best mulig. Om byggene ikke framstår som hensiktsmessige for 

virksomheten, vil det kunne være avgjørende for både kvalitativ produksjon og økonomiske 

faktorer i sektoren. Den funksjonelle dimensjonen er helt avgjørende for bruk av ressursen. 

Arealforbruk og arealeffektivitet er også viktig i et bærekraftperspektiv. Arealforbruket pr. 

bruker påvirker både energiforbruk, investeringsøkonomi og driftsøkonomi, som er viktige 

faktorer for det økologiske fotavtrykket til bygget.  

Arealeffektivitet er løftet fram politisk. Revidert Bygge- og leiesaksinstruks har innført 

arealnormer med sikte på mer effektiv arealbruk i staten. Foreløpig er denne satt til 23 m2 

BTA pr. ansatt for kontorbygg og for kontordelen av «formålsbygg». Det er foreløpig mange 

uklarheter rundt tolkning av arealnormen både i praktisk bruk og rapportering, spesielt for 

«formålsbygg» der UH-sektoren utgjør største gruppen. 

6.1.3 Rapportens håndtering av funksjonell dimensjon 

I oppdragsbrevet for dette prosjektet har KDs intensjon med å inkludere «funksjonell 

dimensjon» vært å få en større oversikt over hvilke arealtyper/funksjonene har og hvordan 

arealene brukes, der slik informasjon finnes. Dette inkluderer bruksintensitet/bruksbelegg og 

bygningsmassens egnethet for virksomheten dersom det er gjennomført studier av dette.  

Den funksjonelle dimensjonen er vesentlig mindre målbar enn de øvrige dimensjonene. 

Dette innebærer at det er mindre tallfestet informasjon som kan benyttes til entydige grafiske 

figurer. Der det er mulig å finne målbare størrelser, har dette fått prioritet. 

Vi har imidlertid valgt å ikke fokusere på tallfesting av arealeffektivitet i UH-byggene her nå. 

Det er behov for svært mange korreksjonsfaktorer for å kunne være sikre på at en tallfestet 

informasjon faktisk viser sammenlignbare størrelser. Vi redegjør for konkrete arealer, 

personbelastninger osv. i andre deler av kunnskapsgrunnlaget, og tar det ikke med her. 

Fokus på funksjonell dimensjon og målbare elementer av denne er av relativt sett nyere 

dato, og det har ikke vært lange tradisjoner for å kvantifisere disse. Det er imidlertid et 

område som vil få økt betydning, bl.a. for å kunne dokumentere at opplevde arealbehov 

virkelig må dekkes via nybygg, eller for å kunne dokumentere behov for oppgradering og 

ombygging for å øke arealeffektiviteten i eksisterende bygningsmasse. Det er derfor forsøkt  

å synliggjøre hvor langt UH-sektoren har kommet mht. kartlegginger av funksjonell 

dimensjon. For øvrig vil den funksjonelle dimensjonen måtte beskrives på mange ulike måter 

tilpasset hvert tema, i tillegg til generelle funn fra case-beskrivelser.  
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6.2 Bruksmønster – studenter og ansatte   

6.2.1 Tallfestet informasjon om bruksmønster 

Den korte introduksjonen er at det finnes få undersøkelser av bruksmønsteret i sektoren.   

UH-sektoren har stort sett et digitalt rombookingssystem for nesten alle undervisningsrom og 

møterom.  Vi har mottatt noen uttrekk av registrert bruksbelegg iht. disse systemene, og 

viser dette. Men vi vet samtidig at dette innebærer en feilkilde i forhold til reell bruk fordi 

rommene ikke alltid benyttes selv om de er booket.  

Konkret telling av faktisk antall brukere er så langt vi har registrert kun foretatt i fem 

pilotprosjekter, se pkt. 6.3, og ved institusjoner der tellinger er foretatt som del av utredninger 

for mulige byggeprosjekter. Hverken rombookingssystemene, arealstudier eller andre 

tellinger skiller mellom studenter og ansatte. Datagrunnlaget vises derfor samlet.  

Det finnes også noen få kvalitative undersøkelser av bruksmønster, og disse omtales.    

Noen av disse skiller mellom studenter og ansatte. I tillegg har vi også fått noe informasjon 

om bruksmønster i de ulike institusjonene via intervjurunden (mai-juni 2017).  

Matrisen under viser hvilke dokumenter institusjonene har sendt oss om registreringer eller 

undersøkelser av bruksmønster ved sine institusjoner, der institusjonene allerede hadde 

foretatt uttrekk om bruken iht. disse registreringene. 

I matrisen under har vi avmerket hva de har uttalt seg om i intervjuene:  

S om de har uttalt seg om studentenes bruksmønster  

A om de har uttalt seg om ansattes bruksmønster  

F om de har uttalt seg om fysisk fleksibilitet på campus. 

Inst. Rombooking-
registreringer 

Kvalitative undersøkelser Intervj Pilot Annet 

UiA  Romutnyttelse UiA 
H- 2016  

 Omtalt i 
Romutnyttelse(S) 

S A F   

UiB   S A F   Masterplan Bygg (F) 

UiO  Rombruksrapport 
høst 2016  

 S A F   Sluttrapp. Multiconsult (F) 

 Rom for et fremragende, 
grønt universitet (F) 

 Generalitet-fleksibilitet-
elastisitet-egnethet for 
bruk: Premisser for 
planleggingen av 
Livsvitenskapsbygget  

 Kartlegging av UiOs 
bygningsmasse, 2013  

 Masterplan for UiOs 
eiendommer 

UiS  (x) Omtalt i Arealstrategi 
for Kjølv Egelands hus 

S A F    (x)  Arealstrategi for Kjølv 
Egelands hus (x) 

UiT   S A F 2 stk.  

NU  Statistikk over 
rombruk ved 
stud.sted Bodø 

 S    F   Forprosjekt 
Innovasjonscampus 
Steinkjer 

NMBU  Omtalt i 
Campusplanen 

 C-Ås Arealbruks-
analyse (2015)  

 Rapport Areal-
normer og null-
alternativ;  innspill 
til campusplanen 

 Omtalt i Campus Ås 
Arealbruksanalyse 
Oktober 2015 

 Omtalt i Rapport 
Arealnormer og 0-
Alternativer – innspill 
til campusplanen 

S A F   NMBUs Campusplan 
2017-2020-2040 (F) 

 Tilstandsgrad og 
bruksområde over eide og 
leide bygninger (F) 
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NTNU  Undervisnings- og 
studentarealer på 
Gløshaugen 

  NTNU 
Campusprosjektet 
Evaluering av 
læringsareal 

 Campus Ålesund 
Mulighetsstudie 

 Omtales i 
samlokalisering av 
undervisningsaktivi
tet fra Kalvskinnet 
til Gløshaugen 

 

 Omtalt i 
Undervisnings- og 
studentarealer på 
Gløshaugen 

 Omtalt i NTNU 
Campusprosjektet 

 Omtalt i Campus 
Ålesund 
Mulighetsstudie 

 Omtalt i Pilot U1 
Innovative 
læringsarealer og 
uformelle 
møtesteder 

 Omtalt i HiST 
Arbeidsmønsterkartl
egging for ALT 

S A    HiST;  Arbeidsmønster-
kartlegging for ALT (F) 

 Rapport Kartlegging av 
bygningsmassen på 
NTNU Gløshaugen (F) 

 Rapport Kartlegging av 
NTNU Dragvoll (F) 

 Vedlegg 2:  Bygnings-
oversikt inkl. strukturelle 
egenskaper (F) 

 Laboratoriebygninger på 
Gløshaugen (F) 

 Inspirerende & Innovativ – 
Felles masterplan for 
Trondheims bycampus 

 NTNU Kvalitetsprogram – 
NTNUs campusutvikling 
2016-2030 

AHO   S A F   

HiM  Omtales i 
Evaluering av 
brukskvalitet ved 
Høgskolen i Molde 

 Omtales i Evaluering 
av brukskvalitet ved 
Høgskolen i Molde 
 

S A F   Sammenstilling av funn 
fra gåtur 

NHH   S A F    Studentenes meninger 
2017 (Undersøkelse) 

 Spørreundersøkelse 
undervisningslokaler del b 
(Undersøkelse) 

 Strategisk Arealplan 
(2016-2030) 

NIH   S A    Besvarelse og forklaring 
på oversendte lister 
(Timeregistrering) 

NMH  Arealkartleging og 
behovsvurdering  

 Omtalt i Arealkart-
leggingsvurderingen  

S A F   Omtalt i Arealkartlegging 
og behovsvurdering (F) 

HINN   S    F 3 stk.  Folk, funksjoner og 
arealer i to høgskoler; en 
casestudie av Høgskolen i 
Lillehammer og 
Høgskolen i Hedmark, 
avd. Hamar (2013). 

HiOA  Arealanalyse  Observasjonsstudie 
med telling Campus 
Kjeller 

S A F    

HSN  Studiestedsutvikl. 
HSN; Studentbyen  
Notodden 

 Campusutvikling 
HSN – status 

 Omtalt i 
Studiestedsutvikling 

S A F    

HVL  Monitor HiB 
rapport - 
Arealstudie 

 Omtalt i Arealstudie S A    Strategisk Arealplan HVL 

HVO   S A F   Usability-undersøkelse 
2015 

HiØ   S A F   

KHiO  TimeEdit statistikk  S A F   Studentundersøkelsen 
2016-2017 
(studenttilfredshet) 

SamH   S A    
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I figurene under har vi også vist grafisk hvor stor andel av campusene som har sendt 

oversikter over registrert bruk av undervisningsrom og møterom iht. egne booking-systemer 

eller via andre kilder, for de campusene der dette er registrert.  

      
Figur:  Antall campuser som har registrert rombruken for A: studenter / undervisningsarealer og        

B: ansatte / møterom, relatert til totalt antall campuser. 

Antall campuser som har registrert den type data gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av 

hvor stor andel av UH-sektoren som har registrert dette, ettersom campusene kan ha svært 

ulik størrelse. Vi viser derfor også hvor stor andel areal med registrert rombruk utgjør, i 

forhold til det totale arealet i sektoren. 

    
Figurer: Areal for campuser som har registrert rombruken, i forhold til sektorens totale areal, for  

A: studenter / undervisningsarealer og B: ansatte / møterom.  

De 18 campusene der vi har opplysninger om registrert rombruk på studentarealer er fordelt 

på 10 institusjoner. Vi tar med en liten matrise som viser hvilke institusjoner og campuser 

dette er, for hhv. studenter og ansatte, og tallene angir antall campuser. 

Institusjon NMBU NTNU UiA UiO UN HiOA HSN HVL KHiO NMH HiM HiNN UiS UiT 

Totalt antall  2 16 2 6 9 3 8 9 1 1 1 7 3 8 

Reg. bruk  
studenter 

1 6 2 6 1 1 8 2 1 1 1 3 1 2 

Reg. bruk, 
ansatte  

1 2 0 6 0 1 0 2 0 1 1 3 1 2 

A B 

https://app.powerbi.com/reports/5c57d297-824a-4884-b693-d8969ae993d2/ReportSectiond8d38385ce87cd92f2c2?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/5c57d297-824a-4884-b693-d8969ae993d2/ReportSectiond8d38385ce87cd92f2c2?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/5c57d297-824a-4884-b693-d8969ae993d2/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/5c57d297-824a-4884-b693-d8969ae993d2/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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Det er primært tallene for NTNU og UiO som gir store utslag mht. forskjell i andel registrert 

areal – målt i antall campuser i fht. målt i andel kvm av sektorens totale areal.  

 Ved NTNU er det foretatt registreringer ved 6 av de 16 campusene – men blant disse 

seks er det foretatt registreringer ved 3 av NTNU sine hovedcampuser; Gløshaugen, 

Kalvskinnet og Dragvoll. 

 UiO sitt timeplanleggingsverktøy ligger på nett. På nettsidene deres er det mulig å ta ut 

rombruksrapporter for hvert bygg ved alle UiO sine campuser. 

 Ved UN er det foretatt registreringer på c-Bodø, som er den største av deres ni campuser 

Andre merknader til registreringene: 

 NMBU: Store deler av dagens campus på Ås er kartlagt. Campus Adamstuen i Oslo er 

under avvikling, og vil bli erstattet av nytt Campus Ås som er under bygging. Campus 

Adamstuen i Oslo er derfor ikke kartlagt. 

 UiA har masterstudier i IKT, og eiendomsforvaltninga/universitetets ledelse samarbeider 

med dettet utdanningstilbudet mht. utprøving av digitale registreringsmetoder for 

bruksmønstre, og de har også oversikt over resultater fra rombooking-systemene.  

Figurene som viser antall campuser der det er gjennomført slike systematiske registreringer, 

viser at slike studier er i mindretall.  

Dersom vi kobler antall campuser til andel av institusjonenes areal, får vi et bilde som viser 

en noe høyere andel areal med registrert rombooking. På sektornivå ser vi da at det er 

registrert rombooking for over halvparten av arealene i sektoren.   

Det er imidlertid helt klart et mye høyere fokus på å registrere rombruk for studentarealene / 

forelesningsrom osv., enn for arbeidsplasser for ansatte / møterom. 

6.2.2 Studentenes bruksmønster – spesielle temaer 

For å se nærmere på den ikke-tallfestede informasjonen om studentenes bruksmønster, har 

vi benyttet følgende informasjonskilder: 

• Intervjurunden som ble gjennomført som del av dette oppdraget, mai/juni 2017. 

• Informasjon gitt i en spørreundersøkelse ved NHH: Studentenes meninger 2017. 

• Informasjon om bruksmønster på to campuser ved HINN, hentet fra en studentrapport 

utarbeidet som del av et sommer-engasjement ved Statsbygg i 2013. 

• Analyser av relevante deler av datamateriale som ble sendt inn i etterkant av intervjuene, 

sammenholdt med de tre punktene over. 

• Piloter om registrert bruk – se egen omtale i kap. 6.3 

Dette grunnlaget er ikke bredt nok eller systematisk nok til at vi kan belyse alle sider av 

studentenes bruksmønster, så vi har avgrenset til å si at det omhandler «spesielle temaer».  

I hovedsak handler dette da om preferanser knyttet til læringsarenaer og sosiale soner. 

Intervjurunden gjennomført mai/juni 2017 som del av dette oppdraget 

Intervjuene med institusjonenes ledernivåer innledet med en gjennomgang av hvilke 

dokumenter, rapporter og annen informasjon institusjonene hadde for de ulike temaene, og 

som de skulle oversende oss. For funksjonelle aspekter er dette vist i matrisen foran. Utover 

den informasjonen som ligger i disse dokumentene, må det presiseres at det også foreligger 

mye relevant informasjon som grenser opp til disse temaene, både i årsrapportene og i 

campusplaner/masterplaner, og i enkelte tilfelle også i strategiplanene og annet. Tallfestet 

informasjon fra disse kildene blir ikke gjennomgått i dette avsnittet. 
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Fra intervjuene kunne vi identifisere tre fokusområder relatert til studentenes interesser:   

1) tidsbruk/booking,  

2) erfaringer med bruk av ulike fysiske læringsarenaer, og  

3) pedagogikk og eksamensavvikling m.m.  

Institusjonenes fokus var noe ulikt, men det bør ikke tillegges stor vekt, fordi det også var 

store ulikheter mht. hvem som var tilstede under intervjuene og hvilken rolle/fokus disse 

hadde. Institusjonene var også på ulike stadier mht. fusjonsprosesser og byggeprosesser. 

Likevel kan vi se noen tendenser ut fra de svarene vi fikk.     

1) Tidsbruk/booking 

De fleste institusjonene oppgir at de har (mer eller mindre) gode bookingsystemer for bruk av 

sine undervisningsrom, i alle fall på de fleste av campusene sine. Men et gjennomgående 

svar er at bookingsystemene ikke gjenspeiler faktisk bruk. Ofte booker en foreleser et fast 

tidspunkt for et helt semester – uavhengig av om forelesninger blir avlyst, antall oppmøtte 

studenter halveres, eller det skjer endringer i det faglige opplegget. Rommene blir oftest ikke 

avbooket, og forelesninger blir heller ikke flyttet til mindre rom når det er mindre grupper. Det 

forekommer også en del overbooking for å «sikre seg rom», og disse avbookes heller ikke. 

Bookingsystemene vil derfor som hovedregel vise at altfor høyt belegg i fht. faktisk bruk. 

Tre av institusjonene rapporterte at de benyttet «manuelle systemer» ved siden av disse 

bookingsystemene; en «timeplansvarlig» e.l., og i disse tilfellene klarte de å redusere 

overbookinga. Ved HSN foretok f.eks. «timeplanansvarlig» stikkprøver på faktisk bruk. Det er 

imidlertid store variasjoner mellom campusene. 

Svært mange av institusjonene ønsket bedre systemer for å registrere faktisk bruk – primært 

i form av ett eller annet digitalt system, men andre kartleggingsmetoder/usability-program e.l. 

var også aktuelt, og noen av institusjonene var i gang med å registrere faktisk bruk gjennom 

arealstudier i samarbeid med Statsbygg, se kap. 6.3.  

KD forventer at institusjonene har utført et grundig forarbeid iht. utredningsinstruksen og 

bygge- og leiesaksinstruksen før institusjonene fremmer behov om bevilgning til bygg osv.     

I dette inngår planer for effektiv arealbruk – og institusjonene selv ser slike utredninger som 

nyttig også for å kunne utnytte eksisterende bygningsmasse bedre. Det er eksempler på at 

slike utredninger har ført til redusert behov for nye arealer, men via intervjuene er det også 

kommet fram at noen institusjoner av samme grunn vegrer seg mot den type kartlegging. 

Bruksbelegg svinger over semesteret. Mange forteller om et sterkt press på rom og et annet 

bruksmønster like før eksamen, og de ønsket løsninger som kunne møte dette. To 

institusjoner fortalte at de har prøvd løsninger der forelesningssaler endres til lesesaler like 

før eksamen, eller at de finner tilsvarende løsninger for eksamensavvikling. 

Informasjonen fra rombookingsystemene var ikke enhetlig nok til at vi kunne bearbeide 

tallene innenfor dette prosjektet – det vil kunne ligge som en fremtidig mulighet. 

2) Noen erfaringer med bruk av ulike fysiske læringsarenaer 

For fysiske læringsarenaer er det flere som trekker frem auditoriene som en utfordring: 

 Auditoriene ble registrert som «fulle», mens det i realiteten var utforminga som begrenset 

kapasiteten – det var for lange rekker, for trangt, elevene måtte bruke naboplassen for 

bager og utstyr, og de gikk ikke inn på lange rekker der mange måtte reise seg. 

