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VEILEDNING INNSPILLSRUNDEN 

Vi vil ha innspill når vi lager 
campusutviklingsplanen for campus 
Halden.

Har du/dere innspill til kunnskapsgrunnlaget:
• Er fakta om HiØ og forventet utvikling 

gjenkjennelig?
• Er kartlegging av dagens bruk, muligheter 

og utfordringer i bygningsmassen og 
uteområdene gjenkjennelig?

• Finnes det flere tilgrensende prosjekter vi 
bør kjenne til?

• Er det noe som er misforstått?
• Er det noe viktig som mangler?

• Frist for innspill er 3. mars 2021.

• Innspill sendes til Jan Lorang Brynildsen 
ved Høgskolen i Østfold. E-
postadresse: jan.l.brynildsen@hiof.no

• Innspill legges fortløpende på internettsiden 
til prosjektet.
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Underlag til planen

Bakgrunn og rammer

Trender og utviklingstrekk

Kartlegging av dagens situasjon

Visjon og mål

Analyse av dagens situasjon

Alternative arealstrategier 

Anbefale til høgskolestyret

Faser Plandokument

KARTLEGGE OG 
ANALYSERE

UTFORSKE

ANBEFALE

Dette ønsker vi 
innspill på nå!

Innhold i plandokument:
1. Innledning
2. Visjon og mål
3. Arealstrategier

Dette kommer på høring 
august/september 2021.

• Innspillene vil bli vurdert i forhold til hva 
som er relevant å ta med i den videre 
prosessen i arbeidet med å lage et utkast til 
plandokument, som etter planen skal på 
høring august/september 2021. 
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Del 1
BAKGRUNN OG RAMMER

3.2

Her presenteres mandatet og viktigste rammene og føringene for prosjektet,  
fakta om Høgskolen i Østfold og relevante tilgrensende prosjekter. 
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Campusutviklingsplanen skal fastsette mål og 
strategier for fremtidig arealbruk. Under 
beskrives mandatet prosjektets mandat:

Campusutviklingsplanen skal:
• vurdere potensialet for økt arealutnyttelse 

med fokus på eksisterende arealer
• vurdere hvordan lærings-, arbeidsplass- og 

fellesarealer kan få økt funksjonalitet, 
fleksibilitet/sambruk og attraktivitet for 
studenter og ansatte

• ha fokus på digitalisering og grønn 
utvikling/bærekraft

• angi strategier for arealbruk som gir retning 
for utviklingen av campus, og være i tråd 
med HiØs strategier og mål

• samarbeide med Halden kommune om 
visjoner og planer for studiestedet, god 
kobling mellom byen og campus, og Halden 
som studentby

• samarbeide med studentsamskipnaden om 
studentfunksjoner i campusområdet

• samarbeide med fylkeskommune og 
transportmyndighetenes om betjening av 
området

• samarbeide med andre private initiativ om 
for eksempel næringsutvikling

Figuren til høyre viser prosessen og planlagt 
fremdrift fra prosjektoppstart til behandling av 
planen i høgskolestyret. Periode for 
innspillsrunden og høring av utkast til 
campusutviklingsplanen vises også. 

MANDAT, FREMDRIFT OG FORANKRING
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Innspillsrunden
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HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN

En campusutviklingsplan er et langsiktig og 
strategisk plandokument som setter fastsetter 
visjon, mål og strategier. 

Målet med campusutviklingsplanen er å 
beskrive hvordan utformingen av campus i et 
fremtidsperspektiv kan støtte HiØs vedtatte 
mål og strategier, og være i tråd med øvrige 
relevante krav og føringer. 

Planen skal danne basis for at fremtidig 
utvikling av bygg, eiendom og infrastruktur 
kan legge til rette for HiØs virksomhet og 
strategiske mål. Planen fastsetter mål og viser 
et bredt sett med mulige tiltak og grep som 
HiØ kan bruke for å prioritere, konkretisere og 
planlegge videre hvilke tiltak som skal 
iverksettes, når det skal skje og på hvilken 
måte.

Campusutviklingsplanen skal brukes som et 
felles verktøy for Høgskolen i Østfold, 
Statsbygg som eiendomsbesitter og andre 
aktører på campus. 
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HØGSKOLEN I ØSTFOLDS VISJON, STRATEGI OG UTVIKLINGSFOKUS

Høgskolen i Østfold er en utadvendt 
virksomhet med et svært omfattende 
samarbeid med både næringsliv og offentlig 
sektor. 

Utdanningsnivå, folkehelse, arbeidsledighet 
og levekår er særlig viktige områder der 
høgskolen bidrar aktivt for å sikre og styrke 
sosial og økonomisk bærekraft. Kjernen i 
høgskolens virksomhet er å utdanne 
profesjonsutøvere som samfunnet har et stort 
behov for.

Åpenheten mot samfunnslivet og 
profesjonsorienteringen gjenspeiles tydelig i 
høgskolens visjon:

«Med samfunnet - for fremtida»

Høgskolens strategiske plan dekker perioden 
til og med 2022. I strategien er det tatt veivalg 
og etablert virksomhetsmål innenfor 
utdanning, forskning og kunstnerisk utvikling, 
formidling og organisasjon, ledelse og 
forvaltning. 

Sammen med høgskolens utviklingsavtale 
med Kunnskapsdepartementet viser den 
strategiske planen veien til fremtidens 
høgskole. En spesiell fokus er viet å løfte 
forskningen, inklusive etableringen av 
høgskolens første doktorgradsprogram, å øke 
samhandlingen eksternt og å utvikle 
bærekraftige studier. 

Campus er en sentral innsatsfaktor for å 
oppnå de faglige målsetningene. 
Bærekraftperspektiver får en stadig større 
plass både i høgskolens faglige virksomhet og 
i drift og utvikling av campus.
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HØGSKOLENS I ØSTFOLD – UTDANNINGSTILBUD

Fra studieåret 2021-2022 organiseres 
høgskolens faglige aktivitet i tre nye fakulteter 
med totalt åtte underliggende institutter. På 
siden av fakultetsstrukturen ligger høgskolens 
Akademi for scenekunst. Akademiet er 
lokalisert til campus i Fredrikstad. Fakultet for 
lærerutdanninger og språk lokaliseres til 
campus i Halden, mens Fakultet for helse, 
velferd og organisasjon og Fakultet for 
informasjonsteknologi, ingeniørfag og 
økonomi er campus-overgripende.

I tillegg har høgskolens fakulteter en stor 
etter- og videreutdanningsportefølje og et 
betydelig antall årsstudier og studier av 
kortere varighet.

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk 
i opplæringen er en del av høgskolens faglige 
struktur.

I det følgende vises Høgskolens omfattende 
portefølje av grad-/vitnemålsgivende program 
ved inngangen til studieåret 2021-2022 
(øyeblikksbilde over aktivitet).

Akademi for scenekunst
• Bachelor i scenekunst
• Bachelor i skuespill
• Master in Scenography
• Master in Performance

Fakultet for helse, velferd og organisasjon

• Bachelor i bioingeniørfag

• Bachelor i sykepleie

• Bachelor i paramedisin

• Master i klinisk sykepleie

• Bachelor i vernepleie

• Bachelor i barnevern

• Bachelor i sosialt arbeid

• Bachelor i arbeids- og velferdsfag

• Master i psykososialt arbeid – helse- og 
sosialfaglig yrkespraksis

• Master i samordning av helse- og 
velferdstjenester

• Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for informasjonsteknologi, 
ingeniørfag og økonomi

• Bachelor i informatikk

• Bachelor i informasjonssystemer

• Bachelor i ingeniørfag data

• Bachelor i digitale medier og design

• Master in Applied Computer Science

• Bachelor i internasjonal kommunikasjon

• Bachelor i ingeniørfag bygg og miljø

• Bachelor i ingeniørfag elektro: elektronikk 
og grønn energi

• Bachelor i ingeniørfag maskin: digital 
konstruksjon og robotisering

• Master in Green Energy Technology

• Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

• Bachelor i økonomi og administrasjon

• Bachelor i regnskap

Fakultet for lærerutdanninger og språk

• Bachelor i språk

• Master i fremmedspråk i skolen

• Bachelor i barnehagelærerutdanning

• Master i barnehagepedagogikk og 
småbarnsvitenskap

• Grunnskolelærerutdanning 1. til 7. 
klassetrinn (integrert 5-årig master)

• Grunnskolelærerutdanning 5. til 10. 
klassetrinn (integrert 5-årig master)

• Master i norsk i skolen

• Master i matematikkdidaktikk

• Master i spesialpedagogikk

• Praktisk-pedagogisk utdanning
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OM HØGSKOLEN I ØSTFOLD – FAKTA I TALL

Tallene er hentet fra offisiell statistikk (DBH) og andre kilder og gjelder for HiØ samlet.

Antall studenter 7008

Antall ansatte 673

Antall årsverk 606,26

Aldersgjennomsnitt 
studenter 29

Aldersgjennomsnitt ansatte 49

Fakultet 3

Antall bygg 7

m2 bruttoareal 56 826

Studentboliger 
(hybelenheter HE) 1130

Studentboliger 
(dekningsgrad) 15,6 %

Fremtidige studentboliger 400

Innbyggere (tidligere 
Østfold) 297520

Ca. antall parkeringsplasser 1357
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OM CAMPUS HALDEN – FAKTA I TALL

Antall studenter 4311

Antall ansatte 435

Antall årsverk 392,78

Aldersgjennomsnitt studenter 29

Aldersgjennomsnitt ansatte 48

Antall bygg 1

m2 bruttoareal 32215

Studentboliger (hybelenheter 
HE) 619

Studentboliger (dekningsgrad) 13,8 %

Fremtidige studentboliger 200

Innbyggere (tidligere Østfold) 30132

Ca. antall parkeringsplasser 837
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Tallene er hentet fra offisiell statistikk (DBH) og andre kilder og gjelder for campus Halden.
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OVERSIKT OVER HALDEN CAMPUS

Høgskolen har sine funksjoner konsentrert i et 
stort bygg. Kunnskapsparken ligger rett vest 
for hovedinngangen til høgskolebygget. Det er 
et tett samarbeid mellom HIØ og 
kunnskapsparken. På campus er det i dag 
330 studentbolig i 100 meters avstand til 
høgskolebygget. Svømmehallen og 
Idrettshallen i høyskolebygget benyttes mye 
av innbyggere i Halden.

I luftlinje er det ca. 2 kilometer mellom 
campus og togstasjonen i sentrum. Bildet til 
høyre viser campus sett mot sørøst mot 
Halden sentrum.

Statsbygg eier to eiendommer ved 
campusområdet, 60/17 og 60/38, markert i 
kartet under.

KARTLEGGIN
G
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POLITISKE FØRINGER 

Nasjonale lover og forskrifter:
Lov om universiteter og høyskoler 
https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i 
høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137

Forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning
https://lovdata.no/forskrift/2010-02-01-96

Politiske føringer: 
Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i 
høyere utdanning

Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for 
forskning og høyere utdanning (2019–2028)

Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for 
kvalitet - Strukturreform i universitets- og 
høyskolesektoren.

I langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2019-2028 framkommer det at:
«Som grunnlag for styrenes prioriteringer 
knyttet til byggeprosjekter skal alle statlige 
universiteter og høyskoler som oppfølging av 
Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for 
kvalitet –Strukturreform i universitets- og 
høyskolesektoren ha utarbeidet 
campusutviklingsplaner. Dette er overordnede 
planer for utvikling av bygningsmassen og 
effektiv bruk av eksisterende og nye 
campuser. Gjennom campusutviklingsplanene 
skal institusjonene identifisere hvilke 
endringer og investeringer som er nødvendige 
for å tilpasse campus som et godt verktøy for 
forskning, utdanning og formidling.»

Fra tildelingsbrev:

I tildelingsbrevet fra KD til HiØ for 2021 står 
det at: «En campusutviklingsplan er en 
helhetlig og langsiktig plan for god bruk og 
utvikling av bygg, uteområder og annen 
infrastruktur, som støtter opp om 
institusjonens faglige og strategiske mål. 
Universiteter og høyskoler skal ha 
campusutviklingsplaner som legger grunnlag 
for prioritering av oppgraderings- og 
byggeprosjekter på den enkelte institusjonen. 
Flercampusinstitusjoner bør ha en overordnet 
campusstrategi i tillegg til 
campusutviklingsplaner for de ulike 
studiestedene. Departement forutsetter at 
planen styrebehandles.»

Utviklingsavtale med KD

I avtalen fremkommer det at institusjonen skal 
ha bærekraftige studier; det handler både om 
sammenheng i studieporteføljen, 
utdanningskvalitet og bruk av campus som 
virkemiddel for å fremme høgskolens faglige 
aktivitet.

Den vedtatte aktivitetsplanen for HiØs
virksomhet i 2021 formulerer at det skal lages 
campusutviklingsplaner for studiestedene

BAKGRU
N

N
&

 RAM
M

ER

https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15
https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137
https://lovdata.no/forskrift/2010-02-01-96


13

HVORDAN OPPLEVER STUDENTENE CAMPUS HALDEN OG HALDEN SOM STUDENTBY?

Hvert fjerde år gjennomføres nasjonal helse-
og trivselsundersøkelse for studentene 
(SHoT-undersøkelser). Det er samskipnadene 
og Folkehelseinstituttet som står bak 
undersøkelsen. Data er hentet inn fra SHoT-
undersøkelsen som ble gjennomført i 2018 
(N=nasjonalt snittpoeng, skala fra 0 – 100)

Trivsel og tilfredshet med studiet på 
campus?
• 88,5% av studentene føler seg godt mottatt 

på studiet som ny student (snitt for landet 
er 88,4%)

• Undervisningen 61 (N=62)
• Arbeidsmengden på studiet 56 (N=55)
• Faglig veiledning 57 (N=56)
• Tilbakemelding på egen læring 50 (N=48)
• Egen arbeidsinnsats på studiet 55 (N=56)
• Måten studiet er strukturert på 53 (N=55)
• Det fysiske læringsmiljøet 60 (N=60)

Tilfredshet med studiebyen Halden?
• Kulturtilbudet 53 (N=72)
• Kollektivtilbudet 45 (N=63)
• Studentmiljøet 60 (N=68)
• Helsetilbudet 58 (N=70)
• Utelivstilbudet 49 (N=69)
• Boligtilbudet 58 (N=56)

Deltakelse og opplevelse av 
fadderordningen?

• 30% av studentene deltar på 
fadderordningen/fadderarrangement. Snitt 
for landet er 55%.

• Sosiale arrangementer 62 (N=71)
• Informasjon om campus 58 (N=65)
• Mulighet for å bli kjent med studenter 64 

(N=75)
• Fadderordningen totalt sett 60 (N=69)

Arbeid utenom studiene
Litt over snitt med landet for øvrig.

Mosjon og trening
Litt under snitt med landet for øvrig.

Grad av somatiske symptomer/plager
Noe over snitt med landet for øvrig.

Psykisk trivsel og helse
Noe under snitt med landet for øvrig.

Opplevd livskvalitet
Noe under snitt med landet for øvrig.
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Hvert studieår gjennomføres en nasjonal undersøkelse for studenters tilfredshet med studiet og 
studiestedet. Majoriteten av spørsmålene er knyttet direkte opp mot det studieprogrammet som 
studenten går på, men det stilles også spørsmål om infrastruktur og tjenester som støtter opp 
om student og studiehverdagen.

Resultater fra campus Halden:

• Fysisk læringsmiljø og infrastruktur 3,9 (snitt for HiØ=3,7, og nasjonalt for sektoren=3,8)

• Bibliotek og bibliotektjenester 4,3 (snitt for HiØ=4,2, og nasjonalt for sektoren=4,1)

• IKT-tjenester 3,9 (snitt for HiØ=3,9, og nasjonalt for sektoren=3,8)

• Lokaler til undervisning og studiearbeid 3,6 (snitt for HiØ=3,3, og nasjonalt for sektoren=3,5)

• Utstyr og hjelpemidler i sektoren 3,7 (snitt for HiØ=3,5, og nasjonalt for sektoren=3,6)

Resultatene viser at studentene på campus Halden samlet ligger likt eller litt over snittet for HiØ 
på alle indikatorer. Campus Halden ligger også på snitt eller over snitt for sektoren på nasjonalt 
nivå på alle de fem indikatorer.

Det betyr ikke at det ikke er forbedringspotensialet på flere av støtte- og servicefunksjoner, 
infrastruktur og lokaliteter på campus, men at det ikke er kritiske områder som må tas fatt i og 
som ikke kan innlemmes i en mer langsiktig campusutvikling.

CAMPUS HALDEN - RESULTATER OG STUDENTERS TILBAKEMELDING PÅ STUDIEBAROMETERET
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INTERESSENTOVERSIKT 
Aktør-/interessent, -grupper Relasjon til prosjektet Behov og interesser i prosjektet
Kunnskapsdepartementet Har overordna ansvar for den statlege politikken for utdanning og forsking. Har 

ansvaret for å sikre investeringsmidla
Sikre gode rammevilkår for HiØ. Arealbruken skal være nøktern og kostnadseffektiv. Rasjonell bruk av 
arealer som støtter opp under institusjonen sine faglige og strategiske prioriteringer

Høgskolen i Østfold - styret Beslutningstaker Grunnlag for styrets prioriteringer av bygge- og oppgraderingsprosjekter.

Høgskolen i Østfold - ledelse Bestiller Grunnlag for ledelsens prioriteringer av bygge- og oppgraderingsprosjekter.

Faglig og administrative ansatte 
(stipendiater, tillitsvalgt, fagforening)

Brukere av campus Attraktive og formålstjenlige lokaler som støtter opp om arbeidet. Fleksibilitet for endringer i undervisning 
og arbeidsmetoder. Godt transporttilbud og gode mobilitetsløsninger.

Studenter (heltid, internasjonale, EVU –
og videreutdanning)

Brukere av campus Attraktive og formålstjenlige lokaler for undervisning, individuelt og gruppebasert studentarbeid, 
veiledning og sosialt. Åpne campus med tilgjengelige tjenester, sosiale møteplasser. Godt transporttilbud 
og gode mobilitetsløsninger.

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) Tilbyder av en rekke velferdstilbud Tilrettelagte og attraktive arealer inne og ute for å utøve sine tjenester for studentene (boliger, 
studentmiljø, trening, råd og helse, bokhandel og spisesteder). Bidrar til et godt studiemiljø. Ønsker å 
sikre areal til fremtidige studentboliger og studentsenter .

Statsbygg Eier og forvalter av bygg og eiendom. Sikre god og effektiv forvaltning av de byggene Statsbygg forvalter. Juridiske forpliktelser iht. 
husleieavtaler. Samarbeid med leietaker for utvikling av eiendommen.

Halden kommune Ansvar for kommunal arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling. 
Vertskommune for tjenestetilbyder til studentene.

At planen er i tråd med overordnede planer, føringer, og god byutvikling.
Sikre en utvikling som gjør Halden mer attraktiv (student)by.

Viken fylkeskommune Ansvar for regional areal- og transportplanlegging, fylkesveier og 
kollektivtrafikk og kulturminner.

At planen er i tråd med overordnede regionale planer og god byutvikling.
Sikre godt og formålstjenlig lokalt kollektivtilbud i Halden for framtida. Sikre god planlegging av 
ruteopplegg. Samarbeidspartner for kommune, næringsliv og organisasjoner i fylket.

Halden næringsutvikling Er en paraplyorganisasjon for alle nærings-organisasjonene i Halden Sambruk av lokale og tjenester på campus. Økt samarbeid. Innovativ forsking og utvikling

Smart Innovation Norway AS Er lokalisert i næringsparken på campus. Driver med uavhengig, anvendt 
forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor 
smart energi, smarte samfunn og ny teknologi.

Har gjennomført et FOU – prosjekt i samarbeid med Statsbygg med bla. campus Remmen som case.

Østfold kollektivtrafikk Leverer busstilbud Bidra til bærekraftige og effektive mobilitetsløsninger for HiØs studenter og ansatte.

IFE Samarbeidsaktør til HiØ og lokalisert i sentrum av Halden Viktig samarbeidspartner for HiØ

Norsk nuklleær dekommisjonering Samarbeidsaktør til HiØ og lokalisert i sentrum av Halden Viktig samarbeidspartner for HiØ

Studentfrivilligheten (Halden 
studentsamfund, Studentparlamentet, 
foreninger, Fadderstyret)

Tilbydere av arrangementer, utøvere av frivillig arbeid som ivaretar studentenes 
interesser

Oppbevaringsplass, felles samlingssted for å skape mer engasjement (studentsenter) og sikre en bedre 
kontinuitet i samråd med Studentsamskipnaden.
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TILGRENSENDE OMBYGGING- OG BYGGEPROSJEKTER PÅ CAMPUS 
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Pågående prosjekter Ansvarlig Kommentar
Nye studentboliger. Studentsamskipnaden Bygges av studentsamskipnaden på campus. 213 studentboliger i ett 

bygg på 16. etasjer. Planlagt ferdigstillelse høsten 2021.

Flere studentboliger på Campus 
Halden

SiØ På lengere sikt vil det være behov for flere studentboliger. Et byggetrinn 
to med plass til ca. 200 studentboliger. I tillegg ønsker SiØ å undersøke 
muligheten for å etablere flere studentboliger og eget studentsenter. 
SiØ planlegger en mulighetsstudie.

PHD - kandidater Høgskolen i Østfold Det arbeides med å etablere PhD-programmer ved HiØ. I den 
forbindelse vurderes det egne/egnede lokaler for disse.

Flere plasser til masterstudenter Høgskolen i Østfold Det skal avsettes plass til at ca. 100 studenter fra ulike 
studieprogrammer skal sitte sammen. Må kartlegges nærmere, og 
løses både midlertidig og på mer permanent på lengere sikt.

Miljøfyrtårn Høgskolen i Østfold Arbeider mot å bli godkjent som Miljøfyrtårn i løpet av våren 2021. Som 
Miljøfyrtårnsertifisert forplikter HiØ seg til å jobbe kontinuerlig med å 
forbedre miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres 
i den årlige klima- og miljørapporten innen 1. april hvert år.

Etablere solceller på taket Statsbygg og Høgskolen i Østfold (?) Har fått tilskudd til å etablere solceller. Omfang er ikke avklart enda. 
Skal etableres i 2021.

Ny svømmehall Halden kommune Halden kommune ønsker ny svømmehall. Ny svømmehall vil bety at 
det ikke er behov for svømmehall på Remmen. Kan være en fremtidig 
arealreserve for HiØ.

Administrativ omorganisering Høgskolen i Østfold Uttalt ambisjon ved den administrative omorganiseringen, er bedre 
bruker orientering, likeverdige studiesteder, koordinert digital satsing og 
mer samhandling og "jobbe mer på tvers av studiestedene"

Faglig omorganisering Høgskolen i Østfold Formålet med den faglige omorganiseringsprosessen er å skape en 
organisasjon som står sterkere rustet til å lykkes med faglige satsinger. 
Ny organisering gjelder fra 1.8.21.Dagens 5 fagavdelinger gjøres om til 
3 fakulteter som er campusovergripende.

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifisering/klima-og-miljorapport/
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TILGRENSENDE BYPLAN- OG INFRASTRUKTURPLANER OG -PROSJEKTER
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Pågående prosjekter Ansvarlig Kommentar

«Attraktiv studentby» Samarbeidsprosjekt mellom Halden kommune, 
Fredrikstad kommune og HiØ.

Hvorfor attraktiv studentby?
• Ønske fra studentene over flere år
• Ambisjon om å koble HiØ tettere på vertskapsbyene
• Politisk og administrativ vilje i kommunene
• Trend i sektoren

Utvikling av Remmendalen Halden kommune Halden kommune ønsker å utbedre stisystemet i Remmendalen når det gjelder 
tilgjengelighet og belysning. Det er et naturreservat og inngrep krever godkjenning fra 
fylkesmannen.

LivingLab Halden Partnerskap mellom Smart innovasjon, Halden 
kommune, Høgskolen i Østfold, Halden 
næringsforening m.m

I oppstarten. Konkret plan for hvilke samfunnsmål som HLL skal ivareta er ikke 
utarbeidet enda. Prosjektet “State of the art Living Labs”. Forprosjektet starter i juni 
2020 og avsluttes mot slutten av 2020.

Halden stasjonsområde Bane NOR Eiendom og Halden kommune På Halden stasjonsområde har Bane NOR Eiendom og Halden kommune gjennomført 
en mulighetsstudie som viser ulike måter å bygge ut stasjonsområde på. Mulig 
lokalisering av ny svømmehall.

Ny brannstasjon Halden kommune v./ Eiendomsavdelingen Planforslag med konsekvensutredning er under utarbeidelse. Skal etter planen 
førstegangbehandles vinteren/våren 2021. Planen kan få konsekvenser for 
bussholdeplassenes plassering i Svinesundveien.

Rv. 21 Rødsveien–Marcus Thranesgate Statens vegvesen Hensikten er å få flere til å sykle/gå som transportmiddel ved å tilrettelegge bedre for 
syklister langs rv. 21 på strekningen Rødsveien–Marcus Thranes gate. Tiltaket 
prosjekteres og SVV har avsatt penger til gjennomføring.

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 
2022 – 2033» skal rulleres. 

Halden kommune Et klart mål er at planarbeidet skal bidra til å tilrettelegge for at hele Haldens 
befolkning skal ha et tilbud til å utøve idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 
Videre er det et krav fra kulturdepartementet at anlegg for idrett og fysisk aktivitet som 
det søkes spillemidler til er en del av denne planen. 
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3.2

Del 2
UTVIKLING OG TRENDER
I denne delen er det gjort en beregning av forventet studentvekst. 

HiØ har utformet et anmodningsbrev til Statsbygg hvor høgskolen i Østfolds 
forventinger til dette prosjektet og fremtidig utvikling av bygningsmassen og 
campus fremgår. I dette kapittelet er hovedpunkter fra brevet beskrevet. I 
tillegg beskrives kort hvilke utviklingstrekk vi  kan se i universitets- og 
høgskolesektoren nasjonalt og internasjonalt. 
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VEKST OG PROGNOSER 2020 – 2040 FOR CAMPUS HALDEN U
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Utgangspunktet er dagens registrerte tall i DBH for studieprogrammer ved campus Halden. Tilnærmingen til studentvekst er utvikling i tilbøyelighet til å ta høyere utdanning, underliggende 
befolkningsvekst (20 – 29 år) og trender. I vekst og prognoser for campus Halden er det forutsatt ingen allokering av studieprogrammer mellom campus. Det legges opp til en noe større andel 
nettundervisning i årene fremover, men hvor stor denne blir er vanskelig å fastslå eksakt.

Registrerte studenter 2020 2025 2030 2035 2040
Sum bachelorstudenter 1 645 1 833 1 899 1 939 1 970

Sum masterstudenter 1 206 1 384 1 447 1 490 1 527

Sum gradsstudenter 2 851 3 217 3 346 3 429 3 497

Sum øvrige studenter 1 120 1 282 1 357 1 418 1 475

Sum egenfinansierte studenter 3 971 4 499 4 703 4 847 4 972

Sum eksternfinansierte studenter (gj.sn. vår/høst) 340 462 485 501 515

Sum desentralisert undervisning 34 99 107 114 121

Sum undervisning ved institusjonen 3 474 3 906 4 054 4 147 4 221

Sum nettundervisning 803 956 1 026 1 087 1 145

Sum egen- og eksternfinansierte studenter 4 311 4 961 5 188 5 348 5 487

Endring i % registrerte studenter

Endring i % egenfinansierte studenter 32,5 % 1,6 % 4,5 % 3,1 % 2,6 %

Endring i % eksternfinansierte studenter -46,7 % 1,5 % 5,0 % 3,3 % 2,8 %

Endring i % egen- og eksternfinansierte studenter 18,6 % 1,6 % 4,6 % 3,1 % 2,6 %
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FREMTIDIG UTVIKLING - CAMPUS HALDEN - STUDENTPERSPEKTIVET

Overordnet
Det skal være attraktivt for studentene å 
tilbringe mest mulig tid på campus. Det 
grunnleggende er at
campus skal fremstå egnet for den 
undervisning som skal gjennomføres og at 
campus knytter studentene til
høyskolen. Studentene skal oppleve en klar 
merverdi av å tilbringe tid på campus 
sammenlignet med å
følge undervisning digitalt hjemmefra. 
Campus skal understøtte både faglig aktivitet 
og sosialt samvær og
arealene skal fremstå som fleksible, moderne 
og innbydende for studentene.

Studentarbeidsplasser
Arealene skal inneholde soner hvor 
studentene kan jobbe faglig. De faglige 
øktene kan både være heldagsøkter eller 
kortere økter mellom den organiserte 
undervisningen. Det skal både tilrettelegges 
for gruppearbeid, individuelt arbeid i en 
uformell atmosfære og uforstyrret individuelt 
arbeid. Fokus skal være på de to førstnevnte.
Det er aktuelt å tilrettelegge dedikerte, men 
fleksible soner, for masterstudenter og 
stipendiater.

Undervisning
Bygningsmassen skal i størst mulig grad 
tilrettelegges for bruk av fremtidens 
undervisningsformer. Førende trender i så 
måte er økt digitalisering og økt bruk av 
studentaktive læringsformer.

Undervisningsarealene må kunne kombinere 
behovet for tradisjonell forelesningsbasert 
undervisning og den økende bruk av 
læringsformer der studentene tar en mer aktiv 
rolle. Til dette trengs det fleksible 
undervisningsarealer som enkelt kan tilpasses 
forskjellige læringsformer.

Undervisningen ved høyskolen skal være 
praktisk rettet og arbeidslivsrelevant. 
Undervisningsarealene skal inneholde soner 
hvor studentene kan anvende/tilegne seg 
kunnskap i en praktisk sammenheng. 

Sonene skal være egnet til å skape 
samhandling mellom studenter, fagansatte og 
eksterne samarbeidspartnere. Sonene skal i 
størst mulig grad fremstå som felleseie for 
fagavdelingene og ikke som proprietære 
arealer. Samtidig vil fagavdelingenes innspill 
være førende for hvilken funksjonalitet sonene 
skal ha.

Prosjektet må bygge videre på høgskolens 
dialog om realiseringen av en sone for 
«Future Classrooom» tilknyttet 
lærerutdanningene.

Studentmiljø
Arealene skal være innbydende for 
studentene og trekke dem til campus. Det er 
derfor viktig med godt tilrettelagte service-
tilbud og sosiale soner som innbyr til 
fremmøte og samvær. Lokalene bør også 
inneholde arealer som kan fungere godt til 
studentaktiviteter på kveldstid. Det skal være 
mulig å gjennomføre mindre 
kulturarrangementer i arealene.

Tilrettelegging for servicetilbud må skje i 
samhandling med tilbyder og studenter der 
fleksibilitet og brukerperspektiv skal være 
førende. SiØ har en særegen rolle innen 
studentvelferd og tjenester. 
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FREMTIDIG UTVIKLING - CAMPUS HALDEN - ANSATTPERSPEKTIVET

Overordnet
Arealene skal fremstå som oppdaterte i 
forhold til hva fagansatte trenger for å 
gjennomføre sin faglige aktivitet. De ansatte 
skal kunne ta i bruk og videreutvikle «state of
the art» undervisningsmetoder og arealene 
skal tilrettelegge for den type forskning som er 
aktuell på studiestedet. Det skal tas hensyn til 
at ansatte har forskjellig status med hensyn til 
tilstedeværelse på campus. Ansatte i 
administrasjonen tilbringer de fleste 
arbeidsdager på campus. En del fagansatte 
vil tilbringe de fleste arbeidsdager på campus, 
men mange vil også bare tilbringe en andel av 
sin arbeidstid på campus.

Spesifikt om forskning
Prosjektet må utfordre fagmiljøene med 
hensyn hvordan det kan tilrettelegges for 
forskning. Behovet for forskningsinfrastruktur 
må kartlegges og vurderes. Det bør 
vektlegges at flere forskningsmiljøer skal 
kunne bruke den samme 
forskningsinfrastrukturen/de samme 
forskningslokalene. Eventuelle laboratorier 
bør være så fleksible som mulig.

Spesialrom
Prosjektet bør foreta en grundig gjennomgang 
av spesialrom for å sikre at arealbruk står i 
forhold til fremtidig faglig aktivitet tilknyttet 
disse.

Arbeidsplasser for ansatte og besøkende
Både ansatte og besøkende skal ha egnede 
arbeidsplasser. Arbeidsplassene vil utgjøres 
av en blanding av kontorer og fleksible 
landskapsområder. Høgskolen har i dag 
mange enkeltkontorer, en del dobbeltkontorer 
og en del mindre landskapsområder. Vekst i 
bemanningen har over tid tvunget frem disse 
løsningene på en lite planmessig måte. I 
campusplanarbeidet bør det belyses hvordan 
bygningsmessige grep kan gjøres for å få en 
velfungerende blanding av kontorer og godt 
tilrettelagte landskapsområder. Arbeidets art 
og ansattes tilstedeværelse bør være førende 
for miksen av kontorer og landskapsområder. 
I tillegg vil de økonomiske rammene kunne 
påvirke de endelige valgene på dette 
området.

I utgangspunktet anses det som naturlig at 
fagmiljøer er lokalisert sammen/i nærheten av 
hverandre. Arealutformingen bør i størst mulig 
grad innby til tverrfaglighet. Arealutformingen 
bør også inneholde fleksible møteplasser som 
fremmer samhandling.
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FREMTIDIG UTVIKLING - CAMPUS HALDEN – ANDRE PERSPEKTIVER

Grønt (bærekraftperspektiv)
Det grønne skiftet er førende for 
bygningsmessige løsninger og må være 
tydelig i planen. Høgskolen arbeider med å 
sertifiseres som Miljøfyrtårn. Arbeidet vil bidra 
til at høgskolen driftes mer miljøvennlig. Dette 
perspektivet må også være tydelig i 
campusutviklingsplanen. Blant annet bør det 
være en målsetting at bygningsmassen 
utvikles til lavenergibygg med minst mulig 
utslipp, f.eks. ved samarbeid med SiØ bolig 
om oppvarming/kjøling.

Utvikling av campusområder 
(samfunnsperspektiv)
Uteområdene på campus bør utvikles til å bli 
mer attraktive for studentene. SiØ er en 
samarbeidspartner på dette området.

Det å være en attraktiv studentby er politisk
høyt prioritert i Halden i inneværende 
valgperiode, og det er hensiktsmessig å se
campusutviklingsprosjektet i lys av Halden 
kommunes arbeid.

Utover dette er det viktig å samhandle med 
kommunen, samt fra næringsliv, industri mv. 
Kommunens og eventuelt andre aktørers 
planer for Remmen-området kartlegges og blir 
en del av grunnlag for å vurdere fremtidig 
utvikling av campus-området. 