 Auditoriene hadde etter deres oppfatning «feil størrelse». Det var oftest behov for ett eller 

kanskje to store auditorier (opp mot 600 studenter), men for studentgrupper på 40-50 
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studenter ønsket mange av institusjonene helst avvikle rom med skrått gulv til fordel for 

mer fleksible læringsarenaer med flatt golv. 

 Auditoriene var ikke tilpasset digitale løsninger i tilstrekkelig grad.  

 Det finnes piloter for nye typer auditorium (bl.a. ved NTNU). 

Det var uklar/ulik praksis mht. om grupperom ble booket eller ikke, men de institusjonene 

som uttalte seg om grupperom, rapporterte nokså unisont om registrert praksis for bruken:  

 Det var stor etterspørsel etter flere grupperom, pga. et opplevd høyt bruksbelegg 

 Det viste seg ofte at det kun var høyt bruksbelegg på grupperom nær sentrale fellesrom 

 Svært mange benyttet kantina som «sitt største rom for gruppearbeid» 

 Det ble også påpekt at grupperommene var for store: gruppearbeid skulle ofte gjennom-

føres i grupper på 3-4 studenter, mens grupperommene var beregnet på 6-8 personer. 

 Dersom studenthyblene lå nær campus, fungerte disse som en avlastning for 

institusjonen, ved at studentene utførte gruppearbeidet hjemme i pressperioder. 

 For noen av institusjonene (i særlig grad de vitenskapelige høyskolene eller skolene med 

spesialiserte studietilbud) var det særlig viktig for institusjonen at studentene var fysisk til 

stede på campus for å styrke fagmiljøet, og i slike tilfelle var mangel på grupperom kritisk. 

 Noen få institusjoner mente at studentene nå samhandlet mest på digitale plattformer.  

Grupperom bearbeides nærmere i oppsummeringa for dette kapittelet. 

De institusjonene som hadde gjennomført tilfredshetsundersøkelser hos studentene, mente 

imidlertid at studentenes fokus primært var på de sosiale arenaene, ikke nødvendigvis på de 

typiske «læringsarenaene». Men til gjengjeld brukte studentene ofte de sosiale arenaene til 

studierelaterte aktiviteter, enten i gruppearbeid, til egen-studie eller skriving – og utfordringa 

var da å finne tilstrekkelige strømuttak for å kunne bruke laptoper osv. Ved UiA tester de til 

og med ut mobile grupperom («cubicals») til bruk i slike sosiale soner. 

3) Pedagogikk og eksamensavvikling m.m. 

Mange av institusjonene var opptatt av «læringslaber», ny undervisningsmetodikk m.m.  

Temaer knyttet til digitalisering blir omtalt nærmere i pkt. 6.2.2 Bruk av digitale under-

visningsmetoder., og vil da også ta opp noen kommentarer om eksamensavvikling. 

Spørreundersøkelsen ved NHH, vår 2017 

Undersøkelse ved NHH om Studentenes meninger 2017, gjennomført av Fagutvalget ved 

NHH og «Tilfredshetsundersøkelsen 2017». Hovedtyngden av de 322 respondentene var 

bachelorstudenter.  

Dette er en liten, men poengtert undersøkelse som er relevant for den funksjonelle 

dimensjonen, og vi tar med resultatene her i sterkt forkortet form. I grafene som vises, er 

svarene gitt i en skala fra 1-5 (mørk til lys lilla), hvor 1/mørk er «svært liten grad» og 5/lys er 

«svært godt»: 
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Det er for øvrig viktig å opplyse om at våre tolkninger av dataene i kommentarene over ikke 

er oppsummert i tråd med Fagutvalget ved NHHs egen oppsummering. 

Fagutvalgets oppsummering er at studentene generelt føler at de i liten grad har tilgang på 

arbeidsplasser som er tilrettelagt for gruppearbeid, og viser eksempelvis til at hele 82% 

mener at det er middels til dårlig tilgang til arbeidsplasser for grupper. Det bør da påpekes at 

den store gruppa på 28% som faktisk svarer nøytralt like gjerne kunne vært tatt til inntekt for 

gruppa som mente at det var tilstrekkelig plass. Rapporten konkluderer med at det er et 

ønske om flere plasser for gruppearbeid, og det er et visst belegg for å kunne si det også 

uten den nøytrale gruppa – men vi siterer ikke deres konklusjoner nærmere.    

Bare 19% mener at de har 

god tilgang på arbeids-

plasser for grupper, mens 

hele 54% mener at de ikke 

har det. 28% er nøytrale. 

Det er bare 28% som mener 

at booking-systemet for 

grupperom fungerer bra. 

I eksamensperioden er det 

hele 45% som mener at de 

lett finner plass, mens 32% 

mener at de ikke gjør det. 

23% er nøytrale. 
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Studentenes bruksmønster på to campuser ved HINN, 2013. 

Statsbygg engasjerte tre studenter for å se på bruksmønster i forhold til gruppearbeid i UH-

sektoren sommeren 2013. De utarbeidet en rapport: Folk, funksjoner og arealer i to 

høgskoler; en casestudie av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar 

(2013). I dag er begge disse campusene del av HINN, hhv. c-Lillehammer og c-Hamar.  

Statsbyggs studenter skulle undersøke bruksmønster osv. på et tidspunkt da det nesten ikke 

var høgskole-studenter tilstede på campus, så tilnærminga var derfor en kombinasjon av 

intervjuer med nøkkelpersonell ved campusene, tegningsstudier/analyser, og til en viss grad 

informasjon om booking/bruksbelegg. 

 På campus Lillehammer så de på Hove-bygget med 21 åpne grupperom, og Gamle-

bygget med 9 rom – og de siste har nesten dobbel størrelse i fht. de førstnevnte. Det 

fremkommer i intervjuene at grupperommene i Gamlebygget er de minst populære 

studentarbeidsplassene ved skolen, fordi rommene er plassert i kjeller med lite dagslys 

og lang avstand til sentrale områder på høgskolen. 

 På campus Hamar så de på B-bygget og C-bygget, som begge er en del av hoved-

bygningen, og som til sammen har 6 åpne grupperom. Det så også på et relativt nytt 

nabobygg på campus: Biobygget. Dette hadde også 6 grupperom, og disse er også 

større enn i hovedbygget – dette er et nytt bygg med gode fasiliteter.  

NB: Store ombygginger internt i hhv. 2015 og 2016 gjør at det nå er langt flere grupperom. 

Vi tar med en graf fra denne rapporten. Søylediagrammene viser hvor mange areal med 

grupperom som er tilgjengelig for studenter ved campus Hamar og Lillehammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportens funn var at til tross for at studentene etterspurte flere grupperom og flere soner 

for gruppearbeid, ble over halvparten av de tilgjengelige grupperommene ikke brukt. Begge 

campusene har hovedbygg med flere andre tilhørende bygg på campus. De grupperommene 

som ikke ble benyttet, var grupperom plassert i nabobyggene på campus. Felles for disse 

byggene var at de manglet gode sosiale soner og møteplasser. Høgskolestudentene 

opplevde ikke disse arealene som del av det sosiale livet på skolen, og de ble derfor i liten 

grad brukt, på tross av at de i mange tilfelle også var romslige og gode rom.  

Funnene fra denne rapporten var medvirkende årsak til at det ble igangsatt piloter ved disse 

to campusene, se kap. 6.3. 

Hovedbygg Hovedbygg 

Areal grupperom fordelt på bygg 
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Oppsummering/analyser knyttet til rom for gruppearbeid  

I det materialet vi har gjennomgått her om behov og bruksmønster knyttet til grupperom, 

viser både intervjuene (2017), spørreundersøkelsen ved NHH (2017) og Statsbyggs 

sommerstudent-rapport (2013) samme tendens.  

Studentene etterspør flere grupperom, men også flere områder for gruppearbeid. Deres 

hovedargument er at man da kan arbeide i grupper uten å forstyrre andre studenter. Det er 

også en tydelig tendens til at studentene primært ønsker soner for gruppearbeid i tilknytning 

til sosiale områder, og dette blir ofte definert til å være kantine, bibliotek, glassgårder osv. – 

dvs. oftest sosiale soner tilknyttet et av hovedbyggene på campus.  

Lys- og luftforhold kan være viktige faktorer, men kort avstand til sosiale soner og 

møteplasser er det viktigste hensynet for å oppnå attraktive soner for gruppearbeid.  

Ved NHH er det stor etterspørsel etter flere grupperom, men også effektivisering av booking-

systemet. I dag er det problemer med at studenter booker et grupperom, uten å møte opp. 

Bruk av grupperom er illustrert i figurene under: 

      

Figurene illustrerer attraktive soner for gruppearbeid, basert på en samlet informasjon. 

Sirklene i midten symboliserer hovedbygget på campus, mens de ytre og gjennombrutte 

sirklene symboliserer andre bygg på campus. 

 Figuren til venstre illustrerer et hovedbygg med en sterk, sosialt attraktiv og sentralt 

beliggende sone (rødt). Den attraktive sonen for gruppearbeid (grønt) er da så nær den 

sosiale sonen som mulig, og mulige soner for gruppearbeid i andre bygg blir ikke vurdert 

som attraktive – selv ikke når de enkelte rom har god kvalitet.  

 Figuren til høyre illustrerer et bruksmønster der åpne soner nær de sosiale møteplassene 

(kantine, bibliotek m.m.) benyttes til gruppearbeid, i samspill med lukkede grupperom.  

En fysisk barriere som avstand til et nabobygg kunne være nok til at bedre grupperom i 

nabobyggene ble stående tomme på tross av plassmangel i hovedbyggene. 

Både UiA og UiB oppgir at en økende andel av studentene velger å arbeide i kantina og/eller 

hjemmefra, og dette kan være relevant for flere av institusjonene.  

Ved flere institusjoner etterspørres flere grupperom med henvisning til at det er sprengt 

kapasitet. Samtidig ser det ut til å være et sprik mellom studentenes oppfatning og hva 

skolen faktisk har av kapasitet – og at det i tillegg er et stort potensiale for å tilrettelegge 

åpne soner nær sosiale møteplasser bedre for gruppearbeid og dermed øke kapasiteten 

ytterligere. Dette er forhold som kan være relevante for flere institusjoner.   

Hovedbygg

Sosial sone/ møteplass

Attraktive soner for gruppearbeid

Andre bygg på campus

Lite brukte soner for gruppearbeid

Bruksmønster i forhold til gruppearbeid

Fysisk avstand

Hovedbygg

Kantine/ bibliotek/ glassgård/ lesesal

Lukkede soner for gruppearbeid

Andre bygg på campus

Soner som er anvendelige  for gruppearbeid ved campus

Fysisk avstand

Åpne soner for gruppearbeid

 
 Hovedbygg 

Kantine, bibliotek ++ 

Åpne soner for grupper 

Lukkede soner for  grupper 

Andre bygg 

 

Hovedbygg 

Sosial sone 

Attraktiv for gruppearbeid 

Andre bygg 

Lite brukte soner 

 

Bruksmønster for gruppearbeid 

 

Anvendelige soner for gruppearbeid 

 



80 
 

6.2.3 Ansattes bruksmønster – spesielle temaer 

Det materialet institusjonene har oversendt vedrørende ansattes bruksmønster er uensartet, 

nokså utilstrekkelig, og krevende å bearbeide til en klar analyse. Det finnes imidlertid noe 

materiale fra kartlegginger foretatt i forbindelse med ulike byggeprosjekter, men dette er ikke 

analysert og tas ikke med, ettersom denne rapporten skulle baseres på foreliggende data.     

Intervjurunden inneholder en form for «hovedoversikt» over hvor sektoren nå står mht. 

kartlegging av ansattes tidsbruk, og arbeidsplasskonsepter for ansatte, og vi tar med en rask 

oppsummering fra denne runden.  

Vi vil imidlertid først påpeke noen viktige forhold: 

 Det finnes et stort mangfold av kontorløsninger: fra cellekontorer via minilandskap, delte 

kontorer, aktivitetsbaserte arbeidsplasser til åpne landskap i flere forskjellige varianter, og 

med ulike grad av tilhørende støttefunksjoner. Skillelinjene er ikke tydelige. 

 Det finnes et stort mangfold av bygg i UH-sektoren – fordelt på mange institusjoner og 

enda flere campuser. Det er ingen enhetlige fysiske løsninger for noe sted – hverken for 

en institusjon, for en campus, og i de fleste tilfelle heller ikke for det enkelte bygg 

 Det finnes også et stort mangfold mht. hvordan tilstedeværelse registreres, hva som i så 

fall registreres, hva som er hensikten med registreringene, og hvor pålitelige tallene er. 

Så lenge det ikke finnes klare kategorier av arbeidsplasskonsepter, og institusjonene ikke er 

pålagt å registrere dette på en enhetlig måte, er det heller ikke realistisk å få en pålitelig 

oversikt over «status i UH-sektoren mht. kontorløsninger». For tilstedeværelse ville det 

kunne være mulig å finne mer enhetlige rapporteringer, men dette finnes ikke i dag. 

Hovedinntrykk – kartlegging og tilstedeværelse for ansatte 

Det er kun en liten andel av institusjonene som har foretatt tidsbruksundersøkelser av de 

ansattes tilstedeværelse. De som har gjort det, har primært gjort dette i forbindelse med 

mulige byggeprosjekter, som del av utredninger iht. Utredningsinstruksen og/eller Bygge- og 

leiesaksinstruksen. Det kan også være utført slike undersøkelser som en respons på KDs 

ønske om større fokus på arealeffektivisering, hvor tidsbruk er et sentralt element. Vi 

redegjør i neste kapittel for noen tendenser, ut fra de kartleggingene Statsbygg har 

gjennomført i samarbeid med institusjoner i løpet av 2017.  

Noen få institusjoner har sett nytten av å gjennomføre tidsbruksundersøkelser / registreringer 

av tilstedeværelse for eget formål, og disse institusjonene søker hovedsakelig etter å finne 

digitale registreringssystemer som vil kunne godkjennes av Datatilsynet.  

En litt mer utbredt variant, er at flere institusjoner har mobil-apper der de ansatte kan 

registrere fravær, slik at andre (gjesteforskere, stipendiater m.m., eventuelt også studenter) 

kan benytte deres (faste) kontorer når de selv ikke er tilstede. Minst to av institusjonene har 

også et tilnærmet likt system, men basert på «manuelle systemer», ev. kun «nabovarsling». 

Der tilstedeværelsen ved kontorarbeidsplassene er undersøkt, er det sterke indikasjoner på 

at det er en lav prosentandel tilstedeværelse. To av de største høgskolene sier at egne enkle 

undersøkelser viser at tilstedeværelsen for vitenskapelig ansatte er hhv. 30% og 40% - mens 

tallene for administrativt ansatte ligger noe høyere. 

Hovedinntrykk – arbeidsplasskonsepter 

Arbeidsplasskonsepter er et viktig tema som for tiden er mye diskutert i media også for UH-

sektoren, og der det er sterke argumenter for ulike typer løsninger. Vi vil her ikke gå dypt inn 

i disse problemstillingene, men gir et raskt hovedinntrykk basert på intervjuene. 
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Det ser ut til å være en overveldende majoritet av de ansatte i UH-sektoren som har 

cellekontorer, både administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte.  

Det er likevel også flere institusjoner som for deler av sine campuser eller bygg har etablert, 

tester ut, eller har tenkt å innføre andre arbeidsplasskonsepter. De fleste som vurderer andre 

løsninger, trekker da frem minilandskap, soner med felleskontorer, eller prosjektplasser.  

Noen få institusjoner har etablert «aktivitetsbaserte arbeidsplasser» i noe større skala, og er i 

ferd med å skaffe erfaringer fra dette. De formidler oftest et førsteinntrykk preget av motstand 

mot å innføre dette, og også behov for justeringer av valgte løsninger. Mange av disse oppgir 

også at de kun innfører aktivitetsbaserte arbeidsplasser for de administrativt ansatte (ett sted 

kun for ledelsen), mens de vitenskapelig ansatte har cellekontorer. 

Det er imidlertid et stort behov både for flere arbeidsplasser og for større fleksibilitet, så flere 

av institusjonene tildeler ikke faste arbeidsplasser til alle. Behovet for fleksibilitet er særlig 

relevant for nylig sammenslåtte og stedsovergripende institusjoner. Flere oppgir at de 

ansatte må ha mer enn 50% stillingsandel for å ha fast plass, inkl. de vitenskapelig ansatte. 

Flere oppgir også at det er et kontorhierarki knyttet til stillingskategori: som professor får du 

fast (stort) cellekontor, mens PhD-kandidater, stipendiater o.l. får andel i felleskontorer e.l.   

Flere institusjoner nevner at behovet for endrede kontorbehov fører til en relativt hyppig 

reorganisering av arbeidsplassene; de må foreta rokkader der hele fagmiljøer stadig flyttes 

rundt. Det poengteres da fra noen av institusjonene at det aller viktigste hensynet da ikke er 

hvilken arbeidsplass som legges til grunn, eller hvor hver enkelt sitter. Det aller viktigste 

hensynet er at «likebehandling av alle ansatte» står i fokus. 

En av institusjonene oppgir også at en professor og en PhD-kandidat reelt sett har omtrent 

like arbeidsoppgaver, men at rammebetingelsene for å utføre disse er svært ulike, og at de 

dermed i praksis utfører sitt arbeid på ulike måter.   

Den store majoriteten har som nevnt cellekontorer (i alle fall for vitenskapelig ansatte), og 

institusjonene har en rekke argumenter for å fortsette å ha cellekontorer for disse: de har 

mange bøker, veiledning av studenter inne på sine kontorer, det er vanskelig å rekruttere til 

den type stillinger og kontorer er for mange en forutsetning, eget kontor gir status, m.m.  

Mange av institusjonene har også flere argumenter for ikke å investere penger i ombygginger 

med sikte på andre kontorløsninger enn cellekontorer: trange budsjetter for bygningsmessige 

tiltak kan ikke prioriteres til forhold som i realiteten primært fører til at klima mellom ledelsen 

og de ansatte blir dårligere, og institusjonene ser heller ikke at de har noe økonomisk 

insitament for en slik prioritering. Det hevdes at kontorer bare utgjør liten andel av totalt areal 

(ca. 25-30%), og at bygningsmessige kostnader bare utgjør en liten andel av institusjonenes 

totale driftsbudsjett (ca. 15 %). Det hevdes at selv med en relativt stor arealeffektiviserings-

gevinst, vil en eventuell økonomisk gevinst av arealeffektivisering dermed være liten. 

For ombyggingsprosjekter, rehabiliteringer osv. hvor bygningsmassen likevel skal gjennom 

en byggeprosess, er det mer relevant å endre kontorstrukturen. Ofte er slike prosesser også 

initiert av en vekst i antall studenter og ansatte uten at institusjonene har fått økt areal, og en 

arealeffektivisering er da nødvendig for bedre utnyttelse av eksisterende ressurser.  

For nybygg vil føringer fra KMD føre til bygging av arbeidsplasskonsepter med mer effektiv 

arealbruk og eksempelvis innslag av aktivitetsbaserte kontorløsninger. Men det finnes også 

eksempler på at brukermedvirkning har ført til at også nye bygg i sektoren har fått 

overveiende andel cellekontorer, etter krav fra institusjonen.  



82 
 

6.3 Arealstudier om registrert bruk – piloter 2017 

6.3.1 Om arealstudiene 

Bakgrunn for arealstudiene – utvalg av campuser 

Statsbygg har i 2016-2017 gjennomført fem arealstudier ved to UH-institusjoner, med sikte 

på å få bedre kunnskapsgrunnlag om samspill mellom bygg og bruk ved den enkelte 

institusjon. Oppdragene har vært initiert av de to institusjonene og Statsbyggs eiendoms-

avdeling (E), på bakgrunn av et ønske om en større oversikt over institusjonens virksomhet 

og bruken av arealene på campus, med sikte på å kunne foreta kunnskapsbaserte avveielser 

knyttet til investeringsbehov og utviklingsalternativer. Statsbygg har benyttet prosjektene som 

piloter for utvikling av metodikk for kartlegging og analyse av arealer og arealbruk i sektoren. 

Arealstudiene har vært gjennomført ved fem campuser: tre campuser for HINN (campusene 

på Lillehammer, Hamar og Rena), og to campuser ved UiT (campusene i Harstad og Narvik). 

Arealstudiene har inngått i ulike typer prosjekter: 

C – Lillehammer Utløst av reforhandling av leieavtale med Statsbygg (går ut i 2023). 

Studien er del av en mulighetsstudie som skal utforske utviklingspotensialet i 
anlegget sett i sammenheng med HINN-Lillehammer sine langsiktige behov. 

C – Hamar  HINN bestilte en arealkartlegging ved HINN-Hamar og HINN-Rena, pga. stor 
studentvekst. De hadde i 2016 avsatt midler til videreutvikling av disse to 
studiestedene; antall brukere var høyere enn byggene var dimensjonert for. 

C – Rena  

C – Harstad  Studien inngår i en campusutviklingsplan for UiT Harstad, og utføres for å kunne 
se fremtidens campus, studieformer og læringsmiljø mot dagens bruk/arealer. 

C – Narvik  Utløst av reforhandling av leieavtale med Statsbygg.  

Studien gir et underlag for utvikling av bygningsmassen som helhet, og et 
grunnlag for prioriteringer i rehabiliteringsprosjektet. 

Alle arealstudiene ble utløst av behov for å se campusutviklinga i et lengre tidsperspektiv og i 

en større sammenheng, enten utløst av pågående arbeid med å dekke et reelt arealbehov, 

pågående arbeid med campusutvikling, eller kommende reforhandling av avtaler om 

eksisterende bygg. 

Metodikk 

Det er gjennomført en arealstudie ved hver campus, og denne har inneholdt fire aktiviteter 

med etterfølgende dataanalyse: 

 Aktivitet 1: Innhenting av bakgrunnstall 

Det hentes inn tallgrunnlag for antall registrerte studenter, antall heltidsekvivalenter, antall ansatte, 

og totalareal i m2 BTA for den aktuelle campusen / det aktuelle bygget. 
 

 Aktivitet 2: Arealkartlegging 

En tallfestet oversikt over arealene institusjonen disponerer, fordelt på fire arealkategorier:  

1) arbeidssonen med støttefunksjoner, 2) andre bruksformål, 3) tekniske arealer, og 4) imaginære 

plan.  Kvalitet på arealkartlegginga er sterkt avhengig av kvaliteten på tegningsgrunnlaget. 
 

 Aktivitet 3: Registrering av bruk 

Telling av personer til stede i ulike soner etter fastlagt tidsskjema over to-tre uker.  

Registreringene omfatter kun innendørs oppholdsarealer, og det foretas en kapasitetsvurdering av 

disse arealene. Perioder med forventet høy tilstedeværelse er av særlig interesse. Det lages data-

uttrekk for maks/min og gjennomsnittlig tilstedeværelse basert på tellingene, og visuelle 

simuleringer av disse på plantegninger av bygget. 
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 Aktivitet 4: Gåtur: 

Det velges ut noen sentrale steder og funksjoner med sikte på å hente inn brukerfortellinger» fra 

ulike brukergrupper om bruken av arealene, som forklaringsmodeller til registrerte data. 

Arealkartlegging, registreringer og brukerfortellinger benyttes samlet til å identifisere 

infrastrukturelle behov, potensielle mindre tiltak, og utvikling av plan for fremtidig arealbruk. 

6.3.2 Eksempler på dataanalyse og generelle tendenser 

To av arealstudiene ble ferdigstilt og levert til institusjonen i høst. De øvrig tre studiene ble 

enten svært nylig levert til institusjonen eller pågår fremdeles. Dermed illustrerer vi de 

generelle tendensene med et «eksempel-case». Statsbygg vil standardisere metodikken for 

denne type kartlegginger i løpet av 2018 for enhetlig gjennomføring og formidling.   

Eksempel-case: Campus NN 

Basisopplysninger: 

 Ved Campus NN er det  

o XXX registrerte stud. (hvorav x1 på campus, x2 desentralisert, x3 på nettbaserte studier).  

o XX heltidsekvivalente studenter (med fordeling på hhv. x1.2 – x2.2 – x.2.3 studenter på 

hver av kategoriene).  

 Det er ca. YY ansatte 

 Campus NN har et leieareal på ZZZ m2, og et utregnet areal på ZZ m2 BTA 

 Bygningsmassen er dimensjonert for X studenter og Y ansatte 

 Det er gjennomført arealkartlegging for 100% av totalarealet  

Det utarbeides først en hovedoversikt over arealene, med fordeling på ulike arealkategorier 

(her vist med eksempeltall): 

Arealkategori  Areal (m2) 

 

Arbeidssonen  1918 

Andre formål  3974 

Teknisk  1231 

Imaginære plan og yttervegger  1441 

Det ble også satt opp en oversikt som viser kapasiteten på campusen mht. antall rom i de to 

arealsonene der det skulle registreres, samt personkapasiteten i de ulike rommene: 

Arbeidssonen Andre formål 
Funksjon Ant. rom Ant. stoler Funksjon Ant. rom Ant. stoler 

Kontor N S Undervisningsrom R S 
Møterom N S Grupperom R S 
Pause/spiserom N S Lesesal/bibliotek R S 
Sosial sone N S Uformelle studieplasser R S 
Stud.kontor ++ N S Mastersal R S 
   Kantine R S 

22 % 

47 % 

14 % 

17 % 



84 
 

 

Institusjonen velger selv ut tidspunkter for registreringer av bruk, og prioriterer uker med 

antatt høyt bruksbelegg. I arealstudiene valgte institusjonene å foreta registreringer 3 eller 4 

ganger daglig i kjernetida i løpet av en to-ukersperiode. Noen av institusjonene har 

gjennomført tilleggsregistreringer siden resultatene fra den opprinnelige registreringen viste 

svært lav tilstedeværelse.  

Total tilstedeværelse ble lagt inn i matriser og regneark, sammen med alle underdelinger av 

disse registreringene, dvs. hvor mange i hvilke konkrete rom/soner, når, osv. Vi tar her kun 

med matrisen for total tilstedeværelse vist med eksempeltall: 

 
Min Maks Snitt 

Øverste kvartil 
campus 

Total 150 570 400 500 

Arbeidssone 30 100 80 90 

Andre formål 120 470 320 410 

 

Bruksbelegget ble deretter beregnet på grunnlag av kapasitet og registreringer 

 Arbeidsstasjoner i bruk  

 Gjennomsnitt (%) Maksimum (%) Øvre kvartil (%)  

30 40 35  

Belegg på møterom, snitt over tid  

Rom i bruk (%) Belegg v bruk (%) Snitt gruppestr.  

25 40 5  

 Belegg på undervisningsrom 

 Rom i bruk (%) Belegg v bruk (%) Snitt gruppestr. Maks gr.str. 

Auditorier 
Klasserom 

45 
50 

40 
40 

75 
25 

200 
70 

 Belegg på grupperom 

 Rom i bruk (%) Belegg v bruk (%) Snitt gruppestr.  

50 50 5  

 Belegg i andre oppholdsarealer 

Snitt tilstede Snitt v pult Snitt plasser i bruk 
(%) 

Maks plasser 
i bruk (%) 

Biblioteket (58) 
Selvstud.sosial (36) 
Kantine (180) 
Lesesal (40) 
Mastersal (50) 

30 
15 
40 
5 
5 

25 
10 
30 
5 
5 

25 
10 
15 
10 
10 

80 
30 
30 
20 
20 

 

På grunnlag av disse registreringene blir det deretter laget simuleringer av digitale tegninger 

der arealene var gitt fargekoder iht. arealkategoriene slik at de kunne benyttes som grunnlag 

for å kunne legge inn alle registrerte personer som røde prikker i de respektive rom/soner.  

Simuleringen plasserer tilstedeværelsen ved høy aktivitet på campus i registreringsperioden 

(dvs. definert her som «øverste kvartil tilstedeværelse»). Simuleringen bruker tallene for 

øverste kvartil per funksjon, sammen med data om bruksrate på rom, slik at det dannes et 

bilde som viser hvor personene som var til stede oppholder seg på campus.  

Sammenstilling av casene 

Først basisinformasjonen, for å kunne få et bilde av campusenes størrelsesforhold: 



85 
 

 

 Reg. studenter HTE studenter Ant. ansatte Totalareal BTA Andel reg. m2 

C – Lillehammer 4 760 stud. 3 970 stud. 400 ans. 35 793 m2 89 % 

C – Hamar  2 717 stud. 2 229 stud. 230 ans. 20 440 m2 86 % 

C – Rena  3 336 stud. 2 039 stud. 80 ans. 8 564 m2 100 % 

C – Harstad  1 264 stud. 1 078 stud. 150 ans. 13 140 m2 100 % 

C – Narvik  1 304 stud. 1 257 stud. 173 ans. 26 689 m2 100 % 

 

Vi viser også et lite oversiktsbilde av hovedplanene noen av de kartlagte institusjonene. 

Eksempler fra simuleringene for «øverste kvartil» er lagt inn som røde prikker i hvert rom / 

hver sone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINN: c-Rena, Plan 1 

 

Disse arealstudiene ble gjennomført ved 5 av sektorens 89 campuser, og ved 2 av 21 

institusjoner. De representerer et lite utvalg, med ulik lokalisering og størrelse, og ble 

gjennomført på ulike tider på året. Vi har likevel identifisert noen tendenser som vi redegjør 

for som del av oppsummeringa for kap. 6.4 Bruksmønster og tilstedeværelse, under. 

  

Tom uten profilelementer

PLAN 1 147 AV 333

UA (302) 64 

Arbeidssonen

(45) 15

Kantine(180) 15

UA(80)  

M(15) 3

M(10) 6

Grupperom 

(4/20) 3/6

Bibliotek (58) 28 

Undervisningsrom

(2/382 ) 1/64

Møterom

(2/25) 2/9

Øvrig 10

Bibliotek (58) 28

Kantine (180) 150

 

Tom uten profilelementer

PLAN 1 117 (419) B
yg

g
 B

 –
P

la
n

 1
,5

Arbeidsstasjoner 9: 3 (+1 resepsjon)

Seminarrom (1) 10: 2

Auditorium: (1) 250: (0) 0

Grupperom (15) 102: (7) 40

Bibliotek  104: 33

Kantine 200: 32 [24]

Lesesal 15: 2

Sosial øvrig 24: 2

Øvrig: 10

TOTALT 814: 138

250

104    

33

200   

32

15       

2

10       

2

HINN: c- Hamar,  Plan 1  UiT: c- Harstad,  Plan 1 
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6.4 Bruksmønster og tilstedeværelse på campus 

6.4.1 Oppsummerende merknader om bruksmønster og tilstedeværelse  

Om rom-booking og tilstedeværelse 

Alle de institusjonene som har registrert sin rombooking, og også flere av de som ikke har 

sendt data, men som kun benytter rombookings-systemer for praktisk organisering, påpeker 

en stor svakhet ved den tallfestede informasjonen som registrering av rombooking 

innebærer: Det er et stort avvik mellom registrert rombooking og faktisk bruk. 

En vanlig praksis er at en foreleser booker et rom på et fast tidspunkt i uka over et helt 

semester, og at rommet ikke blir «frigitt» selv om forelesningene avlyses. Det er også store 

svingninger mht. oppmøtetallene på ulike type forelesninger, og over tid i semesteret. Dette 

innebærer at registrert bruk er mye høyere enn faktisk bruk. 

Iht. spørreundersøkelsen ved NHH om studentatferd, blir det klaget over det samme 

forholdet vedrørende grupperom: Mange studenter booker møterom uten å møte opp og 

også uten å avbooke rommet, slik at mange grupperom står tomme på tross av behov for 

slike rom. Det skjer sannsynligvis flere steder. 

Ved UiA ønsker de å ta i bruk nye og bedre IKT-verktøy for analyser av faktisk bruksbelegg – 

eksempelvis en registrering av hvor mange mobile enheter som er koblet på systemet over 

tid. Generelt ønsker administrasjonen å teste ut hvordan de kan bruke IKT til dette, i 

samarbeid med det faglige IKT-miljøet ved institusjonen, og de jobber derfor også med å 

definere hvilke behov de har for data/registreringer om dette.   

Om bruksmønster og tilstedeværelse 

For alle de arealene der vi har en tallfestet informasjon om bruksbelegget i en institusjon, er 

dette lavt – og vesentlig lavere enn forventet. Samtidig rapporteres det om plassmangel, 

både for undervisningsrom, grupperom og kontorer for ansatte.  

I arealstudiene ble det sett på tilstedeværelse og bruksbelegg. Blant funksjonene knyttet til 

de ansattes eksklusive bruk, kom det frem av de fem pilotene at arbeidsplassene i 

gjennomsnitt var i bruk i et spenn fra ca. 25 % til 35 %. Møterommene var i bruk ved rundt en 

fjerdedel av registreringene for samtlige piloter, og ved bruk varierte belegget på kapasitet fra 

30 % til ca. 50 %. Den gjennomsnittlige bruksraten på undervisningsrom varierte fra 30 % til 

60 %, og med ett unntak var snittbelegget ved bruk 30 % eller mindre. Bruken av grupperom 

varierte fra case til case, fra ca. 30 % til 50 %.  

I tillegg til den tallfestede kartleggingen er det innhentet noe kvalitativ informasjon og 

fortellinger om bruksmønsteret, som kan sees sammen med den tallfestede informasjonen 

og belyse denne. Spissformulert kan vi si at fortellingene handler om at det er plassmangel 

på rom som er lokalisert nær attraktive sosiale soner, og at «smerteterskelen» for å gå for å 

finne et ledig rom mange steder er liten. 

Studentpreferansene går i retning av at gruppearbeid i stadig større omfang utføres i kantiner 

og på/ved sosiale arenaer, og at kvaliteten på de sosiale sonene er viktig for student-

trivselen og dermed også for studentenes oppmøte på campus. Oppmøtet på campus kan 

også sees sammen med strømming av forelesninger: dersom studentene ikke må være 

fysisk tilstede på en campus de ikke synes er attraktiv/sosial, møter de ikke opp.  

Både grupperom og cellekontorer er lukkede rom med en mer eller mindre «booket» bruk. 

Der grupperommene må bookes ble dette opplevd som en mangelvare, i sterkere grad enn 
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der grupperommene ble benyttet etter «free-seating»-prinsippet. For både studentenes bruk 

av grupperom og ansattes tilstedeværelse i sine kontorer var det registrert lavere 

bruksbelegg enn forventet.  

Funnene fra pilotene har blitt presentert for institusjonene, oftest representert ved 

institusjonens ledelse. Selv om funnene viser lav tilstedeværelse og ikke vil støtte opp under 

uttalte behov for mer areal, har reaksjonen fra institusjonene vært at tilstedeværelse og bruk 

er som forventet, men at det finnes perioder i semesteret med høyere aktivitet. I de tilfellene 

der institusjonene nylig har rehabilitert deler av campus, har registrert bruk vist at de 

oppgraderte funksjonene er populære og har virket. Arealstudiene har synliggjort for ledelsen 

mulighetene i bruken av areal som et strategisk virkemiddel, og dette har utløst ønsker om 

tilsvarende studier på flere eller resten av institusjonenes studiesteder. Totalt sett har disse 

studiene, som har vært gjennomført i nært samarbeid med institusjonene og med forankring 

hos institusjonenes ledelse, ført til en modning av organisasjonen i hvordan de ser på areal 

som en knapphetsressurs og hvordan de kan igangsette jobben med å lage planer for 

fremtidig arealbruk.  

Erfaringer fra lignende studier har også ført til at institusjonene heller investerer i 

eksisterende bygningsmasse enn i nybygg. Eksempelvis gjennomførte Høgskolen i Molde i 

2013 en ”brukskvalitetsundersøkelse” i forbindelse med at HiM hadde et ønske om et 

mellombygg mellom de to byggene på campus. Undersøkelsen hadde fokus på hvordan 

fellesarealene for studenter ble benyttet. Etter at resultatene fra undersøkelsen ble lagt frem, 

ble tanken om å bygge et nytt mellombygg forlatt. I stedet ble det gjennomført en rekke 

andre og mindre tiltak med målsettingen å øke fleksibiliteten i de eksisterende byggene. 

 

6.5 Byggenes egnethet for bruk og brukere 

6.5.1 Om endringer i behov 

UH-sektoren er i kontinuerlig endring, og alle endringene påvirker fysiske behov: 

 Studenttall endres fra sesong til sesong, det er en samlet stor vekst i antall studenter   

(og antall ansatte), fordeling av studentmassen på de ulike fagtilbudene kan endres fra 

semester til semester, og selve fagtilbudene endres jevnlig. 

 Utvikling i arbeidsformer og undervisningsformer, nye teknologiske løsninger, endrede 

fokusområder for forskning osv. krever ofte bygningsmessige tilpasninger. 

Omstilling er viktig i dagens samfunns- og næringsliv, og dette er derfor løftet politisk i Meld. 

St. 7 (2014-2015): Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 som ett av 

seks satsingsområder for UH-sektoren. Omstilling er også nevnt av KD som ett av fire 

sektormål som institusjonene skal rapportere på. NFR har seks prioriterte mål for tildeling av 

forskningsmidler, og «innovasjon» og beslektede begreper inngår i de fleste av disse. Dette 

innebærer samlet sett at innholdet i kunnskapsproduksjonen må ha fokus på endringer, 

omstillinger og innovasjon – og vi forventer at dette også vil påvirke sektorens fysiske behov. 