Integrering med byen 
(mobilitetsperspektiv)
Selv om avstanden mellom Remmen og 
Halden sentrum er forholdsvis kort i kilometer, 
ligger Halden campus som en satellitt i 
utkanten av byen. I campusutviklingsplanen 
planen bør det belyses hvilke muligheter det 
er verdt å jobbe med for å knytte Remmen 
tettere til byen. I dette arbeidet undersøkes 
mulighet for bedre kobling med byen, 
herunder kollektivtilbud, gs-vei og andre 
kommunikasjonsmessige muligheter.
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UTVIKLINGSPERSPEKTIVER I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN NASJONALT OG INTERNASJONALT

Campusutvikling skal sørge for at campus blir 
et strategisk verktøy for å realisere 
universitetets faglige ambisjoner, ved å sikre 
at bygg og omgivelser legger til rette for den 
ønskede faglige utviklingen ved universitetet.

Her er noen vesentlige DRIVERE for endring:

• Mer deling og åpenhet
• Ønske om mer praksisnær utforsking
• Studentaktiv læring i fokus
• Virtuelle arbeids og 

undervisningsformer
• Nye relasjoner mellom lærer og student
• Nye reisemønster 
• Det grønne skiftet
• Fokus på fleksibilitet og valgfrihet i 

arbeids og studieliv.

Undervisning, forskning, arbeids- og 
studieliv vil beveges i retning av:

• Større grad av deling og åpenhet; både ved 
åpent datagrunnlag i forskning og et ønske 
om å åpne opp og gjøre campus sin 
kunnskap mer tilgjengelig for samfunnet tet 
tett på.

• Flerfaglighet og samarbeid. Både mellom 
studenter, mellom ansatte og 
praksissamarbeid med samfunn og 
næringsliv, for å løse samfunnets behov

• Økt bruk av virtuelle arbeids -og 
læringsformer: blended learning, flipped
classroom, spillbasert læring, adaptiv 
læring, MOOC og nettstudier.

• Relasjon student – lærer: Fra mindre 
auditoriumsundervisning til tettere 
integrasjon, veiledning og oppgaveløsning i 
grupper, faglærer er «trener"

• Endringer i arbeidsliv og studentliv knyttet 
til erfaringer med korona; nye reisevaner, 
mer digitalisering, hjemmekontor

• Det grønne skiftet som premissgiver på alle 
nivå.

Parallelt med dette utvikles nye rom, 
bygninger og campuser som er utformet for å 
dekke behovene til god og fremtidsrettet 
undervisning og forskning.

Trekantmodellen under har nettopp NY 
PRAKSIS som utgangspunkt. Den  
visualiserer hvordan fysiske løsninger er ett 
av flere virkemidler når man skal bygge 
praksis for fremtida.   

Organisering av mennesker + teknologien de 
bruker sammen + de fysiske strukturene som 
omgir dem = NY PRAKSIS

De fysiske omgivelsene endres mot

• Møteplasser og knutepunkt vektlegges i 
stadig større grad. 

• Delte arealer, med stor grad av sambruk og 
flere funksjoner. Dreining fra privat eierskap 
til felles eierskap av areal.

• Stor vekt på eksperimentelle arenaer som 
lab'er, teknologi, utstyr og møtesteder –og 
ikke minst kombinasjonen av disse.

• Distribuert arbeid og undervisning med 
mindre fysisk kontakt, mer avstand. Og 
felles opplevelser/ hjemmebaser for å 
styrke forbindelser mellom mennesker i 
organisasjonen.

• Mer å velge i av løsninger når du er på 
campus, skape et studie- og arbeidsmiljø 
som tiltrekker når man egentlig kan jobbe 
hjemmefra.

• Vekt på identitet og tilhørighet i utforming, 
etablering av identitetsareal for å styrke 
studentenes tilhørighet. 

• Mindre areal og høyere kvalitet på areal. 
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Referanse: Havenstrøm, KE, Bjørkeng Størdal, KB., Blakstad SH (2014) Fysisk utforming for rasjonell undervisning og forskning. Som del av KS1 av KV for NTNU 
https://www.ntnu.no/documents/36266287/1263443109/Vedlegg+2_2+Fysisk+utforming+for+rasjonell+undervisning+og+forskning+03122013.pdf/69502b6c-c1f1-4461-8df1-906edd83ea52

https://www.ntnu.no/documents/36266287/1263443109/Vedlegg+2_2+Fysisk+utforming+for+rasjonell+undervisning+og+forskning+03122013.pdf/69502b6c-c1f1-4461-8df1-906edd83ea52
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3.2

Del 3
VISJON OG MÅL
I denne delen beskrives felles føringer som angir felles overordnede 
målsettinger for fremtidig utvikling av begge HiØs campus. Til slutt presenteres 
hvilke gevinster og effekter vi ønsker å oppnå gjennom utvikling av campus
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UTKAST TIL FELLES FØRINGER

Felles føringer angir felles overordnede 
målsettinger for fremtidig utvikling av 
begge HiØs campus.

Felles Føringer er utarbeidet med 
utgangspunkt i HiØs strategi, tildelingsbrevet 
og anmodningsbrevet som gikk til Statsbygg 
og Hemfosa fra HiØ. 

Sammenhengen mellom Visjon, Effektmål og 
Innsatsområder er vist i trekanten til høyre.

Del 1: FELLES FØRINGER: 

Visjon
Kort beskrivelse av en fremtidig, ønsket 
tilstand. Visjonen er knyttet opp mot HiØs
strategi og samfunnsoppdrag

Effektmål

Effektmålene beskriver hvilke virkninger som 
søkes oppnådd for organisasjonen og 
brukerne. Brukerne er definerte som 
studenter, ansatte, samarbeidspartnere og 
lokalmiljøet.

Del 2: 
CAMPUSUTVIKLINGSPLAN

Innsatsområde
Peker på prinsipper og mulig tiltak som bør 
prioriteres for å oppnå effektmål.
Disse tar utgangspunkt i identifiserte behov, 
utfordringer og muligheter og er virkemidler 
for oppnåelse av mål og visjon.

(Måleparameter)
Vurdere behov for og nytte av måleindikatorer 
og metoder som kan brukes til å vurdere om 
virkningen av effektmålene oppnås.
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CAMPUS SKAL UTVIKLES FOR ØKT
ØKONOMISK-, SOSIAL- OG MILJØMESSIG
BÆREKRAFT

CAMPUS SKAL LEGGE TIL RETTE FOR FLEKSIBLE, 
FREMTIDSRETTEDE OG STUDENTAKTIVE 
UNDERVISNINGS OG SAMHANDLINGSFORMER

CAMPUS SKAL VÆRE ØSTFOLDS LEVENDE 
KUNNSKAPSSENTER - ET STED SOM SKAPER 
STOLTHET OG ENGASJEMENT

• Gjennom å understøtte faglig arbeids- og 
studentaktivitet

• Gjennom å tilby gode arbeidsplasser som tilrettelegger 
for tverrgående fysisk og virtuelt samarbeid

• Gjennom å tilby «state of the art» verktøy og arealer for 
profesjonsrettet og innovativ forskning og undervisning

• Gjennom å utvikle hvert campus som en inngangsportal 
til hele høgskolen.

LEVENDE

• Gjennom å understøtte arealeffektivitet

• Gjennom å legge til rette for økt deling og 
sambruk

• Gjennom å understøtte brukernes funksjonelle og 
sosiale behov i studie- og arbeidshverdagen

• Gjennom å ivareta nærmiljøet

• Gjennom å utvikle hvert campus i dialog med 
omgivelsene.

FREMTIDSRETTET

• Gjennom å legge til rette for sosial tilhørighet og faglig 
felleskap mellom studenter og ansatte

• Gjennom å tilby moderne, tilgjengelige og innbydende 
arealer for individuelt arbeid og faglig samhandling

• Gjennom å synliggjøre aktivitet og tilby arenaer for 
samarbeid med næringsliv, lokalsamfunn og regionen

• Gjennom å være et sted for fremtidsrettet faglig 
utvikling og utveksling i et nasjonalt og internasjonalt 
kompetansemiljø

BÆREKRAFTIG

Med samfunnet – for framtida
Campus skal være Østfolds levende kunnskapssenter, og et fremtidsrettet og bærekraftig arbeids- og studiested.
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I prosjektet er det arbeidet med å konkretisere 
hvilke gevinster og effekter vi ønsker å oppnå 
gjennom utvikling av campus. 

Hensikten med å jobbe med gevinstrealisering 
er:

• å indentifisere gevinster ut 
ifra HiØs målsetninger/Felles føringer. 

• sikre en rød tråd mellom gevinstene som 
skal oppnås og campusutviklingsplanens 
leveranser.

• å sikre at HiØ sammen med 
eiendomsbesitter (og samarbeidsaktører) 
oppnår de målsetningene som settes for 
campusutvikling. 

Til høyre ses identifiserte gevinster og 
effekter.

VISJO
N

 O
G M

ÅL

IDENTIFISERTE GEVINSTER FOR CAMPUS HALDEN

Reduserte negative effekter på miljø
-Redusert Co2-utslipp

Økt arealeffektivitet
- Flere studenter og ansatte på 

dagens areal

Økt attraktivitet-, trivsel og godt 
arbeids- og studiemiljø 

- Tilbringer mer tid på campus

Økt synlighet av aktiviteter og 
menneskene i bygget

- Samhandling og åpent campus
- Sterkere tilknytning til sentrum

- Redusert opplevd avstand mellom 
campus og sentrum

Økt læringsutbytte
- Studentaktive læringsformer
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Del 4
KARTLEGGING

3.2

Her presenteres kunnskapsgrunnlaget som er basert på 
informasjonsinnhenting fra tilgjengelige kart, tegninger og skriftlig materiale, 
befaringer, gåturer og møter med brukere. 
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3.2

KARTLEGGIN
G

KARTLEGGING AV 
HØGSKOLEN I ØSTFOLDS BYGNINGSMASSE

Her vises en oversikt over hva arealene brukes til i dag, 
oppsummering fra gåtur og bygningsmessig befaring.   



30

CAMPUS IKONER

KARTLEGGIN
G
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En grafisk visualisering av campus Remmen 
synliggjør hva som ligger hvor. Vi har fokusert 
på 3 hovedkategorier gjennomgått på forrige 
side.

Fremstillingen skal synliggjøre soner og 
sammenhenger i forhold til hverandre. Hva 
ligger sentralt, hva ligger perifert? Er det en 
type funksjon som er spredt over det hele, er 
det andre funksjoner som er svært 
sentralisert?

I tillegg kan vi lese ut noen overordnede tall 
og validere arealbruk. Noen tall er lette å 
bruke som sammenligningsgrunnlag, slik som 
arbeidsplassarealer som fyller hele fløyer. 
Andre er mer komplekse og er ikke gått inn på 
her.

Det som er vist er netto funksjonsareal.

Det vi ikke viser her er det totale bruttoarealet, 
BTA. Det inkluderer i tillegg byggets 
konstruksjonsareal slik som vegger, sjakter 
osv. Derfor er avviket mellom vårt tall, ca. 26 
500 m2, og det totale BTA på 32 200 m2 for 
Remmen.

Hvert plan gjennomgås på følgende sider.

OVERSIKT DAGENS BRUK

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN U1

PLAN U2

48 %

10 %

24 %

18 %

KARTLEGGIN
G

27 000 m2

• Fellesarealer 2600 m2

• Diverse 13 000 m2

• Læringsarena 6500 m2

• Arbeidsplass 4700 m2
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Campus Remmen har en sentral akse som 
går gjennom bygget og kobler sammen alle 
fløyer. Langs denne aksen ligger også vertikal 
kommunikasjon.

Campusaksen har flere fine mellomrom, ved 
inngangen og rundt auditorier. Noen er 
velfungerende og brukes mye, noen har også 
et større potensial for mer bruk. Det er lite 
synlig kjernevirksomhet ute i campusaksen, 
dette foregår bak lukkede dører ute i fløyene. 
Det kan dermed oppleves som det er færre på 
campus enn det faktisk er.

Videre kjennetegnes plan 1 av at dette er 
fellesetasjen, her ligger det kantine, 
bokhandel og fellestjenester. Det er utgang til 
en stor takterrasse som utgjør et stort felles 
utegulv.

De fleste formelle undervisningsrom ligger i 
plan 1. Det er klynger av ulike fagretninger, 
men også 3 større områder med definert 
eierskap som vi uthever med oransje stiplet 
linje:

1: Institutt for Informasjonsvitenskap
2: Felles eide undervisningsrom
3: Lærerutdanningen

PLAN 1

11995 m2

9 %

35 %

41 %

15 %

KARTLEGGIN
G• Fellesarealer 1200 m2

• Diverse 4900 m2

• Læringsarena 4100 m2

• Arbeidsplass 1800 m2

Fellesarealer Læringsarena Arbeidsplass Diverse
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Plan 2 finnes kun over Fløy A campusaksen 
og aller siste byggetrinn som er fløy C, med 
arbeidsplasser.

De grønne arealene er undervisningsrom. 
Mellom disse er det også flere fine mellomrom 
som i dag er lite aktive og har potensial for 
mer bruk. Det er et stort areal for studenter 
her oppe, og det er utrolig flotte lokaler helt i 
enden av bygget, rett over hovedinngangen. 
Disse ser ut til å være svært lite brukt, kanskje 
fordi de eies av liten gruppe. Man bør 
vurdere nøye om det er riktig med 28 
grupperom her, kanskje kan hele arealet bli et 
mer variert læringsstrøk hvor studenter kan 
arbeide både individuelt og i grupper, ikke kun 
det ene som i dag.

Kontorfløyen ble bygget med små kontorer. 
Lys blå er kontor, oransje er sosiale soner, 
møterom og støttefunksjoner. I denne fløyen 
finnes det også studentveileder som skal 
være tilgjengelig for studentene. Det meldes 
om at det om at det er vanskelig å finne frem 
til denne.
Overordnet er det tydelig avgrensing mellom 
læringsareal og ansattareal her, kanskje bør 
det inn en overgangssone av mer ekstrovert 
og tilgjengelig areal på tvers av brukere for 
funksjoner som studieveileder.

PLAN 2

Fellesarealer Læringsarena Arbeidsplass Diverse

KARTLEGGIN
G

47 %

23 %

30 %

2200 m2

• Diverse 1000 m2

• Læringsarena 700 m2

• Arbeidsplass 500 m2
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34 %

66 %

Plan 3 Fløy A er en ren kontoretasje. Den har 
84 individuelle kontorer (lyseblå) og langsmed 
midten av hele bygget ligger det små og store 
møteplasser, møterom og støttefunksjoner.

Det er mange møteplasser, men ikke én 
tydelig ankomst eller ett fellesskap. De mange 
møteplassen gjør at kontordørene i stor grad 
kanskje lukkes fordi det er aktivitet utenfor.

Det har vært flere lommer med sosiale rom 
mot fasaden, men de tettes igjen fordi 
behovet for kontor øker. Dermed oppstår et 
lukket korridorfelleskap. De sosiale sonene 
ligger innerst, slik at alle må gå forbi alle 
kontorene, fremfor å plassere dem sentralt 
der hvor trafikken uansett må opp, og slik 
skape ro i ytterkantene.

Etasjen kan oppleves lang og smal med 
mange lukkede dører. Hvis studenter skal ha 
veiledning kan de slite med å finne frem. 
Dagens ordning med at alle romnummer er 
oppgitt digitalt er viktig for at de finner frem.

Etasjen er gjennomgått i et eget eksempel 
under analysen og viser en arealbruk på pr 
ansatt på ca. 20 m2 mot normen på 13 m2.

PLAN 3

KARTLEGGIN
G

Fellesarealer Læringsarena Arbeidsplass Diverse

2000 m2

• Diverse 700 m2

• Arbeidsplass 1300 m2
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U1 har mange rom med dobbel høyde, disse 
er vist med skrå strek og har adkomst fra U2. 
De gjennomgås på neste side.

Kontorarealene i plan U1 har naturlig tilgang 
vertikalt innenfor sine respektive fløyer. De 
ligger dermed svært spredt og de har få 
støttefunksjoner tett på. Det er dagslys på kun 
en side og det er gjerne teknisk areal på den 
andre. Dette gir mange tette korridorer og 
opplevelse av å være sendt ned i «kjelleren». 
De har ingen sosiale soner. Se oransje 
punkter 1 og 2.

Ett unntak er under informasjonsteknologi 
hvor det er bredde nok i arealet til at det er 
plass for flere funksjoner. Se punkt 3.

Dramasalen er et spesialrom i U1 vist som 
mørk grønn, punkt 4. Et stort, åpent areal som 
er senket noe ned i terreng og dermed har 
stor takhøyde. Denne må man vurdere om 
skal ha sin funksjon ved Remmen, eller skal 
den ikke? Hele fløyen med kontorer og sal vil 
kunne utnyttes bedre om den åpnes mot 
dagslyset på den ene siden og ses som en 
helhet stor nok til å bli et godt tilbud, enten for 
ansatte eller for studenter.

PLAN U1

12 %

16 %

72 %

KARTLEGGIN
G

1

2

3

4

Fellesarealer Læringsarena Arbeidsplass Diverse

6500 m2

• Diverse 4700 m2 

Læringsarena 800 m2

• Arbeidsplass 1000 m2
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Det er en fin sammenheng vertikalt mellom 
vrimlearealer i plan 1 og ned til bibliotek og 
auditorier med dobbel høyde i U2. Biblioteket 
er det rommet som vi hører mest positiv 
omtale av. Det er hit studentene sier de går 
om de skal jobbe alene. Det er stort og luftig 
og dagslyset innover repos mot ute er 
verdifullt. Likevel kan man tenke seg at dette 
arealet i fremtiden kan utnyttes enda bedre.  

Det er mange auditorier ved Remmen. Og det 
meldes fra studenter at det er mye enveis 
formidling, samtidig som at strategien peker 
på et ønske om å få mer studentaktiv læring.  
Vi må derfor se på om noen av auditorier 
egner seg for endring mot mer aktive 
læringsformer. Det rommet som rapporteres å 
fungere minst godt er Aud 5 med inngang i 
plan 1.

PLAN U2

36 %

22 %

39 %

3 %

KARTLEGGIN
G

Fellesarealer Læringsarena Arbeidsplass Diverse

3930 m2

• Fellesarealer 1500 m2

• Diverse 1400 m2

• Læringsarena 900 m2

• Arbeidsplass 130 m2
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FYSISK KARTLEGGING

GÅTUR

Gåtur som metode er designet for å 
undersøke bruk og behov i ulike arealer. 
Brukbarhet sett i sammenheng med «for 
hvem», er et sentralt spørsmål på dette 
stadiet av campusutvikling. Formålet er å 
samle erfaring fra brukerne rundt spesifikke 
tema, og få kunnskap om hvorfor noe 
fungerer bra eller dårlig. Hva består 
campusområdet (innendørs) av og hvordan 
brukes det i dag?

Gåtur ble gjennomført 29.oktober med 2 
utvalgte grupper, i tillegg til en gruppe 
utendørs.

Skissen viser oversikt over stoppesteder, 
dette er det vi har sett på og oppsummert:

TYPE AREAL
TILHØRIGHET
BRUK
MULIGHETER
UTFORDRINGER
BYGNINGSMESSIG FLEKSIBILITET
BRUKSMESSIG FLEKSIBILITET
ØVRIG
TIL AVKLARING

BEFARING 

Fredag 30. oktober ble det gjennomført en 
bygningsmessig befaring.

Vi så spesielt på byggenes muligheter og 
utfordringer. Vi kartlegger fleksibilitet, det vil si 
i hvilken grad byggene kan endres. Kan de 
åpnes opp, utvides, slås sammen? Kan de 
endre bruksprinsipp? Hva fungerer godt og 
hva fungerer ikke?

KARTLEGGIN
G
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10

PLAN 3

12 Kontorarealer

PLAN 2

11 Kontorarealer
10 Studentarealer, grupperom

11

12

GÅKART – VANDRENDE INTERVJU

KARTLEGGIN
G
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2

1

43

5

6

7

8

9

PLAN 1

1   Ankomstsoner, vrimlearealer
2   Kantine og utearealer på tak
3   Auditorium Aud Max
4 Studentarealer, alkover
5   Generelle undervisningsrom, felles
6 Atrium, uterom
7   Spesialrom Lærerutdanningen
8 Kontordel Lærerutdanningen
9 Kontordel + Undervisning IFT KARTLEGGIN

G
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PLAN U1

13 Kontorarealer

PLAN U2

3 Auditorier, se også plan 1
13 Kontorarealer U2 sokkel
14 Bibliotek

13

13

14

3

13

KARTLEGGIN
G
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Hovedadkomst med funksjonene 
servicetorg, infotorg og generelle 
oppholdssoner med møblering. Området er 
felles for ansatte, studenter og besøkende.
Første møte og ansikt utad. Brukes i dag for 
venting. Sporadiske møbleringer med lave 
sittemøbler. Transportsone. Noen store soner 
med spredt møblering som runde bord. Det 
finnes et lukket infotorg, dette brukes kun to 
ganger per år som eksamenskontor.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Området oppleves som kaldt og lite 
inviterende, spesielt de større sonene med 
spredt møblering, men også den lange stripen 
med sitteplasser ved fasaden. 
Det er mange vinduer, men persienner gjør 
det til en unødig mørk trasé. Som ren 
transportsone fungerer det godt.
Lysreflekser i glass på servicetorg kan gjøre 
det vanskelig å se hvem som sitter bak. 
Infotorget brukes kun to ganger per år som 
kontor for eksamensavvikling. Branndør inn 
mot Idrettshallen er skjemmende, tenk om 
denne kunne vært i glass. Taket over 
biblioteket bør oppgraderes med møblering 
for flere og bli en utvidet sone for kantine ved 
fint vær.

HOVEDANKOMST MED OPPHOLDSSONER 1

KARTLEGGIN
G
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FLEKSIBILITET BYGNING
Disse områdene har et tydelig arkitektonisk 
grep som gjør dem mindre egnet for 
ombygging. For eksempel har servicetorget 
en tilpasset spesialdesign. Det er mulig å 
bygge om denne, men byggets identitet bør 
videreføres. Fleksibilitet ligger her mer i å 
kunne legge til, både i form av møblering av 
løst eller fast inventar, men også å ta i bruk 
vindusflater eller fondvegger. Infotorget kan i 
større grad enn servicetorget endres. All 
møblering bør kunne endres.

TIL AVKLARING 
For servicetorget ble det stilt spørsmål ved 
om ansatte der kan samlokalisere sine 
kontorplasser med andre i førstelinjen? IT, 
service, eiendom. Og hvem er det som skal 
sitte ved 1. ankomst?

MULIGHETER

• Infotorg arealet har en verdifull plassering 
og kan få en mer aktiv funksjon. Mulig 
kaffebar, fange opp folk på vei ut og inn.

• Endre møblering i de 4 større sonene langs 
campusaksen innover. Disse bør oppleves 
varmere, tettere, innby til nedsitt. De kan ha 
ulike kvaliteter. Innby til bevegelse og 
aktivitet, spill, noe som tar plass og kan 
engasjere mange.

• Vindusflatene er mange og det kom forslag 
om bruk av disse med grafiske 
print. Teglstenveggene på utsiden er også 
flotte og kunne hatt en utsmykning, men da 
kan ikke persienner skjule dem.

• Synliggjøre kjerneaktivitet mer, hvem er vi, 
hvilke fag har vi her? Utstillinger og visuell 
identitet kan fremheves.

• Ta i bruk utvendig tak over bibliotek. 
Glassdør eller glassfelt inn mot 
Idrettshallen for å se tvers gjennom ut i 
landskapet på baksiden.

HOVEDANKOMST MED OPPHOLDSSONER 1

?

KARTLEGGIN
G
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Kantinen er oppdelt i 3 ulike soner. Innerst 
ligger Studentkroa som kalles Aud 6 som er 
innredet som en amerikansk «diner» med 
runde sittebuer og store bord mellom disse. 
Mellomsonen har nyere innredning, en miks 
av sofaer i vanlig sittehøyde og stoler. Ytre 
sone er delvis rigget ned pga. koronatiltak. 
Her er det lavere møblering og tilgjengelige 
mikrobølgeovner.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Studentene har et stort ønske om tilgjengelig 
mat etter vanlig studietid – dette fremheves 
som det viktigste grepet for å få studentene til 
å bli på campus. Kantinen virker trang, man 
sitter tett. Spesielt i området kalt Aud 6. Hele 
dette området trenger en oppfrisking. Det er 
vanskelig å komme inn i de blå sofaene, 
spesielt mtp universell utforming (UU). Brukes 
til student-kro, quiz-kvelder og 
lignende. Studenter ønsker å kunne kjøpe en 
øl etter skoletid.
Arealene utenfor kantinen bør aktiviseres mye 
mer. Det kunne vært flere sitteplasser, men 
det er også et utstillingsareal så må også 
kunne være åpent.
Bordtennisbordet er en stor suksess, det 
brukes hele døgnet. Studenter fra 
Informasjonsteknologi foreslår at det kunne 
vært mange flere spill og digitale løsninger, 
som kunne deles i fellessonene for å skape 
aktivitet.

KANTINE OG AREALENE UTENFOR2

KARTLEGGIN
G
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FLEKSIBILITET BYGNING
Fløy C (den delen hvor kantine og 
kantinekjøkken er plassert) har en bærende 
søylestruktur som delvis står fritt. Hele fløyen 
må kunne anses å kunne inndeles annerledes 
ved behov. Storkjøkken med 
spesialfunksjoner anses mindre relevant å 
flytte på, vi gikk ikke inn i storkjøkken. Noen 
sjakter ser ut til å ligge inn mot Bokhandel.

TIL AVKLARING 
Er kjøkkenfunksjonene godt fungerende? Er 
det planer om endringer her som påvirker 
mulighetsrommet utenfor? SiØ melder at det 
ikke foreligger planer om å endre dette 
kjøkkenet. På tegning ser det ut som området 
for buffet i ytre sone, dette fikk vi ikke snakket 
om. Nedstengt pga korona ved befaring.

MULIGHETER
Kaffe og mat er kanskje det viktigste verktøyet 
for å fremme fellesskap på en campus.

Vi bør se på fløy C og arealene utenfor som 
en helhet, som navet i 
infrastrukturen. Spesielt viktig er det å legge til 
rette for mer bruk av de store arealene utenfor 
dagens kantine.

Det er viktig å skape kvalitet på steder for 
studenter å arbeide, både stille områder og 
som del av fellesskap. Dagens kantinearealer 
og utenfor kan også brukes som et 
studiested.

Utearealene på tak: Kan vi utvikle utomhus 
arbeidsplasser? Innretning/pergola ol. Med 
tak hvor man kan jobbe i frisk luft?

For kantinedriften vil utvidet åpningstid være 
et svært effektivt tiltak. SiØ melder at de 
jobber med ulike serveringskonsepter. Det er 
også mulig å se kantinen i sammenheng med 
Studentboligene.

I innspill til kunnskapsgrunnlaget har 
studentene meldt inn at de savner et sted 
man kan drikke alkohol. Dermed er Aud 6 
som tilhører Samskipnaden i Østfold, det 
eneste naturlige samlingsstedet for studenter 
hvor man også kan ta en øl.

2

KARTLEGGIN
G
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Campus Haldens største auditorium Aud Max 
er for 220 personer. Det er 5 andre mindre 
auditorier, hvorav Aud 5 har en eldre og 
opprinnelig løsning (grønt).
Auditoriene er felles for alle brukere, både 
ansatte, studenter og besøkende.

Aud 1-4 synes å være godt fungerende som 
fysisk løsning. Men vi vet ikke nok om hvor 
nyttige de er og hvor mye de brukes.
Aud 5 er av eldre årgang og lite populært.
Aud Max brukes mye (før korona) og er 
spesielt populært blant noen undervisere. Aud 
Max har utdaterte teknologiske løsninger. 
Tidligere var Aud Max en aula med 
teleskopamfi – mer fleksibelt. Brukt svært mye 
hele døgnet både av studenter, av ansatte og 
av organisasjoner fra Halden.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Aud Max har ikke gode løsning mtp universell 
utforming (UU). Dårlig for rullestolbrukere. 
Ellers er det krevende på første rad for alle, 
man knekker nakken når man sitter på første 
rad. Har ikke bord. Dårlig luft. Får ikke opp 
døren til auditoriet alene. Aud 5 er enda verre, 
der kommer man ikke inn med rullestol.
Det bør være en enklere måte for studentene 
å stille spørsmål på, en knapp for eksempel. 
Foreleser ser ikke hender som rekkes opp, 
det er for stort. Noen undervisere har integrert 
teknologiløsninger som fremmer digital 
samhandling og tilbakemelding. Mens noen 
studenter savner mer deltagelse i disse 
timene.

R2 i ved NTNU, Trondheim nevnes; godt 
eksempel på teamløsning for mer 
studentaktivitet
Man må være forsiktige med å redusere 
kapasiteten, det er store kull så man må ha 
noen store undervisningsrom. På høsten er 
det 255 plasser til 280 studenter i det store 
auditoriet. Veldig mange elever i noen av 
klassene, kan klassene deles? Kanskje lettere 
å bygge om de mindre auditoriene enn det 
ene store.
Det er pr. i dag vanskelig å tilpasse 
timeplanen til fysiske arealer.

AUDITORIER3

KARTLEGGIN
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FLEKSIBILITET BYGNING
Auditorier er lite fleksible rom og ved denne 
campus har de vegger i betong. Repos synes 
å være tunge konstruksjoner, det må avklares 
hvorvidt det er mulig å endre disse.

Vegger inn mot auditorier er også betong, 
mulig å åpne hvis det er svært vesentlig å 
skape innsyn.

MULIG MÅL?
Revitalisering. Synliggjøre at det er folk på 
campus. Tilby steder å bruke med gode 
brukskvaliteter. Unngå høy arealbruk på kun 
transport. Synliggjøring av fagprofiler.

MULIGHETER
Aud Max trenger å avklare retning i utvikling 
fordi utstyret er utdatert og det bør foretas 
forbedringer.
Aud 5 er i dårlig forfatning og bør derfor 
vurderes som pilot for ny løsning. Vi så 
spesielt på Aud 5 og repos der, disse kan 
gjøres om til færre og bredere repos slik at de 
gir plass til gruppebord

Alle de mindre auditoriene + Aud 5 kan egne 
seg for en endring til team-løsning – hvis 
strategien er endret pedagogisk praksis.

Vi så også på vegg inn mot Aud 5 i plan 1 
som kan være mulig å åpne opp for å lage 
transparens /vindu.

TIL AVKLARING 
Repos i Aud 5 spesielt bør sjekkes om er 
støpt i betong.

Belegg og samtidighet i dag på auditorier er 
gjennomgått under overskriften «Erfaringstall 
timeplanlegging».

Fremtidig strategi for denne type formidling; 
Hvor mange av dagens timer skal endres til 
mer studentaktive løsninger?

3
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Alkover eller båser som er innredet med ulike 
funksjoner; sitte vanlig, sitte ved gruppebord, 
sofaer, sakkosekker og ståbord.

Arealet ligger rett utenfor Aud Max, det store 
auditoriet, og det ligger godt plassert i 
sentrum av bygget med lett synlighet når man 
går til fløy for klasserom.

Arealet er tilgjengelig og felles for alle 
studenter.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Båsene blir brukt mye av studentene hele 
tiden. Kunne vært flere slike. Lett tilgang og 
plass til mange, man kan sitte samlet. Brukes 
som grupperom. Frisk luft.
Møblene langs vindusrekken får dagslys og 
ser ut på grøntområde, men brukes mindre. 
Det kan være typen møbler, man sitter veldig 
lavt og midt i trafikken.
Veldig fine områder, men møblene kan ikke 
flyttes på, er litt tunge,
Bra med stikkontakter og trådløst nettverk i 
båsene.

FLEKSIBILITET BYGNING
Arealet var opprinnelig båser for 
garderobeskap for studenter, men har i de 
siste år blitt oppgradert til små rom for 
opphold. De har massive vegger på alle sider, 
disse er ca. 180 cm høye og har åpninger på 
1-2 sider.
Båsene er like store og har en fin generalitet. 
Innhold kan i prinsipp endres til hva som helst.

TIL AVKLARING 
Arealene utenfor: Det meldes at de lave og 
tunge sittemøblene utenfor brukes lite.

MULIGHETER
Alkovene er like store og har en fin 
generalitet. Innhold kan i prinsipp endres til 
hva som helst.
Kanskje 2 av dem kunne vært opp til 
studentene selv å innrede? Nå er de 
«ferdige» fra interiørarkitekten, men de kan 
fortsatt få økt attraktivitet med større spenn i 
innredning, mer «utagerende» uttrykk. De 
kunne ha synliggjort de ulike fagretningene, 
hva vil en bås med IKT-profil inneholde, til 
forskjell fra en innredet av lærerutdanning?
Tilhørighet og stolthet kan økes ved å dyrke 
mer identitet i innredningen. Ikke med formål 
at de skal tilhøre de ulike fagretninger, men 
med formål om å dele og synliggjøre, skape 
stolthet over fag.
Lounge foran vindu: Dette arealet bør 
revurdere sin funksjon. Optimalt forbinde det 
mer med utearealet med en dør (som fantes 
før). Dette er midt i gjennomfarten og folk vil 
neppe sette seg ned. Her foreslås heller 
høyere møbler, kanskje invitere til mer 
aktivitet, henvende seg utover mot lyset.

ALKOVER FOR STUDENTER4
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Dette er de generelle undervisningsarealene 
som er felles for alle. Hele fløy E har ca. 15 
undervisningsrom. Disse har opprinnelig vært 
en del av den gamle vgs. og lærerhøyskole.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
E1-061 (42 plasser) – E-gangen.
Begrensede muligheter med betongvegger. 
Fleksibilitet er viktig.
De lærerne som kan og vil gjøre noe nytt og 
annet gjør det, de som har tavleundervisning 
gjør det.
Harde flater, kunne vært mer liv, farger og 
kunst på veggene for eksempel.
A2042 er et godt eksempel på et annerledes 
rom, men har bare en vegg malt i en annen 
farge.
Gulvene er fra den gamle VGS, har vært både 
VGS og Lærerhøyskole. HiØ er glad i disse 
gulvene, de har en rustikk sjarm og forteller 
historien om bygget.
Undervisningsrommene fremstår som 
tradisjonelle, lite fleksible, lite egnet for 
studentaktiv læring, ikke attraktive.
Korridor og rom er veldig lukket, ikke innsyn. 
Hadde vært fint å kunne se inn.

FLEKSIBILITET BYGNING
E-gangen har vegger ut mot korridoren i 
betong og er dermed svært lite fleksibel. Men 
det er mulig å flytte på eller ta vekk veggene 
mellom klasserom.
De små atriumshagene er viktige 
dagslyskilder. Det er imidlertid mulig at noen 
av dem får glasstak og blir tilgjengelige for 
bruk fra innsiden.