Skjerpede krav til arealeffektivitet og dokumentasjon av arealbruk tvinger også frem en 

systematisert oversikt over arealene høgskolen eller universitetet disponerer, hvordan 

arealene brukes og om arealene støtter opp under ønskede aktiviteter på campus. Endrede 

krav, organisatoriske endringer, endringer i fagprofil, arbeidsmønstre og undervisningsformer 

har også påvirket funksjonaliteten i bygningsmassen over tid.   
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6.5.2 Fysiske strukturer og fleksibilitet 

Prinsipper for fleksibilitet 

Fleksibilitet kan ivaretas på flere måter, og de grunnleggende begrepene er generalitet, 

fleksibilitet og «elastisitet» (et begrep som er benyttet om «finansiell fleksibilitet»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggenes tekniske infrastruktur kan ofte representere de viktigste mulighetene eller 

begrensningene for hvorvidt bygget er godt tilrettelagt for fleksibilitet. Utfordringer med 

inneklimaet er også ofte en utløsende årsak til at eksisterende bygg må renoveres – og 

endrede brukerbehov kobles da gjerne på et renoveringsprosjekt.  

Endrede brukerbehov og behov for utbedring kan derfor ofte være tett koblet når det handler 

om konkret utvikling av en eksisterende bygningsmasse. Vi tar derfor også med en oversikt 

som kobler ulike begreper knyttet til tekniske infrastruktur og brukeraspekter:  

 

 

 

 

 

 

 

Generalitet er evnen en bygning har til å møte  

vekslende funksjonelle krav uten å forandre 

egenskaper.  

Egenskaper ved en bygning, rom eller konstruksjon som 

gjør den egnet til ulike typer bruk og forskjellige funksjoner 

kan være: Form og konsept, Kapasitet og dimensjoner, og 

Robusthet 

Fleksibilitet er evnen en bygning har til å møte 

vekslende funksjonelle krav gjennom å 

forandre egenskaper. 

Evnen til endring er da innenfor eksisterende 

hovedstruktur eller hovedkonstruksjon, og kan 

omfatte «innbygde» muligheter for å ta vekk, 

omplassere eller legge til elementer og systemer, 

eksempelvis via: Moduler, Standardisering, 

Flyttbare/mobile elementer 

 
 

Elastisitet er evnen en bygning har til å møte 

vekslende behov for større eller mindre 

arealer, ved hjelp av:  

 Oppdelbarhet: Muligheter for å dele opp 

bygget i selvstendige, funksjonelle enheter  

 Tilbyggbarhet = utvidelsesmuligheter; 

muligheten for en bygning til å bli påbygd i 

høyde eller bredde. 
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Det finnes mange begrensninger for å kunne oppnå tilstrekkelig fleksibilitet i praksis. 

Konstruksjonsprinsipper prinsippløsninger for tekniske anlegg er de forhold som har størst 

påvirkning, men slike forhold henger ofte også sammen med andre faktorer: bygningenes 

alder/byggeår kan være en indikator, andel spesialrom og karakteren av disse spesial-

rommene er en annen indikator. Vernestatus kan også ha stor betydning for (manglende) 

fleksibilitet. 

Vi opererer imidlertid med to typer fleksibilitet: 

 Teknisk fleksibilitet 

 Funksjonell fleksibilitet 

 

Status i UH-sektoren mht. bygningsmessig fleksibilitet 

Vår informasjon om status for bygningsmessig fleksibilitet er primært «subjektive 

opplysninger» gitt under intervjuene. De faktabaserte faktorene vil måtte hentes fra andre 

deler av rapporten, som informasjon om vernestatus, tilstandsgrad m.m. Noen få 

institusjoner har imidlertid sendt oss mer utfyllende stoff, spesielt UiO og NTNU. 

De fleste som har uttalt seg om fleksibilitet på sine campuser, har enten fokusert på 

bygningsmassens potensiale for funksjonell fleksibilitet, eller på et manglende potensiale for 

teknisk fleksibilitet (primært pga. vernehensyn eller tekniske anlegg). 

Den funksjonelle fleksibiliteten er primært omtalt som del av kap. 6.2 Bruksmønster for 

studenter og ansatte. I tillegg vil vi utdype litt mer om den funksjonelle fleksibiliteten i kap. 6.6 

Digitale læringsarenaer og bruk av ny teknologi. I dette kapittelet omtaler vi derfor primært 

den tekniske fleksibiliteten. 

For teknisk fleksibilitet, er det bruk av nye teknologi / digitalisering som trekkes frem som den 

store utfordringen: mangel på strømuttak for alle nye digitale enheter er en stor utfordring. 

Dette nevnes også under kap. 6.6. Digital praksis i UH-sektoren. 

 

Inneklima: (Krav settes i det tekniske byggeprogrammet)
– Termisk klima  (temperatur og trekk)
– Atmosfærisk klima      (luftkvalitet)
– Akustisk klima (lydkvalitet)
– Aktinisk klima (lyskvalitet)
– Mekanisk klima (vibrasjoner)

Innemiljø =  
– Inneklima +
– Estetisk miljø (arkitekters fokus)

– Psykososialt miljø (pedagogers fokus)

Fysisk miljø = (Krav settes i rom- og funksjonsprogrammet)
– Innemiljø +
– Byggets egnethet for virksomheten 
– Byggets egnethet for brukerne
– Brukertetthet og bruksbelegg



90 
 

Mange fremhever utfordringene med tekniske anlegg som en del av temaet mht. teknisk 

fleksibilitet. Oftest er dette da relatert til flytting av vegger, ombygginger osv., og i særlig grad 

for ombygging fra cellekontorer til mer åpne kontorkonsepter – og særlig sett sammen med 

kostnader for slike tiltak i forhold til nytteverdien. 

Vernestatus i klasse 1 eller evt. 2 fremheves også som et hinder for fleksibilitet. 

To av institusjonene påpeker imidlertid at eldre bygg ofte ble bygget med generelt anvendelig 

bygg, og at disse fortsatt har så store anvendelsesmuligheter at de faktisk kan fremstå som 

mer fleksible i bruk enn nyere bygg som ble bygget med «stor grad av skreddersøm».  

 Ved UiT har de flyttet fra det gamle Nordlysobservatoriet, og de ønsker å åpne det opp litt 

mer inne, slik at de kan benytte det som «eksamensfabrikk» 

 HiØ erfarer også at generelt anvendelige rom er vesentlig mer fleksible enn bygninger 

som er «bygget som fleksible», og at eldre bygg har et stort potensiale for ny bruk. 

UiO og fleksibilitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UiO har et stort fokus på fleksibilitet i sine bygg, og ved nye bygg vektlegges derfor generelt 

utforming av rom, tilstrekkelig romslig konstruksjonsmodul i laboratoriearealene, ledig plass i 

tekniske føringsveier, og reservekapasitet i tekniske anlegg. 

6.5.3 Universell utforming 

Føringer for å tilrettelegge UH-sektorens bygningsmasse for universell utforming 

Universell utforming er i dag integrert i mange lover, forskrifter og anbefalinger, bl.a. 

Universitets- og høgskolelova, Plan- og bygningsloven med tilhørende Byggteknisk forskrift, 

Arbeidsmiljøloven, Lov om offentlige anskaffelser og Diskriminerings- og tilgjengelighets-

loven. Universitets- og høgskolebygg skal iht. nevnte lovverk være universelt utformet.  

Universell utforming (uu) handler om likeverd og muligheten til lik deltagelse for alle 

uavhengig av funksjonsnedsettelser. En student ved en av Statsbygg ferdige uu-oppgraderte 

høgskolebygg sa dette om hva som er mest avgjørende for likestilt deltagelse: 

UiO har utarbeidet et eget notat om 

generalitet, fleksibilitet og egnethet i sin 

bygningsmasse. De har særlig store 

utfordringer knyttet til vernede bygg, og 

iht. deres opplysninger er 70% av 

fasadene på deres eiendommer vernet, 

samt en god del interiør. De har også 

registrert 360 000 m2 av sin totale 

bygningsmasse på 472 000 m2 på ulike 

kategorier av egnethet og 

tilpasningsdyktighet, og dette er vist i 

figuren til høyre. 

Vi ser at nesten 50% av bygnings-

massen har både god egnethet og god 

tilpasningsdyktighet.  
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Løsninger som gjør at jeg blir normalisert, at jeg ikke må ta omveier eller er den eneste 

som må trille bort og åpne døren elektronisk. Løsningene ved skolen er laget slik at det er 

naturlig for de fleste å bruke det, da blir det ikke så synlig at jeg har behov for dem. 

Dette krever forståelse for hvilke behov som skal dekkes og funksjoner som skal ivaretas. 

Det finnes mye veiledningsmateriell om universell utforming generelt, og fysisk utforming av 

bygg og anlegg for å ivareta dette hensynet, både fra Helsedirektoratet med underliggende 

organisasjoner og samarbeidsparter (inkl. Deltasenteret), fra Sintef Byggforsk (bl.a. i 

Byggforsk-serien og andre publikasjoner med konkrete tekniske anvisninger), og fra 

interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. 

 Bygg for alle er et nettsted som er utviklet og driftet av Statsbygg, hvor du finner informasjon 

om tilgjengelighet på en strukturert måte. Nettstedet henvender seg til potensielle brukere 

som har behov for et bygg som er tilpasset deres behov, og man kan søke på et bestemt 

bygg og evt. krysse av for en ønsket tilgjengelighetsinformasjon (svaksynt, rullestosbruker 

osv.) i et søkefelt. Foreløpig er det kun bygninger som forvaltes av Statsbygg og av 

Hordaland fylkeskommune som er søkbare.  

Alle universitets- og høgskolebygg som forvaltes av Statsbygg er registrert i Bygg for alle, 

slik at uu-status er synlig for brukerne av byggene og tiltaksbehov blir håndtert.  

Ihht. regjeringens handlingsplan for uu og årlige tildelingsbrev fra KMD har Statsbygg et 

prosjekt som går ut på at alle Statsbyggs arbeids- og publikumsbygg skal være universelt 

utformet innen 2025. Dette representerer en stor satsing, og universitets- og høgskolebygg 

ansees som ekstra viktige og prioriteres tidlig i dette oppgraderingsløpet. 

Status for universell utforming i UH-sektoren 

Under intervjurunden mai-juni 2017 ba vi om at institusjonene skulle oversende det de hadde 

av informasjon om status for universell utforming for sine respektive institusjoner. Dette 

kunne være i form av kartlegginger, analyser, lister over planlagte tiltak eller annet – 

institusjonene skulle se hva de hadde og oversende oss. 

Mange av institusjonene har gjort mye for å oppgradere sin bygningsmasse iht. kravene til 

universell utforming. Status for universell utforming er også relatert til bygningsmassenes 

byggeår. Store deler av dagens bygningsmasse er bygget etter at krav om universell 

utforming kom inn som lovfestet krav, eller i det minste etter at det ble satt krav om rullestols-

tilgjengelighet i offentlig tilgjengelig bygg. Denne bygningsmassen er i utgangspunktet godt 

tilpasset universell utforming, eller som et minimum tilpasset bevegelseshemmede. For 

største delen av sektorens areal er status for universell utforming ukjent, men det behøver 

ikke å bety at den er dårlig, og byggeår vil kunne være en indikator på status. 

Noen av institusjonene (bl.a. UiO og NTNU) har sendt oss informasjon om status for 

universell utforming, men det har vært noe utfordrende å finne en egnet fremstilling av dette.  

Statsbygg har kartlegginger av hele sin portefølje for UH-sektoren, lagt inn i basen Bygg for 

alle, og de er også lagt inn er lagt inn i Statsbyggs forvaltningsdatabase (Sesam). De 

registreringene som er lagt inn i disse databasene har det vært mulig å fremstille visuelt, og 

vi ser dette i grafene under – selv om Statsbyggs portefølje bare utgjør ca. en fjerdedel av 

UH-sektorens areal.  
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I figurene over ser vi primært hvordan Statsbyggs registrerte bygningsmasse er fordelt på de 

enkle kategoriene ja, nei og delvis. Vi har som nevnt ikke tilsvarende tallfestet informasjon fra 

de øvrige forvaltningsregimene, men vi kan kanskje anse fordelinga for Statsbyggs 

eiendomsportefølje som en omtrentlig indikator på generell status.  

Vi har også mulighet for å fordele den foreliggende informasjonen på institusjoner, og å se 

på sammenheng mellom universell utforming og vernestatus, samt sammenheng mellom 

universell utforming og tilstandsgrad. Men ettersom informasjonen kun dekker ca. en 

fjerdedel av sektorens bygningsmasse, anses faktagrunnlaget å være for tynt. 

 

6.6 Digitalt paradigmeskifte 

6.6.1 Introduksjon 

«Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det 
handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og 
pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan 
bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor»  

«Digitalisering er omstilling» (kilde: regjeringen.no) 

På oppdrag fra KD har Kunnskapssenteret for utdanning (KSU) høsten 2017 utarbeidet en 

rapport om "Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring", som også 

omtaler det paradigmeskiftet UH-sektoren står overfor nå. Det tas med noen utdrag derfra:   

" I økende grad kan studier foregå uavhengig av sted og tid, noe som påvirker 

studentenes forhold til campus. Selv om studentene kan bestemme når og hvordan de 

skal studere, er de likevel avhengige av fysiske og virtuelle møteplasser hvor de kan 

tdiskutere med medstudenter og konsultere veiledere og undervisere. Fremveksten av 

Figuren viser hvordan status for universell 

utforming er rapportert til databasen Bygg for alle, 

for Statsbyggs eindomsmasse (i fht. hele sektoren). 

Dette er basert på egen-rapportert status for hvor 

godt universell status er innarbeidet, og andelene 

er gitt i forhold til sektorens totale areal.  

Figuren viser kun det registrerte arealet i 

Bygg for alle (Statsbygg-areal).  

Fordeling på svarene kan sannsynligvis 

være en indikator på samlet status for UH-

sektorens bygningsmasse mht. status for 

universell utforming.  

 

 

https://app.powerbi.com/reports/8d284bd9-db79-4b36-b980-22b874c4511d/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/8d284bd9-db79-4b36-b980-22b874c4511d/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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teknologirike undervisnings- og læringsmiljøer øker muligheten til å integrere digitale 

læringsformer stadig tettere i tradisjonelle, campusbaserte utdanninger
8
. 

Den teknologiske utviklingen går svært raskt og utfordrer institusjonenes undervisnings-

tradisjon. At studenter kan lære når og hvor de vil gjør læring til allestedsnærværende 

(ubiquitous) aktiviteter, noe som får konsekvenser for hvordan undervisning planlegges 

og gjennomføres
9
. 

Studenter som kommer til høyere utdanning i dag er rutinerte teknologibrukere og vant til 

interaktivitet og fleksibel læring. De vandrer fysisk og virtuelt mellom ulike emner, i stadig 

bevegelse. Undervisere må forstå hvordan studentene manøvrerer og liker å lære, slik at 

de kan ta hensyn til dette når de planlegger og gjennomfører undervisning – som foregår i 

tre læringsrom: forelesninger, aktiviteter på og utenfor campus
10

. Disse tre lærings-

rommene er forskjellige, og egner seg for ulike undervisningsaktiviteter og læringsformer. 

Campus, bygg, undervisnings- og læringsrom må harmonere med de aktivitetene som 

skal foregå der.  

6.6.2 Digital praksis i UH-sektoren 

Undervisning og læring 

I Rapport A kap. 3.2.3 viste vi totalt antall registrerte studenter fordelt på undervisnings-

former, og vi følger opp dette her. Vi tar først med de figurene fra Rapport A pga helheten. 

Studentene oppgis i «HTE»: Hel-Tids-Ekvivalenter. 

 

                                                           
8
 Bates 2014, Allen & Seaman 2014, Fossland 2015a 

9
 Burbules, N. (2012). Ubiquitous Learning and the Future of Teaching. Encounters on Education. 

Kingston Vol. 13, s. 3-14. 
10

 Sølvberg, A. M., & Rismark, M. (2012). Learning spaces in mobile learning environments. Active 

Learning in Higher Education, 13(1), 23-33. 

Figur:  

Antall studenter HTE  

fordelt på institusjoner og 

undervisningsformer i 

2016. 

 

https://app.powerbi.com/reports/ada91b2e-e4ed-4cd2-ae2d-860ed7c61515/ReportSection78a6a10a3b8865dc06cd?pbi_source=PowerPoint
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For å kunne se nærmere på om vi kan se noen flere trender på dette området, har vi også 

vist den samme informasjonen som i den øverste figuren, i form av prosentvis fordeling innen 

hver institusjon, se øverste figur på neste side. Denne omfatter fortsatt totalt antall registrerte 

studenter. 

I den nederste figuren ser vi bare på uteksaminerte studenter, dvs. de eldste studentene, 

fremstilt på samme måte.  

 

 

Ved å forsøke å granske alle disse figurene samlet, kan vi ane følgende trender: 

Figurer:   

Utvikling i a) campusbaserte 

studenter og b) fleksible 

studenter (studenter på 

nett- og samlings-baserte 

studier) i perioden 1997 – 

2016, vist med samme 

målestokk for både x- og y-

akse, men med ulikt null-

punkt for y-aksen. 

Figur:  

Totalt antall registrerte 

studenter HTE  fordelt på 

institusjoner og 

undervisningsformer i 

2016 – her vist med %-

vis fordeling for hver 

institusjon 

 

Figur:  

Kun uteksaminerte 

studenter HTE fordelt på 

institusjoner og 

undervisningsformer i 

2016 – vist med %-vis 

fordeling for hver 

institusjon 

 

https://app.powerbi.com/reports/ada91b2e-e4ed-4cd2-ae2d-860ed7c61515/ReportSection300b81011739a8ade8d8?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/ada91b2e-e4ed-4cd2-ae2d-860ed7c61515/ReportSection300b81011739a8ade8d8?pbi_source=PowerPoint
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 For institusjonene viser figurene at det tilbys mindre samlingsbaserte studietilbud for 

studenter som er kommet lengre i sine studier, og nærmer seg uteksaminsering. 

 For studentene viser figurene at de ferske studentene velger nettbasert undervisning i 

større grad enn de studentene som er kommet lengre i studiene.  

Vi skal ikke trekke disse konklusjonene for langt, og det kan være flere årsaker til de mulige 

trendene vi ser, eksempelvis at studenter lengre ut i sine studieløp har behov for mer 

veiledning og dermed ønsker å være mer fysisk tilstede på campus.  

Men det er også viktig å påpeke hva disse figurene IKKE viser: de viser ikke omfanget av 

strømming av forelesninger, bruk av digitale læringsmetoder på campus, osv.  