TIL AVKLARING 
Samtidighet i bruk av undervisningsrom.
Samsvarer størrelsen på rommene med 
behov? Det er få store rom, mange små, gjør 
dette at auditoriene er de eneste mulige 
alternativ for større klasser?

MULIGHETER
Sett ut fra perspektivet på pedagogisk praksis 
kan disse rommene tilby mer hvis det er en 
ønsket retning å legge til rette for studentaktiv 
undervisning.
Vi kan slå sammen 2-3 rom for å få en større 
flate egnet for studentaktiv undervisning. Det 
er en gevinst i å få til dette for større grupper 
(det er uansett enklere for de små gruppene).
Noen rom kan beholde møbler, men vi vil 
anbefale andre typer bord, ikke helt rigide 
firkantede bord i rom der man ønsker 
dynamikk og fleksibilitet. Bord med hjul vil for 
eksempel bedre legge til rette for at de flyttes. 
Bord som er mer asymmetriske vil se fine ut 
selv om de ikke står på geledd. 
Oppgradering av vegger og møbler, bruk av 
farger for å skape atmosføre og variasjon 
anbefales.

UNDERVISNINGSFLØY5
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Det er ca. 9 atrier i plan 1 av ulike størrelser. 
De fleste av disse har en utsmykning.
Noen har opprinnelig vært tilgjengelig for 
daglig bruk, i dag er dørene låst.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Brukes uterommene? Nei, men det er ønske 
om å bruke dem mer.
Uterommene er små perler, man kan jo ha en 
hengekøye ute for eksempel?
Atriene er små kunstrom, bør åpnes for en 
mer åpen campus.
Tenk om vi kunne gå ut for å trekke luft, eller 
gå ut for å trekke lys – hvis det var glasstak 
over.

MULIGHETER
Atriene beriker virkelig campus, men de er 
kun for øyet og overhodet ikke for bruk. Dette 
er veldig synd. De bør absolutt tas i bruk. Det 
er mange ulike måter. Vi kan ikke se store 
utfordringer knyttet til kunstverkene, men 
dette kan Statsbygg se på i samarbeid med 
KORO (Kunst i offentlig rom).

• Solslikking - hengekøyer, utemøbler i 
sørveggen. Stort nett som man ligger oppe 
i lufta i.

• Bevegelse - klatrevegg, ribbevegger, 
vippebrett, henge og slenge, gynge - det å 
bare være ute og få litt bevegelse

• Utekontor for både studenter og ansatte. 
Pergola med bord og benker, 
strømuttak. Sitte ute og skrive.

• Glassoverbygg på et par - skape luftige 
lysbobler inne i tette korridorer, slik som 
fløy E. Sosial sone for studenter.

ATRIUM6
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Fløy G består primært av spesialrom. Blant 
annet rom for naturfagene, for musikk og for 
kunst og håndverk.
I tillegg ligger Fremmedspråksenteret her, 
med mange små kontorer rundt et lukket 
atrium.

INNSPILL FRA BEFARING
Gåturen besøkte «barnehagerommet», men 
bygningsmessig befaring dagen etter gikk 
innom alle undervisningsrom. Her fremheves 
noen av spesialrommene.
Det er mye gull i disse rommene, de 
representerer det helt romlig konkrete i ulike 
fag på barne- og ungdomsskoler. Slik er de i 
seg selv eksempler. Spørsmålet er hvor ofte 
studentene trenger disse eksemplene, og om 
ikke disse rommene også må brukes mye mer 
generelt? Det fremheves at den viktigste 
praksisen foregår ute i skolene.
Bygningsmessig innspill ved gåtur er at det er 
mange tette korridorer, lite transparens, 
områdene rundt mangler åpenhet. Gullet er 
svært lite synlig.

Det er også deler av arealet som er tettet 
igjen med små klynger av kontorer. Her er alt 
lys fra atriumshagene utestengt, kun overlys 
over ståbord i mørk møteplass. Se foto med 
blå barkrakker.
Kunstavdelingen har fine kvaliteter som 
absolutt bør forsterkes og tas mer i bruk.

SPESIALROM / HELE FLØY G7
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FLEKSIBILITET BYGNING
Hele fløy G er strukturelt lite fleksibelt med 
betongvegg mot korridorer, men veggene 
mellom rom kan flyttes eller fjernes.
Det er 3 områder som har fastmontert 
brukerutstyr eller infrastruktur som det ikke 
anbefales å flytte på: Sløydsalen, 
naturfagsrom med ventilasjonsbehov og 
musikkrommene som er bygget som lydtette 
rom for øving. Men det er mulig å sette disse 
tre som faste utgangspunkt og å tenke mer 
innovativt i arealene rundt. Et tidligere 
skolekjøkken er bygget om til «Future
Classrooom».
Arealet med arbeidsplasser er fleksibelt ved at 
alle vegger her kan fjernes

TIL AVKLARING 
Hvilke spesialrom skal campus ha her? Hva 
slags praksis skal vi undervise i? Kan vi dele 
mer på spesialrommene?

MULIG MÅL? 
Større grad av deling enn i dag av 
spesialrom. Øke bruken. Øke fleksibiliteten i 
området.
Gjøre arealene mer synlige, transparente.

MULIGHETER
Fløy G representerer den praksisnære 
pedagogikken. Vi tror den skal løftes frem 
fremfor å fjernes. Synliggjøres og deles, se 
om bruken kan økes.

Mange av rommene har fine kvaliteter, men 
hvis de kun brukes når det er viktig å vise 
praksis blir det for sjelden.

Kan man tenke seg hele fløy G som et 
praksisnært læringsstrøk? Det vil si ta det i 
bruk mye mer utenom formell 
undervisning. Lage rom mer fleksible slik at 
de er gode å jobbe i etter 
undervisning. Fremheve noen andre kvaliteter 
enn det som ellers finnes på campus.

Fremmedspråksenteret oppleves som 
bygningsmessig dysfunksjonelt. Her er det 
svært lite dagslys og åpenhet ut mot korridor. 
Anbefalt å teste løsning med å åpne dette 
arealet helt, legge en funksjon der som tåler å 
være åpne, da har vi et flott sted, miniutgave 
av Palmehaven – kanskje for studenter.

I innspill til kunnskapsgrunnlag mener LU at 
det er helt essensielt at man har 
spesialrommene i G-fløyen. Naturfag består 
av biologi, fysikk og kjemi og har derfor behov 
for tilgang til spesialrom/labber. Utover dette 
foreslår LU å omgjøre fremmedspråksenteret 
til arbeidsplasser for masterstudenter.

SPESIALROM / HELE FLØY G7
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Palmehaven består av et åpnet atrium med 
overlys. Deretter en smultring av kontorer mot 
3 fasader. Noen mindre støtterom; kopi og 
kjøkken midt i. Ansatte ved lærerutdanningen.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Tradisjonsrik, sosial plass i lærerutdanningen. 
Et identitetsareal, men brukes mindre enn for 
10 år siden. De yngre bruker det mer enn 
kantinen. Palmehaven er topp sted for fest. Et 
spesielt rom med unike kvaliteter.

Det er imidlertid dårlig akustikk, selvsagt pga. 
glasstaket. Og det kan bli veldig varmt om 
sommeren.
Lærerne trenger et eget område og vil ikke 
nødvendigvis ha studentene inn i 
Palmehaven.
Det er 60 ansatte tilhørende dette arealet, 
men for få kontorplasser. Her har vi lukkede 
dører. Nye C2 skulle være forbeholdt 
lærerutdanningen, men de mindre kontorene 
og åpne flater gjorde at mange valgte å bli 
sittende i eksiterende lokaler her nede.

Innspill: Man kan åpne opp kjøkkenet mot 
sittearealet, droppe møterommet ved siden av 
og åpne hele sonen. Da kan kjøkkenet bli en 
del av fellesarealet med flere sittegrupper.
Kontorene er store og lukkede.

FLEKSIBILITET BYGNING
Strukturen i Palmehaven er som en smultring, 
med en bærende ring rundt det åpne atriets 
takvinduer og søyler i hvert hjørne i 
forbindelse med denne.
Det er teglstensvegger inn mot kontorer, men 
vi tror ikke disse er bærende. Det er uansett 
noen muligheter med å åpne opp deler eller 
hele teglstensveggen.

TIL AVKLARING
Sjekke om teglstensveggene er bærende

MULIGHETER
Palmehaven er et unikt bygningsmessig 
element med det store overlyset. Det er i dag 
historisk tilknyttet lærerarbeidsplassene, og 
denne historien trenger ikke fjernes, men det 
er interessant å se på arealet som en del av 
en større rik helhet som skal komme alle 
ansatte til gode. Overlyset, varmen, kanskje 
fuktighet hvis mye planter, er egenskaper som 
funksjoner som legges her bør tåle. Kan man i 
større grad utnytte dette, gå mer mot et 
Orangeri? En felles kafé for alle?

Den ytre smultringen stenger av all kontakt 
med ute og dørene holdes stort sett lukket 
Det oppleves nesten som et fengsel. Vil 
fremtidens unge arbeide i denne type 
omgivelser? Her er det mange fine måter å se 
for seg en rikere og mer variert løsning.

ARBEIDSPLASSER PALMEHAVEN8
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Arealene ble besøkt ved bygningsmessig 
befaring og ikke på gåtur. Vi så hovedsakelig 
på studentdelen, samt på noen få kontorer og 
den sosiale sonen for ansatte. Institutt for 
informasjonsteknologi er hjemmehørende her.

Fløyen består av ytre side med kontorer, indre 
kjerne og fasade. Innover mot campus er 
undervisningsrom og uformelle 
studentarealer. Sentralt i kjernen mellom 
ansatte og studenter ligger Makerspace.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Innspillene her er hentet fra et senere intervju 
med studenter samt de vi møtte ved 
befaringen.

Det er generelt stor stolthet og mye 
engasjement rundt Makerspace. Også 
studenter fra andre institutt som har venner 
hjemmehørende her trekker gjerne til 
«Enigma» arealet som er den uformelle sonen 
vist på øvre foto.
I tilknytning til denne ligger også et lukket 
arbeidslandskap for studenter.
Vi var ikke inne i klasserom i fløy D annet enn 
i Makerspace og noen spesialrom.

Den sosiale soner er ombygget i senere år og 
fremstår som plassert på et godt sted som et 
knutepunkt. Den er også noe synlig og 
tilgjengelig for studenter. Det er en god miks 
og transparens mellom ansatte og 
studentarealer i denne fløyen fordi de deler 
korridorer.

FLEKSIBILITET BYGNING
Fløy D er fleksibel ved at det ikke er mange 
betongvegger som vi kan se her. Alle kontorer 
har lettere vegger seg imellom.

TIL AVKLARING
Det kan virke som IT-studenter jobber mye 
hjemme, stemmer dette?
Mange opptatt av digitalt godt utstyr og har 
kanskje dette rigget opp hjemme. Men de 
som er på campus kan synes å foretrekke å 
jobbe inne i Makerspace selv om de ikke 
behøver rommet. Dette sier noe nyttig om hva 
som foretrekkes.

MULIGHETER
Det meldes fra studentene ved intervju at 
slike løsninger som i fløy D bør finnes også 
mye mer sentralt. Dette ønsker de seg mye 
mer av.

ARBEIDSPLASSER + MAKERSPACE FLØY D9
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Plan 2 hovedakse har 20-22 grupperom, noen 
åpne soner og et lukket areal i enden som 
disponeres for innovasjons arbeidsplasser for 
en fast gruppe.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Arealet ble besøkt ved befaring med 
eiendom/Statsbygg, men ikke med brukere på 
gåtur. Vi fikk imidlertid innspill fra 1. års 
studenter vi møtte på befaring og i intervju 
med 6 studenter senere:
Det er mange biler på parkeringsplassen, men 
vi ser ingen studenter. 
De vi møtte der likte å lukke døren og de 
nevnte at det var god plass.  
Våre betraktninger:
Arealet er lite i bruk når vi er der (pga korona), 
men det meldes at grupperommene brukes.
Korridoren og hele planet oppleves lukket og 
øde. Flott arkitektur, men den tar litt 
overhånd. Lite dagslys kommer inn i 
grupperommene. De er alle svært enkle, like 
og noe triste på innsiden.
Mellomrommene mellom grupperom er 
sparsomt og lite hensiktsmessig møblert. Det 
oppleves spartansk og etterlyses jevnt over 
mer «varme rom» på hele campus, men det 
er spesialt tydelig her.
Åpent rom over blå boks med rundt bord 
rapporteres derimot som populært.

FLEKSIBILITET BYGNING
Arealet har en tydelig arkitektonisk identitet 
som kan hemmer fleksibiliteten noe. Det er et 
vakkert areal, men det er øde. Hvis man ser 
forbi dagens løsning og tenker at man i 
samme stil kan åpne mer opp så er det 
mulig.

TIL AVKLARING 
Bruksfrekvens er avklart under erfaringstall. 
De er mye booket, men vi vet ikke om de er 
så mye i bruk. Vi vet ikke om det er grupper 
som bruker dem eller om man jobber der 
alene. 

MULIGHETER
1. Tiltak bør være å se på helt annen bruk og 

møblering av de åpne sonene. Disse kan 
bli mer attraktive med rikere innredning.

2. Lang lukket korridor bør kunne åpnes noe 
opp. Både ved at noen av grupperom får 
fjernet de tette perforerte veggene, enten 
glassvegg inn, eller at noen rom også er 
åpne alkover.

3. Det lukkede rommet i enden for en utvalgt 
gruppe er et svært bra areal, her bør det 
enten være mye høyere bruk av dagens 
brukere, eller det bør absolutt deles.

4. Totalt kan plan 2 bli et veldig fint 
læringsstrøk, et sted studentene arbeider, 
men også med uformelle lommer. Det 
anbefales en større variasjon, være mer 
innbydende, varmere slik at studenter får 
lyst å sette seg ned.

GRUPPEROM PLAN 210
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Plan 2, fløy C er en ren kontorfløy. Etasjen er 
ny og ble bygget smal med små kontorer. I 
kjernen ligger det møterom og 
støttefunksjoner, i begge ender ligger det 
sosiale soner. Ved inngangen sitter 
studieveileder. 

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Ankomsten går inn i en sosial sone. Det er 
bra å møte fellesskapet med en gang, denne 
er trivelig og positiv. Men det meldes at den 
kan oppleves for intern for studenter eller 
eksterne som oppsøker fellestjeneste som 
studieveileder. Noen studenter strever også 
med å finne frem. 

Det kan være uheldig at sosial sone legges i 
enden av en lang korridor, hvor alle må gå 
forbi. Dette kan føre til at de, i utgangspunkt, 
individuelle kontorene også lukker dørene, 
eller begrenser innsynet for å unngå 
forstyrrelser. Dette skaper mørkere og mindre 
vennlige transportsoner enn nødvendig.

Det er heller ikke heldig at store møterom 
ligger midt inne i et arbeidsmiljø som dette. 
Det skaper trafikk og det kan samles for 
mange utenfor ett kontor. Store møterom er 
det få av og de bør være lett tilgjengelig for 
alle ansatte.

Men når det først er sosial sone i enden her 
forstår vi hvorfor i forhold til utsyn til 
natur. Denne er så fin at den kanskje bør 
deles med flere ansatte. 

FLEKSIBILITET BYGNING
Hele etasjen er reaktivt fleksibel. Det er kun 
kjernen i midten som ikke kan flyttes. Men 
fløyen er meget smal, dette gjør den mindre 
fleksibel. Men det er fortsatt mange mulige 
planløsninger her hvor de fleste vil være mer 
arealeffektive. Og flere kan dekke andre typer 
behov.

Plasseringen av den sosiale sonen i enden 
parkerer mulighet for gode åpne 
landskap. Fordi trafikken forbi vil forstyrre. Det 
kan eventuelt åpnes på den ene langsiden 
hvis man lukker for gjennomgangstrafikk.

TIL AVKLARING 
Etasjen er ny, skal den behandles i 
mulighetsstudien?
Arealbruk er ikke målt eksakt, men den anslås 
å ligge tett på 18-20 m2 som i plan 3. Altså 
langt over norm for kontor på 13-15 m2 for de 
interne kontorfunksjonene.

MULIGHETER
Lage en tydeligere «offentlig» sone ved 
inngangen. Her sitter studieveileder og andre 
med mye studentbesøk. 

Arealeffektivitet kan økes betraktelig. Selve 
løsningen med kontorer kler bygget godt, de 
kan også beholdes slik de er, men at man 
heller endrer bruksprinsipp slik at kontorene 
ikke har én navnelapp, men kan brukes av 
flere. Da øker arealeffektivitet uten fysisk 
endring.

ARBEIDSPLASSER PLAN 2, FLØY C11
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Plan 3, fløy A er en ren kontorfløy.
Administrasjon sitter i en ende og fagmiljøene 
språk, økonomi, samfunnsfag og organisasjon 
og ledelse i den andre. Etasjen en tradisjonell 
2 korridors cellekontorstruktur med mørke 
soner i midten. I en ende er det en stor sosial 
sone, flere små midt på.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Disse innspillene er fra dialogen i gåtur: 
Etasjen har blitt mørkere og tristere siden det 
ble bygget. Det er satt inn cellekontorer i 
stedet for små, uformelle møteplasser.
Overraskede få spiser lunsj her sammen.
Kontorene er litt små til å dele, men mye står 
tomt. Behov for flere kontorplasser, oppleves 
som dårlig utnyttet. Dette begrenses på grunn 
av unike nøkler til hvert kontor. Mulighet for 
bedre utnyttelse/deling av kontor ved å bytte 
ut låssystem. Hvordan disponerer man 
kontorer internt? 

Hvorfor er det gardiner foran glassveggene 
mot korridor spør noen i gåtur? Ofte et ønske 
fra ansatte. Det ser veldig stengt ut, men 
vi har ofte åpen dør når vi er på kontoret.
Hva kan vi få ut av arealet? Endre bruken? 
(Organiseringsknappen) Kanskje halvparten 
kan være «eide» kontorer. Hvordan trenger de 
ansatte å jobbe? Hvordan bør samspill med 
studentene fremmes?
Noe undervisning kan muligens 
«standardiseres» for studenter med green 
screen osv. Aktiviteten kan «eie» rommet = 
aktivitetsbasert.
Denne etasjen er ikke «ringer i vann», det 
sosiale stedet ligger langt unna midten.

FLEKSIBILITET BYGNING
Hele etasjen er meget fleksibel, det er kun 
kjerner med trapperom og WC som begrenser 
endringer.
Men etasjen er litt smal, noe som gjør 2 
korridorløp klønete hvis man åpner opp. Det 
er mulig å se for seg forskjøvet gangsone på 
deler av arealet.

TIL AVKLARING 
Hvor ligger det vann og hva er betong.

MULIGHETER
Endre hovedstrukturen til «ringer i vann»:
• Skape én sentral ankomst for alle ansatte i 

etasjen med ett sosialt treffested. Her er 
det mest lyd og aktivitet, og man opplever å 
se noen når man kommer – fremme ett 
fellesskap.

• La endene på bygget være stille, skjermet. 
Disse kan da også i større grad bli gode 
skjermede landskapssoner som dermed 
øker arealeffektiviteten.

• Vise et par alternativer hvor man ved en 
aktivitetsbasert løsning kan få til mange 
flere goder for den enkelte ved høyere 
variasjon og spesialsoner; slik som bedre 
rom for digital undervisning, veiledning osv. 
Disse må da eies av fellesskapet, deles.

ARBEIDSPLASSER PLAN 312
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Underetasje - 1 har fasader og 
kontorfunksjoner i fløy E og F. Det spesielle 
her er at det kun er én dagslys-fasade, mens 
den andre vender inn i kjeller. Flere av 
arealene har kun en smal stripe areal ved 
fasaden fordi resten er kjellerrom.

INNSPILL FRA BEFARING
Vi gikk ikke ned hit på gåtur med brukere, 
men tok det på befaringen dagen etter.
Her er det mye korridorer, mørkt, meget 
avsondret fra helheten, man opplever å gå i 
kjellergangene. Så dukker det opp 
kontorarealer når man åpner dører inn mot 
fasadene.

Her er det ingen sosiale soner, det er små 
slitne kopirom med vannkokere. Svært stor 
forskjell på å få en kontorplass her og en i nye 
plan 2. 

Det ligger en stor teatersal med relativt mye 
dagslys her nede.

ARBEIDSPLASSER OG TEATERSAL I SOKKEL13
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FLEKSIBILITET BYGNING
Selve kontorene er fleksible med vegger som 
kan åpnes imellom og det er ikke betong inn 
mot hvert kontor fra gangsonene.
Men kontorfløyene er ganske smale, innenfor 
dette arealet ligger det kjellerfunksjoner eller 
ikke utbygd areal. Dette reduserer hva man 
kan få til av gode kontorløsninger.

TIL AVKLARING
Hva skal finnes av funksjoner her 
nede? Hvilke funksjoner passer? Hvilke type 
brukere passer?

Teatersalen må avklares om den skal ligge på 
Remmen eller flyttes / brukes i Fredrikstad.

MULIGHETER
Hvis det skal sitte ansatte eller studenter her 
nede bør arealet bearbeides som en helhet 
med mer variasjon. Dagslyset må slippes inn. 
Korridorene her er ikke egnet for fremtidens 
nyansatte. Og det vil være fint mulig å 
transformere arealene.
Umiddelbart er det kanskje masterstudentene 
som best vil like å sitte i denne enden av 
bygget? Det vil antagelig også fungere om 
arealene åpnes mer opp. Det kan suppleres 
med veiledningsrom og sosial sone inn mot 
senter.

I et innspill til kunnskapsgrunnlaget fra LU er 
at kontorene i «dramagangen» er 
ettertraktede kontorer, fordi de er så romlige 
og har fin utsikt. LU mener også at det ikke er 
en god idé å plassere masterstudenter her da 
deres plasser bør ligge mye mer sentralt.

LU mener at det ikke er praktisk mulig og 
uhensiktsmessig å flytte dramasalen og 
dramaundervisningen til Fredrikstad. Denne 
type rom dekker et viktig behov for å drive 
kvalitetsmessig god undervisning innen ulike 
områder som for eksempel formidlings- og 
kommunikasjonsaktiviteter, drama- og 
bevegelselek med mer.

ARBEIDSPLASSER OG TEATERSAL I SOKKEL13
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TYPE AREAL, TILHØRIGHET OG BRUK
Hoveddelen av biblioteket er tradisjonelt med 
ankomstområde med en skranke, sideområde 
med søke-pc.
I mørkeste del er det en stor boksamling, ett 
lukket møterom som en boks midt i arealet.

Bakover finner vi stort, flott areal med 
langbord for studentarbeid, og på repos mot 
vindusfasaden er det lave 
sittemøbler. Biblioteket har 2 flotte nyere rom, 
Studentverkstedet og den bakre stille loungen 
med små «hus» som gruppealkover.

BRUKERINNSPILL FRA GÅTUR
Biblioteket har flotte kvaliteter, det er her det 
er flest studenter. Men det er fortsatt mye 
potensial. Det lyse repos foran vindu er 
populært, men kunne vært utnyttet 
bedre. Møterommet midt i har vi ikke sett 
noen bruke.
Studentene låner ikke bøker her, bruker det til 
gruppearbeid. «Jeg har aldri spurt en 
bibliotekar om hjelp». De lange bordene på 
siden er alltid i bruk, enten med gruppe eller 
alene. Båsene langs sideveggen i same 
område er lite brukt, de passer til en eller to 
personer, en gruppe på fire er for mange for 
en liten bås. Bordene inni egner seg ikke for 
data.
I den nye, stille arbeidssonen er det noen som 
jobber ofte. Rullestolbrukeren har aldri brukt 
det, men fant rampen nylig. Studentene vet 
ikke om det, veldig få som jobber der. Fint 
sted å jobbe i fred og ro. Isolert. Veldig god 
akustikk. Aktivitetsbasert areal for studentene.
Trappen ned til biblioteket har for lange trinn –
rar å gå i.

BIBLIOTEKET15
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FLEKSIBILITET BYGNING
Meget fleksibelt areal rent konstruktivt, det er 
en stor nok gulvflate til at det kan 
transformeres i stor grad.

TIL AVKLARING 
Hvor stor boksamling skal være tilgjengelig i 
dette arealet, kan noe settes annet sted?

Hva er det som gjør at båsene langs 
sideveggen ikke brukes i like stor grad som 
langbordene?
Bruken av midtre møterom?

MULIG MÅL?
Skal biblioteket bli Campus sitt primære studie 
areal? Øke kapasitet og tilrettelegging for 
gode studieplasser. Både for individuelt arbeid 
og grupper. 

MULIGHETER
Det er store muligheter i dette arealet til å 
nyskape fremtidens bibliotek.
Vi kan se for oss man i mye større grad 
innreder det for ulike studentarbeidsplasser, et 
godt spekter av gruppebord, avdelte soner og 
utnytte utsikt og lys for flere enn i dag.

Vi må se på totalt behov for 
studentarbeidsplasser. Er biblioteket 
hovedarealet, eller skal andre områder også 
brukes? Hvis biblioteket er det ene viktige, 
bør man vurdere å redusere boksamlingen til 
fordel for flere arbeidsplasser for studentene.
Studentarbeidsplassene må gjøres attraktive 
og varierte.

Et godt forbilde er U1 ved NTNU.
Møterommet bør utrustes slik at det tas i 
bruk. Idérom? Utstyr til idearbeid, eller 
annet? Hva vil studentene her trenge?
Biblioteket kan også være egent for veiledning 
av underviser.

BIBLIOTEKET15
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BRUK AV BYGNINGSMASSEN
3.2
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En tema som skal undersøkes nærmere i dette arbeidet er 
potensial for økt arealutnyttelse i eksisterende arealer. For å gjøre 
det trenger vi kunnskap om hvordan arealene brukes i dag. 

I dette kapittelet presenteres erfaringstall fra universitet- og 
høgskolesektoren og analyse av bookingdata fra HiØs
timeplanverktøy. 
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Kunnskapsgrunnlaget hva gjelder arealbehov, 
arealutnyttelse og arealkategorier baseres i 
denne campusutviklingsplanen i stor grad på 
erfaringstall.

I universitets og høyskolesektoren finnes det 
erfaringstall og nøkkeltall for overordnet 
arealbehov, erfaringstall på arealutnyttelse, og 
fordeling av areal mellom arealkategorier.

Kunnskapsdepartementets anbefaling knyttet 
til arealbehov per student på overordnet nivå 
er 8-12 m2 når det ikke er tatt hensyn til 
spesialrom som for eksempel laboratorietung 
utdanning.

Selv om campus Halden har noen få 
spesialrom, er det etter vår vurdering ikke 
spesielt arealkrevende spesialrom.

Med om lag 3.480 campusstudenter (2020), 
og om lag 32300 m2 bygg, vurderes campus 
Halden derfor å ligge innenfor nøkkeltall (9,2 
m2) for arealbehov.

Vi kan gjøre samme øvelsen for prognosert 
studentvekst (se side 20) frem til 2040. I 2040 
er det prognosert ca. 4200 campusstudenter. 
Fordelt på dagens bygg viser øvelsen en 
arealfordeling rett i underkant av nøkkeltall 
(7,7) for arealbehov. 

Her vil vi vise erfaringstall for arealutnyttelse i 
universitets- og høgskolesektoren, og 
romreservasjon for timeplanbasert 
undervisning ved campus Remmen.

På grunn av COVID-19 situasjonen kan vi 
ikke her gi tall på faktisk bruk i et normalår. 

Erfaringstall på romreservasjon er av samme 
grunn hentet fra vår- og høstsemester 2019. 

Tall fra romreservasjon har den svakhet at de 
ikke viser sammenheng mellom det som er 
reservert, og det som rent faktisk er i bruk. 
Erfaringsmessig er det en del overbooking, 
både på møte og grupperom, og på 
undervisningsrom (det reserveres til flere enn 
de som møter opp). 

ERFARINGSTALL  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN
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ERFARINGSTALL UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN

Statsbygg har gjennomført registreringer av 
bruk ved åtte universitets- og 
høgskoleinstitusjoner og totalt tolv campus.

Erfaringstall er hentet fra dette grunnlaget.
Utfordringer i sammenligningsgrunnlaget er at 
omfanget på registreringene varierer (hele 
campus, ett fakultet, bestemte funksjoner), 
registreringene er gjort ved forskjellige 
perioder i undervisningsåret og det er lav N.

I presentasjon av erfaringstallene brukes 
begrepene bruk, kapasitetsutnyttelse og 
romreservasjon. Under gis en kort beskrivelse 
av begrepene.

Bruk betyr her at det er registrert personer på 
plassen/rommet på 
registreringstidspunktet. Der det ikke er 
registrert personer er plassen/rommet ikke i 
bruk på registreringstidspunktet.

Kapasitetsutnyttelse forteller hvor mange 
plasser som er i bruk på 
registreringstidspunktet av totalt antall 
plasser.

Med romreservasjon menes reservering av 
rom, planlagt og tilfeldig.

Med utnyttelse menes hvor mye rommet er i 
bruk i tidsrommet for 
undervisning/reservasjon (kjernetid).

I andre campusutviklingsplaner Statsbygg har 
arbeidet med er rommet vurdert som fullt 
utnyttet når romutnyttelsen er på 75 prosent.

Bruk av undervisningsrom og auditorier
Bruk av begge romtyper er høyest kort tid 
etter semesterstart (cirka 60 –70 prosent 
utnyttelse).

For auditorier spesielt minsker bruken utover 
året og utnyttelsen er ofte lavere under 
eksamensperioden. Kapasitetsutnyttelsen 
(plasser i bruk) for auditorier varierer som 
regel mellom 15 og 40 prosent.

For undervisningsrom er fallet i bruken utover 
året mindre ettersom de også tas i bruk til 
eksamensavvikling. Kapasitetsutnyttelsen for 
undervisningsrom er som regel noe høyere 
enn for auditorier.

Bruk av grupperom
Bruken av grupperom er høyest mot slutten 
av semesteret og i forkant av 
eksamensperioden (cirka 60 til 75 prosent 
utnyttelse).

Kapasitetsutnyttelsen (plassutnyttelse) ved 
bruk varierer mellom 20 og 50 prosent. I deler 
av semesteret med høy timeplanlagt aktivitet i 
undervisningsrom og auditorier er bruken av 
grupperom lavere.

Bruk i arbeidssonen
Gjennomsnittlig bruk av arbeidsplassene 
ligger mellom 25-40 prosent. De samme 
erfaringstallene gjelder for registreringer 
gjennomført i andre sektorer.

Gjennomsnittlig bruk av møterommene ligger 
mellom 20 og 60 prosent.
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ERFARINGSTALL AREALBRUK OG TIMEPLANLEGGING

Data er hentet fra HiØs timeplanverktøy og 
analysert av Statsbygg i Power BI. På 
grunn av COVID-19 situasjonen er dataene 
fra vårsemesteret 2019 og høstsemesteret 
2019.

Data om romreservasjon forteller om den 
planlagte bruken av rommene i kjernetida, 
definert mellom 08:00-16:00. Dataene 
forteller ikke om faktisk bruk. 
Erfaringsmessig reserveres rom til flere 
personer enn de som faktisk er tilstede. 
Sammenhengen mellom reservasjon og 
faktisk bruk vises derfor ikke her.

Hovedtrekk bruk ved campus Remmen
Figuren under viser reservasjon av 6 
auditorium, 22 klasserom og 28 grupperom 
på campus Remmen vist som ukes-
gjennomsnittet per uke i vår- og 
høstsemesteret.

Generelt viser figurene en noe høyere grad 
av timeplanlagt aktivitet i høstsemesteret 
enn i vårsemesteret. Figurene viser en 
markant dropp i rom-reservasjonen når det 
er påskeferie og høstferie.

Det er svært lite forskjell mellom bruken av 
auditoriene og klasserommene, men det er en 
tendens til at auditoriene brukes noe mer enn 
klasserommene helt i starten av semestrene. 
Utover dette er bruksmønsteret nokså likt fra 
uke til uke og varierer fra en topp på ca. 60 % 
til en bunn på ca. 30 % i ordinær 
undervisningsperiode, utenfor 
eksamensperiode og ferier.

Planlagt bruk av grupperommene er jevnt 
over svært høyt i begge semestre med en 
utnyttelse tett opp mot 75 % - grensen som er 
grensen for full utnyttelse. Den jevnt høye 
utnyttelsen gjennom hele semester avviker fra 
tidligere analyser gjort for andre UH-
institusjoner der den typiske profilen for 
grupperommene viser lav utnyttelse i starten 
av semesteret som gradvis går over til høy 
utnyttelse i slutten av semesteret, i 
eksamensperioden.

vårsemesteret

høstsemesteret
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GRUPPEROMSRESERVASJONER

Alle 28 grupperom er plassert i sone A og er dermed samlet 
i en del av bygget. Alle grupperommene kan reserveres av 
studentene. Som vist i figuren til høyre er svært lite 
timeplanlagt aktivitet lagt til grupperommene. Det vil si 
aktivitet som er satt i timeplanen før semesterstart. Det er 
derimot en del ansattbestillinger, særlig i første halvdel av 
vårsemesteret. Dette er rombehov, meldt inn av ansatte, 
under semestret og etter at timeplanen er lagt. I 
høstsemesteret er det en klar overvekt av 
studentreservasjoner. Funnene fra denne analysen kan 
tyde på et behov for flere arealer for studentarbeid.

Den timeplanlagte grupperomsbruken avviker også stort fra 
funnene fra et tidligere FoU-prosjekt der rombruk ble målt 
av IR-sensorer og belegget ble estimert ut ifra antall 
personer målt i rommet opp mot rommets kapasitet i antall 
stoler. Utnyttelsen av høgskolens totale romkapasitet ble 
målt i perioden august til desember 2019 og viste en svært 
lav utnyttelse av høgskolens totale romkapasitet. Dersom 
reservert bruk er høy, men kapasitetsutnyttelsen er lav kan 
det tyde på et behov for mer fleksible arealer for 
studentarbeid enn det dagens grupperom kan tilby.
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Figurene til høyre viser totale reservasjoner 
av hhv. auditorier, klasserom og grupperom 
fordelt på avdeling i høstsemesteret 2019.

Auditoriene reserveres av avdelingene 
informasjonsteknologi, lærerutdanning og 
økonomi, språk og samfunnsfag. 
Reservasjonene er nesten likt fordelt mellom 
avdelingene.

Når det gjelder klasserommene er det en klar 
overvekt av reservasjoner fra avdeling for 
lærerutdanning. Det er ellers reservasjoner fra 
alle avdelinger, men med unntak av avdeling 
for informasjonsteknologi og økonomi, språk 
og samfunnsfag er reservasjonene noe mer 
sporadiske.