Strømming av forelesninger er under intervjurunden tatt opp som tema av mange av 

institusjonene, og dette er et område i sterk vekst. Flere påpeker også at dette er et tema 

som påvirker bruken av campusene i meget stor grad: 

 Selv om studentene formelt sett er registrert som campus-studenter, kan de følge 

forelesningene fra andre lokasjoner – i realiteten alle steder der de har tilgang på nett. 

 Det kan se ut som om det er færre som fysisk møter til forelesningene 

 Når de møter til forelesninger ønsker de andre typer forelesningsarenaer: både annen 

utforming av auditoriene, og flere arenaer der de kan sitte i grupper og sammen se en 

strømmet forelesning samtidig som de kan drøfte/kommentere undervegs. 

 Dette ser ut til å være tilfelle både for by-campuser og distriktscampuser, men det blir 

mer synlig og får større innvirkning på campus for de mindre studiestedene. 

Under intervjuene kom det også frem at institusjonenes ledelse/ansatte har sterke ønsker om 

endringer av læringsarenaene, bl.a. for å fange opp de trendene vi nevner over. De trekker 

særlig frem følgende behov for endringer: 

 Et sterkt ønske om flere typer læringsarenaer, bl.a. «flipped classrooms» og TEAL 

(Technology Enabled Active Learning). 

 Mange institusjoner trekker frem at de har etablert «lære-laber», eller ønsker å gjøre det. 

 Det ønskes auditorier med flatt gulv  

 De største auditoriene kan det være behov for, men de bør ha mye mer plass rundt hver 

student pga. mer bager, laptoper osv., og kortere rader fordi seter midt på en rad ikke blir 

brukt når mange må reise seg. 

Også studentenes generelle bruk av mer digitale enheter påvirker læringsarenaer, arealer for 

gruppearbeid, prosjektrom osv. 

 Et sterkt økende behov for elektro-uttak omtrent overalt. I dag er dette særlig kritisk i alle 

felles sosiale soner som de ønsker å ta i bruk for gruppearbeid eller individuelt arbeid. 

Mer strømuttak gjelder også i kantiner, som ønskes brukt til gruppearbeid. Også driftere 

av kantinene ser positivt på utviklingen, bl.a. pga. muligheter for mer-salg. 

 De ser imidlertid ikke behov for skjermer e.l. i disse sonene – det blir ansett som for 

eksponerende. De deler skjermer på andre måter. 

 I lukkede grupperom er det større behov for skjermer for felles arbeid. 

Studentenes digitale praksis ble også belyst i spørreundersøkelsene ved NHH, 2017.  

Figurene under viser hvordan studentene har svart på to spørsmål: 

 I hvilken grad føler du at faglærere klarer å integrere digitale hjelpemidler som forbereder deg 

til arbeidslivet? 

 I hvilken grad synes du filming av forelesning er hensiktsmessig for læring? 

I svaralternativene fra 1-5 er 5 det mest positive (lysest farge). 
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Disse svarene burde vært sett sammen med andre deler av denne spørreundersøkelsen, 

men som ikke er like relevant for vårt fokus her nå. Studentene svarer generelt i 

undersøkelsen at de mener at lærerne i stor grad gir dem relevante verktøy som forbereder 

dem til arbeidslivet – men studentene er ikke like fornøyd med integrering av digitale verktøy, 

som vist i figuren til venstre over. Studentene opplever imidlertid at filming er en viktig kilde til 

læring, og ønsker mer av det, se figuren over til høyre. 

 

 

Utover læringsarenaene er det mange institusjoner som fokuserer på digital eksamens-

avvikling, og enten ønsker å tilrettelegge for digitale eksamener, eller som allerede har 

begynt med dette og rapporterer om positive erfaringer med det.  

 

Annen bruk av ny teknologi  

Materialet vi har samlet inn for dette kunnskapsgrunnlaget har svært liten informasjon om 

ansatte bruk av nye teknologi. I den grad dette er nevnt under intervjuer eller på annen måte, 

er dette oftest knyttet til læringsmetodikk – hvor det er et ønske om mer digital praksis. 

UiO – Georg Sverdrups hus (suksesshistorie) 

  

Georg Sverdrups hus er hovedbygningen til Universitetsbiblioteket (UB). Bygningen sto 

ferdig så sent som i 1999, men siden digitaliseringen av bøker og artikler har akselerert 

kraftig de siste 20 årene, var begynte arealene å bli gammeldags nesten før bygningen 

ble tatt i bruk. I 2015-17 har Eiendomsavdelingen sammen med UB tilrettelagt 

bibliotekarealene for mer moderne bruk. Mengder med bøker er pakket ned. Det er 

etablert nærmere 400 nye selvstudieplasser med strømuttak. Lyse leseplasser i sofaer 

og gode stoler er på plass, og ikke minst har IT-support flyttet sin førstelinje sammen 

med bibliotekarene slik at studentene får er bredere tjenestetilbud på ett sted. Prosjektet 

er et godt eksempel på at UiO har tilrettelagt for moderne bruk som støtter opp under 

tverrfaglige tjenester for dagens studenter.  

 

Også studentene ved NHH har i sin 

spørreundersøkelse (2017) vært opptatt av dette, og 

de har da stilt spørsmålet om hvorvidt digital eksamen 

ansees som viktig slik at de mener at de som ikke har 

bestemte meninger havner i gruppa «nei». Likevel har 

hele 63% av de spurte studentene svar «ja».  
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Utover dette har enkelte av institusjonene nevnt økt bruk av «samarbeidsteknologi» og mer 

fleksible laboratorierarealer, helst med større muligheter for simuleringsverktøy både for 

praktiske fagretninger og innenfor tekniske fag.  

Oppsummering om «digitalt paradigmeskifte» 

Institusjonene er opptatt av det «digitale paradigmeskiftet», primært knyttet til lærings-

metodikk og eksamensavvikling, men også for andre faglige aktiviteter. 

Det er flere som etterspør en samlet digitaliseringsstrategi (eller direktiver) fra sentrale 

myndigheter, med sikte bedre muligheter for å kunne etablere felles digitale plattformer, få til 

bedre digital samhandling for flere institusjoner, og for å unngå at sektoren må bruke så mye 

energi på å finne ut slike løsninger enkeltvis.  

Vi ser i gjennomgangen over at det er relativt mange punkter med hva institusjonene ønsker 

å gjøre, men ikke like mange konkrete data. Vi ser dette som en indikasjon på at 

digitalisering har stort fokus og at institusjonene har startet et digitalt løft. 

6.6.3 Digitalisering knyttet til bygningsmessig drift 

Hva har sektoren selv 

Systemer for digitalisering knyttet til bygningsmessig drift er i denne sammenheng mest 

aktuelt for selvforvaltende institusjoner og for Statsbygg.  

De store selvforvaltende institusjonene har etablert slike systemer, og både NTNU og UiO 

har egne digitaliseringsstrategier for drift og forvaltning. 

Hva har Statsbygg 

Statsbygg har i tillegg et mål om å være en ledende aktør på dette feltet for hele bygg- og 

anleggssektoren. Statsbygg fokuserer mot fire hovedområder som samlet danner et fremtidig 

digitalt målbilde:  

 Statsbygg har èn felles digital modell av alle relevante bygg i forbindelse med nye 

byggeprosjekter og større vedlikeholdsprosjekter 

Den digitale modellen (som BIM, GIS o.l.) ligger til grunn for samhandling i 

prosjektgjennomføring og iverleveres «som bygget» til eier og eiendomsforvalter, og den 

vil utgjøre et felles grunnlag for videre forvaltning ut utvikling av bygningsmassen 

 Statsbyggs eiendommer og bygninger har effektiv drift gjennom høy grad av digitalisering 

Digitalisering av eiendommer og bygninger fører til mer effektiv drift og lavere 

driftskostnader gjennom bl.a. bruk av sanntidsinformasjon til styring og analyse. Pilotbygg 

brukes for å prøve ut digitale teknologier 

 Statsbygg samhandler digitalt med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere 

Digital samhandling benyttes i utstrakt grad både internt og eksternt mot kunder, 

leverandører, rammesettere og befolkning 

 Statsbygg benytter digitalisering til å fremme innovasjon i bygge- og eiendomsnæringa 

Statsbygg utnytter digital teknologi til nye løsninger og tjenester bl.a. basert på innspill fra 

ansatte og digitale trender. Kunder, leverandører og akademia inviteres inn i 

utviklingsprosessene for å dra nytte av hverandres innsikt. 

I tillegg til IKT strategi for digitalisering har også Statsbygg opprettet et overordnet prosjekt 

som skal fremme bruk av digitalisering og bruk av smart teknologi i Statsbygg sine 

byggeprosjekter og eiendommer. Digibygg-prosjektet har fire fokusområder. Innen disse fire 

områdene vil det igangsettes små og store prosjekter og tiltak. 
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 DigiPLAN:  planlegging, prosjektering og gjennomføring 

 DigiBYGG: materialvalg, byggemetoder, logistikk, robotbruk, standardisering og  

   fabrikkproduksjon 

 DigiDRIFT: sensorering, intelligens, fjernstyring og big data 

 DigiBRUKER: vesentlige endringer i brukernes arbeidsform og –prosesser som har 

betydning for bygg og drift 

For UH-sektoren har Statsbygg i oktober 2017 ferdigstilt en kontorfløy for HiØ. Prosjektet er 

gjennomført med digital papirløs byggeplass. Det er også igangsatt prosjekt for å bygge ny 

veg- og trafikkstasjon på Gol, og dette prosjektet skal benytte digitale verktøy i mange deler 

av gjennomføringen. Prosjektet har en plan for å modellere, planlegge økonomi og fremdrift, 

samle inn FDV dokumentasjon og håndtere SHA i en felles digital modell. I tillegg vil det 

benyttes droner for innhenting av geodata, VR og AR teknologi for å forenkle kommunikasjon 

og kontroll, optimalisering av drift gjennom sensorer, videokamera og sentral driftstyring.   

   

 

 

 
Eksempel på digital oppfølging av HMS avvik på byggeplass på Høgskolen i Østfold, Remmen  

Bruk av digitalmodell på Høskolen i Østfold, 

Remmen.                                  Foto: Statsbygg 

 

Digital modell av Veg- og trafikkstasjonen på 

Gol.                                              Foto: Statsbygg 
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7 Miljødimensjonen 

7.1 Innledning  

7.1.1 Introduksjon 

Miljødimensjonen er viktig for det bygde miljøet, og det regnes normalt med to perspektiver:  

A. Hvordan påvirker bygget/anlegget sine omgivelser 

B. Hvordan påvirkes bygget/anlegget av klimaendringene 

Hvordan bygget påvirkes av klimaendringene er i utgangspunktet et meget omfattende tema 

for en så stor statlig sektor, som også er tilstede over hele vårt vidstrakte land med alle sine 

mulige lokale klimautfordringer.  Utover de kartlegginger som er foretatt i Rapport A om 

teknisk tilstand, andel vernet bygningsmasse osv., vil det ikke være mulig å gå dypere ned i 

dette perspektivet i dette kunnskapsgrunnlaget, og heller ikke se på ulike scenarier for 

hvordan klimaet vil kunne komme til å være i de ulike delene av landet.  

Vårt fokus i miljødimensjonen handler derfor om hvordan bygget/anlegget påvirker sine 

omgivelser. UH-sektoren er en av de største sektorene mht. bygningsmasse for statlig 

virksomhet og UH-sektoren bør derfor være en svært viktig sektor for staten mht. å 

implementere statlig klimapolitikk og tiltak som støtter denne – både for å oppnå reelle 

resultater og for å kunne vise til at staten går foran når det gjelder gjennomføring av tiltak.  

Dette handler her primært om å se hvordan UH-sektoren ivaretar sin andel av «det grønne 

skiftet» som må gjennomføres, og som det er bred politisk enighet om i teorien. 

7.1.2 Hva inngår i «miljø» 

Det er mange holdninger og mulige innfallsvinkler til hva som skal tas med i en omtale av 

«miljødimensjonen». Dette omfatter «klimavennlige campuser» i vid forstand, men vi har her 

avgrenset temaet til det som omhandler bygg og fysisk dimensjon, direkte eller indirekte. 

Dette er begrunnet med at vi har mottatt meget uensartet grunnlagsmateriale.   

Vi har begrenset informasjon om flere av områdene som ville vært del av miljødimensjonen, 

og vi omtaler ikke alle aspektene samlet i kap. 7. Vi viser derfor først en oversikt over vår 

avgrensning av hovedtemaer, og om/hvor temaene er behandlet i rapporten: 

Klimagassutslipp De internasjonale miljømålene er primært knyttet opp mot 
klimagassutslipp. Dette er derfor en viktig miljøparameter, 
som i praksis måles gjennom flere av punktene under.  

Se kap. 7.4.1 

Lokalisering Lokalisering handler bl.a. om transportbehov til/fra jobb, og 
de føringer som er lagt i Nasjonal transportplan m.m.  

Statlige arbeidsplasser skal lokaliseres ved kollektiv-
transport-knutepunkter, og det skal foretas klimagass-
regnskap knyttet til lokaliseringene.  

Se kap. 3.3.4: 
lokasjon m.m. 

Planløsning og 
arealeffektivitet 

Både energiforbruk, materialforbruk og generell bruk av 
ressurser knyttet til bygg er relatert til arealforbruk pr. 
person eller funksjon. Arealeffektivitet har lenge vært en 
faktor som måles om som har fokus i et miljøperspektiv. 
Staten har nå begynt å stille konkrete krav til arealforbruk, 
bl.a. gjennom ny Bygge- og leiesaksinstruks, der det er gitt 
en arealnorm for kontorbygg / kontordel av formålsbygg. 

Begrenset 
omtale, se 
kap. 3 + del D 
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Energi Energi er det området som har og har hatt størst fokus når 
miljøperspektivet omtales. Dette temaet har også størst 
fokus i kapittelet «miljødimensjonen», her. 

Dette omfatter både energiforbruk, energikilder og målinger. 

Kap. 7.2 og 
kap. 7.3, her. 

Materialbruk og 
tekniske løsninger 

De tekniske kravene satt i byggeforskriftene (Tek 17?) har 
vært skjerpet gradvis, og det er fortsatt en opptrappingsplan 
som omfatter både krav til energiforbruk, materialbruk og 
tekniske løsninger. Utover energi omtaler vi også 
materialbruk generelt (bl.a. bruk av EPDer, LCA), men vårt 
grunnlag her gir ikke mulighet for aggregert informasjon. 

Kap. 7.4, her, 
bare delvis. 

Konsept og 
formfaktor 

Energiforbruk, materialbruk og fysisk konsept har også et 
større fokus i byggebransjen, med stadig mer skjerpende 
krav til alle byggetekniske løsninger. Passivhus m.m. 
påvirker også hovedkonsept og formfaktor for bygg, 
eksempelvis for å utnytte passive tiltak som solinnstråling, 
varmelagring osv. Dette er tett knyttet til det enkelte bygg, 
og disse forhold kan ikke på enkel måte aggregeres her. 

Omtales ikke, 
kun litt i kap. 
7.4.2: piloter. 

Driftsrutiner Tekniske løsninger er ikke nok. Forskningsprogrammet 
Klima 2000 viste at feil bruksrutiner kan motarbeide gode 
tekniske løsninger, og at selv «dårlige» bygg kan driftes på 
svært «miljøeffektive måter». Med flere ulike forvaltnings-
regimer vil vårt materiale ikke kunne gi gode oversikter på 
aggregert nivå for dette heller, men noe kan nevnes.  

Kap. 7.3, her, 
bare delvis. 

Brukeratferd Arealeffektivitet handler også om bruksmønster. Dette 
redegjøres for i kap. 5 Funksjonell dimensjon. Det er 
imidlertid ikke mulig å kartlegge alle aspekter av dette. 

Se kap. 5. 

Andre tiltak Det er fra institusjonenes side trukket frem noen flere 
aspekter som kan knyttes til miljødimensjonen, men som 
ikke er direkte relatert til bygg. Disse omtales også. 

Kap. 7.5, her. 

 

7.1.3 Miljømål for UH-sektoren 

Det finnes et hierarki i miljømålene som også styrer miljømål for UH-sektoren. 

Internasjonale forpliktelser  

Parisavtalen ble vedtatt 12.desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen 

godt under 2 grader og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Avtalen skal 

også bidra til å øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av klimaendringene og sikre 

finansiering av en lavutslippsutvikling. Norge ratifiserte Parisavtalen 21.06.2016, og avtalen 

innebærer bl.a. forpliktelse om 40% reduksjon av utslipp av klimagasser.  

Det kommer stadig til flere internasjonale klimaavtaler, bilaterale klimaavtaler, avtaler om 

miljøsamarbeid på enkelt-temaer osv., og vi går ikke nærmere inn på en komplett oversikt 

over dette – vi slår bare fast at det på statlig nivå finnes forpliktelser om å nå miljømål. 

Nasjonale forpliktelser 

Regjeringen er forpliktet til å implementere internasjonale mål, og de har også satt egne mål 

på ulike måter.  Vi går inn i de konkrete føringene for de ulike temaene de omhandles.  

Den enkle oversikten over nasjonale føringer kun omfatter de elementer av miljø- og klima-

politikk som vi anser som relevant her, og vi tar forbehold om at oversikten ikke er komplett. 
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 Meld. St. 41 (2016-2017): Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk 

samarbeid. Meldingen presenterer regjeringsne strategi for oppfyllelse av klima-

forpliktelsen for 2030. dette omhandler primært de ikke-kvotepliktige utslippene fra 

transport, jordbruk, bygg og avfall, samt industrien og petroleumsvirksomheten.  

 Meld. St. 18 (2016-2017): Berekraftige byar og sterke distrikt. Handler om retning for 

videre utvikling av byer og tettsteder, distrikter og regioner..  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (kgl.res. 

26.09.2014). Retningslinjene gir bl.a. føringer om at større statlige arbeidsplasser skal 

lokaliseres nær knutepunkt for offentlig transport 

 Prop. 77 L (2016-2017): Lov om klimamål (klimaloven). Loven skal fremme gjennom-

føring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.  

 Bygge- og leiesaksinstruksen (Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil 

sektor) av 2012 er revidert flere ganger, og det er fra januar 2016 innført både arealkrav 

med sikte på arealeffektivisering, og energikrav med sikte på energieffektivisering, m.m.  

 Byggteknisk forskrift hadde en opptrappingsplan fra tidligere TEK07 til TEK10 med 

skjerpede krav til miljøvennlige løsninger i bygg. TEK17 som tro i kraft 01.07.2017 har 

opprettholdt miljøkravene, men redusert kravene til enkelte funksjonelle forhold.  

De ulike forvaltningsregimene: 

Miljømålene fastsettes på ulik måte og med ulikt ambisjonsnivå for sektoren.  

 Forvaltet av Statsbygg: 

Statsbyggs eiendomsforvaltning følger opp Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018. 