For grupperommene er det en klar overvekt 
av reservasjoner fra avdeling for 
informasjonsteknologi. I eksamensperioden er 
grupperomsreservasjonene noe lavere fra 
avdeling for informasjonsteknologi og høyere 
for avdeling for lærerutdanning. Dette kan 
tyde på høy grad av studentdrevet studie i 
avdelingen i løpet av undervisningsperioden 
som avtar i eksamensperioden, der 
grupperommene sannsynligvis hovedsakelig 
reserveres til eksamensforberedelser.

RESERVASJONER FORDELT PÅ AVDELING
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TILSTAND, TEKNISKE INSTALLASJONER OG 
ENERGIFORSYNING

3.2
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I anmodningsbrevet fremgår det at bygningsmassen bør 
utvikles til et lavenergibygg med minst mulig utslipp.

I dette kapittelet beskrives byggets tekniske tilstand, 
energiforsyning og forbruk .
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TEKNISK TILSTAND, INSTALLASJONER OG ENERGIFORSYNING 

Fakta om HiØs bygningsmasse

Energimerke Hovedbygg:

Varmeanlegg
Fra 2005, vannbåren med radiatorer, 
energikilden er El og Bioolje. 

De fleste rom har bevegelsemeldere som 
styrer lys, varme og kjøling, unntaket er bygg 
6 Lærerutdanningen og Idrettshall.

Til oppvarming av varmtvann brukes CO2 
varmepumpe.

Kjøleanlegg
Fra 2005, ventilasjon har kjøling og de fleste 
seminar og kontorer har i tillegg kjølebafler. 

Ventilasjon 
Fra 2005 med unntak av anlegg 
360.015,360.016 og 360.017 som er fra 2018, 
så har vi et som betjener idrettshallen 360.014 
fra 1973. Anlegg 360.001 til 360.013 har fått 
nye EC motorer.

Brann 
Bygget er helsprinklet og har heldekkende 
brannvarslingssystem.

SD
To typer SD et for romstyring og et for 
tekniske anlegg

Teknisk tilstand
Detaljert tilstandsanalyse har SB og HiØ
planlagt å starte opp med i februar, mulig 
ferdigstillelse i mars. Dette vil gi en detaljert 
oversikt over tilstanden av bygningsmassen.

Fakta om studentboligene

Studentboligene som SiØ eier er bygget med 
bærekonstruksjoner i massivtre. Massivtre
skaper et godt inneklima, mindre 
klimagassutslipp og har svært god 
brannmotstand.

Prosjektet er bygget i passivhusstandard etter 
NS 3700. Det er benyttet bergvarme med 
varmepumpe for oppvarming. Over 60% av 
oppvarmingsbehovet hentes ut av dette 
systemet.

Muligheter 

Energiløsninger
I dag er det ikke lagt opp til en 
fjernvarmetrase til Remmen. I Halden er det i 
dag en fjernvarmeledning fra renseanlegget 
på Refne til sentrum For å finne ut av om det 
er mulig er det flere ting som må avklares; 
kartlegging av behov, kapasitet fra 
renseanlegg, konsesjon, mulig trase og 
lønnsomhet.

Mulighetene for felles varmesentral med SiØ
bør undersøkes nærmere.

Påbygg
Det er tidligere bygget en ekstra etasje på 
eksisterende bygg, i prosjektet C2. Byggets 
bæreevne må undersøkes og 
detaljprosjektertes for å si noe sikkert om 
muligheter for og kostnader ved eventuelle 
påbygg.

Om energimerke

Energikarakteren gir en rangering av 
bygningen eller boligens energitilstand 
sammenlignet med tilsvarende bygninger.

D – G Bygninger som er bygget under eldre 
forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke 
er utbedret, vil normalt få en karakter nederst 
på skalaen.

Energikarakteren fastsettes etter en 
standardisert beregning, hvor det er 
bygningens kvaliteter og tekniske 
installasjoner som betyr noe. Hvor mye energi 
som faktisk brukes påvirker derfor ikke 
karakteren. 
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3.2

REISEVANER OG MOBILITET
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Halden campus ligger i utkanten av Halden by. En tema som skal 
undersøkes nærmere i dette arbeidet er mulighet for bedre kobling 
med byen, herunder kollektivtilbud, gs-vei og andre 
kommunikasjonsmessige muligheter.

I dette kapittelet beskrives dagens forbindelser mellom Halden 
campus og Halden sentrum. Sweco har bistått med å utarbeide en 
spørreundersøkelse for å kartlegge reisevaner. Den er 
oppsummert i dette kapitelet, og ligger ved som et eget vedlegg. 
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DAGENS FORBINDELSER MELLOM CAMPUS OG HALDEN SENTRUM 

Det tar ca. 11 minutter å sykle fra HiØ til 
togstasjonen (34 for gange) og 15 minutter 
motsatt vei (38 for gange). Dette er grunnet 
stor stigning i terreng opp mot 
Høyskolen. Bussen som stopper ved 
inngangen til campus har timesfrekvens 
mellom 06-17 på hverdager. Høgskolen og 
Smart Innovation Østfold AS tilbyr gratis taxi 
ved enkelte togankomster/avganger på 
morgen og ettermiddag mellom togstasjonen 
Halden campus. Tilbudet gjelder for 
studenter, ansatte og gjester.

Høgskolen i Østfold har anskaffet elbiler som 
kan brukes av både ansatte, studenter og 
øvrige innbyggere. Bilene er forbeholdt 
ansatte i tidsrommet 08.00 – 16.00 på 
hverdager, men utover dette kan de også 
leies av studenter og øvrige innbyggere.

Halden kommune har tilsvarende tilbud, 
mellom klokka 8.00 og 16.00 er bilene 
reservert til kommunalt ansatte. I helgene og 
på kvelden gjør utleiefirmaet Moveabout de 
samme bilene tilgjengelig til utleie for 
innbyggere i Halden som trenger en bil i en 
kortere periode. Halden kommune leier også 
ut elsykler til turister og innbyggere. 

Lags Remmenbekken går det en turvei ned 
mot fjorden og til Halden sentrum. Veien 
Remmen har også et potensial til å bli brukt 
som en forbindelse mellom campus og 
sentrum. Det mangler en lenke på 
strekningen for å gjøre det mulig. 

På campus i dag er det 837 p-plasser, 
parkering er gratis.  
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Gang og sykkelvei 
skal etableres

Sti langs 
Remmendalen

Remmen
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OPPSUMMERING AV REISEVANEUNDERSØKELSE (RVU) 

Hensikt
Hensikten med reisevaneundersøkelsen er å 
kartlegge hvor målgruppene bor, hvordan de 
reiser til og fra studiestedene og hvorfor de 
velger de transportløsningene de gjør. Målet 
med undersøkelsen er å finne ut om det er et 
potensiale for mer miljøvennlige løsninger.

Reisevaneundersøkelsen for Høgskolen i 
Østfold, campus Halden/ Remmen er utført av 
Sweco på vegne av Statsbygg og Høgskolen i 
Østfold. 

Videre arbeid
Det skal utarbeides en mobilitetsplan, 
der RVU-en gir viktige inngangsdata. 
Informasjon om bosted vil også være nyttig i 
arbeidet for å vurdere om det er tiltak for å 
bedre forhold for gange, sykkel eller kollektiv 
som gir størst effekt.

Reisemiddelfordeling
En stor andel (71 % + 3 % = 74 %) av de 
ansatte kjører bil til jobb. De fleste kjører 
alene. Også blant studentene er det mange 
(41 % + 12 % = 53 %) som kjører bil. Flere av 
studentene (12 %) enn av de ansatte (3 %) 
har med passasjer i bilen.

Tabellen til høyre viser Reisemiddelfordeling 
for studenter og ansatte ved Høyskolen I 
Østfold - campus Halden/remmen.

Reisemiddelfordelingen blant de ansatte er 
omtrent som på arbeidsreiser i Sarpsborg og 
Fredrikstad, som ble kartlagt i den nasjonale 
RVU-en i 2013/2014.

Sammenlignet med landet for øvrig er det noe 
mer bilkjøring, og noe lavere andel som reiser 
kollektivt, med sykkel eller til fots.

De fleste reiser som de gjør fordi det er 
raskest (70-80 % svarte dette), og enklest 
(50-70 %). Noen nevner også manglende 
kollektivtilbud ved bosted (20 %) og ved 
campus (10 %).

Korona

Undersøkelsen ble gjennomført i september 
2020, da koronapandemien fremdeles 
påvirket hverdagen. Deltakerne i 
undersøkelsen ble spurt om 
koronapandemien påvirket reisevanene. 35 % 
av studentene og 26 % av de ansatte svarte 
bekreftende på dette. Sammenlignet med 
september 2019 (uten korona) var det i 
september 2020 færre reiser. Tendensen er 
tydeligst blant studentene. Andelen som reiste 
kollektivt, falt betydelig i koronapandemien, 
mens andelen som reiste med bil, økte.
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OPPSUMMERING AV REISEVANEUNDERSØKELSE (RVU) 

Potensial for at flere skal reise mer 
miljøvennlig
Når det gjelder muligheter for mer 
miljøvennlige reiser i fremtiden, viser det seg 
at mange av studentene ikke visste om at 
Høgskolen tilbyr utleie av elbiler på kvelder og 
i helger. 33 % sier at de ikke visste om 
tilbudet, men at det er noe de vil vurdere å 
bruke. Tilsvarende tall for de ansatte er 15 %. 
Tilbudet om gratis transport mellom 
jernbanestasjonen og campus er godt kjent. 
64 % av studentene og 90 % av de ansatte 
kjenner til tilbudet. Det er likevel mange som 
mener at tilbudet ikke er aktuelt, av andre 
grunner enn at avgangstidene passer dårlig.

Mulige tiltak
Deltakerne ble spurt om hvilke tiltak de så for 
seg for at reiser skulle bli mer miljøvennlige i 
fremtiden. Det ble ikke gitt alternativer.

En stor del av forslagene dreier seg om 
forbedret kollektivtransport i form av økt 
frekvens, avganger som passer bedre med 
timeplan, flere holdeplasser nær campus og 
lavere pris for studenter. Parkeringsavgift for 
bil er også nevnt. I tillegg foreslår man tiltak 
for sykkel i form av garderobe, lås på 
sykkelskur og strøing av gang- og 
sykkelveger om vinteren. Omtrent halvparten 
av de spurte sa at de ville redusere sin bilbruk 
om tiltakene ble gjennomført. 
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CAMPUSOMRÅDET

Campus Halden er en del av byen og regionen det ligger i, 
sammenkoblet gjennom infrastruktur, by- og samfunnsstruktur, 
nærings- og kulturliv. I kapittelet beskrives campus, gjeldende 
reguleringsstatus, omkringliggende områder og relevante 
utviklingsplaner.

Mer attraktive utendørsarealer er etterspurt i anmodningsbrevet og 
på gåturen som er gjennomført med enkelte ansatte og studenter. 
For å få oversikt over campusområdet er stedets karakter og 
aktiviteter i utearealer kartlagt. Innspill fra gåtur er oppsummert.

I 2018 gjennomførte Statsbygg en kartlegging av biologisk 
mangfold på eiendommen. Rapporten er kort oppsummert, og 
ligger ved som et vedlegg. 
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CAMPUS OMLAND

Campus avgrenses av BRA – veien i vest og 
nord. Vest for BRA - veien ligger et større 
område som er regulert til næringsområde. I 
dag er det etablert en kunnskapspark her, 
med inngang vis a vi hovedinngangen til 
høyskolen. I reguleringsplanen fremgår det 
at Kunnskapsbasert virksomhet skal 
prioriteres i dette området. 
Vest og nordvest for campus er det 
nåværende boligbebyggelse og større 
områder som er avsatt og regulert til bolig. 
I øst avgrenses campus av et 
naturvernområde og Remmenbekken. I sør 
avgrenses campus av Svinesundveien. 
Remmenbekken fortsetter sørover på andre 
siden av veien. På begge sider av bekken 
ligger Remmendalen naturreservat.

Relevante utviklingsplaner
Nye studentboliger på campus skal etter 
planen stå ferdig i 2021 og består av et bygg 
på 16 etasjer. Samskipnaden ønsker å 
planlegge et byggetrinn to med plass til ca. 
200 studentboliger. Samskipnad har en 
vedtatt strategi om at studentboliger skal 
lokaliseres på campus. I tillegg ønsker SiØ å 
undersøke muligheten for å etablere et eget 
studentsenter. SiØ planlegger et 
mulighetsstudie.
Halden kommune planlegger en ny 
brannstasjon vest for campus. 
På Halden stasjonsområde har Bane NOR 
Eiendom og Halden kommune gjennomført 
en mulighetsstudie som viser ulike måter å 
bygge ut stasjonsområde på.
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Visualisering av nye studentboliger sett 
fra HiØs bygningsmasse (kilde: AF gruppen) 

Ny brannstasjon

Halden stasjonsområde
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GJELDENDE 
REGULERINGSSTATUS
Campusområdet omfattes av 3 reguleringsplaner. 

Formål
Innenfor G-562, som gjelder dagens campusbygg, er 
det ikke muligheter for å utvidet bygget på bakkeplan 
fordi reguleringsplanen har byggegrenser som følger 
dagens bygg, 

I det nordøster hjørnet er det regulert et reserveareal 
for høyskolen (G-587). Område er regulert 
til offentlige bygg: Høyskole (30 % BYA). Liten del 
brukt til parkering i dag, bygget ut mellom 2017-2019. 
Området har vist seg å ha dårlige grunnforhold med 
kvikkleire.

Høyde og utnyttelse 
Reguleringsplanen inneholder bestemmelser om at 
maksimal byggehøyde innenfor byggeområdet er 4 
etasjer for inntil 30% av bebyggelsen. Utover dette er 
maksimal byggehøyde 3 etasjer. Innenfor denne 
bestemmelsen er det muligheter for å bygge i høyden 
noen steder.

Næringspark vest for campus 
Vest for vei BRA - veien er det regulert et større 
område til næringsbebyggelse. I felt A-C, lille farge er 
det tiltatt lett industri /kontor /undervisning /forskning. 
Kunnskapsbasert virksomhet som kan samvirke 
positivt med høyskolen skal prioriteres foran annen 
virksomhet. 

Ny brannstasjon på Remmen
Vest for krysset BRA veien og Svinesundveien er det 
varslet oppstart av detaljregulering for Ny 
brannstasjon (Plan id: G – 730). Tiltakshaver er 
Halden kommune v./ Eiendomsavdelingen. Hensikten 
med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny 
brannstasjon/ beredskapssenter.
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UTEOMRÅDER – STEDETS KARAKTER

Landskapskarakter
Naturvernområdet som grenser til campus i øst 
ligger i en markant forsenkning i terrenget med 
bekkeløp og høy, tett vegetasjon som bidrar til å 
gi campus sterk landskapskarakter som bør 
opprettholdes. Øvrige arealer på campus er store 
og åpne, noe som gir god oversikt og mye synlig 
himmel. Kontrasten mellom den tette 
vegetasjonen i øst forsterker den visuelle 
virkningen av de åpne arealene i vest, gir en 
naturlig avgrensning til området og skaper 
romfølelse til forskjellige uteplasser langs 
østsiden av høyskolebygningen. Derfor bør 
denne virkningen vurderes opprettholdt.

Landemerker og trerekker 
Høyskolebygningen skiller de åpne flatene i nord 
og sør. Det karakteristiske inngangspartiet danner 
et landemerke som er godt synlig ved ankomst 
sørfra langs hovedveien. Trerekker leder mot og 
markerer hovedinngangen. Dette elementet har 
potensial til å forsterkes, i tillegg kan 
trær benyttes til å skape eller forsterke 
landskapsrom på campus for øvrig.

Studentboligenes volumer er forankret i 
vegetasjonsfeltet i øst. Den nye boligblokken som 
er under oppføring, vil overstige trærnes høyde 
og bebyggelse i området og dermed danne et 
landemerke for campus.

Parkeringsflater
Store flater er asfalterte og benyttes til parkering. 
Disse bør vurderes brutt opp med treplantinger 
eller annen vegetasjon for å dempe den visuelle 
virkningen av parkeringsformålet.
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UTEOMRÅDER – AKTIVITETER
Opphold
Det er mange benker og sitteplasser på 
campus, men plasseringen og utformingen av 
disse er av varierende kvalitet.

Potensialet er imidlertid stort for bedre 
tilretteleggelse av oppholdsplasser ved 
enkelte innganger, samt etablering av 
skjermede sitteplasser i tilknytning til eller 
med utsyn mot både naturområdene og 
aktivitetssonene.

Fysisk aktivitet
Det er tilrettelagt for fysisk aktivitet 
noen steder, men variasjonen er begrenset. 
Aktivitetsområder på campus er kartlagt med 
innspill fra brukere (se illustrasjon til høyre). 
Tyngdepunktet av uteaktiviteter og 
samlingspunkter er lokalisert mellom 
campusbygget og studentboligene. 
Campusområdet har mange 
store gressletter hvor det ikke er tilrettelagt for 
noe spesiell aktivitet. Det er derfor potensial 
for utvikling av både eksisterende 
aktivitetsområder og å tilrettelegge for nye 
aktiviteter på deler av dagens gressflater for å 
skape flere og et mer variert tilbud på 
campusområdet.

Stier og gangveier 
Det er mange stier og gangveier som gir 
mulighet for å forflytte seg omkring på 
campus, men utformingen inviterer ikke til 
aktivitet som ikke er formålstjenlig. Nettverket 
av veier og stier gir imidlertid mulighet for å 
skape løyper som kan benyttes til rekreasjon 
og fysisk aktivitet. Gangveiene på campus er 
ikke planlagt med hensyns på universell 
utforming og kan by på utfordringer enkelte 
steder for funksjonshemmede.

Innganger og tilgjengelighet
I tillegg til hovedinngangen på vestsiden av 
bygningen er det flere innganger i nord og sør. 
Hovedinngangen er lett å finne, men 
hierarkiet til de resterende dørene er utydelig 
på den måten at det er lite som skiller de 
sekundære inngangene fra andre dører.
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UTEOMRÅDER – VERN OG RISIKO

Kulturminner
Campus har et kulturminne på selve tomten. Dette 
er en automatisk fredet gravhaug datert fra 
Jernalder som ligger på en fjellknaus nord for 
høyskolebygget. Sør-vest for campus er det flere 
felt med funn fra eldre steinalder.

Biologisk mangfold
I 2018 ble det gjennomført kartlegging av 
biologisk mangfold på eiendommen.

Viktige Naturtyper for naturmangfold 
Med viktige naturtyper menes her naturtyper som 
kan inneholde sjeldne og truede arter og 
vegetasjonstyper, spesielt artsrike områder eller 
andre habitater av stor verdi for naturmangfold. 

Det ble kun funnet to rødlistede arter på 
eiendommen. Alm (Ulmus glabra) og ask 
(Fraxinus excelsior) er begge vurdert som sårbare 
(VU) på grunn av sterk tilbakegang. Kartleggingen 
anbefaler at det etterstrebes at rødlisteartene på 
eiendommen bevares. Trær med potensial for å 
bli store bør skjøttes som livsløpstrær. Kartlegging 
av livsløpstrær vises i kartet til høyre. 

Fremmende og skadelige arter 
Med fremmede arter menes arter på 
Fremmedartslista 2018, tidligere kalt 
«Svartelista». De registrerte artene har høy og 
svært høy risiko for naturmangfold, og det er viktig 
å begrense eventuell spredning. De fleste 
forekomstene er relativt begrenset, og lokalitetene 
er stort sett omgitt av plen og harde flater. 

Naturvernområdet og Remmendalen
naturreservat
Arealene vest for Remmenbekken er regulert til et 
naturvernområdet. Naturvernområdet henger 
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sammen men Remmendalen naturreservat som 
fortsetter på den andre siden av vegen nord for 
campus. Naturreservat strekker seg langs 
bekkedraget og ned til fjorden. Formålet med 
naturreservatet er å bevare et område med truet, 
sjelden og sårbar natur, og med særlig betydning 
for biologisk mangfold i form av en spesiell 
naturtype i en bekkedal med variert edelløvskog 
med rikt jordsmonn, dødved og et tilhørende rikt 
dyreliv. 

Grunnforhold
Kvikkleire på tomten er en stor barriere 
for eventuell videre utbygging av Høyskolen i 
fremtiden. 
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CAMPUSOMRÅDET INNSPILL/ØNSKER FRA GÅTUR

Stedfestede kommentarer:
1. For lite parkering for ansatte.
2. Tidligere plassering for basketballbane og 
volleyballbane som var hyppig brukt, det er et 
stekt ønske om å få dette tilbake.
3. Bommen er en barriere for rullestolbrukere 
og gjør naturområdet ved campus 
utilgjengelig
4. Gangstien har en for bratt helning for 
rullestolbrukere.
5. Kunst og håndverk trenger et lager slik at 
materialer og avfall ikke oppbevares på 
uteplassen.
6. Ønsker seg en tilgjengelig sti til og langs 
elven.
7. Ønsker at frisbeegolfmålene utvikler seg til 
å bli en hel frisbeegolfbane
8. Håper at volleyballbaner som er fjernet pga. 
byggeområdet blir satt opp igjen.

Generelle kommentarer:
- Ønsker gode sitteplasser og møteplasser 

ute tilknyttet campus.
- Ønsker tilrettelegging for opphold i 

naturen på østsiden av 
høyskolebygningen.

- Savner mulighet for flere forskjellige 
aktiviteter rund på campusområdet.

- Flere idrettsanlegg (volleyball, basketball 
med mer.)

- Det er dårlig kollektivforbindelse fra 
campus til sentrum

- Ønsker mulighet for å låne frisbee på 
skolen.
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Del 5
OPPSUMMERING & ANALYSE 

3.2

I dette kapittelet oppsummeres kartleggingen. Styrker og svakheter beskrives sett i 
forhold til Høgskolen i Østfolds målsettinger for campusutvikling som er beskrevet del 3. 

Punkter fra anmodningsbrevet trekkes frem igjen for å peke ut relevante funn og forslå 
prinsipper og videre arbeid i neste fase.  Analysen avsluttes med spørsmål som flyter 
opp og som bør diskuteres ved utarbeidelse av mulighetsstudie og 
campusutviklingsplanen for Halden campus.  
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OPPSUMMERING KARTLEGGING - BYGNINGSMASSEN

SYNLIGHET OG ÅPENHET

Campus er i utgangspunktet godt planlagt 
med en ankomstsituasjon som er godt synlig 
og inviterer inn. Bygg A fremstår som en 
samlende campusakse som kobler de ulike 
fløyer.
Det er imidlertid ikke opplagt hva som finnes 
på campus av faglig kjernevirksomhet. De 
ulike fløyer oppleves avskjermet og 
lukket. Det er så godt som ingen rom det er 
mulig å se aktivitet i. Bygg A er altså åpen, 
men resten av komplekset er et konglomerat 
av korridorer, delvis i betong og med tette 
dører.
Dette gjelder også arbeidsplassarealer. Disse 
er spredt på 4 plan og på ulike fagretninger. 
Det dukker opp kontorer på mange lite 
egnede steder. Kontorer i sokkel oppleves 
mørke og lukkede, altså det motsatte av 
synlig og åpen.
Det er et bredt bygg med stort sett kontorer 
langs fasadene, dette gjør at rommene i 
midten blir mørke med lav brukskvalitet. Et 
større fokus på utnyttelse av dagslys fra atrier 
vil kunne heve kvalitet og arealeffektivitet 
mye.
Spesialrom er bortgjemte og lite synlige, og 
lite delt på tvers av brukere.

SAMBRUK OG EIERSKAP

For studenter ser det ut som god sambruk til 
fellesarealene slik som kantine, bibliotek, 
alkover, grupperom. De har én fløy med delte 
klasserom – fløy E. Her er rommene ganske 
strippet for farger og fremstår som ikke eid av 
noen, og fremheves som lite trivelige.

De andre undervisningsarealene er alle 
tilhørende ulike studieretninger, med primært 
brukere innenfor egen fagretning. Når disse 
arealene også er lite transparente og ikke 
inviterer inn forblir de brukt kun av en mindre 
andel studenter.

Eierskap kom tydeligst til syne i Makerspace
ved Institutt for Informasjonsvitenskap. Her 
møtte vi stolte studenter og en tydelig faglig 
identitet. Alle er velkomne hit, men det er lite 
brukt av andre. Makerspace ligge langt inne i 
en fløy tilhørende sin studieretning.

For ansatte arealer gjelder det samme, 
eierskapet er til kontoret. Og de fleste 
avdelinger har egne sosiale områder. Mange 
av disse ligger lengst inn i avdelingen, lengst 
unna inngangen og oppleves som interne og 
lite tilgjengelige for andre.

FLEKSIBILITET BYGG

Generelt et lite fleksibelt campus med mange 
korridorer i betong. Den har en god 
hovedstruktur og det er mulig å gjøre en del 
endringer innenfor de ulike fløyer.  

Fløy A både plan 1 og 2 har et tydelig og flott 
arkitektonisk grep som kan hemme tiltak. Det 
er fint mulig å spille med dette og lage nye 
gode løsninger. 

Arbeidsplassfløyene er ganske smale, noe 
som gjør dem mindre egnet til mange ulike 
arbeidsplasskonsepter. De kan med omhu 
åpnes opp som delvis landskaper, delvis 
lukkede soner

FLEKSIBILITET i BRUK

Det er ingenting som hindrer ny organisering 
og bruk av de arealene som finnes. Det er 
kun noen få spesialrom, sløydsal og 
naturfagsrom som er stedbundne ved tyngre 
infrastruktur. De andre har stort sett 
brukerutstyr som kan flyttes. Det er også helt 
fint mulig å skifte funksjoner på fløyer, det 
som er grupperom kan bli ansatte areal, det 
som ansatte areal kan bli studentareal.

Det er viktig å diskutere hvordan delt bruk av 
arealer i stor grad kan lette belastningen på å 
få plass til flere,  samt at det kan gi økte 
kvaliteter og mer variasjon til flere.

AREALEFFEKTIVITET

Det er store arealer som ikke tas godt i bruk, 
de er sparsomt møblert eller møblert slik at 
ingen setter seg der. Dette gjelder ved 
ankomstsonen, campusaksen innover med 
store åpne mellomrom som brukes lite.  
Biblioteket kan tas i bruk i mye større grad til 
studentarbeidsplasser. 

Grupperomsfløyen i plan 2 har mange like 
rom som vi er usikre på effektiv bruk av.

Det brede bygget med atrier for dagslys er lite 
arealeffektivt når det legges kontorer rundt 
hele kanten og sperrer dagslyset samt 
fordeler mange m2 på relativt få brukere

Det går mye areal fordi funksjoner dupliseres, 
det ligger sosiale soner i mange ender av 
korridorer hvor de heller kunne hatt en felles 
midt på. Det å legge fellesfunksjoner i enden 
av et bygg gjør det dessuten vanskelig å få til 
arealeffektive landskapsløsninger fordi det 
skapes gjennomgangstrafikk.

Kontorer er hoved løsning på arbeidsplasser.  
Dette vet vi gir arealbruk utover arealnormen. 
Hvis de i tillegg ikke har fullt belegg er dette 
en svært lite arealeffektiv løsning. Med mindre 
man bytter på å bruke dem slik at de har 
høyere belegg og er tilgjengelig for flere.
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MØTEPLASSER

Det er godt med areal egnet for å skape gode 
møteplasser langs campusaksen/fløy A, samt 
kantine og bibliotek.
Kantine trenger å tilby mat og drikke utover 
kveldene for ta studentene skal kunne bruke 
campus etter undervisningstid.

Biblioteket kan utnyttes i høyere grad. Det er 
et populært sted allerede.
Alkover utenfor Aud Max virker som en av de 
mest populære uformelle møteplasser for 
studenter.
Møteplasser for ansatte er varierende, for 
noen fløyer er det nesten for mye i forhold til 
antall som bruker det, i andre er det lite. Det 
vil være smart å teste ut møteplass for 
ansatte også som ett fellesskap.

ATTRAKTIVITET – TRIVSEL

Oppsummert meldes det inn at man ønsker 
seg flere «varme rom» Arkitektur og identitet 
ved dette campus er flott, men oppleves 
kanskje stringent og 
kjølig for mange. Mellomrom og steder hvor 
det kunne vært naturlig å sette seg ned 
oppleves som lite inviterende, og brukes 
dermed kun for gjennomfart. På gåtur 
etterspør spesielt studentene farger, møbler 
som er gode, som innbyr til å mingle, spill, 
bevegelse, og ikke minst en kaffebar. Det 
finnes areal, men det er ikke så mange steder 
de har lyst å være. Biblioteket fremheves som 
det beste stedet.

LÆRINGSAREALER

Det er mange undervisningsrom som fremstår 
som gamle, små og slitne. Alle rom i fløy E er 
tradisjonelle og relativt like. «Future
Classrooom» i fløy G er et unntak. Det er et 
stort potensial på å øke kvalitet i både 
funksjoner og design på klasserom. De 
fremstår som rigide og tradisjonelle og innbyr 
ikke til studentaktive løsninger.

Det er mange auditorier. Det bør sjekkes 
hvordan belegg og samtidighet er på disse og 
om alle skal beholdes. Det er fint mulig å 
transformere noen av disse til team auditorier.

Det er få store rom med flatt gulv, noe som er 
smart for å få en mer aktiv undervisning som 
kan ta de store kullene som vanligvis havner i 
auditoriet.  

Det er godt med grupperom i plan 2, men det 
mangler helt arealer for mer skjermede og 
individuelle  studentarbeidsplasser – som 
kanskje er viktig for masterstudenter. Det er et 
spørsmål om hvordan man best mulig bruker 
dette store arealet i plan 2

SPESIALROM

Spesialrommene ligger enten ved 
Lærerutdanning samt ved 
Informasjonsvitenskap. Av disse er det kun 
ventilasjon og spesielle faste innretninger som 
gjør dem lite flyttbare. Kun sløydsal og 
naturfagrom har noen slike begrensninger.
Vi kan altså i stor grad tenke fritt mht. hvor de 
legges.

Det etterspørres å kartlegge hvor mye de 
brukes, hvordan skal de brukes i fremtida?

Det er godt mulig å se dem for seg mye mer 
fleksible og mindre smalsporet enn i dag, slik 
at bruken kan øke noe utover kun de timene 
de faktisk har sin spesialfunksjon.

ANSATTEAREALER

Ansattearealene er plassert ved respektive institutt, 
de varierer i kvalitet, men alle er basert på 
individuelle kontorer. Det er 2 større områder i plan 
2 og 3 med rene kontorfløyer. Disse er enkle å 
analysere. Plan 3 bruker ca. 20 m2 pr person på 
den delen som er interne kontorer + 
støttearealer. Hvis man skal følge Statsbyggs 
normtall på samme funksjoner bør vi ned på 10-13 
m2 pr person. Plan 2 er nyere bygget med mindre 
kontorer, men har omtrent samme tall. Så lenge 
alle fasader tettes med enkeltkontor øker ikke 
arealeffektiviteten så lenge man ikke kan utnytte 
også det bakenfor bak til arbeidsplasser.

Det ligger mange kontorer spredt, de er ikke målt 
opp, men de vil ligge på ca. samme arealbruk, ca. 
20 m2 så lenge det er kun individuelle kontorer 
med 1:1 eierskap.

Med blikk på fremtid vil det være behov for andre 
typer tilbud til ansatte, tverrfaglige prosjektsoner, 
mer areal for felles forskning, tilgjengelige 
fokusareal for flere som i dag mangler det. Hvis 
arealbruken må ned må tilbudet likevel opp.

Et stort spørsmål er om det i fremtid skal ligge 
arbeidsplasser distribuert sammen med 
undervisningsarealer, eller om vi er tjent med å 
klynge arbeidsplass på tvers av fag i større grad.

Det andre store spørsmålet er hvilken 
arbeidsplassløsning som kan takle vekst innenfor 
eksisterende areal og samtidig øke tilbudt kvalitet.

OPPSUMMERING KARTLEGGING - BYGNINGSMASSEN
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OPPSUMMERING KARTLEGGING - UTEOMRÅDER OG MOBILITET

UTEOMRÅDER 

Campusområdet er plassert i et område med sterk 
landskapskarakter med en kontrast mellom den 
tette skogen og det åpne landskapet. 
Uteområdene byr på naturopplevelser, men det 
åpne landskapet rundt høyskolebygningen kan 
føles «for stort» og setter dermed ikke naturlige 
rammer for lune oppholdsplasser.

Studentene ved HiØ ønsker seg flere aktiviteter 
og møteplasser på campus sine uteområder. 
Aktivitetene som finnes på campus i dag ligger 
spredt, og sitteplassene er av variert kvalitet.

Det er mange gangveier i området, men 
utformingen inviterer ikke til aktivitet som ikke er 
formålstjenlig og er heller ikke planlagt med 
hensyn på universell utforming.

Høyskolebygningens hovedinngang danner 
et godt synlig landemerke, men de sekundære 
inngangspartiene kan være vanskelig å finne frem 
til.

Studentparlamentet skriver i innspill til 
kunnskapsgrunnlaget at utearealene også burde 
utformes med tanke på lavterskeltilbud som f.eks. 
en asfaltert bane for stikkball, rulleskøyter og 
basketball. At utearealene kan brukes mer til 
utegym som alle, både studenter på boligene, 
lokalbefolkningen og studentene som ikke bor på 
campus kunne brukt. I tillegg er de opptatt av at 
grøntområdene utgjør en viktig undervisnings- og 
læringsarena for en del fagområder i LU, for 
eksempel kroppsøving, naturfag og 
kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet. 

REISEVANER / INTEGRERING MED BYEN

Halden campus ligger ca. 2 kilometer fra Halden 
stasjon. RVU viser at sammenlignet med landet 
for øvrig kjører ansatte og studenter ved HiØ 
Halden noe mer bil enn i resten av landet.

HiØ og Halden kommune har flere tilbud som 
felles taxi på enkelte avganger mellom Halden 
stasjon og campus, og utleie av elbil og elsykkel. 
RVU viser at ikke alle studenter kjenner til 
Høgskolen i Østfolds tilbud, og at noen vil vurdere 
å bruke det nå som de kjenner det. I RVU kom det 
flere forslag til tiltak for at reiser skal bli mer 
miljøvennlig.

Både Halden kommune og Statens vegvesen 
jobber med tiltak for å utbedre gang- og 
sykkelforbindelser mellom campus og Halden 
stasjon.

Kollektivtilbudet i Østfold er generelt ikke godt nok 
tilrettelagt for studenter. Studentparlamentet  
beskriver i innspill til kunnskapsgrunnlaget at for 
studentene betyr mangel på kollektivtilbud direkte 
at de bruker campus mindre. For studentene som 
kjører bil til campus betyr det for eksempel at 
mange velger å ikke bli igjen på skolen når 
studentfrivilligheten (herunder Halden 
Studentsamfunn, avdelingen og linjeforeninger) 
har arrangementer med alkohol. Og studentene 
som benytter kollektivtilbudet har ikke muligheten 
fordi frekvensen av avganger ikke samsvarer med 
når arrangementer gjennomføres. I tillegg til at et 
er behov for avganger som passer bedre med 
timeplan, flere holdeplasser nær campus og 
lavere pris for studenter, må også kollektivtilbud 
som samsvare med studentenes ønskede bruk av 
Campus og Halden som studentby også utenfor 
skoletid. 

UTVIKLING AV CAMPUSOMRÅDE

Økt arealbehov skal løses innenfor dagens 
bygningsmasse, det vil si at Høgskolen i 
Østfold ikke har behov for nye bygg. I 
gjeldende reguleringsplan åpnes det for å 
bygge på i høyden noen steder. 

Studentboliger er et viktig bidrag for å skape 
et helhetlig læringsmiljø. På lengere sikt 
mener SiØ at det er behov for flere 
studentboliger. SiØ har gjennom samarbeid 
med studentorganene snakket om at det er 
ønskelig å samle studentfunksjoner i et eget 
bygg. Et studentsenter med feks adm, 
studentvelferd/ kommunikasjon, rådgivning og 
helse, møtefasiliteter, etc. SiØ trekker frem at 
et slikt senter kan frigjøre noe areal i dagens 
bygningsmasse som brukes av SiØ og 
studentene i dag.

På deler av campusområdet er det regulert 
inn områder til offentlig bygg høyskole, men 
mye kvikkleire gjøre det usikkert hvorvidt det 
er mulig å bygge på arealene. Også regulert 
naturvernområde og vernet gravhaug 
begrenser mulighetene for videre utvikling av 
campusområdet.

I området rundt campus er store områder 
avsatt og regulert til bolig og kunnskapsbasert 
næring. Bortsett fra ny brannstasjon, pågår 
det ingen større utviklingsprosjekter rundt 
campusområdet.

BÆREKRAFT

Arealbruk

Rom og arealer som står mye tomme, 
representerer uutnyttede ressurser. 
Retningslinjer for utforming og bruk av arealer 
kan brukes for å sikre arealene får en høyere 
utnyttelse.

Gjennomgående effektiv utnyttelse av alle 
fysiske nøkkelfunksjoner og arealressurser 
som inngår på campus, både i og utenfor 
undervisningstiden er bærekraftig 
ressursbruk.

Energibruk

Dagens energiattester og tilstandsrapporter er 
gamle og har dermed liten verdi. I forbindelse 
med arbeidet med å bli sertifisert som 
miljøfyrtårn utarbeides en miljørapport, den 
skal være ferdig i løpet av mars 2021.

En detaljert tilstandsrapport for HiØs
bygningsmasse vil være ferdig på samme 
tidspunkt.
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ANALYSE VIKTIGE FUNN VS. EFFEKTMÅL

• Campus Remmen har et godt utgangspunkt med store og 
tilgjengelige arealer både ute og inne for å romme stor aktivitet, 
arrangementer, samfunnsliv og studentliv.

• Stort potensial for økt aktivitet ved inngangssonen, ta i bruk 
«eksamenskontoret».

• Alkovene for studenter, «mellomrommene» utenfor Aud Max er 
et godt eksempel på levende og aktive arealer som er mye i 
bruk.

• Kantinen er populær, har et variert i tilbud og ligger sentralt 
plassert. Potensiale kan utnyttes både inne og utenfor kantinen.

• Biblioteket er populært, det er nylig oppgradert fine bakarealer i 
biblioteket med en mer stille karakter. Stort potensial i biblioteket 
hvis deler av boksamling kan tas ut til fordel for 
studentarbeidsplasser og andre uformelle læringsstrøk.

• Det er flere veldig fine sosiale områder for ansatte.

• Store areal tilgjengelig for å anlegge aktiviteter på uteområdet.

• Gressflatene gir mulighet for å forsterke romlig virkning 
og ledelinjer med treplanting og annen vegetasjon.

• Campus ligger i et område med sterk landskapskarakter som kan 
by på forskjellige naturopplevelser.

• Dagens og fremtidige studentboliger på campus bidrar til å skape 
et levende campus gjennom tilstedeværelse av studenter på 
campus hele døgnet.  

• Campus Remmen kan for noen oppleves å ligge avsides, og 
dermed ikke tas nok i bruk utenom kjernetid/kjernebrukere.

• Det kan oppleves stille og lite levende ved ankomst, alle folka 
finnes bak lukkede dører. Endel arealer oppleves kjølige og lite 
inviterende, lite egent for aktiv bruk.

• Lite synlig kjernevirksomhet. 

• Vanskelig å finne frem til fagavdelinger. Vanskelig å finne frem 
til ansatte, uklare soner for interne- eksterne i ansatte 
områdene.

• Få soner egnet for samhandling mellom studenter, fagansatte 
og eksterne samarbeidspartnere.

• Ansatte sine sosiale soner er spredt utover, noen veldig fine, 
noen fraværende, men det er ingen som tilbyr Ett fellesskap for 
ansatte på Halden.

• Mangler helt areal for masterstudenter og det det mangler gode 
«hjemmeområder» som får studenter til å ville bli på campus 
etter undervisning.

• For en del ansatte er kontorene perifert plassert (i sokkel) og 
uten sosiale områder.

• Campusområdet kan oppleves «for stort» og åpent. Mangler 
lune oppholdsplasser med gode kvaliteter og som 
ivaretar menneskelig skala.

• Utforming av uterom inviterer ikke til aktiviteter som ikke er 
formålstjenlig.

• Aktivitetene på campus ligger spredt.

• Høyskolebygningen har mange innganger. Hovedinngangen er 
tydelig markert som et landemerke, men hierarkiet av de 
resterende inngangene er noe utydelig fra utsiden 
av bygningen.

CAMPUS SKAL VÆRE ØSTFOLDS LEVENDE 
KUNNSKAPSSENTER - ET STED SOM SKAPER 
STOLTHET OG ENGASJEMENT

LEVENDE

• Gjennom å legge til rette for sosial tilhørighet og faglig 
felleskap mellom studenter og ansatte 

• Gjennom å tilby moderne, tilgjengelige og innbydende 
arealer for individuelt arbeid og faglig samhandling

• Gjennom synliggjøre aktivitet og tilbyr arenaer for 
samarbeid med næringsliv, lokalsamfunn og  regionen

• Gjennom å være et sted for fremtidsrettet faglig utvikling 
og utveksling i et nasjonalt og internasjonalt 
kompetansemiljø

+ -
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• Gjennom å understøtte faglig arbeids- og studentaktivitet

• Gjennom å tilby gode arbeidsplasser som tilrettelegger 
for tverrgående fysisk og virtuelt samarbeid

• Gjennom å tilby «state of the art» verktøy og arealer for 
profesjonsrettet og innovativ forskning og undervisning

• Gjennom å utvikle hvert campus som en inngangsportal 
til hele høgskolen.

• Det fremheves løsninger ved institutt for 
Informasjonsvitenskap, både Makerspace, samspill mellom 
uformelle og formelle rom og egne arealer for 
studentsamarbeid viser en kombinasjon som er mer 
fremtidsrettet enn klasseromsløsningene i de eldre 
korridorene.

• Nye løsninger som «Future Classrooom», 
barnehagerommet er fine initiativer.

• Bakre del av bibliotek har fått veldig gode nye løsninger, 
både en datalab og det «myke» stille bak-arealet med små 
huler for samarbeid.

• Det er stor grad av tradisjonelle og lite fleksible 
undervisningsrom som ikke fremmer studentaktive 
læringssituasjoner.

• Stor avstand mellom monotyper av undervisningsareal gjør 
sambruk og veksling mellom ulike læringsformer vanskelig.

• Dagens kontorløsninger tilbyr lite variasjon og fleksibilitet i 
bruk.

• Ingen soner egnet for samhandling mellom studenter, 
fagansatte og eksterne samarbeidspartnere.

• Lite synlige arealer tilrettelagt for forskning. Lite 
«infrastruktur» for forskning. Få eller ingen egnet for 
sambruk av ulike miljø.

• Mangel på fleksible og/eller multifunksjonelle uterom 
begrenser undervisningsmuligheter utenfor klasserommet.

• Utviklingsmuligheter for flere studentboliger og 
studentsenter på campus er uavklart.

+ -FREMTIDSRETTET

CAMPUS SKAL LEGGE TIL RETTE FOR FLEKSIBLE, 
FREMTIDSRETTEDE OG STUDENTAKTIVE 
UNDERVISNINGS OG SAMHANDLINGSFORMER

ANALYSE VIKTIGE FUNN VS. EFFEKTMÅL
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• Gjennom å understøtte arealeffektivitet

• Gjennom å legge til rette for økt deling og sambruk

• Gjennom å understøtte brukernes funksjonelle og 
sosiale behov i studie- og arbeidshverdagen

• Gjennom å ivareta nærmiljøet

• Gjennom å utvikle hvert campus i dialog med 
omgivelsene.

• Et flott campus med høy arkitektonisk verdi i løsninger og 
kvaliteter på utførelse. I forhold til bærekraft vil vi spesielt peke 
på fin gjenbruk av de opprinnelige skolebygningene som er 
integrert i nyere byggetrinn.

• Et konsentrert campus med ett bygg hvor mye samles rundt én 
akse – det ligger til rette for å få til mer sambruk og deling pga. 
korte avstander for de fleste.

• Mange store åpne arealer langs campusaksen/inngangssonene 
som bør kunne utnyttes til mer aktivitet.

• Campus har allerede fin variasjon i tilbud for både ansatte og 
studenter, ved både introverte og ekstroverte områder, fine 
utearealer og en tak som uteareal som kan utnyttes mer.

• Dagens og fremtidige studentboliger på campus kan gi god 
sambruk og deling på funksjoner og arealene kan utnyttes 
døgnet rundt. I tillegg gir det mange studenter kort reisevei 
mellom undervisning og bolig. 

• Atriene er fine, tilfører kontakt ute- inne, og de er et potensial for 
mer utnyttelse.

• Etablerers solceller på taket i løpet av 2021. 

• Bærekraftige studentboliger bygget med bærekonstruksjoner I i 
massivtre. Samt bruk av bergvarme. 

• Det er lite sambruk og deling i dag. Det går mye unødig areal fordi 
funksjoner dupliseres, blant annet at det ligger sosiale soner i mange 
ender av korridorer hvor de heller kunne hatt en felles midt på.

• Spesialrom ligger perifert og brukes kun av fagavdelingene.

• Løsningene for ansatte har ingen fleksibilitet for vekst. Ikke 
arbeidsplassarealer nok for besøkende.

• Arbeidsplassløsningene har lite variasjon, all plass er brukt på en type 
rom, cellekontoret. Det er lite areal igjen for prosjekt, samhandling 
osv. Ikke areal vist for «infrastruktur for forskning» utover kontoret for 
hver person.

• Det er ikke nok arealer for masterstudenter.

• Uforholdsmessig høy arealbruk på ansatte-arealer med individuelle 
kontorer for alle. Løsningen i eksempel fra plan 3 bruker ca. 20 m2 mot 
anbefalt 13 m2. Dette er +7 m2 ekstra for hver ansatt. Arealrammen for 
studenten ligger gjerne ikke på mer enn dette pr. student.

• Mange kontorer langs fasader mot atrium hindrer dagslys og gir lav 
kvalitet i arealene innenfor, samt lav arealutnyttelse.

• Gangveiene på campus er ikke planlagt med hensyns på universal 
utforming og kan by på utfordringer enkelte steder for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.

• Kollektivtilbud med få avganger.

• Store asfalterte flater benyttes til parkering og skaper en negativ visuell 
opplevelse.

• Bruk av bioolje til oppvarming (spisslast). 

• Ikke utnyttet potensial for studentaktiviteter/møteplasser som bidrar til 
trivsel innendørs og utendørs. 

+ -
CAMPUS SKAL UTVIKLES FOR ØKT ØKONOMISK-, 
SOSIAL- OG MILJØMESSIG BÆREKRAFT

BÆREKRAFTIG

ANALYSE VIKTIGE FUNN VS. EFFEKTMÅL
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ANALYSE AREALBRUK ANSATTEAREAL

KORT OM AREALNORM

Kontorbygg innenfor statlig virksomhet har en 
ramme på arealbruk på 18-23 m2 pr person. 
For UH sektoren gjelder dette «kontordelen» 
av bygningsmassen. 

Hva vil «kontordelen» si (grønn i diagrammet 
helt til høyre): Alle typer arbeidsplasser, 
prosjektrom, møteplasser, sosiale soner og et 
lite utvalg møterom som ligger tett på. Videre 
alle nærlager, kopirom, wc, vanlig hverdags 
garderobe. Og ikke minst de gangsonene
som binder dette sammen. Til sammen utgjør 
dette10-13 m2 (50 - 57% av totalen)

Videre vil fellesfunksjoner slik som vestibyler, 
møterom, garderober, kantiner osv. ligge 
andre steder i bygget og også være delvis delt 
med studentene. For kontordelen bidrar 
ansattes ramme med ca. 4 m2 ( 17%) av sin 
ramme til dette.

De siste 6 m2 ( 26%) er byggets øvrige 
nødvendige infrastruktur. Dette kalles påslag 
av «brutto netto faktor» ved nybygg.
Det inkluderer all vertikal kommunikasjon og 
generelle gangsoner, tekniske rom og sjakter, 
samt konstruksjons arealer slik som vegger 
osv. Illustrasjonen under viser Statsbyggs 
norm på 32 m2 fordelt på disse 3 kategoriene,

DAGENS AREALBRUK PLAN 3

En enkel sammenlignings metode ut fra dette 
er å sjekke arealeffektiviteten på en av 
kontorfløyene ved Remmen. Den er ut fra 
normen satt til 10-13 m2 pr person (den 
grønne delen i Statsbyggs diagram nede til 
venstre). 

Kakediagrammet under viser plan 3 fløy A på 
Remmen.  Dette tilsvarer kun den grønne 
delen, altså det som i normen er ca. 13 m2.  I 
kakediagram er det i tillegg oppdelt i blått for 
kontorer, oransje for møteplasser og grått for 
gangsoner og div. Alt dette er det som skal 
regnes inn i «kontordelen»

KONSEKVENS AREALBRUK PLAN 3

Dagens planløsning i plan 3, fløy A viser 84 
kontorer, det meldes at noen av de åpne 
sonene er endret til kontorer.   Vi anslår derfor 
90 kontorer / 90 ansatte.

Da blir regnestykket slik:

1800 m2 : 90 = 20 m2 pr arbeidsplass.

Det er et overbruk på 7 m2 pr arbeidsplass. Til 
sammenligning er rammen for studenter ved 
NTNU nå 6,5 m2 pr student. For 
profesjonsstudenter kan den være mellom 6,5 
– 12.  Vi kunne altså fått inn areal for opp mot 
100 studenter på det som overforbrukes her.  

Med en norm på arealeffektive løsninger på 
13 m2 pr person vil et areal på 1800 m2 kunne 
gitt plass for 140 ansatte på dette planet. 

MULIGHETER

En respons er å ikke forholde seg til normen 
og en annen er å be om mer, men når 
kartleggingen viser at det ligger så mye over 
normen må vi se på andre løsninger, vi har 
noen valg:

A. Endre fysisk konsept, det vil si fortette

B. Endre organisering / brukskonsept, det vil 
se ulike former for deling,  både av rom og 
i tid  

C. Begge deler

Tidsaspekt på slike endringer vil imidlertid 
kunne gå over lang tid.  

• Arbeidsplass 1200 m2 

Diverse 600 m2

34 %

66 %

1800 m2
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Studentperspektivet 

OVERORDNET
Det skal være attraktivt for studentene å 
tilbringe mest mulig tid på campus. Det 
grunnleggende er at
campus skal fremstå egnet for den 
undervisning som skal gjennomføres og at 
campus knytter studentene til
høyskolen. Studentene skal oppleve en klar 
merverdi av å tilbringe tid på campus 
sammenlignet med å
følge undervisning digitalt hjemmefra. 
Campus skal understøtte både faglig aktivitet 
og sosialt samvær og
arealene skal fremstå som fleksible, moderne 
og innbydende for studentene.

• Ikke bare sted å lære, men sted å være. 

UNDERVISNING

Bygningsmassen skal i størst mulig grad 
tilrettelegges for bruk av fremtidens 
undervisningsformer. Førende trender i så 
måte er økt digitalisering og økt bruk av 
studentaktive læringsformer.

Undervisningsarealene må kunne kombinere 
behovet for tradisjonell forelesningsbasert 
undervisning og den økende bruk av 
læringsformer der studentene tar en mer aktiv 
rolle. Til dette trengs det fleksible 
undervisningsarealer som enkelt kan tilpasses 
forskjellige læringsformer.

Undervisningen ved høyskolen skal være 
praktisk rettet og arbeidslivsrelevant. 
Undervisningsarealene skal inneholde soner 
hvor studentene kan anvende/tilegne seg 
kunnskap i en praktisk sammenheng. 

Sonene skal være egnet til å skape 
samhandling mellom studenter, fagansatte og 
eksterne samarbeidspartnere. Sonene skal i 
størst mulig grad fremstå som felleseie for 
fagavdelingene og ikke som proprietære 
arealer. Samtidig vil fagavdelingenes innspill 
være førende for hvilken funksjonalitet sonene 
skal ha.

Prosjektet må bygge videre på høgskolens 
dialog om realiseringen av en sone for 
«Future Classrooom» tilknyttet 
lærerutdanningene.

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

• Tradisjonelle og lite attraktive 
undervisningsrom. Få store, mange små 
rom.

• Lite fleksibilitet både i bygningsstruktur med 
betongvegger og lite fleksible løsninger 
inne i rom.

• Stor avstand mellom monotyper av 
undervisningsareal gjør sambruk og 
veksling mellom ulike læringsformer 
vanskelig. 

• Ingen soner egnet for samhandling mellom 
studenter, fagansatte og eksterne 
samarbeidspartnere.

• Få faglige soner som fremstår som 
felleseie for fagavdelingene og ikke som 
proprietære arealer.

• Stor forskjell og stor spredning på 
spesialrom.

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

• Fra buss til Buzz
Rommene skal fasilitere større fleksibilitet i 
undervisningen samt mer studentaktivitet.

• Større variasjon mellom ulike 
undervisningsrom, mulig klynging til større 
felles læringsstrøk for å få dette til. Blande 
formell og uformell læringssituasjon i 
samme område.

• Klynge aktivitet fremfor tilhørighet. Det vil 
si samle samme type fasiliteter på tvers av 
utdanning; ett verksted for.., ett verksted 
for… tilgengelig for alle.

• Ved nye behov; felleseie; Det som 
etterspørres av nye løsninger bør deles av 
alle, ikke tilhøre avdelinger.

• Sambruk ulike brukere; Blant annet; 
Profesjonelle, gode arbeidsområder, dette 
kan være HUBs for prosjektteam både av 
ansatte, studenter og eksterne.

• Utfordre grensesnitt student og ansatt; 
Utfordre veiledningssituasjonen; den 3. 
kategori av tilhørighet mangler; 
veiledningsrom som både ansatte, Phd og 
studenter kan bruke.
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Overordnet
Det skal være attraktivt for studentene å 
tilbringe mest mulig tid på campus. Det 
grunnleggende er at
campus skal fremstå egnet for den 
undervisning som skal gjennomføres og at 
campus knytter studentene til
høyskolen. Studentene skal oppleve en klar 
merverdi av å tilbringe tid på campus 
sammenlignet med å
følge undervisning digitalt hjemmefra. 
Campus skal understøtte både faglig aktivitet 
og sosialt samvær og
arealene skal fremstå som fleksible, moderne 
og innbydende for studentene.

• Ikke bare sted å lære, men sted å være. 

Studentarbeidsplasser

Arealene skal inneholde soner hvor 
studentene kan jobbe faglig. De faglige 
øktene kan både være heldagsøkter eller 
kortere økter mellom den organiserte 
undervisningen. Det skal både tilrettelegges 
for gruppearbeid, individuelt arbeid i en 
uformell atmosfære og uforstyrret individuelt 
arbeid. Fokus skal være på de to førstnevnte.

Det er aktuelt å tilrettelegge dedikerte, men 
fleksible soner, for masterstudenter og 
stipendiater.

Studentmiljø

Arealene skal være innbydende for 
studentene og trekke dem til campus. Det er 
derfor viktig med godt tilrettelagte service-
tilbud og sosiale soner som innbyr til 
fremmøte og samvær. Lokalene bør også 
inneholde arealer som kan fungere godt til 
studentaktiviteter på kveldstid. Det skal være 
mulig å gjennomføre mindre 
kulturarrangementer i arealene.

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

• Godt med grupperom i plan 2, men disse er lite 
variert og fyller kanskje ikke riktig behov?

• Lite areal for mer dedikert faglig arbeid både for 
grupper og individuelt.

• Mangler helt areal for master og 
stipendiat hvor man kanskje trenger noe mer 
skjerming.

• Stort potensial i biblioteket hvis deler av 
boksamling kan tas ut til fordel for 
studentarbeidsplasser og andre uformelle 
læringsstrøk.

• Det er mange store arealer sparsomt møblert, 
med potensial for mer puls og liv med annen 
møblering. Mange områder oppleves som 
«kalde» og ikke inviterende.

• Ved ankomst kan spesifikt infosenteret kanskje 
utnyttes mer ved annen bruk, mulig lite 
kaffepunkt.

• Uformelle grupperom i betongstrukturen er godt 
fungerende. Kantine er relativt ok.

• Det er lite areal med «identitet» inne i 
fagavdelingene, med unntak av 
Informasjonsteknologi.

• Det mangler gode «hjemmeområder» som får 
studenter til å ville bli på campus etter 
undervisning.

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

Profesjonalisere den uformelle 
læringssituasjonen.  Oppgradering og 
utvidelse av areal til gode steder å jobbe 
utenom formell undervisning. 

• Skape større aktivitetsbaserte 
Studentstrøk for den uformelle 
læringssituasjonen. Skal inneholde 
variasjon av lukket, åpent. Lagring for 
masterstudenter. Stille og støy ulike soner.

• Masterland i ett område – eller som del av 
fagmiljø på tvers av årskull?

• Mastermiljø tettere på ansatte?

• Et sted å være.

Studentperspektivet 
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Ansatteperspektivet

Overordnet

Arealene skal fremstå som oppdaterte i 
forhold til hva fagansatte trenger for å 
gjennomføre sin faglige aktivitet. De ansatte 
skal kunne ta i bruk og videreutvikle «state of
the art» undervisningsmetoder og arealene 
skal tilrettelegge for den type forskning som er 
aktuell på studiestedet. Det skal tas hensyn til 
at ansatte har forskjellig status med hensyn til 
tilstedeværelse på campus. Ansatte i 
administrasjonen tilbringer de fleste 
arbeidsdager på campus. En del fagansatte 
vil tilbringe de fleste arbeidsdager på campus, 
men mange vil også bare tilbringe en andel av 
sin arbeidstid på campus.

Arbeidsplasser for ansatte og besøkende

Både ansatte og besøkende skal ha egnede 
arbeidsplasser. Arbeidsplassene vil utgjøres 
av en blanding av kontorer og fleksible 
landskapsområder. Høgskolen har i dag 
mange enkeltkontorer, en del dobbeltkontorer 
og en del mindre landskapsområder. Vekst i 
bemanningen har over tid tvunget frem disse 
løsningene på en lite planmessig måte. I 
campusplanarbeidet bør det belyses hvordan 
bygningsmessige grep kan gjøres for å få en 
velfungerende blanding av kontorer og godt 
tilrettelagte landskapsområder. Arbeidets art 
og ansattes tilstedeværelse bør være førende 
for miksen av kontorer og landskapsområder. 
I tillegg vil de økonomiske rammene kunne 
påvirke de endelige valgene på dette 
området.

I utgangspunktet anses det som naturlig at 
fagmiljøer er lokalisert sammen/i nærheten av 
hverandre. Arealutformingen bør i størst mulig 
grad innby til tverrfaglighet. Arealutformingen 
bør også inneholde fleksible møteplasser som 
fremmer samhandling.

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

1. Dagens kontorløsninger tilbyr lite variasjon 
og valgfrihet i bruk.

2. Lite fleksibilitet for vekst. Ikke 
arbeidsplassarealer nok for besøkende.

3. En del arbeidsplasser ligger perifert og lite 
egnet plassert – lite felleskap, ingen 
støtterom.

4. Testområde viser arealbruk på ca. 20 m2

der det mot normen kunne vært brukt 13 
m2, altså + 7 m2 ekstra brukt pr ansatt på 
den ene løsningen individuelt kontor.

5. Få eller ingen felles faglige 
arbeidsområder, hverken internt i avdeling 
eller på tvers. Heller ingen naturlige 
møteplasser på tvers som fremmer 
samhandling.

6. Sosiale soner er svært ulikt fordelt. En del 
av dem skaper støy langs hele korridorer.

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

Økte behov – samme areal
Økt antall ansatte og nye behov skal tas ut 
innenfor dagens eksisterende bygg. Dette 
betyr høyere arealeffektivitet pr hode.

Økt fleksibilitet; Legge opp til mer deling av 
rom.

Nye behov = felles bruk
Avse areal for felles, tverrfaglige 
arbeidsområder.

Samle og klynge, blant annet sosiale soner 
slik at de er brukbare for flere.

Tydelig sonering for eksterne/interne.

Synlig og tilgjengelig; – lette veifinning og 
tilgjengelighet.

Diskutere den 3. kategorien – løsninger for 
veiledning. Areal som skal brukes både av 
student og ansatt. Hvor ligger disse?
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Spesifikt om forskning

Prosjektet må utfordre fagmiljøene med 
hensyn hvordan det kan tilrettelegges for 
forskning. Behovet for forskningsinfrastruktur 
må kartlegges og vurderes. Det bør 
vektlegges at flere forskningsmiljøer skal 
kunne bruke den samme 
forskningsinfrastrukturen/de samme 
forskningslokalene. Eventuelle laboratorier 
bør være så fleksible som mulig.

Spesialrom

Prosjektet bør foreta en grundig gjennomgang 
av spesialrom for å sikre at arealbruk står i 
forhold til fremtidig faglig aktivitet tilknyttet 
disse.

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

Spesifikt om forskning

1. Infrastruktur for forskning ligger i dag kun 
inne på kontoret til den enkelte.

2. Lite synlige arealer tilrettelagt for 
forskning. Få eller ingen egnet for 
sambruk av ulike miljø.

Spesialrom

1. Spesialrom ligger perifert og brukes kun av 
fagavdelingene. Mulig overlapp av samme 
behov hos ulike fag?

2. De fleste av dem kan flyttes ved behov, 
kun et par med noe 
bindende infrastruktur.

3. Bør gjøres mer fleksible og mindre 
smalsporet enn i dag, slik at bruken kan 
øke.

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

• Finne ut mer om hvilken type infrastruktur 
som trengs på Remmen?

• Avsette areal for nødvendig ønsket 
infrastruktur forskning. Mulige hubs for 
team og prosjektgrupper? Mulige støttet 
med utstyr, lagring osv. for ulike prosjekt.

• Spesialrom skal fremheves som 
praksisnære læringsarena, men 
moderniseres, gjøres fleksible nok til å 
øke bruken. Plasseres smart for å øke 
tilgjengelighet. Åpnes opp, gjøres mer 
transparente for å øke synlighet.

Ansatteperspektivet
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Uteområder

Uteområdene på campus bør utvikles til å bli 
mer attraktive for studentene. SiØ er en 
samarbeidspartner på dette området. 

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

Uteområder

1. Den fysiske utformingen 
av uteområdene på campus Halden 
fremmer i liten grad sosial interaksjon og 
tilrettelegger for få aktiviteter.

2. SHoT-undersøkelse viser at studentene på 
Halden gir poeng under det nasjonale 
snittpoenget for blant annet temaer knyttet 
til: frivillig studentengasjement, 
sosiale arrangement, idrett/helse-tilbud 
og kulturtilbud.

3. Studentene peker på at flere idrett- og 
aktivitetstilbud bidra til å bedre studentens 
tilknytning til campus Halden.

4. Gjennom brukermedvirkning fremkommer 
det et ønske om flere gode møteplasser 
og aktiviteter på campusområdet.

5. Kommunedelplanen for idrett og fysisk 
aktivitet 2022 – 2033» skal rulleres. HIØ 
har sendt innspill til planprogrammet,  og 
bedt om å bli involvert i planarbeidet.

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

Omgivelsene en befinner seg har påvirkning på 
ens atferd. Derfor er det viktig at fysisk utforming 
som tilrettelegger for aktivitet, sosial interaksjon 
og rekreasjon. Uterommene ved campus har 
mulighet til å bli en sosial arena hvor studentene 
kan "se og bli sett". Her er noen prinsipper som 
kan bidra til å skape et mer levende uteområde:

• Samle aktiviteter: Ved å samle/blande 
aktiviteter på området vil uteområdene føles 
mer levende. Mennesker liker å oppholde 
seg hvor det er aktivitet, og terskelen for å 
snakke med nye mennesker og delta i nye 
aktiviteter vil senkes.

• Fleksible uterom: Fleksible møbler i uterom 
kan øke mulighetesrommet for bruken av en 
uteplass. Elever og ansatte kan selv påvirke de 
fysiske omgivelsene og tilrettelegge for ulike 
aktiviteter, undervisningsformer eller student 
arrangement.

• Multifunksjonell utforming: Når elementer i 
urbane rom har en multifunksjonell utforming 
gir det rom for flere – og ofte uplanlagte 
aktiviteter. Eks: En trapp = en benk = tribune.

• Strategisk plassering av sosiale soner: 
Gode oppholdssoner krever gode kvaliteter. 
Benker bør skjermes mot vind og støy, ha gode 
solforhold, utsyn til aktivitet og plasseres steder 
hvor mange ferdes.

• Forsterke primære og sekundære innganger 
Ved utvalgte innganger bør det skapes samspill 
med gangveier, aktivitets- og oppholdssoner 
både inne og ute.

• Større variasjon i tilbudet av 
aktiviteter/idrettstilbud på campus.

Campusområdet (samfunnsperspektivet) 
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Attraktiv studentby

Det å være en attraktiv studentby er politisk 
høyt prioritert i Halden i inneværende 
valgperiode, og det er hensiktsmessig å se 
campusutviklingsprosjektet i lys av Halden 
kommunes arbeid.

Samhandling med kommune og næringsliv

Utover dette er det viktig å samhandle med 
kommunen, samt fra næringsliv, industri mv. 
Kommunens og eventuelt andre aktørers 
planer for Remmen-området kartlegges og blir 
en del av grunnlag for å vurdere fremtidig 
utvikling av campus-området.

Gode, rimelige, tilgjengelige og sentrums- og 
campus- nære studentboliger kan bidra til 
økt studentrekruttering og brukes i 
markedsføringen av studiene. Et godt 
botilbud også viktig for gjennomføringen av 
studiene.

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

Attraktiv studentby

1. sHot analysen viser at tilfredshet med 
studiebyen Halden ligger et stykke under 
snittet i landet på de fleste parametere: 
kulturtilbudet, kollektivtilbudet, 
studentmiljøet, helsetilbudet og 
utelivstilbudet. Et parameter ligger over 
snittet, og det er studentenes botilbud.

2. SiØ ønsker at campusutviklingsplanen 
peker på hvor det kan være plass til ca. 
200 fremtidige hybelenheter og et 
eventuelt studentsenter på 
campusområdet. 

3. Det er et felles ønske og et eget initiativ fra 
Halden kommune og HiØ om å skape en 
attraktiv studentby.

Samhandling med kommune og næringsliv

1. Det pågår ingen større nærliggende 
utviklingsplaner på området rundt campus,  
bortsett fra ny brannstasjon. 

2. Bane NOR og Halden kommune har utført 
et mulighetsstudie om å gjøre 
stasjonsområdet i Halden til en mer 
integrert del av Halden sentrum.

3. Utbedring av stisystemet i Remmendal og 
ved fremtidig utvikling av arealene avsatt 
til sentrumsformål vest i Halden sentrum 
kan bidra til at campusområdet knyttes 
sterkere til Halden sentrum.

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

Det er viktig at campusutviklingsplanen angir 
prinsipper som sikrer en fremtidig ønsket 
utvikling av campusområdet.

• Campusutviklingsplanen bør se nærmere 
på hvor nye studentboliger kan lokaliseres 
slik at de bygger opp under målene 
campusutviklingsplanen. 

• Og samtidig sikre strategiske viktige 
utvidelsesmuligheter for HiØ på lang sikt. 

• Tiltak for å utbedre/vedlikeholde 
stisystemet på campus som er en 
forlengelse av stisystemet i Remmendalen
bør prioriteres.

Campusområdet (samfunnsperspektivet) 
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Selv om avstanden mellom Remmen og 
Halden sentrum er forholdsvis kort i kilometer, 
ligger Halden campus som en satellitt i 
utkanten av byen. I campusutviklingsplanen 
planen bør det belyses hvilke muligheter det 
er verdt å jobbe med for å knytte Remmen 
tettere til byen. I dette arbeidet undersøkes 
mulighet for bedre kobling med byen, 
herunder kollektivtilbud, gs-vei og andre 
kommunikasjonsmessige muligheter.

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

1. Sammenlignet med landet for øvrig kjører 
studenter og ansatte noe mer bil. 

2. Mange mener kollektivtilbudet er dårlig. 

3. Høgskolen har mange gratis 
parkeringsplasser, men det er også spilt 
inn at parkeringskapasiteten er lav. 

4. HiØ og Halden kommune har flere tilbud 
som felles taxi på enkelte avganger 
mellom Halden stasjon og campus, og 
utleie av elbil og elsykkel. Ikke alle kjenner 
til dette tilbudet i dag. 

5. Kommunen og HiØ har et sammenfallende 
ønske om å utbedre stisystemet i 
Remmendalen, fordi stien ligger i et 
naturreservat krever tiltak godkjenning fra 
fylkesmannen. 

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

Det skal utarbeides en mobilitetsplan som vil 
foreslå prinsipper og vurdere hvilke tiltak for 
å bedre forhold for gange, sykkel eller 
kollektiv som gir størst effekt. Mulig prinsipper 
og tiltak som vurderes nærmere: 

• Se nærmere på behovet for å bygge 
sykkelparkering og garderober. 

• Se på innføring av betalingsløsninger for 
parkering.

• Sikre at gang- og sykkelveier kan brukes 
hele året. 

• Utvikle og synliggjøre dagens tilbud om 
utleie av elsykler og elbil. 

• Vurdere om samarbeide med Halden 
kommune om felles leverandører av utleie 
til elsykler kan gi et bedre tilbud.  

• Samarbeide med kommunen om å forbedre 
(belysning og underlag) stiforbindelsen 
langs Remmenbekken. 

• Vurdere om Remmenveien kan være en 
fremtidig potensiell forbindelse mellom 
campus og sentrum. 