Miljøstrategien gjelder for en fireårsperiode, men har høye ambisjoner fram mot 2030, hvor 

målet er en klimanøytral eiendomsportefølje, og der nye bygg blir levert som nullutslippsbygg 

og hvor Statsbygg bidrar til redusert miljøfotavtrykk for staten.  

Statsbygg har tre virksomhetsområder: 1) rådgivning og utvikling, 2) byggherrefunksjon, og 

3) eiendomsforvaltning. Miljøstrategien har tre gjennomgående satsingsområder med ulike 

delmål for hvert av de tre virksomhetsområdene: a) kutte klimagassutslipp, b) redusere 

ressursbruk og unngå helse- og miljøskadelige stoffer, og c) bidra til lokale miljøløsninger. 

Der det er relevant/mulig er målene angitt i konkrete, målbare størrelser. 

 Selvforvaltende institusjoner 

Disse institusjonene definerer selv sine miljømål, og flere av dem har laget egne Miljøplaner, 

se under. Med henvisning til disse planene og til opplysninger gitt i intervjuene, ser det ut til å 

være store ulikheter mht. hvilke miljøambisjoner de har, og også hvordan disse etterleves. 

 Leid i det private markedet: 

Eiendomsmassen er da forvaltet av utleierne i det private markedet. Dersom institusjonene 

vil påvirke miljømålene, kan dette primært gjøres ved å stille krav til utleier ved inngåelse 

eller fornyelse av kontrakter. Bygge- og leiesaksinstruksen setter nå krav om utredninger i 

tråd med Utredningsinstruksen også for inngåelse av større leiekontrakter, og virksomhetene 

blir oppfordret til å benytte Statsbyggs rådgivningstjeneste til inngåelser av kontrakter.  

Statsbygg bistår da den enkelte virksomhet med bl.a. å sette miljøkrav som del av kriteriene 

for inngåelse av leiekontraktene, og Statsbyggs miljøstrategi legges dermed også til grunn 

for denne delen av porteføljen – men med litt andre delmål enn når Statsbygg bygger selv. 
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Selvforvaltende institusjoner kan også selv inngår avtaler om leie i det private markedet, og 

det er da svært ulik praksis mht. miljømål – både om det settes krav til dette, hva kravene i 

så fall innebærer, og i hvilken grad dette faktisk tillegges vekt ved inngåelse av kontrakt.  

Hva har UH-institusjonene selv? 

Noen av UH-institusjonene har satt egne miljømål: 

 UiO har en Miljøstrategi 2020 med et høyt ambisjonsnivå, og de har innarbeidet 

miljømålene i sin helhetlige fram mot 2020. Institusjonen fokuserer på implementering av 

«det grønne skiftet». UiO har egen Miljørapport 2016. 

 NTNU har en Miljøambisjon (fra 2012) som bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011-

2020, og den inneholder også ambisiøse miljømål. NTNU har egen Miljørapport 2016. 

 NMBUs miljømål er iht. egen hjemmeside:  

NMBUs viktigste bidrag til bedre miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning og 

formidling. Samtidig vil vi gjennom driften belaste miljøet minst mulig.  

Mange institusjoner har også omtalt miljømål i sine campusutviklingsplaner, masterplaner 

eller andre styringsdokumenter for egen institusjon. Vi vil ikke her kunne omtale alle grader 

og nyanser i disse dokumentene, men et hovedinntrykk er at de institusjonene som har størst 

fokus på miljø og bærekraft også er de som har utarbeidet egne strategier på området. 

Institusjonene er ikke bedt om å redegjøre for klima- og miljømål i sine årsrapporter, og heller 

ikke rapportere på sine miljø-og klimatiltak. Det er derfor de færreste som gjør det – og i så 

fall kun om de har gjennomført et ekstraordinært miljøtiltak som kan nevnes spesielt. 

Miljø var imidlertid et tema i intervjuene, hvor institusjonene skulle redegjøre for sine tiltak. 

Tiltakene omtales under kap. 7.2.2. 

7.1.4 Miljømerking og måling av miljø  

Det finnes et stort mangfold av merkeordninger, beregningsverktøy og mulige tallfestinger av 

ulike miljøparametere, og vi gir ikke her en komplett oversikt over alt som finnes.  

Vi har utarbeidet en oversikt over de mest brukte, viktigste og/eller mest relevante 

ordningene, og utdypende informasjon om disse ordningene er lagt som vedlegg til denne 

rapporten: Vedlegg 1: Miljømerking og måling av miljø.  

De ordningene som er benyttet i UH-sektoren omtales i pkt. 7.2, samtidig som vi også 

omtaler omfanget av bruken.  

I prinsippet er det noen hovedgrupper av slike ordninger: 

 Merkeordninger av hele bygg/anlegg 

 Merkeordninger av produkter 

 Verktøy for beregninger av de elementene som må beregnes for å oppnå en 

klassifisering innenfor en av merkeordningene 

 Verktøy for å kunne styre virksomheter e.l. iht. miljømål – digitale systemer, nettverk e.l. 

Det er ulike typer virksomheter som utsteder sertifikater eller forvalter verktøyene, og 

kostnadene relatert til ordningene varierer også. Se vedlegg 1. 
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7.2 Miljøstatus i UH-sektoren 

7.2.1 Status for energiklassifisering i UH-sektoren 

Det viktigste merkeordningen for bygg og anlegg er Energimerket. 

 Energimerkeordningen (Energimerking.no) 

Energimerking er nå obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg, og alle yrkesbygg 

over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av 

eksperter. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard, og 

attesten er gyldig i 10 år. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmings-

løsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. 

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Beregningsmetoden 

er fastsatt i NS 3031.  

 Energikarakteren har en skala som går fra A til G (hvor A er best), og angir en samlet 

vurdering av bygningens energibehov (kWh/m²) 

 Oppvarmingskarakteren angis med en femdelt rangering fra rødt til grønt (grønt er best).   

Status for Energimerke i sektoren. 

Vi viser først en hovedoversikt for sektoren. Hver søyle viser fordeling på de ulike 

energikarakterene (A-G), inkl. en søyle som viser andelen som ikke har energimerke (I/T). 

Fargekodene angir fordeling av oppvarmingskarakter innenfor hver gruppe energikarakter. 

Søylenes måleenhet er m² bygningsmasse. 

 
Figur: UH-sektoren bygningsmasse fordelt på energiklasser, og med angitt oppvarmingskarakter 

https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection255c932d495910034bb1?pbi_source=PowerPoint
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Figur: Energikarakter og oppvarmingskarakter for hele sektoren. Oppvarmingskarakteren angis i en 
fem-delt fargekode (mørkegrønn-grønn-gul-orange-rød), der grønt er best. 

Vi ser at ca. 36 % av sektorens bygningsmasse, målt i areal, har ukjent energikarakter, og   

49 % har ukjent oppvarmingskarakter.  

Av stolpediagrammet under ser vi at hovedtyngden av arealet med ukjent energikarakter 

finnes i de største institusjonene: NTNU, UiT, UiO, UiB og NMBU. Fra NTNU er det også en 

stor andel areal som har energikarakter, men hvor det mangler opplysninger om 

oppvarmingskarakter.   

  
Figur: UH-sektoren bygningsmasse fordelt på institusjon og energikarakter (venstre) og 

oppvarmingskarakter (høyre) 

Fra figuren til høyre som viser oppvarmingskarakter ser vi også at HiOA og UiO peker seg ut 

med store andeler areal med grønn oppvarmingskarakter. Av figuren på neste side som viser 

energikarakter og oppvarmingskarakter fordelt på region ser vi at oppvarmingskarakteren 

kan henge sammen med størrelse og geografi. HiOA og UiO er store institusjoner (målt i 

areal), og lokalisert i Oslo. Oslo er en del av Østlandet, hvor stolpediagrammet på neste side 

viser at over halvparten av UH-sektorens samlede bygningsmasse har grønn oppvarmings-

karakter, selv når bygningsmasse med ukjent oppvarmingskarakter er inkludert i totalen.   

https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection255c932d495910034bb1?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection255c932d495910034bb1?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection9df35ab338c32e1d2020?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection9df35ab338c32e1d2020?pbi_source=PowerPoint
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Figur: UH-sektoren bygningsmasse fordelt på region og energikarakter (venstre) og region og 

oppvarmingskarakter (høyre) 

Det er imidlertid vanskelig å trekke konklusjoner mellom regionene når store andeler av 

bygningsmassen har ukjent oppvarmingskarakter. Når det gjelder energikarakter ser vi at 

bygningsmassen i Østlandet stort sett har energikarakter, E-G. Energikarakter vil derimot 

være mer avhengig av byggeår og tilstandsgrad enn geografi. Vi har knyttet tilstandsgrad 

mot energimerke (energikarakter og oppvarmingskarakter) i figurene under. 

  
Figur: UH-sektoren bygningsmasse fordelt på tilstandsgrad og energikarakter (venstre) og 

oppvarmingskarakter (høyre) 

Figuren til venstre antyder at det er en sammenheng mellom energikarakter og tilstandsgrad. 

Hvis vi fokuserer på energikarakterer i spennet E-G (lilla) og sammenligner tilstands-

kategoriene c) 0,5-1,5 (ganske bra) og e) 1,5-2,25 (ganske dårlig) ser vi at andelen av 

bygningsmassen som har energikarakter i spennet E-G (dårlig) er mye høyere for bygg med 

https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection0e4732f687409ad6eeda?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection0e4732f687409ad6eeda?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection16b85ef01a39bdb918b6?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection16b85ef01a39bdb918b6?pbi_source=PowerPoint
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tilstandskategori e) enn for bygg i tilstandskategori c). Fokuserer vi på tilstandskategori a) 0-

0,75 (meget bra) hvor byggene kan antas å være nylig oppførte eller nylig renoverte/ 

ombygget, ser vi at av bygningsmassen som har vært vurdert (ca. 65 %) har ingen bygg fått 

energikarakter G, og det er en klar overvekt av bygg som har energikarakter i spennet A-D.   

I figurene under ser vi energikarakter og oppvarmingskarakter per forvalter. 

Selvforvaltende 

  
 

Leid av Statsbygg 

  
 

Leid av andre aktører 

  

Fra figurene over ser vi at vi mangler opplysninger om energimerking for rundt 70 % av 

bygningsmassen som er leid i det private marked. Av det vi har oversikt over, ser vi imidlertid 

at nesten all bygningsmasse som vi vet har energikarakter A er leid i det private marked, og 

at det der er en klar overvekt av bygg med grønn oppvarmingskarakter.  

Vi har mer informasjon for bygningsmassen som er forvaltet av Statsbygg og til dels også fra 

den selvforvaltede bygningsmassen, selv om vi hos de selvforvaltende har mindre oversikt 

https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection061d60cba789b4d265d0?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection061d60cba789b4d265d0?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection501197060d0069309a40?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSection501197060d0069309a40?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSectionf305aaa7be9967b124b3?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/13975cd2-558b-46a4-ab73-7410db3324fd/ReportSectionf305aaa7be9967b124b3?pbi_source=PowerPoint
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over oppvarmings-karakter. Den største andelen av bygningsmassen med energikarakter i 

spennet E-G (lilla), minst 43 %, finnes hos de selvforvaltende. Dette henger sannsynligvis 

sammen med at den selvforvaltede bygningsmassen har den største andelen bygninger med 

tilstandsgrad over 1,5 (tilstandskategori d. til h.) sammenlignet med de to andre 

forvaltningsregimene.  

Fokuserer vi på oppvarmingskarakter, ser vi at sen største andelen av bygningsmassen med 

rød oppvarmingskarakter er forvaltet av Statsbygg. Med unntak av NMBU, er institusjonene 

som forvalter bygningsmassen sin selv, stort sett lokalisert i store byer. Statsbygg, som 

forvalter størsteparten av bygningsmassen i høgskolesektoren (eller tidligere høgskoler), 

forvalter i større grad enn de andre forvaltningsregimene bygningsmasse lokalisert utenfor 

byer og i mindre tettsteder rundt om i landet. Siden oppvarmingskarakter sannsynligvis 

henger sammen med geografi, kan det forklare hvorfor minst 25 % av bygningsmassen 

forvaltet av Statsbygg har rød oppvarmingskarakter.  

7.2.2 Status i UH-sektorens i fht. bruk av andre merkeordninger  

Klimagassregnskap 

Klimagassregnskap er et regnskap over en organisasjons eller virksomhets direkte og 

indirekte utslipp av gasser som kan føre til økt drivhuseffekt.  

Statsbyggs Klimagassregnskap.no er en web-basert modell for klimagassberegninger for 

bygg og byggeprosjekter, og er den mest brukte modellen for klimagassberegninger i Norge i 

dag. Verktøyet er et sentralt hjelpemiddel for å redusere miljøbelastningen i Statsbyggs 

prosjekter, og har spilt en viktig rolle i å øke kunnskapen om årsakene til klimautslipp i 

bygge- og utviklingsprosjekter. 

Statsbygg tilstreber å benytte dette verktøyet i sine bygg og byggeprosjekter. Men i 

intervjurunden med UH-institusjonene var det får institusjoner som sa at de foretok 

klimagassregnskap – kun UiA, UiO, NTNU, og HVL oppga at dette ble gjort – helt eller delvis.  

UiB oppgir at de har forsøkt klimagassberegninger med et annet verktøy (Siemens), men at 

verktøyet ikke fungerte optimalt. Bruk av klimagassberegninger har likevel blitt benyttet som 

et virkemiddel til at de siden 2009 har hatt mål om 2% årlig reduksjon av sine klimagass-

utslipp – og til at de har nådd disse målene.  

Det var imidlertid flere institusjoner som sa at det ikke ble foretatt klimagassberegninger: 

Både UiT, UN, HiM, NHH, HSN og KHiO oppga at dette ikke ble gjennomført. 

HiØ hadde en miljøkartlegging i 2013, med klimagassregnskap for transport, energi, innkjøp 

og avfall, og planen var at denne kartlegginga skulle danne utgangspunkt for å utarbeide en 

miljøstrategi. Vi har ikke mottatt slik plan fra HiØ som grunnlag for vår rapport i 2017. Vi har 

imidlertid vist noen av resultatene fra 2013-undersøkelsen i kap. 3.3.3 Lokasjon og transport. 

BREEAM 

BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) er et verktøy 

for å miljøsertifisere bygninger. Ordningen hadde røtter i departementsopprettede 

institusjoner i Storbritannia (1990-årene), men ble privatisert i 1997. I 1999 begynte de å 

sertifisere produkter og ble stadig mer internasjonale, og ordningen ble også tilpasset ulike 

land. I Norge har vi BREEAM NOR, som eies av NGBC (Norwegian Green Building Council).  
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BREEAM-metodikken og –kravene stiller krav til systematikk, kunnskap om produkter og 

løsninger, og miljøledelse av hele byggeprosessen. Karakterskalaen omfatter Pass, Good, 

Very Good, Excellent og Outstanding. 

Ved UiO har gjennomføringen av Sophus Bugges hus blitt gjennomført med mål om å oppnå 

BREEAM Excellent. Det nye Livsvitenskapsbygget der Statsbygg er byggherre, og nytt bygg 

for Det juridiske fakultet på Tullinløkka der private bygger for langsiktig leiekontrakt med UiO, 

er to store prosjekter som skal bygges etter kravene til BREEAM Excellent.  

Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er et verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige 

virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system hjelpes virksomhetene til å 

tenke miljø i alle ledd, og etablere gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi-

bruk, innkjøp og transport. Ordningen administreres av en egen stiftelse, og det koster 

penger for å delta. Sertifiseringskriteriene er ikke åpent tilgjengelige på nett uten at man 

registrerer seg, men når kriteriene er oppfylt vil man kunne få et sertifikat som er gyldig i 3 år. 

Tre av institusjonene har miljøfyrtårn-sertifikater for en eller flere av sine campuser/enheter: 

UiO har tre enheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn: 

- Studentparlamentet/Villa Eika 

- Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

- Senter for utvikling og miljø  

HVL har tre campuser som er sertifisert som Miljøfyrtårn: 

- Campus Stord 

- Campus Haugesund 

- Campus Sogndal 

UN har to campuser sertifisert som Miljøfyrtårn, fra det tidligere Universitetet i Nordland: 

- Campus Bodø 

- Campus Mo i Rana 

I tillegg ønsker NHH å kvalifisere seg til slik sertifisering. 

Vi kan imidlertid nevne at HVL, som har hatt slik sertifisering noen år nå, oppgir at dette nå er 

blitt en mer administrativt krevende ordning enn tidligere. Fram til for noen år siden kunne de 

rapportere data som kunne hentes ut fra andre rapporteringer de likevel skulle levere. Men 

nå er kravene endret til å omfatte andre typer tall, og det er sektorvise systemer som gjør det 

vanskelig å rapportere på en hensiktsmessig måte i fht. andre obligatoriske rapporteringer. 

Klimapartner 

Klimapartnere.no er et nettverk for interesserte private og offentlige virksomheter og 

organisasjoner lokalisert i en Klimapartnere region. Partnerne forplikter seg til å utarbeide 

årlige rapporter over egne utslipp av klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å 

redusere disse. De skal også gjennomføre miljøsertifisering eller innføre miljøstyrings-

systemer (Miljøfyrtårn, ISO eller tilsvarende). Det finnes i dag 2 Klimapartner-regioner: i 

Agder og i Hordaland. I tillegg er det under etablering regioner i Troms og i Rogaland. 

To av institusjonene deltar i nettverket Klimapartnere, og begge ligger innenfor en av dagens 

Klimapartner regioner: 

UiA deltar i nettverket Klimapartner med campus Kistiansand, som forvaltes av Statsbygg. 

HVL deltar i nettverket Klimapartner med hele organisasjonen.  
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HVL ser størst utfordringer med energiregnskapene de må rapportere til dette nettverket. På 

campus Stord er 11 av 16 bygg fredet mht. fasader m.m., og ENØK-tiltak er vanskelig. På 

campus Sogndal ble solceller vurdert, men også her var vernede fasader en utfordring. 

Vi kan nevne at HVL også anser kravene til avfallshåndtering som et utfordrende område de 

må rapportere på til dette nettverket. Men for campus Stord har deltakelsen i nettverket 

bidratt til at de nå kommet opp på et nivå der de kildesorterer 60% av avfallet.  