Integrering med byen (mobilitetsperspektivet) 
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Grønt (bærekraftperspektiv)

Det grønne skiftet er førende for 
bygningsmessige løsninger og må være 
tydelig i planen. Høgskolen arbeider med å 
sertifiseres som Miljøfyrtårn. Arbeidet vil bidra 
til at høgskolen driftes mer miljøvennlig. Dette 
perspektivet må også være tydelig i 
campusutviklingsplanen.

Blant annet bør det være en målsetting at 
bygningsmassen utvikles til lavenergibygg 
med minst mulig utslipp, f.eks. ved samarbeid 
med SiØ bolig om oppvarming/kjøling.

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

1. Arbeidet med sertifiseres som miljøfyrtårn 
har et grensesnitt til 
campusutviklingsplanen når det gjelder å 
få oversikt over dagens energibruk og 
utslipp, samt hvilke målsettinger HiØ og 
SB setter for energibruk og Co2 utslipp.

2. Miljørapporten som utarbeides i den 
forbindelse vil gi oss oversikt over dagens 
situasjon.

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

• Undersøke muligheten for økt bruk av 
fornybare energikilder. 

• Undersøke mulighet for felles varmesentral 
med SiØ. 

• Sette målsettinger for redusert energibruk 
og Co2 utslipp. 

• Hente erfaring fra drift ved Universitet i 
Agder som har jobbet med å bedre 
energistyring- og ledelse. 

Grønt (bærekraftperspektiv)
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VIKTIGE SPØRSMÅL FOR PROSJEKTET 

TRANSPARENS
Hva kan åpnes opp og gjøres transparent? 
Hva kan flyttes og samles slik at vi skaper 
mer liv i utvalgte arealer?

DELING
Hva kan deles og med hvem?
Vi må diskutere hvordan delt bruk av arealer i 
stor grad kan lette belastningen på å få plass 
til flere, samt at det kan gi økte kvaliteter og 
mer variasjon til flere.

STUDENTAKTIV
Hvis vi skal satse på mer studentaktiv læring, 
hvor mange auditorier trenger vi? Hvor mange 
av disse bør vi endre til mer studentaktive 
team-auditorier?

Vi kan trenger flere store flate 
undervisningsrom, skal det gå på bekostning 
av antall små rom, eller kan vi ta areal til nye 
store rom fra annet sted?

Grupperommene er en god del i bruk, men 
det stilles spørsmål ved hvordan de brukes. Vi 
lurer på om rommene brukes mye til 
individuelt arbeid også? Bør dette arealet tilby 
en større variasjon?

Bør vi, skal vi, utfordre veiledningssituasjonen 
og steder for denne?

.

VEKST
Nye og bedre løsninger for både studenter og 
ansatte, areal til masterstudenter og generell 
vekst i både studenter og ansatte skal tas inn 
innenfor samme mengde areal. Dette betyr at 
en omprioritering må til av arealbruk

FELLES VS. AUTONOMT - ANSATTE
En mulig løsning på mer bærekraftig 
arealbruk er mer sambruk og deling på tvers 
av institutt, dette svarer dessuten opp på økt 
felleskap og tverrfaglig nytteverdi. Men hva 
kan deles?

For ansatte er det i dag mange flotte sosiale 
soner, men likevel ingen måte å møte andre 
ansatte enn de på eget institutt. Skal det være 
slik? Eller er campus Remmen såpass liten at 
ansatte kunne hatt ett felles sentrum på tvers 
av institutt?

Et stort spørsmål er om det i fremtid skal ligge 
arbeidsplasser distribuert sammen med 
undervisningsarealer, eller om vi er tjent med 
å klynge arbeidsplassene på tvers av fag 
sammen?

FELLES VS. AUTONOMT -STUDENTER
Det samme gjelder studentene. De er 
fra mange ulike fagretninger, skal hver 
retning utvikle sine fremtidsløsninger, eller 
skal de ha dem sammen? Institutt for 
Ingeniørvitenskap viser fine løsninger hvor 
tetthet mellom ansatte og student er et poeng, 
samtidig får de til en variasjon av formelle og 
uformelle løsninger.

På mange måter forbilledlig, men skal dette 
gjennomføres for alle institutter, eller må vi 
klynge dette og utvikle det som større delte 
felleskap? Spesialrommene ligger tilknyttet sitt 
institutt, kan de sentraliseres og brukes av 
alle?

Materstudenter mangler areal i dag, vi må 
finne plass til ca. 100 studentarbeidsplasser. 
Skal de klynges på tvers av fag eller ligge 
sammen med 1-3 år egen faglighet 
(fagland). Eller skal de heller plasseres tett på 
ansatte?

Hvilken infrastruktur for forskning trengs ved 
Remmen?

BÆREKRAFT
Hva er ambisjonsnivå når det gjelder 
gjenbruk, reduksjon av energibruk og utslipp. 
Hvor mye tror vi det er mulig å få til? Hvilke 
tiltak gir størst effekt.

LEVENDE OG ÅPENT 

En målsetning for campusutviklingen er å 
synliggjøre aktivitet og tilby arenaer for 
samarbeid med næringsliv, lokalsamfunn og  
regionen. Hvordan utvikler vi campus til å bli 
et sted hvor organisasjoner velger å legge 
arrangementer? Og et sted innbyggerne i 
kommunen og regionen føler seg velkommen 
og ønsker å besøke, i større grad enn i dag?

REISEVANER
En viktig faktor for å endre transportvaner er å 
gjøre det mindre attraktivt å bruke bil og mer 
attraktivt å velge andre alternativer som 
gange og sykkel, i tillegg til kollektiv. En 
attraktiv, trygg og fremkommelig gang- eller 
sykkelvei reduserer opplevd avstand og kan 
øke sannsynligheten for å velge mer 
miljøvennlig transport til og fra campus. Et 
spørsmål er i hvilke grad det er ønskelig å 
bruke virkemidler som for eksempel avgifts-
betalt parkering eller redusere antall 
parkeringsplasser som et virkemiddel for 
endre reisevaner. 

UTEOMRÅDET
Hvordan studentene bruker uteområdene på 
campus i dag bør kartlegges noe bedre for å 
få bedre forståelse for studentens ønsker og 
behov.

UTVIKLING AV CAMPUSOMRÅDET
SiØ og studentene har spilt inn et fremtidig 
ønske om studentboliger og studentsenter på 
campus og at nytt studentsenter bør 
lokaliseres slik at det binder sammen 
studentboliger og HiØs bygningsmasse. I 
hvilken grad skal vi undersøke egnet område 
for fremtidige studentbolig og eventuelt 
studentsenter på campus i mulighetsstudien? 
SiØ ønsker å avklare om HiØs kan gi 
fristasjon i et nytt bygg?
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INNLEDNING & SAMMENDRAG



INNLEDNING

BAKGRUNN

Denne mulighetsstudien er trinn 2 av å 
sammenstille en Campusutviklingsplan for 
Høgskolen i Østfold, campus Halden. En 
campusutviklingsplan er et 
strategisk dokument for eiendomsutvikling. 
Dagens campus gjennomgår mange mindre 
ombygginger og det er viktig i et 
bærekraftperspektiv at disse dras mot  
samme målbilde.

Mulighetsstudien fokuserer på det fysiske 
rommet som virkemiddel for ny praksis. Vi er i 
en endringstid både for studenter og ansatte 
og måten eldre bygg organisere på kan 
hemme dagens praksis. Dette misforholdet er 
det vi forsøker å utforske. Trekanten under er 
Gottlieb Paludan Architects sin modell for 
utvikling av rom. Vi må vite noe om fremtidas 
ønskede praksis for å kunne foreslå fysiske 
muligheter.  

En viktig del av forarbeidet har derfor vært å 
lage felles føringer for begge campus i 
Østfold. Disse er tre viktige effektmål som 
skal legge grunnlag og peke retning ved 
videre eiendomsutvikling.

Forut for mulighetsstudien ligger også en 
kartleggingsrapport som ble utført mellom 
oktober 2020 og mars 2021. Denne vises til 
som et eget dokument.  

Det å endre seg mot nye løsninger er en 
inkrementell prosess mer enn en radikal. 
Spesielt gjelder dette når campus allerede 
eksisterer og det ikke skal bygges nytt. En 
campusutviklingsplan har et 20 års perspektiv.  
Tiltakene vi foreslår kan oppleves radikale og 
skape utrygghet, men de skal virke som et 
bakteppe for videre utforskning og utvikling.   
Det siste 1,5 år har allerede vist oss at store 
endringer er mulig og vil komme. Vi må ruste 
byggene våre for å takle mange typer praksis,  
de må være fleksible og slik også mer 
bærekraftige enn i dag.

Mulighetsstudien fokuserer på overordnede 
muligheter. Den er ikke en prosjektering som 
løser detaljer, det kan derfor forekomme 
løsninger som ikke lar seg gjennomføre, men 
konseptuelt skal de peke ut ønsket retning.

RAMMER FOR MULIGHETSSTUDIEN

I samarbeid med styringsgruppen for 
prosjektet ble det bestemt at mulighetsstudien 
spesielt undersøker arealstrategier og 
arealutvikling som har fokus på:

1. Levende og åpent 
inngangsparti/vrimleareal

2. Læringsareal - undervisningsrom og 
grupperom, steder for veiledning og steder 
hvor studenter velger å arbeide sammen

3. Arbeidsplassløsninger og ansattareal

Disse fokusområdene bygger opp under de 
valgte innsatsområdene i 
campusutviklingsplanen:

1. Levende kunnskapssenter 

2. Fremtidsrettet undervisning og 
samhandlingsformer  

3. Fremme forskning og faglig fellesskap

Videre var det ønskelig å utvikle minst 2 
alternative overordnede arealstrategier for 
bygningsmassen. Disse ble utviklet i vår og 
lagt frem i mai med en 
alternativsvurdering. De skapte en del 
diskusjoner og flere runder før det landet på 
alternativet «Økosystem for læring». Dette 
alternativet ble utgangspunktet for videre 
konkretisering ned i de tre fokusområdene 
over.



GJELDENDE PALETT OG IKONER BRUKT I MULIGHETSSTUDIEN



SAMMENDRAG – Viktige prinsipper og tiltak

ÅPNE OPP OG INVITERE INN
Arealer rundt ankomstsone prioriteres til 
utadvendt virksomhet. Fløy F blir møte- og 
konferansearena.  Dagens svømmehall blir 
scene og næringsvirksomhet. Begge 
orienterer seg ut mot både nabolag og 
kommune, noe som gjør campus attraktivt og 
enkelt for hele regionen å benytte.  

SYNLIGGJØRE KJERNEVIRKSOMHET

A-aksen får flere «utposninger» innover i 
fløyene for å dra aktiviteten ut i aksen,  eller 
dra folk inn i fløyene. Møte- og 
konferansesenter får et stort vindusfelt for å 
oppnå større transparens.  Bokhandelen 
flyttes ut av kantine blir et blikkfang og 
målpunkt i A-aksens ende, der dagens 
lesesaler ligger.

FORSTERKE NORD-SØR AKSEN

- KOBLE UTE – INNE

Ved å åpne kantinen og få en studentpub ved 
fasaden mot nord skaper vi en sterkere 
kommunikasjon mellom studentboligene i 
nord og campus.  I dag er denne passasjen 
trang og kantinen er lite funksjonell.  I sør 
oppgraderes utearealene.

VERTIKAL KOBLING AV BRUKERGRUPPER

Plan U1 endres fra ansattarealer til 
studentarbeidsplasser. En forsterkning av 
vertikal kobling mellom plan 1 og U1 , f.eks. 
åpning og utvidelse av trappeløp, vil være et 
godt tiltak for å koble arealene godt sammen. 

Ansattarealene ses som et samlet økosystem 
over plan 2 og 3 med ett tydelig knutepunkt.  
Dette gir mange muligheter for et mer 
tverrfaglig fellesskap enn i dag  Det gir også 
flere muligheter for å teste ut ulike 
arbeidsplasskonsepter, både med fast plass 
og den mer radikale løsningen hvor man deler 
på plassene.  Den nye post-korona hverdagen 
har satt valgfritt arbeidssted og fleksibilitet på 
dagsorden.  Når vi tenker langt fremover tror 
vi dette blir konsepter som etter hvert vil 
ønskes.  

GRENSESNITT STUDENTER – ANSATTE
Knutepunktet i plan 2 må ha en del som er 
tilgjengelig for studenter, dette er møtepunktet 
for veiledning. Knutepunktet har kanskje også 
en mer intern del for kun ansatte. Men 
studenten skal vite hvor de skal gå, rådgivere 
skal samles logisk og tilgjengelig i plan 2. 
Ansatte må gjerne ta studenter med til de 
lukkede kontorene i korridoren, men de åpne 
lommelandskapene skal ikke være 
tilgjengelige. 

PLAN 1 BLIR STUDENTENES ØKOSYSTEM

Vi bruker store deler av plan 1 på 
studentfunksjoner. De organiseres i ulike 
soner med ulike pedagogisk tilnærming og 
tematikk.   De skal fremstå som ett 
økosystem,  som en helhet hvor alle deler 
er nødvendig. Ett stort læringsstrøk med 
tematiske klynger eller soner, som gir 
ulike valg og muligheter for læring og 
undervisning.  

De ulike sonene til høyre:

SONE «PRAKSIS» 

Her bygger og tester man, er konkrete og 
lager ting. Inneholder typisk verksted.

SONE «TEORI OG TEAM»; 
Her er to store auditorier som egner seg for 
teori og formidling fra \en til mange.  Disse 
bygges om til team auditorier med repos for 
gruppebord.  En mer studentaktiv fremtid og 
det å muliggjøre en veksling mellom 
forelesning og diskusjoner.

SONE «HYBRID» 
Fokus på teknologi støtte i undervisningsrom,  
supplert med store areal satt av til 
studentarbeidsplasser og grupperom tett på. 
Hjemmebaser for studenten,  her finner de 
flokken sin,  og vi mener denne type areal er 
viktig når man samtidig er mye i digitalt 
samspill.

SONE «FOKUS»  
Når mye blir mer aktivt må noe også være 
helt stille.  Dagens palmehage endres tilbake 
til nettopp det; en stille oase.  Et areal med 
mye dagslys fra taket blir den nye hagen for 
fokus.  Dette er et stille areal,  her kan man 
sitte ned,  ligge og slappe av, men også ha 
godt med arbeidsplasser. Kanskje kan både 
ansatte og studenter bruke dette.



FELLES FØRINGER



CAMPUS SKAL UTVIKLES FOR ØKT 

ØKONOMISK-, SOSIAL- OG 

MILJØMESSIG BÆREKRAFT

CAMPUS SKAL LEGGE TIL RETTE FOR 
FLEKSIBLE, FREMTIDSRETTEDE OG 
STUDENTAKTIVE UNDERVISNINGS- OG 
SAMHANDLINGSFORMER

CAMPUS SKAL VÆRE ØSTFOLDS 
LEVENDE KUNNSKAPSSENTER - ET STED 
SOM SKAPER STOLTHET OG 
ENGASJEMENT

VISJON OG MÅLSETTINGER

• Gjennom å understøtte faglig arbeids- og 
studentaktivitet

• Gjennom å tilby gode arbeidsplasser 
som tilrettelegger for tverrgående fysisk 
og virtuelt samarbeid

• Gjennom å tilby «state of the art» 
verktøy og arealer for profesjonsrettet og 
innovativ forskning og undervisning

• Gjennom å utvikle hvert campus som en 
inngangsportal til hele høgskolen.

LEVENDE

• Gjennom å understøtte 
arealeffektivitet

• Gjennom å legge til rette for økt deling 
og sambruk

• Gjennom å understøtte brukernes 
funksjonelle og sosiale behov i studie-
og arbeidshverdagen

• Gjennom å ivareta nærmiljøet

• Gjennom å utvikle hvert campus i 
dialog med omgivelsene.

FREMTIDSRETTET

• Gjennom å legge til rette for sosial 
tilhørighet og faglig felleskap mellom 
studenter og ansatte

• Gjennom å tilby moderne, tilgjengelige 
og innbydende arealer for individuelt 
arbeid og faglig samhandling

• Gjennom å synliggjøre aktivitet og tilby 
arenaer for samarbeid med næringsliv, 
lokalsamfunn og regionen

• Gjennom å være et sted for 
fremtidsrettet faglig utvikling og 
utveksling i et nasjonalt og internasjonalt 
kompetansemiljø

BÆREKRAFTIG
«Med samfunnet 
– for framtida»

Campus skal være Østfolds 
levende kunnskapssenter, 

og et fremtidsrettet og 
bærekraftig arbeids- og 

studiested.
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IDENTIFISERTE GEVINSTER FOR CAMPUS HALDEN

I prosjektet er det arbeidet med å 
konkretisere hvilke gevinster og 
effekter vi ønsker å oppnå gjennom 
utvikling av campus. 
Hensikten med å jobbe med 
gevinstrealisering er:
• å indentifisere gevinster ut 

ifra HiØs målsetninger/felles føringer. 
• å sikre en rød tråd mellom 

gevinstene som skal oppnås og 
campusutviklingsplanens leveranser.

• å sikre at HiØ sammen med 
eiendomsbesitter (og 
samarbeidsaktører) oppnår de 
målsetningene som settes for 
campusutvikling. 

Til høyre ses identifiserte gevinster og 
effekter.
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Reduserte negative effekter på miljø
-Redusert Co2-utslipp

Økt arealeffektivitet
- Flere studenter og ansatte på 

dagens areal

Økt attraktivitet-, trivsel og godt 
arbeids- og studiemiljø 

- Tilbringer mer tid på campus

Økt synlighet av aktiviteter og 
menneskene i bygget

- Samhandling og åpent campus
- Sterkere tilknytning til sentrum

- Redusert opplevd avstand mellom 
campus og sentrum

Økt læringsutbytte
- Studentaktive læringsformer



INNSATSOMRÅDER AREALUTVIKLING FOR CAMPUS HALDEN

Fremtidsrettet undervisning og 
samhandlingsformer 

• Makerspace

• Klynger av varierte arenaer

• Team og teknologi inn i undervisningen

• Inspirerende, uformelle læringsarenaer

• Fleksible undervisningsrom

Fremme forskning og faglig fellesskap

• Attraktive arealer

• Tilgjengelige areal for samhandling mellom 
ansatte og studenter

• Skjermet areal for konsentrasjonsarbeid

• Varierte arbeidsplasser

• Sonedeling (bl.a. ringer i vann) 

Grønt campus

• Ressurseffektivt 

• Tilpasningsdyktig

• Helsefremmende

• Overlappende og flerfunksjonelle - både 
romlig funksjon og bruker

• Koble inne og ute

Levende kunnskapssenter

• Synlig kjernevirksomhet

• Mellomrom med mening

• Vitalisere og heve brukskvaliteten i A-aksen

• Synlig identitet

• Logisk og intuitiv orienteringsdesign

Innsatsområdene peker på områder 
som skal ha ekstra mye 
oppmerksomhet og ressurser i 
campusplanperioden. 
Innsatsområdene tar utgangspunkt i 
identifiserte behov, muligheter og 
utfordringer. Utvikling av 
mulighetsstudiet har tatt utgangspunkt i 
innsatsområdene nedenfor.



UTFORSKING OG VALG 



PROSESS FOR UTFORSKING OG ANBEFALING AREALSTRATEGI

I dette kapittelet beskrives prosessen for 
arbeidet med utforsking og anbefaling av 
arealstrategi for Høgskolen i Østfold, campus 
Halden. Strukturen består av tre hoveddeler 
med mellomliggende beslutningspunkter:

1) DEL 1: Utforsking av tre ulike 
arealstrategier – beslutningspunkt: Valg av 
arealstrategi

2) DEL 2: Videre utforskning av valgt 
arealstrategi for bygningsmassen –
beslutningspunkt: Valg av konkrete tiltak

3) DEL 3: Videre utforskning av 
arealstrategier for campusområdet med 
omgivelser : Valg av konkrete tiltak

I denne fasen presenteres DEL 1. Etter valgt 
arealstrategi vil DEL 2 OG 3 utforskes i dette 
dokumentets del 3.

DEL 1: Utforskning av mulige arealstrategier

KARTLEGGING, ANALYSE, MÅLSETNINGER

ALTERNATIV 1

ØKOSYSTEM

ALTERNATIV 2

FAGLIGE KLYNGER

ALTERNATIV 3

ROLLEBASERT

Utforske grep for arealutvikling – eksisterende 

bygningsmasse 

Kortsiktige og langsiktige konsekvenser av 

valgt arealstrategi

UTFORSKING AV AREALSTRATEGI 

I utforsking av arealstrategi 

utforskes mulighetsrommet på 

campus. Potensialet i 

eksisterende bygningsmasse og 

eiendom utforskes gjennom å 

visualisere og beskrive 

alternative strategier for 

arealbruk og mulige løsninger.

De ulike strategiene tar 

utgangspunkt i ulike prinsipper 

for hvordan arealer og områder 

kan organiseres og fungere som 

virkemiddel for strategisk 

måloppnåelse.

Kortsiktige og langsiktige konsekvenser av 

ulike arealstrategier

DEL 2: Konkretisering av valgt 

arealstrategi for bygningsmassen 

DEL 3: Videre utforskning av 

arealstrategier for   Campusområdet 

med omgivelser

Valg av arealstrategi

INNSATSOMRÅDER



KORT OM METODE

FORUTSETNING

Vi har på alle de 3 nye alternativene gjort en 
viktig forutsetning – vi følger normen for 
kontorarbeidsplasser når vi overordnet har 
plassert ut areal.
Dere har i dag 393 plasser FTV (Full time 
equivalent) og 430 arbeidsbord fysisk plassert 
ut.  En del av de fysiske dere har i dag er for 
trange (under kravet om 6 m2 pr plass). 
Vi har derfor gått ut fra 400 arbeidsplasser 
FTV som et greit gjennomsnitt for å kunne 
sammenligne. 
Dette gir en arealbruk pr i dag på 16 m2,  men 
det ville vært opp mot 20 m2 om dere satt kun 
èn person på mange av cellekontorene slik de 
er planlagt for.  Dere bruker altså dagens 
kontor ganske effektivt, men det spørs om 
praksis med 2 personer pr kontor er smart 
fremover.
Forskjellen i m2 på dagens bruk på 16 m2 og 
normen på 13 m2 utgjør ca 1000 m2. Dette er 
areal vi foreslår brukt til noe annet – enten til 
flere arbeidsplasser hvis dere vokser, eller 
andre funksjoner som etterspørres for 
studenter.

En mulighetsstudie skal vise et spenn av 
nettopp muligheter, men dette er ikke 
gjennomdiskuterte løsninger som skal 
bygges.  Studien er grunnlaget som gjør det 
lettere å se for seg og å ha god 
konsekvensforståelse for videre utvikling av 
campus.

HVORFOR ENDRE ARBEIDSPLASSENE?

Det er viktig å presisere at vi foreslår å 
omorganiserer arbeidsplassene for å bedre 
måloppnåelsen. Arealbruk i seg selv er kun én 
av driverne for endring ved HiØ. 

På campus Halden har man først og fremst 
for lite fleksibilitet for vekst, samt at dagens 
kontorarealer har mangler i forhold til de 
andre målene. For eksempel større 
tverrfaglighet, mer sambruk, mer fellesskap 
og bedre infrastruktur for forskning.

I dette store bildet, når vi tenker langt 
fremover, foreslår alle alternativer å samle 
arbeidsplassene mer enn i dag.

SCORING MOT MÅLOPPNÅELSE

På side 19 vises en kortfattet oppsummering 
av måloppnåelse for alternative 
arealstrategier.  Dette er et utkast fra vår side 
og linker seg direkte mot målene dette 
prosjektet har satt. I en mulighetsstudie er det 
spesielt det som ikke virker så godt i dag man 
nettopp forsøker å utbedre.  Derfor blir også 
dagens løsning (0-alternativet) ikke et godt 
svar på problemet.

GRUNNLAG
Som grunnlag for arbeidet med 
mulighetsstudiet er det tatt utgangspunkt i 
tidligere etablerte kunnskapsgrunnlag som 
beskriver bruk og behov, analyser av dette, 
samt etablerte målsettinger for Campus 
Halden.

I arbeidet er det innledningsvis utforsket tre 
ulike arealstrategier: 1) Ett økosystem, 2) 
Faglige klynger, og 3) 
Rollebasert. Arealstrategiene presenteres 
hver for seg og vurderes siden opp mot 
hverandre og mot etablerte effektmål

Den valgte arealstrategien vil videre utforskes 
ved ulike grep for arealutvikling. Dette betyr at 
det utforskes ulike måter å endre, forsterke 
eller forbedre eksisterende arealer på i tråd 
med den valgte strategien. Utforskingen blir 
gjort både fra et bygningsperspektiv og et 
planperspektiv. Et utvalg kortsiktige og 
langsiktige konsekvenser av valgt 
arealstrategi vil blir vurdert og de viktigste av 
disse beskrives i videre arbeid.



OVERSIKT ALTERNATIVER FOR AREALSTRATEGI

ALTERNATIV 1
«ØKOSYSTEM FOR LÆRING»

Alternativet fokuserer på campus som et 
‘økosystem’ for læring.
Studentstrøk i etg. 1 fungerer som 
økosystemets hjerte og blir tilrettelagt med 
klynger av lærings-, undervisnings- og 
studieplasser – her finnes alt studenten 
trenger.
Ansattes arbeidsplasser sentraliseres i etg. 2-
3 og tilrettelegges for kollegial samhandling 
og individuell konsentrasjon

ALTERNATIV 2 
«FAGLIGE KLYNGER»

Alternativet fokuserer på studieretningenes 
identitet og behov, og fremhever 
studentsamfunnet innenfor de etablerte 
retningene. 

Høgskolen bygges opp slik at ulike områder 
er dedikerte til og tilpasset behovene til de 
ulike studieretningene.

Studentstrøket i etg. 1  kombineres med 
fagland hvor det tilrettelegges for samhandling 
mellom studenter og ansatte i de ulike 
studieretningene.

ALTERNATIV 3 
«ROLLEBASERT»

Alternativet fokuserer på ansattes rolle og 
studentens behov - og endringen av disse 
gjennom dagen, uken eller semesteret. 

Høgskolen bygges opp slik at ulike områder/ 
etasjer er tilpasset behovene til de ulike 
rollene f.eks. forsker, underviser, kollegial 
samhandling, etc.

Slik kan vi rendyrke og øke kvaliteten på for 
eksempel arealer for fordypning og forskning

DAGENS SITUASJON
0 – ALTERNATIVET

Organisering på campus Halden i dag er et 
resultat av at ulike studieretninger har hatt sin 
tilhørighet til deler av arealet over lang tid. 

Det er ulik grad av miks mellom ansatte og 
studenter, men hovedgrepet er at ulike fag 
holder til i ulike deler av bygget.



Makers space-lignende 
område for aktiv 
samhandling mellom 
studenter og ansatte

Møteplasser for 
samhandling eller 
sosialt samvær

KNUTEPUNKT

ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativt ansatte etc.

STUDENTSTRØKET -

KNUTEPUNKT OG UNDERVISNING
Adgang for alle, undervisning, veiledning og 
div. funksjoner med bred variasjon. 

STUDENTARBEIDSPLASSER
– undervisningsrom, grupperom og 

studentarbeidsplasser

BIBLIOTEKET
– adgang for alle som tilhører 

studieretningene. Tilpasset 

studieretningenes behov og 
studieretningenes tilhørighetssted

ALTERNATIV 1 – «ØKOSYSTEM FOR LÆRING»

ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativ ansatte etc.

Student
- areal

Ansatt-
areal

Biblioteks-
areal

Fellesareal
A-aksen



ALTERNATIV 1 – «FAGLIGE KLYNGER»

STUDETNTSTRØKET -

KNUTEPUNKT OG UNDERVISNING
– Fagland for ulike faggrupper, kan være 
adgang for alle. Undervisning og veiledning.

BIBLIOTEKET
– adgang for alle som tilhører 

studieretningene. Tilpasset 

studieretningenes behov og 
studieretningenes tilhørighetssted

ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativ ansatte etc.

ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativ ansatte etc.

STUDENTARBEIDSPLASSER
– undervisningsrom, grupperom og 

studentarbeidsplasser

KNUTEPUNKT

Student
- areal

Ansatt-
areal

Biblioteks-
areal

Fellesareal
A-aksen



ALTERNATIV 3 – «ROLLEBASERT»

STILLE KONSENTRASJON OG 

FOKUSETASJE 
Begrenset adgang, mulighet for booking etc.

SAMHANDLING OG VEILEDNING
Adgang for alle, mulighet for booking og/eller 

drop-in

STUDENTSTRØKET -

KNUTEPUNKT OG UNDERVISNING
Adgang for alle, mulighet for booking og/eller 
drop-in

FAGBASER
Adgang for alle som tilhører 

studieretningene. Tilpasset 

studieretningenes behov og 
studieretningenes tilhørighetssted

BIBLIOTEKET
Adgang for alle som tilhører 

studieretningene. Tilpasset 

studieretningenes behov og 
studieretningenes tilhørighetssted

Student
- areal

Ansatt-
areal

Biblioteks-
areal

Fellesareal
A-aksen



VURDERING AV ALTERNATIVER

ØKOSYSTEM FOR LÆRING FAGLIGE KLYNGER ROLLEBASERT
Behov for middels grad av ombygging
Ombygging i U1 og plan 1, 2 og 3

• U1 og plan 1 – Studie- og læringsarenaer 
konsentreres innenfor et definert område.

• Plan 2 og 3 - Graden av behov for ombygging avhenger 
av graden av delte vs. faste plasser. Ved ønske om å 
tilby faste plasser for alle bør det legges til rette for 
delte løsninger med 70 % landskap og 30 % cellekontor

Endring av praksis

• Høy grad av sambruk og deling
• Overgang til åpne landskap for flere ansatte dersom 

praksis med fast plass til alle beholdes

Behov for middels grad av ombygging
Ombygging i U1 og plan på plan1

• U1 og plan 1 – Studie- og læringsarenaer 
konsentreres innenfor et definert område

• Plan 2 og 3 - Graden av behov for ombygging avhenger 
av graden av delte vs. faste plasser. Ved ønske om å 
tilby faste plasser for alle bør det legges til rette for 
delte løsninger med 70 % landskap og 30 % cellekontor

Endring av praksis

• Mindre grad av sambruk og deling av læringsareal
• Overgang til åpne landskap for flere ansatte dersom 

praksis med fast plass til alle beholdes

Behov for liten grad av ombygging
Ombygging av plan 1

• Plan 1 – Studie- og læringsarenaer 
konsentreres innenfor et definert område

• Plan 3 åpnes opp for å tilrettelegge for økt variasjon og 
fagbaser. Plan 2 kan beholdes som er, eller bygges 
om.

Endring av praksis

• Høy grad av sambruk og deling innad og mellom 
fagretningene

• Fast plass for ansatte som praksis kan ikke 
opprettholdes, og kan gi større dekning av celler mot en 
lavere dekningsgrad av arbeidsplasser.

Samling av ansatte og ansattareal – både horisontalt og 
vertikalt
• Ansattareal samlokaliseres på tvers av fagretningene 

og det tilrettelegges for tverrfaglige møte- og 
samhandlingspunkter som muliggjør samhandling 
mellom roller og på tvers av fagretningene.

Ansattarealer kan løses ved:

• Alt 1. Faste plasser til alle dersom det åpnes opp for 
flere områder med åpne landskap

• Alt 2. Økt grad av deling av cellekontorer

Samling av ansatte og ansattareal etter fag –
både horisontalt og vertikalt
• Ansatte samlokaliseres innad i fagområdene og det 

tilrettelegges for møte/ samhandlingspunktene innad i 
fagområdene.

Ansattarealer kan løses ved:

• Alt 1. Faste plasser til alle dersom det åpnes opp for 
flere områder med åpne landskap

• Alt 2. Økt grad av deling av cellekontorer

Samling av ansatte og ansattareal etter rolle –
både horisontalt og vertikalt
• Alle ansatte får like muligheter til å velge egnet 

arbeidssted i et større spekter av steder å jobbe og 
samhandle

• Bedre mulighet til å i større grad samhandle og møtes 
på tvers av fagretningene

Ansattarealer kan løses ved:

• Arealene deles, slik at alle kan ha tilgang til 
cellekontorer, veiledningsrom og samhandlingsareal 
etc. 

Bedre tilrettelagte arealer for studentaktiv læring
• Aktiviteten på campus trekkes mot studentstrøket og 

synliggjøres bedre
• Styrket identitet i ett campus
• Stor økning i tilbud og variasjon av studiearbeidsplasser 

for studentene

Bedre tilrettelagte arealer for studentaktiv læring og et 
tett fagmiljø
• Aktiviteten på campus trekkes mot studentstrøket og 

synliggjøres bedre
• Styrket identitet mellom studenter i fagområdet.
• Noe økning i tilbud og variasjon av 

studiearbeidsplasser for studentene

Bedre tilrettelagte arealer for studentaktiv læring
• Aktiviteten på campus trekkes 

mot studentstrøket og synliggjøres bedre
• Styrket identitet i ett campus
• Stor økning i tilbud og variasjon av 

studiearbeidsplasser for studentene
• Bidrar til tverrfaglige møter og økt bruk av bygget som 

helhet.
• Gir tettere kobling til ansatte.

Jevn ressurs-/arealdeling mellom studenter og ansatte
• Økt samhandling på tvers av fagretningene
• Kan gi økt variasjon i tilgjengelige arbeids-

og samhandlingsplasser hvis praksis blir delte plasser. 
Ellers i liten grad.

• Like muligheter for alle hvis delte plasser, ellers vil det 
bli en prioritering og fordelingssak.

Jevn ressurs-/arealdeling mellom studenter og ansatte
• Økt samhandling internt i fagretningene
• Kan gi økt variasjon i tilgjengelige arbeids-

og samhandlingsplasser hvis praksis blir delte 
plasser. Ellers i liten grad.

• Mulighetene innad i hvert fagområde varieres etter 
plassering.

Jevn ressurs-/arealdeling mellom studenter og ansatte
• Økt samhandling på tvers av fagretningene
• Økt variasjon i tilgjengelige arbeids- og 

samhandlingsplasser
• Like muligheter for alleHOVEDGEVINST

Bygning/areal

Ansatt

Student



VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE FOR ALTERNATIVER

LEVENDE

CAMPUS SKAL VÆRE ØSTFOLDS LEVENDE 
KUNNSKAPSSENTER - ET STED SOM SKAPER 
STOLTHET OG ENGASJEMENT

FREMTIDSRETTET

CAMPUS SKAL LEGGE TIL RETTE FOR 
FLEKSIBLE, FREMTIDSRETTEDE OG 
STUDENTAKTIVE UNDERVISNINGS- OG 
SAMHANDLINGSFORMER

BÆREKRAFTIG

CAMPUS SKAL UTVIKLES FOR ØKT 
ØKONOMISK-, SOSIAL- OG MILJØMESSIG 
BÆREKRAFT

ØKONOMISK OG MILJØMESSIG BÆREKRAFTIG 

SOSIALT BÆREKRAFTIG

LAV HØY

FLEKSIBLE LØSNINGER

FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER

STUDENTAKTIVE LÆRINGSFORMER

LEVENDE KUNSKAPSSENTER

STOLTHET OG ENGASJEMENT

0-ALTERNATIVET ØKOSYSTEM FOR LÆRING

FAGLIGE KLYNGER ROLLEBASERT

NÆRHET MELLOM STUDENT OG ANSATT



ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativt ansatte, etc.