 

7.3 Energiforbruk og energitiltak m.m. 

7.3.1 Målepraksis og rapportering 

Tekniske krav til bygg inndeles i to hovedkategorier bygg: boligbygg og næringsbygg. For 

næringsbygg (herunder universitets- og høgskolebygg), kan energiforbruket som et minimum 

måles og avregnes per felles inntaksledning for elektro. Dette medfører at laveste måleenhet 

vanligvis er bygg, men kan også være så stort som et bygningskompleks. Konsekvensen av 

en slik målepraksis er at brukerrelatert energiforbruk ofte ikke kan skilles fra byggrelatert 

energiforbruk. For mer detaljerte målinger kan formålsdelt energibruk måles, og med dette 

menes at lokaler har separate målere for ordinær «drift og bruk», «oppvarming», «kjøling», 

«tap», «eksport» eller andre energiposter iht. NS 3031. NVE har i forskrift11 pålagt alle strøm-

kunder i Norge å skifte til smarte målere innen 1. januar 2019, pga. digitalisering av strømnettet. 

De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne 

får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk 

styring av forbruket. Dette betyr at leietakere i fremtiden vil ha større innsikt i bygningenes 

energibruk, de ulike energipostene, samt får mulighet til å sammenligne bygningens faktiske 

energibruk med andre bygg. 

Energiforbruket bør ved sammenligninger korrigeres mot faktiske klimadata og driftstid. 

Eksempler på slike korrigeringer er: 

- Graddagskorrigert energibruk (korrigering av den andelen av energien som går til 

oppvarming, for utetemperatur på det aktuelle geografiske stedet i en gitt periode) 

- Driftstidsnormert energibruk (justert for antall driftstimer/uke) 

For å kunne omtale energiytelsen til et bygg, skal målt energiforbruk rapporteres opp mot 

oppvarmet bruksareal (OBRA). Oppvarmet bruksareal er «den delen av en bygnings BRA 

som tilføres varme fra bygningens varmesystem og eventuelt kjøling fra bygningens 

kjølesystem, og som er omsluttet av bygningens klimaskjerm» (NS 3031:2014). 

En konsekvens av minimumskravet for energimåling er at gårdeiere ved flere tilfeller ikke har 

mulighet til å fakturere sine leietakere for energiforbruk. Forklaringen på dette er at det 

sannsynligvis kun er én måler for bygget, og dersom det er flere leietakere i bygget vil det 

ikke være mulig for gårdseier å få oversikt over energiforbruket til hver leietaker. I 

eksisterende bygg kan det være krevende å endre på målepraksis dersom det skulle ønskes 

mer detaljerte målinger enn det man har med dagens løsning. I verste fall kan endringer i 

målemetodikk føre til store og kostnadskrevende ombygginger av elektriske installasjoner. 

Mer detaljerte målinger kunne eksempelvis gitt en utleier anledning til å fakturere sine 

                                                           
11 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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leietakere for energiforbruk dersom det er flere leietakere i samme bygning, eller belyse 

områder, soner, brukerutstyr m.m. med potensial for energisparing gjennom nye driftsrutiner.  

Om Energikravene satt i Bygge- og leiesaksinstruksen, og kravene til rapportering. 

Bygg og leiesaksinstruksen er et reglement hvis formål er å sikre god saksforberedelse og 

styring med bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Den gjelder ved inngåelse av avtaler om 

leie av lokaler og ved behandling av statlige byggeprosjekter. I instruksen sies det at 

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan sette normer for lokalenes areal, energi 

og standard». Dette er fulgt opp i et eget rundskriv (H-2/2016) der Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet har fastsatt normer for lokalenes areal, energi og standard.  

Blant energikravene er det bestemt at:  

- «prosjektering av nye statlige bygg skal oppfylle nye minimumskrav for energi i byggteknisk 

forskrift fra 1. januar 2016.»  

- «Staten skal «ikke leie lokaler der fossil fyringsolje benyttes som grunnlast etter 31. 

desember 2016.» 

- «fossil fyringsolje som grunnlast må fases ut av alle statlige bygg i løpet av 2018.» 

I forskriften med tilhørende nye energikrav for bygg står det eksempelvis at totalt netto 

energibehov i nye universitets- og høgskolebygg ikke skal overstige en energiramme på   

125 kWh/m² oppvarmet BRA per år. Når det gjelder krav til utfasing av fossil fyringsolje som 

grunnlast, kan departementet «i særlige tilfeller gi unntak fra kravet dersom utleier i 

kontrakten forplikter seg til å fase ut fossil fyringsolje innen 31.desember 2018» og kravet 

gjelder ikke for leie av lokaler der tilbud er innhentet i markedet før 1. februar 2016. 

Statsbygg sin eiendomsportefølje skal være konvertert i løpet av 2016. 

Statsbygg er underlagt ytterligere målkrav i sitt tildelingsbrev fra KMD. Der står det at 

gjennomsnittlig graddagskorrigert energibruk justert for driftstid for Statsbyggs eiendommer, 

ekskludert fengsler, skal være mindre enn 200 kWh/m2. Statsbygg rapporterer energi-

forbruket for alle sine eiendommer i en årlig energirapport. I rapporten for 2016 kom det fram 

at Statsbygg ikke oppfylte målkravet. Gjennomsnittlig graddagskorrigert energibruk justert for 

driftstid for Statsbyggs eiendommer, ekskludert fengsler, var 203 kWh/m2 i 2016. Overgang 

til nytt energisystem ble nevnt som en forklaring på hvorfor man ikke har oppfylt målkravet. 

Flere av institusjonene utarbeider også egne miljørapporter. Energiforbruket inkluderes og 

omtales i disse rapportene. Det er imidlertid vanskelig å bruke tallene fra disse rapportene 

sammen med de øvrige tall for energiforbruket som er tilsendt fra institusjonene, til å trekke 

konklusjoner om energiforbruket i sektoren. Dette omtales videre i delkapittel 7.3.2. 

7.3.2 Energiforbruk og lokal energiproduksjon 

Hver institusjon har sendt oss informasjon om sitt eget energiforbruk. Det vi da har fått 

oversendt er miljørapporter der energiforbruket omtales, samt målinger av reell kjøpt energi 

oppgitt i kWh. I tillegg til dette kan vi trekke ut fra Statsbygg sin energirapport data for UH- 

sektoren. Informasjonen vi har fått fra institusjonene er ikke enhetlig og i flere tilfeller ikke 

komplett på institusjonsnivå. For to av institusjonene har vi fått tall fra henholdsvis 2014 og 

2015. For resten av institusjonene har vi fått forbruket for 2016 på institusjonsnivå fra de 

fleste, og på bygningsnivå fra noen få.  

Videre har vi fått oppgitt tall for energiforbruk i kWh og ved et tilfelle i NOK. Der energi-

forbruket er oppgitt i NOK trenger vi pris per kWh lokalt for den enkelte campus for å 

konvertere dette til kWh. I de tilfellene hvor vi ikke har fått komplette data på institusjonsnivå 
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skyldes dette at energiforbruk i flere av leieavtalene er inkludert i husleien der institusjonene 

leier i det private marked. Eksempelvis har Nord Universitet 36 % av sitt areal leid i det 

private marked, og der har vi observert at energiforbruket er inkludert i husleien for 93 % av 

det arealet som er leid i det private marked.  

Med unntak av opplysningene vi har for bygningsmassen som forvaltes av Statsbygg, har vi 

ikke oversikt over det oppvarmede bruksarealet til institusjonene. I institusjonenes egne 

miljørapporter brukes bygningsmassens totale BTA når forbruket måles mot areal. 

Energiforbruk målt i kWh/m2 BTA kan ikke sammenlignes på tvers av institusjoner. BTA er 

større enn oppvarmet bruksareal og er svært avhengig av institusjonens studie- og 

arealprofil. Eksempelvis vil målinger i kWh/m2 BTA føre til at en institusjon med en høyere 

andel uoppvarmede arealer kan se ut som om den har et tilsynelatende lavere forbruk 

sammenlignet med andre institusjoner.  

Forskjeller i institusjonenes studie- og arealprofil kan også føre til forskjellige behov for 

energikrevende tekniske installasjoner og utstyr. Eksempler på slike installasjoner/rom kan 

være ventilasjonsanlegg, kjølemaskiner eller tungt laboratorieutstyr. Når man sammenligner 

energiforbruket knyttet til bygningsmasse på tvers av institusjoner, studiesteder eller 

bygninger på en enkelt campus bør energi knyttet til energikrevende brukerutstyr holdes 

utenfor energiregnskapet, som i tur er avhengig av at man har detaljerte nok målinger. Ved 

UiO etablerte de i 2016 en undermålerstruktur for måling av energiforbruket på alle de mest 

energikrevende tekniske anlegg som et ledd i deres kontinuerlige energiøkonomisering. For 

rapporteringsåret 2017 vil UiO derfor ha mer detaljerte målinger av eget energiforbruk og 

mer presise forbrukstall knyttet til sin bygningsmasse.  

For å sammenligne energiforbruket på tvers av institusjoner og campuser i sektoren bør 

energiforbruket knyttet til energikrevende utstyr skilles ut av regnestykket, og man bør ha 

oppvarmet bruksareal for hver campus som nevnt tidligere. I tillegg bør energiforbruket 

steds- og graddagskorrigeres for forskjellene i geografi og klima som nevnt under kap. 7.3.1, 

slik at dette kan sammenlignes mellom år.      

 Andre faktorer som har innflytelse på energiforbruket er bygningenes tilstand, tilstede-

værelse i byggene, og driftsrutiner. Driftsrutiner omtales i neste delkapittel. Tilstedeværelsen 

i byggene har konsekvenser for energiforbruket. På en side kan høy tilstedeværelse og med 

det høyere varmetilskudd redusere varmebehovet, mens på den andre siden økes 

ventilasjonsbehovet. Som vi har sett i pilotene (kap. 6.3), kan tilstedeværelsen sett opp mot 

areal variere stort mellom studiesteder. Når det gjelder bygningenes tilstand, kan data fra 

økonomisk dimensjon brukes som en tilnærming for å gi oss et grovt bilde av korrelasjonen 

mellom bygningenes tilstand og energiforbruket.  
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Figuren viser konto 634 - lys varme mot 

arealvektet tilstandsgrad for hver institusjon.         

I konto 634 – lys varme skal utgifter til 

belysning og oppvarming av lokaler føres. 

Siden sektoren fremdeles jobber med 

undermålingsstrukturer er det sannsynlig at 

utgiftene som konteres her inkluderer utgifter   

til energiforbruket til brukerutstyr. Videre er  

den arealvektede tilstandsgraden for hver 

institusjon kun basert på bygningene som    

har fått en tilstandsgrad. Selv med et usikkert 

datagrunnlag viser figuren en korrelasjon 

mellom tilstandsgrad og utgifter knyttet til 

energiforbruk. 

Prisene på solcellemoduler har falt vesentlig de siste 10 årene. Med økt fokus på grønn 

omstilling og bærekraftig energiproduksjon har både privatpersoner og store eiendoms-

aktører sett potensialet i å konvertere gamle tak til solcelleanlegg. Et eksempel på et UH- 

bygg som nå produserer strøm som leveres til nettet, er «Låven» ved HINN - campus 

Evenstad. Bygget forvaltes av Statsbygg, og anlegget kom for første gang i plussiden 6. mai 

2016. Anlegget produserer ca. 64000 kWh strøm per år. Sammen med kutt i strømforbruket 

gjennom overgang til mer termisk oppvarming, kunne Statsbygg da for første gang levere 

strøm til nettet. 

7.3.3 Driftsinstrukser/driftsrutiner 

Gode driftsrutiner i byggene kan ha en positiv innvirkning på energiforbruket. Med mer 

optimaliserte driftsrutiner er det lettere å avdekke og håndtere avvik. Eksempler på avvik er 

oppvarmingssystemer som er på når det ikke er behov for det. Med stadig lengre åpnings-

tider på campus blir driftstiden på de forskjellige systemene i byggene også en viktig faktor.  

Fra noen av miljørapportene kan vi trekke frem eksempler på institusjoner som jobber aktivt 

med å forbedre sine driftsrutiner. UiO gjennomførte i 2016 flere ENØK-tiltak som vil bidra til 

forbedrede driftsrutiner. I tillegg til etablering av en undermålingsstruktur nevnt tidligere, har 

de utarbeidet 25 driftsoptimaliseringsrapporter for 25 bygninger og skiftet ut eldre 

automatikkanlegg for styring av tekniske anlegg. UiB har en egen ENØK-ingeniørstilling på 

fulltid som er plassert ved Eiendomsavdelingen. I tillegg har UiB er nytt energiovervåkings-

system som ble operativt i 2015. Vi viser også til noen eksempler på suksesshistorier knyttet 

til driftsrutiner hentet fra miljørapportene. 

 

Figur: Utgifter knyttet til energiforbruk sett opp 
mot arealvektet tilstandsgrad 

6
3

4
 L

ys
, v

ar
m

e
 



113 
 

 

 
 

7.3.4 Insitamenter for energisparing  

Det største insitamentet for energisparing er at leietaker/bruker betaler for eget 

energiforbruk. Statsbygg fakturerer sine leietakere for energiforbruket. I tillegg kan Statsbygg 

som en stor eiendomsaktør også bruke sin posisjon til å få gode innkjøpsavtaler og grønne 

avtaler. I leieforhold mellom Statsbygg og UH-institusjoner har Statsbygg egne insitamenter 

for energisparing gjennom føringer fra eierdepartement, og leietaker har insitamenter for 

energisparing siden de belastes for sitt eget forbruk. 

Noen av institusjonene som leier i det private marked har sent oss leiekontraktene sine. 

Gjennom å lese ansvarsmatrisene i disse leiekontraktene har vi avdekket at energi kan 

inkluderes i leien for en stor del av leieforholdene (som nevnt i 7.3.2). Der dette er tilfellet har 

leietaker ingen økonomisk insentiv for energisparing mens utleier tar høyde for høyt forbruk 

når de bergegner husleie. Vi har ikke oversikt over i hvor stort omfang dette praktiseres, men 

informasjonen vi har gir indikasjoner om at praksisen kan være avhengig av størrelsen på 

campus og hvorvidt lokalene deles med andre leietakere. 

Private utleiere vil ofte ha flere leietakere i samme bygg. Siden minstekravet for målinger og 

avregninger for næringsbygg er en måler per felles inntaksledning, kan private utleiere velge 

UiO - Sophus Bugges hus 

  

Sophus Bugges hus ble rehabilitert i 2015-2016. Bygningen er bibliotek og læringssenter i 

hovedsak for studentene fra Det humanistiske fakultet (HF), men brukes også av mange 

andre studenter. Hovedårsaken til at bygningen ble rehabilitert, var at 

ventilasjonssystemet måtte byttes. Under arbeidet er det lagt vekt på å tilpasse 

bygningen til moderne studenters bruk. Lys og luft er sluppet inn i bygningen, og den er 

tilrettelagt med både samarbeidsarealer og selvstudieplasser. Alle plasser er tilrettelagt 

med strømuttak for lading av PC og mobil. Bygningen er miljøsertifisert til BREEAM 

Excellent. Prosjektet er et godt eksempel på at UiO har tilrettelagt for moderne bruk for 

dagens studenter innenfor rammen av både fredning og strenge miljøkrav. 

NTNU (utdrag fra miljørapport 2016) 

 

Forbruket av fjernvarme har gått ned siden 2010. Dette skyldes ikke bare redusert 

forbruk, det skyldes også økt gjenvinning av varme. Siden NTNU selv har kontroll over 

fjernvarmesløyfen på Gløshaugen gir dette muligheten til å overføre overskuddsvarme 

fra ett bygg til et annet. Dette øker muligheten for å utnytte overskuddsvarme og i 2014 

ble drøyt 4 GWh overført mellom ulike bygg. I 2015 har dette økt til hele 8 GWh. 

Optimalisering av infrastruktur (fjernvarmesløyfen og eksisterende varmepumper) 

kombinert med innfasing av nye varmepumper er også med på å forklare nedgangen i 

innkjøpt fjernvarme. NTNU utreder også muligheter for å øke egen spisslastproduksjon 

for å ytterligere frikoble seg behov for å kjøpe inn fjernvarme. Bruk av biogass blir pekt 

på som en mulighet for dette. 
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å ha kun en måler for bygget og dermed ikke ha oversikt over energiforbruket til hver 

leietaker. I stedet beregnes kjøpte energivarer inn i husleien. Fra utleier sitt ståsted kan det 

slik sett koste mer å legge om på den elektriske installasjonen for å tilrettelegge for 

energimålere for hver leietaker, enn utgiftene knyttet til leietakernes energiforbruk. I tillegg vil 

utleiere ofte ønske en viss arealmessig fleksibilitet i forhold til hvordan arealene distribueres 

på sine leietakere til deres eksklusive bruk. Hvis man også tar leieperioder med i 

betraktningen, kan en energimåler per leietaker bety relativt hyppige omlegginger av den 

elektriske installasjonen. 

Disse betraktningene omhandler insitamenter for energisparing på institusjonsnivå. Jo tettere 

insitamentene er på bruker, jo mer effektive vil de være. Et eksempel på dette kan være 

insitamenter via internfakturering til instituttene. Som for insitamentene på institusjonsnivå er 

hovedutfordringen detaljering av målinger. Dersom instituttene innplasseres i hver sine bygg 

kan de faktureres for eget forbruk uten store omlegginger av den elektriske installasjonen, 

men en slik innplassering går ut over insitamenter for tverrfaglig samarbeid.  

De økonomiske insitamentene for energisparing henger tett sammen med målingsstrukturen. 

Denne er igjen avhengig av forvaltningsregime, organisasjonsstruktur og campusutforming.   

     

7.4 Bygningsmassens bæredyktighet 

7.4.1 Klimagassregnskap og livssyklusanalyser (LCA) 

Generelt 

Innenfor byggebransjen og forskningsmiljøene knyttet til denne er det et økende fokus på å 

se bygningers samlede påvirkning på miljøet, over hele byggenes levetid. De to viktigste 

beregningsverktøyene for dette er klimagassregnskap og livssyklusanalyser (LCA).  

Verktøyene for klimagassregnskap (som vi benyttet for å beregning klimagassutslipp knyttet 

til lokasjon og transport i kap. 4.3.2) kan også benyttes for bygg. Beregningene inkluderer da 

også klimagassutslipp fra byggets materialer «fra vugge til vugge», dvs. fra råvare via 

produksjon, bruk, eventuell gjenbruk og til avfallshåndtering. 

Livssyklusanalyser (Life Cycle Assessment, LCA) er en metode for å skape et helhetsbilde 

av hvor stor den totale miljøpåvirkningen er under et produkts livssyklus fra råvareutvinning, 

via produksjonsprosesser og bruk til avfallshåndtering, inkl. all transport og all energibruk i 

mellomleddene (ofte kalt vugge-til-vugge; «cradle-to-cradle»). Dette verktøyet er bredere enn 

klimagassregnskapet, fordi det også omhandler andre elementer enn klimagassutslipp, 

eksempelvis andre kjemiske stoffer. Prinsippene og rammeverket for livssyklusanalyser er 

beskrevet i standarden ISO 14040 for LCA.  

For å kunne gjennomføre faglig holdbare livssyklusanalyser, må man ha grundig kjennskap 

til hvert enkelt produkt som er benyttet i det aktuelle bygget. Det pågår derfor nå et 

omfattende arbeid med å utarbeide nøyaktige spesifikasjoner over ulike materialers 

miljøegenskaper. De enkelte produktene er oftest sertifisert via en EPD (Environmental 

Product Declaration), som er et kortfattet tredjeparte-verifisert og registrert dokument om 

produkter miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen, og basert på internasjonale standarder. 

Materialbruk og produkters miljøegenskaper påvirkes også av driftsrutiner/vedlikehold, bruk 

av renholdsmidler osv., og dette kan igjen kobles til betraktninger rundt vedlikeholdsnivå, 

mulig gjenbruk osv., men vi gjør ikke det i denne rapporten. 
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Hva er status i UH-sektoren på dette området? 

Institusjonene har i liten grad utført beregninger av bygningenes miljøegenskaper på det 

nivået vi har redegjort for her, og verktøyene er ikke godt tilpasset beregninger på aggregerte 

nivåer. Vi har heller ikke informasjon om materialbruken i UH-sektorens bygningsmasse, og 

om vi hadde hatt det ville det ikke vært mulig å aggregere denne informasjonen på en 

relevant måte.  

Vi har derfor vurdert det som lite informativt å foreta slike beregninger nå, eller å vise 

informasjon om hvor stor andel / hvem som har utført slike beregninger.  

7.4.2 Pilotprosjekt for miljø 

HINN - campus Evenstad 

Campus Evenstad blir et pilotområde for et nyetablert forskningssenter for miljøvennlig 

energi, Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). Forskningssenteret har som ambisjon å 

utvikle «bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser». Campus Evenstad har 

mange tiltak som bidrar til at de blir et slikt pilotområde, og vi har tidligere omtalt 

solcelleanlegget på taket til «Låven» ved campus Evenstad (se kap. 7.3.2). 

I tillegg ble det nylig realisert et nytt undervisnings- og administrasjonsbygg for HINN – 

campus Evenstad, og dette nye bygget har vært et pilotprosjekt for forskningssenteret Zero 

Emission Buildings (ZEB) og landets første ZEB-COM bygg. ZEB definerer et 

nullutslippsbygg som «en bygning som genererer nok fornybar energi til å kompensere for 

byggets totale klimagassutslipp gjennom hele levetiden». Nybygget har oppnådd det høyeste 

av fem ambisjonsnivåer for ulike nullutslippsbygg. Med et ZEB-COM bygg betyr det at 

klimagassutslipp som oppstår i byggefasen, gjennom produksjon av materialene og fra 

energibruk i driften er kompensert med fornybar lokalprodusert energi.   

Det nye bygget er bygget i massivtre. Treet har spesielle egenskaper som karbonlager, og er 

en fornybar ressurs. Energiforsyningen løses med et lite kombinert kraft-varme-anlegg, en 

CHP med gassifisering av flis. Dette anlegget produserer strøm og varme basert på biogass 

fra treflis. Overskuddet av egenprodusert energi eksporteres til nabobygg på campus og 

leveres videre ut til strømnettet.  

 

7.5 Andre tiltak 

7.5.1 Avtaler med miljøgevinst  

Generelt  

Utleiere kan tilby sine leietakere å inngå tilleggsavtaler som et virkemiddel for å redusere 

energiforbruket. En grønn leieavtale er en tilleggsavtale mellom en utleier og leietaker om at 

den eiendom, bygg eller lokale som avtaler omfatter skal få en forbedret miljømessig 

standard i løpet av leieperioden. Avtalen går ut på at utleier finansierer og gjennomfører 

energisparetiltak på eiendommen og leietaker tilbakebetaler investeringen over husleien. 

Hensikten med grønne tilleggsavtaler er at utleier sammen med leietaker skal redusere 

energiforbruket og miljøbelastningene på eiendommen, samtidig som leietaker får reduserte 

energikostnader. Prinsipielt betyr dette dermed at man går bort fra prinsippet om at en 

leieavtale innebærer at et bygg skal «leveres tilbake i samme stand som da avtalen ble 

inngått», og at partene i fellesskap skal bidra til at byggenes negative miljøpåvirkning 
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reduseres, og/eller at de fremmer en bærekraftig utvikling. I Norge stammer ca 40 % av det 

totale energiforbruket fra drift av boliger, nærings- og andre yrkesbygg. Derfor er 

energieffektivisering av den norske bygningsmassen et viktig tiltak for å redusere vårt stadig 

økende energibehov.  

Norsk Eiendom lanserte sine Grønne leieavtaler ca. 2012, men det var få avtaler som ble 

inngått. I samarbeid med Grønn Byggallianse lanserte de en ny variant av disse avtalene i 

2015, og de ble da kalt Miljøavtaler. Grønne avtaler er en tilleggsavtale til husleiekontrakten, 

og den regulerer rettigheter og forpliktelser mellom partene.   

Avtalene kan eksempelvis omfatte forbedring av styringssystemene for energi, nattsenkning 

av temperaturen, behovsstyret ventilasjon, etterisolering, installasjon av anlegg som kan 

produsere lokal og bærekraftig energi m.m. 

Hva er status i UH-sektoren på dette området? 

Prinsippet bak Grønne avtaler bygger på leietaker betaler for eget identifisert forbruk av 

energi. Som vi har sett i kap. 7.3 er dette ikke alltid tilfelle i UH-sektoren. De selvforvaltede 

arealene betales det ikke leie for, og for arealer leid i det private markedet har de fleste 

inngåtte avtaler energikostnadene som en del av leiekostnaden uten at reelt energiforbruk 

måles for den enkelte leietaker. I begge disse forvaltningsmodellene faller grunnlaget for å 

inngå Grønne avtaler bort.  

For de arealer som forvaltes av Statsbygg skal leietaker selv betale for eget, identifisert 

energiforbruk, og grunnlaget for å inngå Grønne leieavtaler er tilstede.  

Til nå har Statsbygg signert ca. 20 Grønne avtaler innenfor UH-sektoren, og det jobbes med 

å inngå flere avtaler. Vi nevner noen av avtalene: 

 To avtaler med HSN – campusene Bø, Porsgrunn og Vestfold om kjølesystem for IKT-

avdelinga ved c-Bø og solcelleanlegg ved c-Vestfold og Porsgrunn. 

 Ved HVO er det inngått avtale om solcelleanlegg på «Berte Kanutte»-huset. 

Statsbygg har satt av satsningsmidler på 35 millioner kroner til ulike tiltak i 2018 og dette vil 

medføre reduserte energikjøpskostnader i størrelsesorden 10 millioner kroner de neste 15-

20 årene. En betydelig andel av denne satsingen skjer i UH-sektoren. 

7.5.2 Andre lokale tiltak  

Andre miljøtiltak i sektoren handler primært om tiltak som skal bidra til mer miljøvennlig 

brukeratferd, og det kan være tiltak institusjonene vier mye oppmerksomhet. Vi tar imidlertid 

ikke med mye om dette, fordi vi ikke har komplett oversikt, og ingen tallfestet informasjon.  

Vi tar imidlertid med tre varianter av suksesshistorier: 

 

UiO - Kildesortering 

UiO gjennomførte et stort kildesorteringsprosjekt i 2015 og 2016. UiO produserer årlig 

ca. 1.500 tonn avfall, og ved oppstart av kildesorteringsprosjektet var sorteringsgraden 

ca.32 %. UiOs mål er en sorteringsgrad på 80 % ved utgangen av 2018. Sommeren 

2017 er sorteringsgraden kommet opp i ca. 70 %. Dette prosjektet har også ført til 

fokus på en rekke andre miljøprosjekter som bidrar til å oppnå reduserte avfalls-

mengder – eksempelvis satsing på komposterbare engangs-produkter i kantiner m.m. 
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7.6 Sluttkommentar om miljøpraksis i UH-sektoren 

Vi tar til slutt med en avsluttende kommentar. Energinormer, arealnormer og direktiver for å 

oppnå en grønnere praksis, både for statens egne lokaler inkludert UH-sektoren og for 

byggesektoren generelt, forvaltes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

KD har ikke bedt om eksplisitt om rapporteringer på dette feltet, og institusjonenes fokus og 

rapportering på dette området varierer. Noen institusjoner har et stort fokus på bærekraftige 

løsninger, og det er primært disse som har rapportert om spesielle miljøløsninger.  

  

NTNU – Utomhusarealer og biologisk mangfold 

Det er i 2016 gjort en registrering av offentlige uterom på Gløshaugen. I dette 
arbeidet inngår registrering av 1500 enkelttrær og ca. 20 tregrupper, samt kartlegging 
av grønne arealer og elementer. Grønne arealer er klassifisert som plen 
(kvalitetsklasse 2 og 3), grasbakke, eller som «naturmark» - altså areal der gras ikke 
slås regelmessig eller der det ikke gror gras. Til sammen utgjør grasbakke (22 
prosent) og naturmark (9 prosent) nesten en tredel av samlet grøntareal på 
Gløshaugen.  
Det er arbeid på gang med å lage en helhetlig utomhusplan for Gløshaugen. Denne 

vil se på hvordan ulike hensyn som aktivitetsområder, logistikk og biologisk mangfold 

kan kobles sammen. 

 

HiMolde - Kasjmirgeiter 

HiM har nylig fått oppført et sommerfjøs i regi av Statsbygg, ved campus Molde. 

Sommerfjøset huser 3 kasjmirgeiter som holder vegetasjonen nede, og som samtidig 

representerer et lite og lokalt miljøtiltak for barn og studenter. 
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8 Vedlegg  

8.1 Vedlegg 1: Miljømerking og måling av miljø 

I dette vedlegget nevnes først de ordningene som er mest relevante for bygg og fysiske 

anlegg. I selve rapporten For at en merkeordning skal kunne definere klimaparameterne, må 

de i hovedsak kunne måles. 

 Merkeordninger og sertifiseringsordninger som er relevante her: 

 Energimerkeordningen (Energimerking.no) 

Energimerking er nå obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg, og alle yrkesbygg 

over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av 

eksperter. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. 

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke 

bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen 

eller bygningen mer energieffektiv. Beregningsmetoden er fastsatt i NS 3031. 

Karakterskalaen går fra A til G, hvor A er best, og oppvarmingskarakteren markeres med en 

femdelt rangering fra rødt til grønt der grønt er best. 

 De mest relevante verktøyene for beregning av miljø- og klimaparametere: 

Klimagassregnskap  

Klimagassregnskap er et regnskap over en organisasjons eller virksomhets direkte og 

indirekte utslipp av gasser som kan føre til økt drivhuseffekt.  

Statsbyggs Klimagassregnskap.no er en web-basert modell for klimagassberegninger for 

bygg og byggeprosjekter, og er den mest brukte modellen for klimagassberegninger i Norge i 

dag. Verktøyet er et sentralt hjelpemiddel for å redusere miljøbelastningen i Statsbyggs 

prosjekter, og har spilt en viktig rolle i å øke kunnskapen om årsakene til klimautslipp i 

bygge- og utviklingsprosjekter.  

ISO 14001  

Når det gjelder system- og virksomhetsnivå er det miljøsertifiseringsordningene ISO 14001, 

og Miljøfyrtårn som er de vanligste å benytte i Norge. ISO er en internasjonalt akseptert 

standard for et «miljøstyringssystem».  

Miljøfyrtårn  

Miljøfyrtårn er et verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige 

virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system hjelpes virksomhetene til å 

tenke miljø i alle ledd, og etablere gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, 

energibruk, innkjøp og transport. Ordningen administreres av en egen stiftelse, og det koster 

penger for å delta. Sertifiseringskriteriene er ikke åpent tilgjengelige på nett uten at man 

registrerer seg, men når kriteriene er oppfylt vil man kunne få et sertifikat som er gyldig i 3 år. 
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BREEAM 

BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) er et verktøy 

for å miljøsertifisere bygninger. Ordningen hadde røtter i departementsopprettede 

institusjoner i Storbritannia (1990-årene), men ble privatisert i 1997. I 1999 begynte de å 

sertifisere produkter og ble stadig mer internasjonalt, og ordningen ble også tilpasset ulike 

land. I Norge har vi BREEAM NOR, som eies av NGBC (Norwegian Green Building Council).  

BREEAM-metodikken og –kravene stiller ktav til systematikk, kunnskap om produkter og 

løsninger, og miljøledelse av hele byggeprosessen. Karakterskalaen omfatter Pass, Good, 

Very Good, Excellent og Outstanding.  

LCA – Livssyklusanalyser 

Livssyklusanalyser (Life Cycle Assessment) er en metode for å skape et helhetsbilde av hvor 

stor den totale miljøpåvirkningen er under et produkts livssyklus fra råvareutvinning, via 

produksjonsprosesser og bruk til avfallshåndtering, inkl. all transport og all energibruk i 

mellomleddene (ofte kalt vugge-til-vugge; «cradle-to-cradle»).  

ISO 14040 for LCA beskriver prinsippene og rammeverket for livssyklusanalyser.  

De enkelte produktene er ofte sertifisert via en EPD (Environmental Product Declaration), 

som er et kortfattet tredjeparte-verifisert og registrert dokument om produkter miljøprestasjon 

gjennom hele livssyklusen, og basert på internasjonale standarder. 

Klimapartnere  

Klimapartnere.no er et nettverk for interesserte private og offentlige virksomheter og 

organisasjoner lokalisert i en Klimapartnere region. Partnerne forplikter seg til å utarbeide 

årlige rapporter over egne utslipp av klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å 

redusere disse. De skal også gjennomføre miljøsertifisering eller innføre miljøstyrings-

systemer (Miljøfyrtårn, ISO eller tilsvarende). Det finnes i dag 2 Klimapartner-regioner: i 

Agder og i Hordaland. I tillegg er det under etablering regioner i Troms og i Rogaland. 

 Andre verktøy, merkeordninger m.m.  

Det finnes svært mange ulike typer merke- og sertifiseringsordninger, og vi tar med flere av 

de mest kjente av disse – hovedsakelig for å vise at temaet generelt har et stort fokus: 
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 Svanemerket Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og stiller alltid krav i 
hele livsløpet til varer og tjenester. www.Svanemerket.no 

 

EU-Ecolabel EU-Ecolabel er et felles europeisk miljømerke og stiller alltid krav i hele 
livsløpet til varer og tjenester 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 

 

Blå Engel Blå Engel er det offisielle Tyske miljømerket og stiller som regel krav i 
hele livsløpet til varer og tjenester. www.blauer-engel.de/en 

 

NAAF NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) er spesielt tilpasset for å 
unngå produkter som kan medføre helseplager for personer med 
allergier, astma og andre overfølsomhetsreaksjoner. www.naaf.no/  

 

BASTA BASTA tar utgangspunkt i «The European Community Regulation 
REACH» og at produktet ikke inneholder helse- og miljøskadelige 
kjemikalier. Kravene er de samme for alle produkttyper, dvs. at de ikke 
er tilpasset produkttypene.  2 nivåer, Basta og Beta (som er det beste). 

 

EMICODE EMICODE er et merke som ser på avgassing til omgivelsene. 3 nivåer: 
EMICODE® EC2, EMICODE® EC1 og EMICODE® EC1

PLUS 

Statsbygg krever EC1 og EC1 Plus der hvor dette er satt som krav. 
www.emicode.com/en/  

 

GUT GUT er i hovedsak et merke for godt innemiljø for tekstilgulvbelegg 
(tepper). Det er noen krav knyttet til resirkulering og forbud mot en rekke 
miljø- og helseskadelige kjemikalier. 
http://www.pro-dis.info/292.html?&L=bsxvadcxhzqyp  

 

FSC FSC-merket (Forest Stewardship Counsil) merket er en internasjonal 
merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig 
skogbruk. https://ic.fsc.org/en  

 

PEFC PEFC-merket er en internasjonal merkeordning for tre- og 
papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk. 
https://www.pefc.org  

 

M1 M1 er et merke som ser på avgassing til innemiljøet. 
2 nivåer: M1 og M2.  http://m1.rts.fi/en/ 

 ECO Product ECO produkt gir en miljøvurdering av byggevaren innen miljøområdene 
inneklima, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, ressursbruk og 
drivhuseffekt. Produktets miljøprestasjoner innen disse områdene vises 
som grønn, hvit og rød. Der hvor ECO Product er satt som kriterium 
krever Statsbygg klassifiseringen grønn for de 5 områdene. 

 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi97c7k1ZbSAhWDKiwKHSpkA_AQjRwIBw&url=http://essve.no/miljo/basta/&bvm=bv.147448319,d.bGg&psig=AFQjCNEQceQnmKLyObu3x4hoURfqJCr56g&ust=1487405051608186
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi99NuY15bSAhVHhywKHTf8C74QjRwIBw&url=http://trenytt.no/treteknisk-akkreditert-pefc-sertifisering&psig=AFQjCNEcLEgBNO2MRJzJDyUToPmqBID4iA&ust=1487405389503220
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8.2 Websider som «utrykt vedlegg» 
 

Det er ikke laget et ordinært vedlegg med all data-informasjonen som er benyttet for å lage 

disse oversiktene. Informasjonen ligger i websider knyttet opp mot verktøyet PowerBI. 

PowerBI-URL vil derfor utgjøre det reelle vedlegget til rapporten. 

Dashbord 1: Kunnskapsproduksjon 

 Disse dashbordene er for kandidat- og PhD produksjon. Datagrunnlaget for 
forskningsproduksjon var tynnere og derfor ligger alt i rapport.  

 Formen på dashbordene er lik formen på dashbordene for persondimensjonen fra del A 
med filtreringsmuligheter øverst på siden. 

 Illustrasjon for PhD produksjon (sektoroversikt øverst, utvikling nederst): 
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 Illustrasjon Kandidatproduksjon (fokusområde fagfelt øverst, fokusområde 
finansieringskategori nederst) 
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Dashbord 2: Bygge- og leieprosjekter 

1 side med filtreringsmuligheter øverst 

 

Figuren til venstre kan brukes til å drille ned på campusnivå og helt ned til det enkelte 
prosjekt. Velg pil ned symbolet øverst på figuren (eksempel under) og velg institusjonen du 
ønsker å drille ned på ved å klikke på søylen for den institusjonen.  
Her gjort for NTNU i eksempelet: 

 
 
De to figurene til høyre kan nå filtreres ved først å velge «av» drillefunksjonen på figuren for 
så å klikke på søylen for prosjektet an er interessert i. I eksempelet har vi valgt leieprosjektet 
på Rotvoll. 
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Dashbord 3: Energimerke 

 Ett dashbord 

 Filtrer i dataene ved å bruke knappene og nedtrekksmenyene nederst på siden. 
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