STUDENTSTRØKET -

KNUTEPUNKT OG UNDERVISNING
Adgang for alle, undervisning, veiledning og 
div. funksjoner med bred variasjon. 

STUDENTARBEIDSPLASSER
Undervisningsrom, grupperom og 

studentarbeidsplasser

BIBLIOTEKET
Adgang for alle som tilhører 

studieretningene. Tilpasset 

studieretningenes behov og 
studieretningenes tilhørighetssted

ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativt ansatte, etc.

Styrets innstilling:

Økosystem for læring anbefales

Rollebasert er spennende, men for 
omfattende endring

Styringsgruppen beslutter å gå videre med 
strategien Økosystem for læring.
Denne er både robust nok til å svare godt på 
effektmålene og den er kjent nok til å kunne 
gjennomføres. Den har dessuten i seg 
potensial brukskonsepter med både stor og 
liten grad av deling for ansatte, noe som på 
kort sikt kan skape støy

VALGT AREALSTRATEGI: ØKOSYSTEM FOR LÆRING



1) ØKOSYSTEM FOR LÆRING

Hovedgrepet fokuserer på campus 
som et ‘økosystem’ for læring som består 
av:

• Studentstrøk i etg. 1 - tilrettelagt med klynger 
av lærings-, undervisnings- og studieplasser.

• Ansattes arbeidsplasser sentraliseres på etg. 2-
3 og tilrettelegges for kollegial samhandling og 
individuell konsentrasjon

STUDENTSTRØKET - KJERNEN I 
ØKOSYSTEMET
Sentrale lærings og undervisningsarealer 
sentreres på plan 1 - studentstrøket. Dette er 
hjertet av campus hvor studenter og ansatte deler 
arealer møtes i felles samhandling, undervisning 
og læring. Eksempler på arealer i studentstrøket 
er: undervisningsarealer, rom og steder for 
veiledning, felles møteplasser etc. Dette konseptet 
fremmer i stor grad studentfellesskapet.

STUDENTENES BEHOV
Studentenes behov på campus varierer fra 
individuelle- til kollektive studieaktiviteter, i tillegg til 
diverse sosiale aktiviteter som er tilknyttet 
studielivet. Dette kan handle om behov for 
individuell fordyping, felles studieaktiviteter med 
andre studenter, ulike former for læring og 
undervisning, etc. I økosystemet samles disse 
behovene i ulike aktivitetssoner eller klynger, hvor 
det er lett for studentene å orientere seg avhengig 
av behov. Dette bidrar til å skape en tydeligere 
studiestruktur, samtidig som det legger til rette for 
tverrfaglig utveksling studenter imellom.

ANSATTES BEHOV
Ansattes behov på campus løses ved å legge til 
rette for separate ansattområder. Disse områdene 
tilbyr faglig og administrativt ansatte gode, 
tilrettelagte arbeidssteder i soner som er helt eller 
delvis adskilt fra studentområdene. Her legges 
det til rette for både individuelle 
arbeidsprosesser, med gode 
tilbaketrekkingsmuligheter, og for sosialt samvær 
internt blant kolleger. Det kan være flytende 
overganger eller felles deling av arealene mellom 
de ulike fagretningene.

FORDELING AV CAMPUS
Ut fra hovedgrepet er det skissert et forslag til 
fordeling utover de ulike etasjene: 

U1-2: STUDENTOMRÅDER
I underetasjene ligger studieområder, 
arbeidsplasser og grupperom.

Etg. 1: STUDENTSTRØKET
1.etg ligger studiestrøket, med felles arealer for  
veiledning, formidling og undervisning, verksted og 
annet felles spesialrom. Lokalene og løsningene 
støtter her opp under de ulike behovene 
studieretningene har for læring, utforskning og 
spesialrom og legger til rette for gode møtepunkter 
på tvers av roller og fag. 

Etg. 2-3: ANSATTOMRÅDER
For ansatte legges det til rette for egnede 
arbeidsplasser for de ansattes ulike 
arbeidsprosesser, roller og fagretninger. 

FORDELER
• Studie- og læringsarenaer konsentreres innenfor et definert 

område 
• Areal utnyttes mer effektivt, og det tilrettelegges for økt 

flerbruk og deling
• Aktiviteten på campus trekkes mot studentstrøket og 

synliggjøres bedre 
• Tverrfaglige møtepunkter innad i arealene muliggjør 

samhandling mellom roller og på tvers av fagretningene
• Jevn ressursdeling mellom studenter og ansatte 
• Styrket identitet i ett campus  



KONKRETISERING



KONKRETISERING AV «ØKOSYSTEM FOR LÆRING» - INNSATSOMRÅDER

På bakgrunn av kunnskap fra kartleggings- og 
analysefasen, og valgt alternativ/arealstrategi 
«Økosystem for læring», har styringsgruppen 
for CUP HiØ gitt sitt mandat til videre 
utforskning og konkretisering av 
innsatsområder:

A: STUDENTSTRØKET
Omfatter hele 1. etasje, med forgreininger til 
bibliotek, uteareal og nedre etasjer, hvor 
vitalisering av A-aksen med samling av 
fellesfunksjoner og aktivitet, samt utvikling av 
egne læringsstrøk blir hovedfokus for 
konkretisering av innsatsområdene Levende 
kunnskapssenter og Framtidsrettet 
undervisning og samhandlingsformer.

B: ANSATTESTRØKET
Omfatter 2. og 3. etasje, som utvikles til 
hovedområde for ansatte som et samlet og 
helhetlig system som hovedfokus for 
konkretiseringen av innsatsområdet Fremme 
forskning og faglig fellesskap.

Konkretiseringen av innsatsområdene vil bidra 
til identifisering og prioritering av tiltak på kort 
og lang sikt.

Levende kunnskapssenter

1. Synlig kjernevirksomhet

2. Mellomrom med mening

3. Vitalisere og heve brukskvaliteten i A-
aksen

4. Synlig identitet

5. Logisk og intuitiv orienteringsdesign



KONKRETISERING AV ØKOSYSTEM FOR LÆRING:

Levende kunnskapssenter

• Vitalisere og heve brukskvaliteten i A-
aksen

1. Synlig kjernevirksomhet

2. Mellomrom med mening

3. Synlig identitet

4. Logisk og intuitiv 
orienteringsdesign

Fremtidsrettet Undervisning og 
samhandlingsformer 

Utvikle Læringsstrøk/  klynger av varierte 
arenaer med:

1. Fleksible undervisningsrom, Team og 
teknologi inn i undervisningen

2. Inspirerende, uformelle læringsarenaer, 
mellomrom med mening

Fremme forskning og faglig fellesskap

1. Attraktive og felles møteplasser for ansatte

2. Tilgjengelige areal for samhandling mellom 
ansatte og studenter

3. Skjermet areal for konsentrasjonsarbeid

4. Varierte arbeidsplasser

5. Sonedelt / lydsoner for arbeidsplasser 
(Ringer i vann prinsipp) 

Grønt campus

1. Ressurseffektivt 

2. Tilpasningsdyktig

3. Helsefremmende

4. Overlappende og flerfunksjonelle - både 
romlig funksjon og bruker

5. Koble inne og ute

A:   STUDENTSTRØKET.  Den aktive og studentrettede delen av økosystem for læring 
utvikles i plan 1, med forgreininger nedover til bibliotek og nedre etasjer. I dette hovedgrepet 
vil tematikken over innarbeides.

Punkt 3 og 4 utredes ikke i mulighetsstudien da de kommer tettere på gjennomføring

B:  ANSATTESTRØKET. Den ansattes 
hovedområder utvikles som et samlet og 
helhetlig system i plan 2 og 3.

1-4 vil komme som følge av A og B. 
Punkt 5 må utvikles spesielt. 



KONKRETISERING HOVEDGREP CAMPUS/BYGG

Plan 3

Plan 2

Plan 1

U1

U2

NY ORGANISERING, NYTT INNHOLD
• Hovedgrepet for campus Halden er at 1. 

etasje blir forbeholdt studentfunksjoner og 
utadrettet virksomhet. 

• Mot øst foreslås ett stort læringsstrøk 
inndelt i 4 soner med ulik profil. 

• Mot vest åpnes svømmehall og tas i bruk 
som utadvendt scene og studentnyttig 
næringsvirksomhet.  

• Videre mot sørvest / ved hovedinngangen 
foreslås en ny utadvendt prosjekt- og 
konferansearena,  som også fungerer som 
et læringslaboratorium med innovative 
løsninger,  blant annet åpent 
forelesningsamfi.

LOGISTIKK OG TILGJENGELIGHET
Logistikken med gangsoner vertikalt og 
horisontalt er god på plan 1,men foreslås å 
styrkes mellom studentarealene i øst fra plan 
1 ned til plan U1.

På samme vis foreslås det å styrke den 
vertikale koblingen mellom de to nye 
arbeidsplassetasjene i plan 2 og 3. Her er det 
en trapp i dag,  er det mulig å få denne mer 
synlig tilstede,  glassvegger inn, kan det evt. 
lages en ny åpne trapp som går mellom det 
sosiale arealet i begge disse plan?

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER



ÅPNE OPP OG AKTIVISERE MOT A-AKSEN

Målet er en mer levende campus, med flere 
møteplasser og aktive arbeidssoner, spesielt 
for studenter.  Skape et felleskap og et sted å 
trives.
Ved å koble blindveiene sammen, og skape 
soner som åpner seg på tvers, får vi en helt 
ny energi inn i de svært brede byggene.  Vi får 
også synliggjort og utnyttet kvaliteten de flotte 
atriene gir inne i campusbygget.

MØTEPLASSER I KOBLINGSPUNKTENE

A-aksen fungere godt som transportåre og 
hovedfartsåre på campus. Ved å åpne opp 
lommer inn mot fløyene synliggjør vi også mer 
av kjernevirksomheten ut til aksen og skaper 
en tettere og mer umiddelbar kontakt til 
kjernen av campusvirksomheten –
undervisning og læring.  

Målpunkt og fellesfunksjoner i endene, f. eks 
studentpub, bokhandel mm – Dette blir 
forgreninger av aktivitet fra A-aksen ut i 
fløyene. Godt synlig fra A-aksen når man 
beveger seg innover langs denne.  Unngå 
lukkede korridorer og betongvegger, åpne opp 
og få aktiviteten synlig.

KOBLING PÅ TVERS UTE I FLØYENE

Ute i fløyene som blir læringsstrøk, legger vi 
koblinger på tvers mellom de lange 
korridorene ved å legge inn åpne 
arbeidssoner for studenter (uformelle 
læringsstrøk).  Disse sonene blir som det 
flytende limet som binder de ulike typene 
undervisningsrom sammen.  Slik oppnår vi 
større variasjon innenfor ett større strøk, og 
motvirker monotoni og mangel på aktivitet til 
annet enn ren transport i de gamle lange 
korridorene. Soner for uformell læring og 
studentarbeidsplasser plasseres inntil atriene 
og gir lyse, gode arealer.  Sonene vil også 
kunne oppleves skjermet i ulik grad avhengig 
av møblering.

DAGENS SITUASJON PLAN 1

Stor åpenhet i A-aksen, men tilsvarende stor 
lukkethet i sidefløyene. Liten eller ingen 
kobling, både mellom A-aksen og fløyer, og 
internt i de ulike fløyene.  Dette gir mange 
blindveier, lange korridorer med 
«enveiskjøring».  Aktiviteten lukkes inne i 
fløyene og inne i de enkelte rommene.

FRA LUKKET CAMPUS TIL SYNLIG AKTIVITET OG MØTEPLASSER 



SONEPLAN 1. ETASJE

Hovedetasjen er delt inn i soner i forhold til 
funksjoner og plassering i bygget. Ved 
hovedinngangen møter man en utadvendt 
arena som åpner opp og inviterer inn. Langs 
tverraksen ligger den sosiale sonen som 
består av kantine og studentbar. Den sosiale 
sonen fortsetter ut på bibliotekstaket. Etasjen 
ender med et dynamisk læringsstrøk med fire 
delsoner tilpasset ulik type arbeid: Praksis, 
Teori & Team, Hybrid og Fokus. A-aksen 
knytter sammen de ulike sonene og samler 
bygget til en helhet. 



LEVENDE 
KUNNSKAPS-
SENTER

Vitalisere A-aksen

Synlig kjernevirksomhet

Aktivisere mellomrommene

I dette kapittel viser vi hvordan 
campus Halden kan bli en mer 
levende og inviterende campus,  
som åpner opp mot samfunnet og 
synliggjør sin kjernevirksomhet. 
Under følger noen prinsipper dette 
foreslås løst etter og deretter viser 
vi konkrete tiltak innenfor 
innsatsområdet 

VITALISERE A-AKSEN

Overordnet bør man vitalisere A-aksen ved å 
heve brukskvalitet og flerfunksjonalitet i 
denne. A-aksen er det viktigste knutepunktet 
hvor ulike utadvendte funksjoner samles. 
Klynger av variasjon legges langs denne 
aksen. Dette vil bidra til å øke synligheten og 
samhandlingen på tvers av brukere.

Konkret foreslår vi å etablere en god kaffebar 
der dagens eksamenskontor ligger.  Dette vil 
lage et nytt og brukernøytralt treffpunkt ved 
ankomst, samtidig som den kobler seg tett på 
tilgrensende funksjoner.

SYNLIG KJERNEVIRKSOMHET

Bygningskroppen og organisering av byggene 
bør få ulike grader av transparens, slik at 
forskning, utdanning og kunnskapsarbeidet 
blir synlig – samtidig som det tilbys 
tilstrekkelig grad av skjerming. Graden av 
transparens følger ringer i vann-prinsippet –
med mer åpenhet i kjernestrøk og høyere 
gard av skjerming i mere tilbaketrukne 
områder. 

Konkret foreslår vi åpne opp dagens fløy for 
informasjonsvitenskap og gjøre denne til et 
utadvendt møte, konferanse og prosjektareal. 
Dette er byggets første fløy og den ligger i 
direkte tilknytning til området vi foreslår til 
kaffebar.  Grepet er det viktigste tiltak for å 
oppnå et levende kunnskap senter.

Langs flere punkter i A-aksen og ikke minst i 
dens ende mot store auditorium foreslår vi 
åpninger og plassering av mer aktive 
funksjoner enn det som er der i dag. En 
bokhandel eller et åpent leseområde i enden 
av aksen mot auditorium er et slikt grep.

AKTIVISERE MELLOMROMMENE

For å skape liv og bevegelse i 
kunnskapssenteret, aktiviseres 
mellomrommene ved at disse tilrettelegges for 
aktiv bruk. Vi fasiliterer dermed spontan og 
planlagt samhandling, og gir muligheter for 
studenter og ansatte til å gjennomføre kortere 
arbeidsøkter.  Arealene bør brukes mer. 
Mellomrommene bidrar til å skape opplevelser 
i alle deler av bygget. 

Dagens møblering i flere slike soner er lett og 
innbyr ikke nok til bruk.  Her må vi ta mer i, 
bruke møbler som er større,  som gjør det 
trygt å sette seg ned og skaper en trivelig 
atmosfære.  Eller spille mer på lek og aktivitet.

LOGISK OG INTUITIV 
ORIENTERINGSDESIGN

A-aksen blir ankomstpunktet for hele campus.  
Når vi nå foreslår å skape ett helhetlig 
økosystem for læring handler dette om en 
tydelig sonering og klynging av funksjoner i 
ulike områder.   Det blir da viktig å tenke 
orienteringsdesign på alt som settes opp; 
siktlinjer, møblering, farger og skilting skal 
sammen gjøre det enkelt å forstå og finne 
frem i bygget

Innsatsområde 1



Ved hovedadkomsten foreslås tiltak for å 
åpne opp og invitere ulike brukere av campus 
inn.  

1) Fasaden foran tidligere svømmehall 
åpnes.  Innenfor kommer campusscenen 
som flyttes opp fra U1.  Kan brukes av 
alle, nabolag, næringsliv, seminararena

2) Ekstrovert leietager/næring;  bruktmarked, 
barnepark

3) Campuskaffe
4) Møte og konferansearena. Maker Space, 

innovasjonshub.
5) Play – området knyttes til bevegelse, 

gymsal, lærerutdanning, klatre, henge, 
leke, spille. Synliggjøre dette som identitet.  
Bruke vegger og tak, ta i bruk vegger ute 
på bibliotekstaket.

6) Utenfor kantine, både inne og ute legges 
det til rette for nedsitt, uformell møteplass. 
Større møbler som gjør det trygt og ok å 
sette seg ned.

7) Bokhandelen flyttes til enden av «gata», 
og blir et synlig og åpent blikkfang.  Kan 
alternativt være deler av bibliotek som 
flytter opp.  Sitte ned, stille ut og dele 
aktuelle publikasjoner, aviser og annet

8) Terrassen tas i bruk som læringsarena i 
den varmere årstiden med store pergola 
med strømuttak, utendørs studiested og 
læringsamfi

9) PUB etter undervisningstid legges ved 
fasaden i nord ved forbindelsen til 
studentboligene. 

VITALISERE A-AKSEN
2

Når jeg ser innover 
ser jeg det åpne og 

livlige 
bok/biblioteks 

hjørnet i enden av 
campusaksen

Her møter jeg enten 
kollegaer  eller en av 

masterstudentene 
mine til morgenkaffe 

hver morgen

Her møtes vi 
studenter naturlig på 

vei mellom campus og 
studentboligene

Den siste lærerkonferansen 
holdt vi her.  Brukte idelab, 
åpent amfi i forelesningene, 
testet ut flatt auditorium og 
MakerSpace.  Og vi har også 

holdt strategisamling her.

Transit er en utrolig 
kul byttebutikk, her 

fant jeg et antrekk til 
fadderuka!

Trust-
konseptet gjør 

at vi kan få 
middag her 

helt til 21 på 
kvelden.

Utrolig flott at vi naboer 
kan bruke dette åpne og 

fleksible rommet! Her 
blir vi kjent med 
studentene også.

1
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STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER

Liker å sitte ute 
under pergola og 

studere når det er 
godt i været.  Av og 

til også når det 
regner.  Luft i hodet!



NY UTADVENDT ARENA

Et av de viktige grepene vi foreslår er å endre 
bruken i første fløy ved ankomstsonen, 
dagens informasjonsteknologi. Dette arealet 
har den mest tilgjengelige plasseringen, ved 
hovedinngang og med mulig eksponering til A-
aksen, og bør brukes til mer ekstroverte 
funksjoner enn i dag.  

Dette foreslås som en innovativt møte- og 
konferansearena.  Primært tenkt for ansatte, 
men med sitt oppsett av åpent amfi, 
idelaboratorium og makerspace, er den også 
en selvstendig og fullverdig læringslab, (ala 
Danskenes https://futureclassroomlab.dk/)
som er et sted hvor man tester ut nye måter å 
undervise på.  

Et testsenter for ansatte som 
eksperimenterer, og infrastruktur for forskning 
rundt undervisning.  

https://futureclassroomlab.dk/

A

B



En arena som fremmer og fasiliterer innovasjonskultur 
ved campus.  Som kanskje kan eies og utvikles 
sammen med kommune og næringsliv.

NY UTADVENT ARENA

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER

Neste uke skal jeg sitte på 
PROSJEKTHOTELLET i 3 

dager sammen med 
gjesteforeleser og 2 fra 

Fredrikstad i en intens økt 
for å utvikle semesterets 

rekke av forelesninger

Møterommet er 240 m2 
stort og superfleksibelt.  

Her kjører vi alt av 
workshops både internt for 

campus og kommune og 
næringsliv føler seg 

velkommen

Idelab arealet er et åpent 
mellomrom hvor alle 

vegger, tavler, bord er til å 
skrive på.  Møblene er 

dynamiske,  vi blir liksom 
dynamiske i hodet av å 

være her



TJENESTEHUB / "SVØMMEHALLEN"

Her kan studenter finne 
rimelige klær og brukte 

bøker på 
gjenbruksbutikken. En 

inviterende sone hvis man 
trenger et avbrekk i 

hverdagen.

Dette området ønsker velkommen inn til 
campus, Fasadene er åpnet opp slik at ute og inne spiller 
godt sammen. Her er det plass til 
studentfrivillighet, men også til folk som trenger et sted 
å henge før man skal videre til neste avtale. En sosial sone 
med gode sittemøbler å slappe av i, men også skjermede 
rom som studentfrivilligheten kan bruke til kontor og 
lager. Det åpne rommet kan tilpasses større møter ved 
behov.

Her er også en gjenbruksbutikk som er drevet av 
studenter i tilknytning til et kaffehjørne som legger opp 
til uformelle møter over en kaffekopp. På utsiden kan 
man observere et lekent område for aktivitet. Disse åpne 
funksjonene skaper et inviterende uttrykk ved inngangen 
til campus.

Alternativt;
Studentsamskibnaden kan ha sine rådgivningskontorer i 
denne delen, som et alternativ til at de sitter i plan 2 i 
veiledningsområdet.   Men vi tror ikke at svømmehallen 
brukes primært på ansattekontorer, det er da mer som et 
tilgjengelig tjenestesenter.

Det er også en god ide med barneparkering her.

Svæmmehallens funskjoner må utredes videre. Ideen om 
Studentsenter inn her overlapper delvis med at vi har 
sentrert flere studentfunskjoner rundt kantine og i 
HYBRID området.  Dette blir ulike alternativer.

En forutsetninhg for å utnytte plan U1 bedre er dessuten 
at dramasalen flyttes vekk fra U1,  vi foreslår den får plass 
i svømmehallen.

Her kan 
studentfrivilligheten lukke 
døren og ha private møter 

og et "hjem" for sin 
linjeforening,.

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER

I loungen kan man slå av 
en prat, eller sitte å studere 

. Rommet kan brukes 
til større møter 

dersom studentfrivilligheten 
har behov for det.



FRAMTIDSRETTET 
UNDERVISNING 
OG 
SAMHANDLINGS-
FORMER

«ØKOSYSTEM FOR LÆRING» 

Utvikle læringsstrøk, eller klynger 
av varierte arenaer, med:

- Fleksible undervisningsrom, team 
og teknologi inn i undervisningen

- Inspirerende, uformelle 
læringsarenaer, mellomrom med 
mening

Innsatsområde 2

I dette kapittelet viser vi hvordan 
campus i Halden kan utvikle gode 
læringsstrøk for fremtida. Det at vi 
bruker begrepet økosystem spiller 
på at alle strøkene med ulik 
tematikk og læringsprofil utgjør en 
helhet

KLYNGER AV VARIASJON  = LÆRINGSTRØK

Definisjonen på læringsstrøk er et 
konsentrerte og varierte utvalg av ulike 
læringssituasjoner.  I sin innlæring har 
studenten en flytende overgang fra formell til 
uformell interaksjon, hele denne bevegelsen 
bør kunne g i rom for å vær i 
læringssituasjonen.   Underviser bør kunne 
bruke et samlet område, en hel arena, for å 
fasilitere en veksling mellom ulike 
læringsformer.

Vi bygger opp tydelige soner som skal 
inneholde et bredere spekter av variasjon.  
Sone 1, 2 og 3 er læringsstrøk med ulik profil, 
men alle inneholder en bredde. Den største 
endringen er at de inneholder 
studentarbeidsplasser i ulik grad av skjerming, 
ulike lydsoner og ulik innredning for grupper 
er individuelt arbeid. 

FLEKSIBLE UNDERVISNINGSROM, TEAM 
OG TEKNOLOGI INN I UNDERVISNINGEN

Fleksibilitet i rommet er viktig når nye 
undervisningsformer og ny teknologi utprøves. 
Dette krever en modularitet og fleksibilitet i 
møbler og en fleksibilitet i teknologisk grid. 

For å utvikle undervisningsrom som er 
fleksible nok, bør de utvides noe i areal for å 
kunne dekke en bredere bruk. Det bør legges 
til rette for ulike flater for samarbeid og for 
ulike typer kunnskapsarbeid. 

.

Konkret foreslår vi å slå sammen flere rom til 
ett større.  Spesielt i sone 2, som vi kaller 
Hybrid har vi laget noen større rom som kan 
egne seg til fleksible, teambaserte og 
teknologistøttede rom.

I 1-2 auditorier foreslår vi bredere repos slik at 
de kan møbleres for gruppedialog – en mer 
studentaktiv læringssituasjon.

Fleksibilitet fasiliteres i tillegg bedre enn 
tidligere ved at de uformelle arealene og 
grupperommene som ligger tett inntil de 
formelle undervisningsrommene, kan tas i 
bruk som støtte til læring.

INSPIRERENDE, UFORMELLE 
LÆRINGSARENAER, MELLOMROM MED 
MENING

Ved å tilby areal som visker ut overgangen 
mellom formell og uformell læring, kan man 
imøtekomme flere behov samt legge til rette 
for naturlige og nødvendige skifter i modus. 
Inspirerende og uformelle læringsarenaer 
sikrer en bredde i læringssituasjoner og 
legger til rette for den uformelle læringen og 
verdiskapende samtalen som vi får gjennom 
sosial interaksjon.

Spesielt i dagens fløy med generelle 
klasserom går vi inn og lager ett stort 
læringsstrøk på tvers.  Dette er de uformelle 
læringsarenaene; studentarbeidsplasser med 
ulik grad av skjerming, ulike lydsoner og ulik 
innredning for grupper er individuelt arbeid.

Det samme gjøres i sonen Praksis.  Det som 
før var lukkede undervisningsrom med 
tilførselskorridorer rigges som et 
sammenhengende uformelt areal på tvers av 
hele fløyen. 



Ett økosystem for læring, med ulike deler som 
sammen tilbyr en god helhet. Campus i 
Halden er bygningsmessig konsentrert i ett 
stort bygg og godt egnet for en organisering 
hvor mange deler på en større variasjon.

Ulike fløyer kan utvikles og fremheve 
forskjellige læringsstiler, ulike faser eller 
læringssituasjoner.  Det vi har satt opp er en 
antydning basert på hvilke fagområder som 
finnes på campus i dag.  Men dette må ses 
langsiktig og ta utgangspunkt i primære 
forskjeller og behov fremfor kun de faglige 
som finnes i dag.  Vi foreslår noen begreper 
her som skal fungere på tvers av institutt og 
fagområder.   Disse er toneangivende for å 
kunne konkretisere mulighetsstudien og bør 
forankres og utvikles sammen med 
fagmiljøene selv.

PRAKSIS – verksteder, testing, den konkrete 
verden, estetiske fag

HYBRID - den nye praksis hvor læring er 
både digital og analog. 

TEORI & TEAM – store auditorier endres til 
teamauditorier

FOKUS
Det stille stedet, fullstendig ro, dagslys, bringe 
naturen inn.

LÆRINGSSTRØK MED ULIKE FOKUSOMRÅDER

PRAKSIS

HYBRID

FOKUS

TEORI & TEAM



SONE 1: TEORI & TEAM

Vekslingen mellom teoretisk kunnskap inn og 
det å arbeide sammen med teamet for å få 
det ut, er essensen i en mer studentaktiv 
læringsform.   

Arealet med det største auditoriet skal legge 
til rette for dette.  Her foreslås deler av største 
auditorium og hele det gamle grønne 
auditorium endret til teamløsninger med brede 
repos og gruppebordoppsett.

Begge auditorier har i tillegg godt med 
grupperom utenfor, ved dagens alkover og 
mot øst.

Foto viser 3 ulike variasjoner av teamoppsett i 
et auditorium.  Det er øverste er fra 
København universitet, det i midten er R2 ved 
NTNU, deres aller største auditorium ble 
bygget om med større repos slik at disse gir 
rom til gode gruppebord.   Her er det også 
teknologistøtte med skjerm og styring ved 
hvert bord.

Nedre foto er auditoriemøblene «Connect» 
utviklet av arkitekt Burwell Deakins

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER

Her kan vi se inn på 
forelesningen fordi de har 

åpnet et stort vindu i 
betongveggen

HIØ har så mange virkelig 
gode forelesere.  Her i 

denne salen kan vi både få 
god kontakt med dem, men 

også veksle til 
gruppesamspill.  Det gjør 
læringen utrolig effektiv



Her tester vi den konkrete verden, 
kjemi, naturfag,  vi bygger i 
verksteder og utrykker oss gjennom 
estetiske fag.   

Fløyen har i dag en fin samling av spesialrom 
Vi flytter dem ikke, men utfordrer på hvordan 
de kan bli mer fleksible.  For eksempel kan 
større deler av arealet åpnes opp til én større 
testarena.  Rekvisita og utstyr til de ulike 
fagene er viktige her.   I en radikal løsning kan 
mobile store oppbevaringsmoduler inneholde 
fagustyret – en modul pr fag.  Modulene er på 
hjul og kan skape rom i rommet.
Dette kan bli en innovativ læringslab for 
lærerstudenter. Kjemilab som krever teknisk 
infrastruktur må selvsagt ha en fast plass.

Videre utvikles området ved å åpne det på 
tvers og i knutepunktet som oppstår mellom 
de gamle korridorene lager vi uformelle 
læringsarealer med studentarbeidsplasser og 
en mindre møteplass. 

Vi anbefaler videre at dette strøket får en 
profil rundt dette å teste og å bygge. 
Fotoeksemplene viser arealer som er robuste 
og egent for konkret og kreativ utprøving.

Det kan diskuteres om makerspace skal 
flyttes hit. Den ligger godt også med dagens 
plassering hvor den inngår i en egen ny 
helhet, men det kan også vurderes med en 
sentral rolle i dette læringsstrøket. 

SONE 2: PRAKSIS

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER



PRAKSIS - eksempler

. 
Dagens utstillingsareal for naturfag foreslås 
behold, men endeveggen tas vekk slik at vi får 
koblet hele strøket sammen på tvers

Robuste omgivelser som innbyr til å bygge, 
teste og eksperimenter.  Skape en atmosfære 
av kreative verksteder.  Godt med 
oppbevaring.  Materialer og rekvisitter som 
gir faglig identitet stilles ut 

Eksempelet over viser en stor gulvflate hvor 
mobile enheter skaper rom i rommet.  
Dette kan være oppbevaringsenheter og 

løsninger med innebygde bord og 
forsøksmateriell.  Det ville være spennende 
å se PRAKSIS-arealet som en mer innovativ 
arena.  

Noen funksjoner slik som kjemi og 
forberedelsesrom krever selvsagt noe fast 
infrastruktur i tillegg



SONE 3: HYBRID

Det hybride læringsstrøket fasiliterer behovet 
for både digitale og en fysiske 
læringssituasjoner.   I dette arealet skal det 
finnes teknologistøtte i klasserom for digital 
og studentaktiv undervisning.   Dette er fokus 
på læring i team og med god digital støtte.

Samtidig vet vi at når mye blir digitalt må vi 
tilsvarende sørge for å skape gode fysiske 
fellesskap. I sammenkoblingen på tvers av de 
gamle korridorene lar vi studentarbeidsplasser 
binde områdene sammen – helt fysisk bygger 
vi felleskapsområder.  En god hjemmebase 
for studenter.   Området er såpass stort at det 
kan ha en skala med ulike lydsoner, fra det 
mer aktive i midten til det stille og skjermede 
ut mot sidefasadene. Det er mulig med noen 
skyvevegger, glassvegger for oppdeling av 
soner. Tette små alkover foreslås der det er 
gjennomgangstrafikk.  

De tre atriene i denne fløyen vil kunne gi et 
eksepsjonelt lyst og vakkert studiemiljø om de 
utnyttes bedre og ses fra flere kanter. Et av 
dem kan vurderes å legges tak på, da kan vi 
ta vekk færre klasserom for å få til åpningen 
på tvers. Atriene må gjøres tilgjengelig for 
bruk fra innsiden, og noen av dem bør 
møbleres eller få klatre, henge, disse, leke 
muligheter der de ligger inntil sosiale soner.  
Der de ligger i et studiemiljø kan de få mer 
løsninger som innbyr til stille bruk.



HYBRID - eksempler

Billedeksemplene med gruppebord  viser 
«Sandkassa» ved NTNU; Dragvoll som er en 
ny fleksibel og digital tilrettelagt læringsarena. 
Her har alle bordene skjermer i sin egen 
gruppe.  Forelesning og arbeid i gruppe kan 
veksle

Legg merke til bordets utforming som ikke er 
rektangulære.   Når de er mer dynamiske som 
dette tåler de også bedre å ikke stå på 
geledd.  Dette er et ekte fleksibelt rom.  NTNU 
har utforsket en del rundt slike bord og 
størrelsen på dem,  slik at de egner seg for 
grupper.  

Alkover har blitt en populær løsning på mange 
campus i Norge nå.  Årsaken er nok at det lille 
tette rommet, ofte i store åpne omgivelser 
skaper en trygg og tett møteplass som 
fungerer selv om det er aktivitet rett utenfor

.

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER

Her er det godt med 
skjermer og muligheter 
for digitalt samarbeid.

Det er her vi studerer!  
Dette er et studentlandskap 

med ulike soner for stille 
og samarbeid.  



Ethvert sted som åpner opp og skaper aktive 
soner for fellesskap trenger å balansere dette 
med rolige områder.

Palmehagen er i dag et spesielt flott rom med 
atrium og glasstak.  Det bør utnyttes slik at 
byggets kvaliteter bedre kommer frem.  
Det ligger usentralt plassert i forhold til A-
aksen og de mest aktive fellesarealene og 
derfor foreslår vi ro og stillhet her inne,  
sammen med en stor mengde grønne planter 
og et lyst miljø.

Dette arealet har en lang historie som 
arbeidsplass for lærerutdanningen.  Nå kan 
det kanskje fungere som stille areal på tvers 
av fagtilhørighet,  for både ansatte og 
studenter? 

SONE 4: FOKUS

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER



Her nede i U1 er studentene virkelig i fred!  
Arealet er skjermet, nesten totalt avsondret.  
Vi vil øke tilgjengeligheten ned hit,  ved å 
åpne en større sosial sone i plan U1.  Denne 
kan nås fra plan 1 med en rutsjebane!

Arealet vil sannsynligvis egne seg godt for 
masterstudenter med behov for fast tilhørighet 
til ett område.  Vi mener at masterstudenter 
på tvers av fagområde kan få et godt 
studiemiljø her.

I tillegg gjøres arealet så attraktivt at det 
naturlig tiltrekker seg andre.  Her kan det 
legges opp til litt mer støyende og lekpregede 
aktiviteter i de gule sonene.

Her sitter kanskje folk over lengre tid og  
jobber individuelt, derfor bør de gule sonene, 
og ikke minst sonen på utsiden, fungere godt 
som avspenning/avveksling.

Dagens dramasal flyttes opp til fasaden på 
campus.  Den er flott, men den punkterer all 
smart bruk av etasjen som helhet, og 
muligheten til å skape et mer helhetlig 
fellesskap.

De smale korridorene med dagens cellekontor 
åpnes slik at vi får gode og skjermede 
lommelandskap innover.  Her kan team av 
masterstudenter ha tilhørighet. Cellene i 
mellom er rom for digitale møter. 

SONE 5 ARBEIDSPLASSER 

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER



Ved å åpne mellom rom og korridorer i 
fløyene og etablere åpne soner for 
undervisning og uformell læring, vil atriene 
komme mer til sin rett og bringe lys og 
naturelementer inn i læringsstrøket. Noen av 
atriene kan åpnes, noen kan få takoverbygg 
og dermed bli arealer som også kan brukes til 
å oppholde seg i.

UTEPLASSER - ATRIENE



FREMME 
FORSKNING OG 
FAGLIG 
FELLESSKAP

«ØKOSYSTEM FOR ANSATTE»:

- Attraktive og felles møteplasser 
for ansatte

- Tilgjengelige areal for samhandling 
mellom ansatte og studenter

- Skjermet areal for 
konsentrasjonsarbeid

- Varierte arbeidsplasser

- Sonedelt / lydsoner for 
arbeidsplasser («Ringer i vann»-
prinsipp) 

I dette kapittel viser vi hvordan 
campus i Halden kan skape 
arealer for de ansatte som 
fremmer forskning og faglig 
fellesskap. Under følger noen 
prinsipper dette foreslås løst etter 
og deretter viser vi konkrete tiltak 
innenfor innsatsområdet.

ATTRAKTIVE OG FELLES MØTEPLASSER FOR 
ANSATTE
Attraktive arealer, både for sosiale treff og 
arbeid, vil være viktig for å møte kollegaer for 
både faglig utveksling og trivelig prat, og slik 
også støtte et godt arbeidsmiljø. Lokalene 
skal være attraktive for nåværende og 
fremtidige arbeidstakere. Både studenter og 
ansatte skal være stolte av arealene – og 
ønske å vise de frem til andre.

Konkret foreslår vi å samle ansatte i de to 
øvre plan. Hjertet her blir knutepunktet 
mellom dem og kan romme en fin og stor 
sosial arena for ansatte. Denne kan også 
brukes til samlinger.

TILGJENGELIG AREAL FOR SAMHANDLING, 
STUDENTER OG ANSATTE
Det skal være naturlige og gode møteplasser 
for samhandling mellom ansatte og studenter 
både fysisk og digitalt. Lokalene bør derfor ha 
områder som bidrar til at man enkelt kan 
møtes – både formelt og uformelt

Konkret foreslår vi en tydelig sonedeling der 
kontorer for møter med studenter ligger mest 
sentralt mot hjertet/ankomstsonen i plan 2 og i 
plan 3. Om dette er de ansatte med mest 
veiledning som sitter her i perioder, eller om 
man kan se dem som delte avgjør vi ikke her.

VARIERTE ARBEIDSPLASSER
Det skal være variasjon i de typene rom som 
er tilgjengelig på campus. Medarbeidere og 
enheter skal ha tilgang til rom for både 
individuell og felles oppgaveløsing, og for 
ulike blandinger av formell, uformell og sosial 
samhandling.

I dag har alle ett kontor,  det er lite variasjon 
ut over dette.  Nytt økosystem for ansatte har 
én større og felles helhet hvor stor variasjon 
er mulig.   Detaljer i variasjon og tilpassing til 
fagområder er ikke vist i denne studien.

SKJERMET AREAL FOR 
KONSENTRASJONSARBEID
Arbeidsplassene skal legge til rette for riktig nivå 
av skjerming for oppgaven som skal utføres. Det 
skal være mulig å finne et skjermet sted å arbeide, 
om det er stille sone sammen med andre eller et 
lukket kontor

Det foreslås å beholde mange kontorer.  Det som 
er av landskap blir små lommelandskap. På 
skissen viser vi den mest radikale løsningen med 
egne stillesoner, dette forutsetter at man ikke eier 
hver sin plass.  Med en slik løsning vil vi i høyere 
grad  - forutsatt samme normative arealbruk -
kunne svare ut høy grad av skjermede 
arbeidsplasser.  

SONEDELT – «RINGER I VANN»
Arbeidslokalene består av ulike soner, basert på 
ulik bruk, aktivitets- og støynivå. Sonene ligger 
som «ringer i vann», med mest lyd sentralt, og 
gradvis demping utover. 

Med ny organisering er det mest aktive lagt til 
sentrum – hjertet i plan 2, og ytterst mot fløyene er 
det stille fokusområder.  Det å ikke lage skikkelige 
lydsoner er den vanligste feilen mange gjør ved 
åpning til landskap.  Hvis man skal åpne noe som 
helst må en slik overordnet strukturering av lyd på 
riktig sted legges til grunn

Innsatsområde 3



FREMME 
FORSKNING OG 
FAGLIG 
FELLESSKAP
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og deretter viser vi konkrete tiltak 
innenfor innsatsområdet.

ATTRAKTIVE OG FELLES MØTEPLASSER FOR 
ANSATTE
Attraktive arealer, både for sosiale treff og 
arbeid, vil være viktig for å møte kollegaer for 
både faglig utveksling og trivelig prat, og slik 
også støtte et godt arbeidsmiljø. Lokalene 
skal være attraktive for nåværende og 
fremtidige arbeidstakere. Både studenter og 
ansatte skal være stolte av arealene – og 
ønske å vise de frem til andre.

Konkret foreslår vi å samle ansatte i de to 
øvre plan. Hjertet her blir knutepunktet 
mellom dem og kan romme en fin og stor 
sosial arena for ansatte. Denne kan også 
brukes til samlinger.

TILGJENGELIG AREAL FOR SAMHANDLING, 
STUDENTER OG ANSATTE
Det skal være naturlige og gode møteplasser 
for samhandling mellom ansatte og studenter 
både fysisk og digitalt. Lokalene bør derfor ha 
områder som bidrar til at man enkelt kan 
møtes – både formelt og uformelt

Konkret foreslår vi en tydelig sonedeling der 
kontorer for møter med studenter ligger mest 
sentralt mot hjertet/ankomstsonen i plan 2 og i 
plan 3. Om dette er de ansatte med mest 
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Arbeidslokalene består av ulike soner, basert på 
ulik bruk, aktivitets- og støynivå. Sonene ligger 
som «ringer i vann», med mest lyd sentralt, og 
gradvis demping utover. 

Med ny organisering er det mest aktive lagt til 
sentrum – hjertet i plan 2, og ytterst mot fløyene er 
det stille fokusområder.  Det å ikke lage skikkelige 
lydsoner er den vanligste feilen mange gjør ved 
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helst må en slik overordnet strukturering av lyd på 
riktig sted legges til grunn
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HOVEDGREP;  VERTIKAL OG HORISONTAL KOBLING

KOBLE VERTIKALT
De to øvre etasjene kobles sammen med ett 
felles sosialt område i knutepunktet vist med 
gul sirkel.  Hvis det er mulig anbefales å 
bygge en ny åpen trapp mellom disse to 
planene.

RINGER I VANN
Den sosiale sonen er hjertet.  Den er relativt 
stor og kan ha en naturlig offentlig del hvor 
studenter opplever at de er velkomne,  samt 
en mer introvert del som skjermes noe.  
Videre er de mest aktive funksjonen plassert 
nærmest hjertet, mens det blir stillere og 
stillere utover.  

ETABLERE ÈN HOVEDFARTSÅRE
Det etableres hovedtrafikkåre kun på én av 
sidene i fløyen, her går den langs lukkede
rom. På den andre siden kan man dermed
åpne opp. På denne måten holdes
landskapene skjermet og stille – kun de 
som hører til landskapet trenger å oppholde
seg der.



OM ARBEIDSPLASSUTVIKLING

ARBEIDSPLASSUTVIKLING SOM ET 
SYSTEM

Det å utvikle arbeidsplasser ved campus for 
fremtiden er et arbeide som går hånd i hånd 
med å utvikle PRAKSIS.   Under er vår 
trekant som viser samspillet mellom fysisk 
utforming, teknologi og organisering. Det 
fysiske alene kan ikke forstås som 
arbeidsplassløsninger,  men helheten kan 
forstås som et SYSTEM.   

For Østfold har vi så vidt begynt, blant annet 
med dilemmaverkstedet å løfte blikket mot 
fremtidens praksis.  Mulighetsstudien peker 
noen overordnede retninger, men i detalj må 
de faktiske løsningen for arbeidsplasser 
utvikles i samspill med endringsledelse fordi 
det henger så sammen med praksisutvikling.    
Hva skal kontoret brukes til i fremtiden,  
hvordan skal vi møte studentene – dette er 
viktige spørsmål som må utforskes videre.

HVA ER ET ARBEIDSPLASS KONSEPT?

Et arbeidsplasskonsept er kombinasjonen av 
de to aksene vist under; den sier noe om den 
fysiske løsningen + noe om hvordan den 
brukes.

Dagens løsning er mix fast plass + lukket.

For fremtiden har dere flere muligheter,  vi ser 
mest nå på hva byggene kan tåle, hvor 
mange som bør ha plass og hvordan svare 
opp effektmålene innenfor den plassen som 
er tilgjengelig.

Vi velger ikke arbeidsplasskoNsept for dere 
her,  vi viser kun alternativer.

DELING VS FAST PLASS

Utgangspunktet må være klart – vi skal løse 
fremtidens arbeidsplasser innenfor normen for 
kontorbygg.  Høyskolen i østfold skal utvikles i 
en bærekraftig retning og ett av de sterkeste 
grepene er smart arealbruk

Dere kan velge å fortette dagens løsninger 
ved å åpne til landskaper.   Da får alle faste 
plasser, men med vårt kjennskap til akademia 
tror vi ikke at det svarer opp effektmålet med 
skjermet areal for konsentrasjonsarbeid for 
nok ansatte,  samt at variasjonen faktisk vil 
synke for de fleste.

Dere har en mulighet til å la noen ha faste 
plasser på kontorer og resten ha 
aktivitetsbaserte løsninger i landskap.   Da er 
det viktig at det er nok areal som er delt slik at 
det oppnås god nok valgfrihet for de uten fast 
plass.

Delte plasser er ingen vists om det ikke finnes 
noe å velge i!  Delte plasser handler om å øke 
variasjonen og valgfriheten til den enkelte.

Vi bruker også mer areal på slike løsninger,  
flere kontorer,  flere ulike brukssoner er mulig 
fordi systemet skal løse mer enn kun 
grunnbehovet – som kanskje er tryggheten i 
den faste plassen.

Så dilemmaet dere er i er;  tryggheten i den 
faste eide plassen vs. valgfriheten til 
skjerming for alle.



MATEMATISK EKSEMPEL
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FAST PLASS

Dette er det tradisjonelle arbeidsplass-systemet hvor målet er 
tryggheten ved en fast plass. Trade-off her er at færre får tilgang
til kontorer og stille områder,  og flere sitter I generelle åpne
landskap.
Det er vist med 162 plasser, men kan åpnes mer slik at 180 kan
ha hjemmebase her.   Løsningen kan få plass til flere enn den 
delte, forutsatt færre kontorer
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80 
seter

HJEMMEBASE FOR 180

ARBEIDSSTASJONER 150

VEILEDNINGSKONTORER 11

MULTIROM VED FASADER 16

STILLESONE 24

SAMARBEIDSSONE 48

GENERELLE 40

PROSJEKTLAB 8

DELT BRUK

Dette arbeidsplass-systemets mål er å øke mengde 
løsninger for konsentrert arbeid for flest mulig.  Fordi man 
ikke eier hver plass kan landskapene som finnes ha ulike 
bruksregler og ulike lydsoner.  De kontorene som finnes 
kan være tilgjengelige for alle. 
Avhengig av tilstedeværelse og praksis må man avgjøre 
om det er mulig med underdekning som foreslått her.    

HJEMMEBASE FOR 162

ARBEIDSSTASJONER 162

VEILEDNINGSKONTORER 3

MULTIROM VED FASADER 4

KONTORER 15

GENERELLE 140



Eksempelet viser det delte systemet.   Her er 
lydsoner fra aktivt til stille et viktig gode.  Det 
er svært mange kontorer, både egnet for 
veiledning og for fokus

ARBEIDSPLASSER PLAN 2 alt. A

Attraktive og felles 
møteplasser for 

ansatte

Skjermet areal for 
konsentrasjonsarbei

d

Skjermet areal for 
konsentrasjonsarbei

d

Varierte arbeidsplasser
Sonedelt / lydsoner for 
arbeidsplasser («Ringer 

i vann»- prinsipp)

Tilgjengelige areal for 
samhandling mellom 
ansatte og studenter

Tilgjengelige areal for 
samhandling mellom 
ansatte og studenter

Tilgjengelige areal for 
samhandling mellom 
ansatte og studenter

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER



ARBEIDSPLASSER PLAN 2 alt. B

Attraktive og felles 
møteplasser for 

ansatte

Generelle faste 
arbeidsplasser

Kontor til ca 10% 

Generelle faste 
arbeidsplasser

Multirom / støtterom til 
åpne landskap

Tilgjengelige areal for 
samhandling mellom 
ansatte og studenter

Tilgjengelige areal for 
samhandling mellom 
ansatte og studenter

Tilgjengelige areal for 
samhandling mellom 
ansatte og studenter

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER

Multirom for dem 
som  sitter åpentEksempelet viser det faste systemet.   Her er 

lydsoner fra aktivt til stille ikke relevant.  De 
ulike områder og kontorer er i seg selv begge 
deler fordi de er faste.   Det er lite orange 
arealer til veiledning.  Kontorene som er 
mørkere brune bør tildeles de som har mest 
behov for møter med studenter eller annet 
skjermingsbehov.



Plan 2 i A-aksen er i dag grupperom og de har 
et sterk designgrep fra arkitekten.   Her har vi 
sett på hvordan vi kan beholde det gode i 
grepet, men samtidig skape kvalitativt gode 
arbeidsplasser.

Det viktigste er at vi trekker arbeidssonen 
vekk fra fasadene fordi disse har vinduer fra 
gulv til tak.  Vi holder oss innenfor samme 
system som dagens grupperom.  Det er så 
mye dagslys her at dette vil fungere godt. 

Slik kan også et utvalg av dagens grupperom 
beholdes og bli til veiledningsrom. Disse er for 
sambruk med studentene.  Denne fløyen er 
altså den mest ekstroverte for ansatte, her 
sitter du kanskje når du er en del på farten, 
eller har endel veiledning. Den er den mest 
åpne av alle fløyene.  En fortetting med 
kontorer langs fasaden i denne fløyen vil ikke 
fungere godt i bygget rent arkitektonisk,  
derfor ser vi akkurat her litt mer radikalt på 
løsninger.

Landskapene innover kan likevel oppleves 
godt skjermet fordi tilgangen til folk reduseres. 
Den har dessuten god takhøyde og svært 
godt lys.  Men god møblering, og effektive 
lydabsorbenter som romdelere blir dette et 
innovativt og spennende areal.

eksempel PLAN 2



ARBEIDSPLASS PLAN 3

GANGSONEN PÅ ÈN SIDE

Det etableres hovedtrafikkåre på en av 
sidene, denne bør gå langs lukkede rom. 
På den andre siden kan man dermed åpne 
opp. På denne måter holdes landskapene 
skjermet og stille – kun de som hører til 
landskapet trenger å oppholde seg der.
Landskapene som er åpne er her 
“lommelandskap”  det vil si mindre lommer 
som får god akustisk demping når de ligger 
mellom støtterom.  

ANTALL

Her har vi konkretisert en mulig konsekvens i 
plan 3 rent matematisk.  Hvor mye må man 
åpne for at vi skal få en mer effektiv løsning?

Eksempelet viser en 30 / 70 % fordeling av 
lukkede og åpne arbeidsplasser.  Dette er en 
løsning hvor alle kan ha faste plasser, og 
samme løsning kan brukes som 
aktivitetsbasert (ulike delingsmønster)

42 celler - 115 plasser i lommelandskap

15 multirom (1:8 for de i landskap)

TILHØRIGHET

Løsningen kan brukes med faste plasser.  Vi 
anbefaler imidlertid å modne tanken på å dele 
på arealene.  Da kan alle alltid vite at de har 
kontorer tilgjengelig, også de som ofte sitter i 
landskap.  Dere kan også differensiere de 
åpne arealene med ulike lydsoner. Hvis man 
må ha åpne landskap tror vi at det for 
akademiske ansatte vil fungere bedre med en 
delt løsning som i full grad tilbyr skjermede 
rom

Det vi må tenke nytt omkring er oppbevaring.  
Her har vi ikke gått i detalj. Men vi 
anerkjenner behovet for visuell hukommelse, 
at mange trenger å se sin egen bokhylle for 
eksempel.  Dette er også mulig i slike 
løsninger, ett eksempel kan være at kontorer 
deles innenfor 2-3 personer,  de har sitt utstyr 
der, men bruker det ikke til samme tid.

FLEKSIBEL OG BÆREKRAFTIG

Arbeidsplassen er i stor utvikling. Spesielt er 
det valgfriheten rundt hvor man gjør jobben 
som er satt på agendaen i post-korona 
kontoret.  Av mange oppfattes det som et 
viktig gode å kunne velge.

Normen for arealbruk i staten er ikke liten,  
men den er likevel for liten til at alle eier sitt 
eget kontor.  Men det er mange muligheter 
innenfor rammen.  

Vi vil anbefale at det vesentlige er å sikre 
skjermede arbeidsplasser for dyp 
konsentrasjon,  samtidig som man i tillegg 
tilbyr en økt variasjon i samspillsarealer i 
forhold til i dag.  Dette bør ligge som en 
bærekraftig og fleksible grunnutrustning.

Så kan man i årene fremover diskutere og 
kanskje pilotere ulike bruksmønster

STUDENTSONER FELLESSONER ANSATTESONER



Det er flere variabler på antall arbeidsplasser. 

MAKSIMUM DELT
Hvis vi summerer alle rosa felt og legger til 
grunn delte arbeidsplasser  med 20% 
underdekning har bygget plass til 500 – 560 
personer

MAKSIMUM FAST
Hvis vi legger til grunn faste plasser og bruker 
de fleste rosa felt har vi plass til ca 400 
personer.   I dette utgår arbeidsplasser i plan 
1 inne i utadvendt arena – fordi disse uansett 
bør være fleksible og delte arbeidsplasser. 
Stripete arealer i U1 og U2 er inkludert.

ANSATTE VS STUDENTER
Stripete arealer i U1 er i konseptet vist som 
arbeidsplasser for masterstudenter.  For å få 
nok areal ved faste plasser eller for å unngå 
underdekning kan dette arealet innredes som 
gode aktivitetsbaserte løsninger hvor man 
etter behov ( i for eksempel 5 års perioder) 
avgjør om etasjen skal brukes av henholdsvis 
studenter eller ansatte.   Det er en buffersone 
for begge parter.  Det samme gjelder U2. 

For studentene bør da biblioteket justeres opp 
med antall arbeidsplasser.  Dette er ikke vist i 
studien.

ARBEIDSPLASSER;  HVOR OG HVOR MANGE

Student
- areal

Ansatt-
areal

Biblioteks-
areal

FELLES AREAL
A-aksen

Fast 130 / delt 190

Fast 30

Fast 0 / Delt 30 Fast 160 /  delt 180

0- 200 - 50



SLIK BRUKES AREALENE IDAG

Ca antall arbeidsplasser i dag: 418 stk.  Totalt antall ansatte: 435, antall årsverk 392

Noen av disse arbeidsplassene er under krav, et gjennomsnitt/utgangspunkt setter vi derfor på 400 plasser

Fordelt på ca 6500 m2 og 400 plasser gir 16,2 m2 pr plass.

Arealet ansatte bruker i dag kan gi plass til 500 ansatte forutsatt at det reduseres til 13 m2 pr plass. 

Student 
area

Ansatt 
areal

Bibliotek
areal

FELLES AREAL
A-aksen



ANBEFALINGER OG TILTAK



OMFANG/KOMPLEKSITET – FORESLÅTTE TILTAK

KOMPLEKSITET (implementering)
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Etablere læringsstrøk 
Teori & Team
- Auditorium x2 bygges om til 

team-auditorium

Møblering 
mellomsoner
A-aksen

Kantine åpnes opp
mot A-akse
-Ommøblering
-Sonedeling

Bibliotekstaket 
møbleres / 
utvikles

Etablering av
café i A-aksen

Noen av grepene for arealutvikling er større i omfang, avhengige av hverandre i tid og 
krever organisatorisk endring i tillegg til fysisk ombygging, mens andre kan løses som 
enkeltstående tiltak med liten kompleksitet eller avhengighet. Noen av grepene er store, 
potensielt kostbare tiltak, mens andre er relativt enkle, og kan likevel gi stor effekt. Dette 
diagrammet skal gi hjelp til å prioritere hvilke tiltak som bør gjennomføres først og sist i 
forhold til gevinst og avhengighet. Tiltakene er fargekodet etter hvilket innsatsområde de 
tilhører.

Etablere «Ansattstrøk»
2./3. etg.
- Midlertidig flytte ansatte
- omdisponere 

undervisningsareal
- Endringsprosess arbeidsplass

Ombygging svømmehall
- Ombygging inngangsparti
- programmering

Ombygging læringsstrøk 
«Praksis» 
- Ansatte flyttes
- Endringsprosess 

læringsarena

Ombygging av læringsstrøk 
«Hybrid»
- Ansatte flyttes
- Omdisponere 

undervisningsareal

Palmehaven 
ombygges til 
læringsarena 
«fokus»
- Ansatte flyttes

Ombygging «Utadvent
arena»
-ansatte flyttes midlertidig
-omdisponere 
undervisningsareal

Flytte 
bokhandel

Åpne opp 
vegger mot A-
aksen

Organisatorisk endring

Fysisk ombygging

høy middels lav

GRAD AV ENDRING: 

Innsatsområde 1: Levende kunnskapssenter

Innsatsområde 2: Framtidsrettet undervisning og samhandlingsformer

Innsatsområde 3: Fremme forskning og faglig fellesskap



TIDSLINJE - AVHENGIGHETER

Alle tiltakene vil ha en planleggings-/prosjekteringsfase før gjennomføring av tiltak. Men 
noen  - endringsprosesser.

Møblering 
mellomsoner
A-aksen

Bibliotekstaket 
møbleres / 
utvikles

Etablering av
café i A-aksen

Flytte 
bokhandel

Ombygging svømmehall
- Ombygging inngangsparti
- programmering

Etablere læringsstrøk 
Teori & Team
- Auditorium x2 bygges om til 

team-auditorium

Kantine åpnes opp
mot A-akse
-Ommøblering
-Sonedeling

Ombygging av læringsstrøk 
«Hybrid»
- Ansatte flyttes
- Omdisponere 

undervisningsareal

Palmehaven 
ombygges til 
læringsarena 
«fokus»
- Ansatte flyttes

Ombygging læringsstrøk 
«Praksis» 
- Ansatte flyttes
- Endringsprosess 

læringsarena

Etablere «Ansattstrøk»
2./3. etg.
- Midlertidig flytte ansatte
- omdisponere 

undervisningsareal

- Endringsprosess arbeidsplass

Ombygging «Utadvent
arena»
-ansatte flyttes midlertidig
-omdisponere 
undervisningsareal

Åpne opp 
vegger mot A-
aksen

Åpne opp 
vegger mot A-
aksen

Åpne opp 
vegger mot A-
aksen

Fase 1 beslutte Fase 2 Fase 3 Fase 4beslutte beslutte

Igangsette 
endringsprosess 
læringsstrøk

Igangsette 
endringsprosess 
arbeidsplasser

Innsatsområde 1: Levende kunnskapssenter

Innsatsområde 2: Framtidsrettet undervisning og samhandlingsformer

Innsatsområde 3: Fremme forskning og faglig fellesskap



DEFINISJONER



UTFORSKNING

Campusutviklingsplan
En plan for et lokalt studiested/campus. En helhetlig og 
langsiktig plan for effektiv og god bruk og utvikling av 
bygg, eiendom og infrastruktur som støtter opp under 
institusjonens faglige og strategiske målsettinger.

Arealstrategi
Med arealstrategi mener vi en langsiktig plan for 
arealbruk. Det kan være felles for en hel 
samfunnssektor, for en samlet eiendomsportefølje eller 
en UH-virksomhet. Strategien skal beskrive valgene og 
prioriteringene ved planlegging av fremtidig arealbruk. 

Arealutvikling
En endring av arealbruk. Er et begrep som brukes i flere 
sammenhenger. Kan både brukes som et planfaglig 
begrep og begrep knyttet til utvikling av eksisterende 
bygningsmasse.

Innsatsområder
Innsatsområder er prioriterte temaområder. De enkelte 
innsatsområdene kan omfatte flere strategier for 
arealbruk. Innsatsområdene peker på områder som skal 
ha ekstra mye oppmerksomhet og ressurser i 
campusplanperioden. Innsatsområdene defineres med 
utgangspunkt i innsikter, utfordringer og muligheter.

Mulige tiltak
I mulighetsstudie foreslår vi mulige tiltak. Det kan være 
en mulig konkret løsning, prosjekt, plan, en utredning 
eller en handling som kan igangsettes eller 
gjennomføres som en oppfølging eller gjennomføring av 
campusutviklingsplanen. 

Fokusområder
Begrepet er brukt om de arealene som konkretiseres 
med forslag til løsninger, illustrasjoner, tiltak i 
mulighetsstudiet. De er identifisert som viktige arealer å 
gjennomføre endringer for å oppnå mål og 

Strategier for arealbruk/ Grep for arealutvikling
Konkretisering av valg/løsninger for areal og 
bygningsmasse som gjøres for å realisere arealstrategi 
og målsettinger.

Knutepunkt
Knutepunkt er møtesteder hvor man finner felles 
funksjoner, enten for hele campus eller for fakultet/bygg. 
Knutepunktene ligger i nær tilknytning til vertikal og/eller 
horisontal kommunikasjon og gjerne der flere krysser 
hverandre.

Fellesfunksjoner (ikke uttømmende liste)
Kantine, sosial sone, bibliotek, servicesenter, 
samhandlingsarealer, bokhandel, kafe/kaffebar, 
kjøkkensone, møtested/vrimleareal, studentekspedisjon, 
resepsjon og treningsrom.

Mulighetsstudie
Med bakgrunn i kartlegging, analyse og målsettinger 
definert i campusutviklingsplanen utforskes 
handlingsrommet i form av en mulighetsstudie. 
Potensiale i eksisterende bygningsmasse og eiendom 
utforskes gjennom å visualisere og beskrive alternative 
grep for arealutvikling og mulige løsninger.

Definisjoner

Definisjoner som brukes i arbeid med 
campusutviklingsplaner (Statsbygg)

Definisjoner for begreper brukt i 
mulighetsstudien (GPA)
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Sosiale soner
Areal/sone på campus tilrettelagt for sosial 
samhandling og møter. Kan være felles for campus, 
for eksempel i tilknytning til fellesfunksjoner eller 
læringsstrøk, eller felles for fakultet/bygg, knyttet til 
arbeidssone eller læringsstrøk.

Arbeidsplassrelatert areal
Areal tilknyttet arbeidsplasser, inkludert gangarealer 
mellom kontor, tilleggsfunksjoner (kan være møterom 
inne i arbeidssonen), sosiale soner.

Læringsareal
Alle rom som er satt av til undervisning og 
kommunikasjonsareal i tilknytning til disse: Møterom, 
auditorier, seminarrom, grupperom, lesesal (sosiale 
soner, annet samhandlingsareal kan inngå i 
læringsareal/læringsstrøk).

Læringsstrøk
En variert samling læringsareal, av en størrelse som 
gir fleksibel bruk. Læringsstrøk støtter opp under 
mulighet for å jobbe variert, og å gå fra en 
arbeidsform til en annen, alene eller sammen
på ulike måter. Gjennom å samle ulike typer 
studentarbeidsplasser og knytte det nærmere på fag, 
kan man:
• Øke opplevelsen av tilhørighet 
• Øke læring og mentoring på tvers av trinn
• Tilby variasjon gjennom aktivitetsbaserte soner

Spesialrom
Med spesialrom menes alle rom som har særlige 
tilpasninger/tilrettelegginger for bruk rettet mot en type 
undervisning.



UTFORSKNING

Fagland
En variant av læringsstrøk, og en slags aktivitetsbaserte 
arbeidsplasser for studentene. Dette er også et areal 
med stor variasjon, men det har i tillegg en faglig 
tilhørighet. Her kan man forvente å finne studenter 
innenfor et fag eller en gruppe beslektede fag.

Leirbål
Beskriver egenskaper ved romtyper som skal fremme 
studentaktiv læring og gi stort rom for eksperimentering. 
Romfunksjonen leirbål tar utgangspunkt i det narrative 
elementet i læring, og det fellesskapet som skapes over 
flammen, gjennom fortelling, historier og myter. Her 
legges det vekt på den egalitære delingen av kunnskap, 
der sannhet skapes gjennom felles historier «over 
bålet», og gjennom forhandlinger om hvilke historier som 
er de rette, eller de beste. Denne læringsituasjonen 
finner vi i samarbeidet mellom studenter, særlig det 
samarbeidet som er av verbal, eller abstrakt natur. 

Hule 
Beskriver en romfunksjon som dekker behovet for 
individuell konsentrasjon og refleksjon, miljøet der vi 
kommer i kontakt med oss selv, egen refleksjon og 
bearbeiding av inntrykk. Metaforen «hule» er knyttet til 
isolasjon, og har gjennom historien vært knyttet både til 
rituell isolasjon, eller mer hverdagslige opplevelser av 
personlig innsikt.

Verksted
Beskriver en romfunksjon for eksperimentering og 
praktisk uttesting for å utvikle ny innsikt. Mange fag 
har allerede verksteder, tegnesaler, og studioer for 
aktiv eksperimentering. En slik eksperimentering 
kan også forstås som praktisk problemløsning og 
innovasjon med samarbeidspartnere, som en 
forberedelse på livet utenfor campus.

Definisjoner for begreper brukt i 
mulighetsstudien (GPA)
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LITT MER DETALJERT OM ALTERNATIVENE



1) Nullsituasjon – NÅ LØSNING

Organisering på campus Halden i dag 
er et resultat av at ulike studieretninger 
har hatt sin tilhørighet til deler av 
arealet over lang tid. Hovedgrepet er at 
ulike fag holder til i ulike deler av 
bygget. Grensesnittet mellom ansatte 
og studenter varierer. Og tilbudet til 
studenter ved ulike fag varierer. 
Studenter har mest kontakt innenfor 
eget fag.

• Viktige fellesfunksjoner ligger sentralt  
plassert i A bygget. Felles 
undervisningsrom og grupperom ligger over 
flere plan, i A eller med inngang fra A. Det 
er mye godt i dagens organisering.

• Ansatte sitter spredt i alle plan, spesielt i 
plan 1, U1 og U2. De sitter samlet i plan 2 
og 3.

• Plan 1 er svært blandet både på brukere og 
type rom. 

Det er i dag flere funksjoner som mangler, 
blant annet masterarbeidsplasser (omfang ca
100 stk) Og det er funksjoner som bør 
oppdateres for nye behov, spesielt for nye 
læringsformer og det fellesskapet moderne 
campus bør tilby studenten.

Dagens fordeling av areal på ulike funksjoner 
bruker relativt for mye på kontordelen. Og det 
er også der flere funksjoner utenom 
cellekontoret som bør tilbys.



NÅ LØSNING

Ca antall arbeidsplasser i dag: 418 stk.  Totalt antall ansatte: 435, antall årsverk 392

Noen av disse arbeidsplassene er under krav, et gjennomsnitt/utgangspunkt setter vi derfor på 400 plasser

Fordelt på ca 6500 m2 og 400 plasser gir 16,2 m2 pr plass.

Arealet ansatte bruker i dag kan gi plass til 500 ansatte forutsatt at det reduseres til 13 m2 pr plass. 

Student 
area

Ansatt 
areal

Bibliotek
areal

FELLES AREAL
A-aksen



1) ØKOSYSTEM FOR LÆRING

Hovedgrepet fokuserer på campus 
som et ‘økosystem’ for læring som består 
av:

• Studentstrøk i etg. 1 - tilrettelagt med klynger 
av lærings, undervisnings- og studieplasser.

• Ansattes arbeidsplasser sentraliseres på etg. 2-
3 og tilrettelegges for kollegial samhandling og 
individuell konsentrasjon

STUDENTSTRØKET - KJERNEN I 
ØKOSYSTEMET
Sentrale lærings- og undervisningsarealer 
sentreres på plan 1, i studentstrøket. Dette er 
hjertet av campus hvor studenter og ansatte deler 
arealer møtes i felles samhandling, undervisning 
og læring. Eksempler på arealer i studentstrøket 
er: undervisningsarealer, rom og steder for 
veiledning, felles møteplasser etc. Dette konseptet 
fremmer i stor grad studentfellesskapet.

STUDENTENES BEHOV
Studentenes behov på campus varierer fra 
individuelle- til kollektive studieaktiviteter i tillegg til 
diverse sosiale aktiviteter som et tilknyttet 
studielivet. Dette kan handle om behov for 
individuell fordyping, felles studieaktiviteter med 
andre studenter, ulike former for læring og 
undervisning etc. I økosystemet samles disse 
behovene i ulike aktivitetssoner eller klynger, der 
det er lett for studenten å orientere seg avhengig 
av behov. Dette bidrar til å skape en tydeligere 
studiestruktur, samtidig som det legger til rette for 
tverrfaglig utveksling mellom studenter.

ANSATTES BEHOV
Ansattes behov på campus løses ved å legge til 
rette for separate ansattområder. Disse områdene 
tilbyr både faglig og administrativt ansatte gode 
tilrettelagte arbeidssteder i soner som er helt eller 
delvis adskilte fra studentområdene. Her legges 
det til rette for både individuelle 
arbeidsprosesser, gode tilbaketrekkingsmuligheter 
men også for sosialt samvær internt blant kolleger. 
Det kan være flytende overganger eller felles deling 
av arealene mellom de ulike fagretningene.

FORDELING AV CAMPUS
Ut fra hovedgrepet er det skissert et forslag til 
fordeling utover de ulike etasjene: 

U1-2: STUDENTOMRÅDER
I underetasjene er studieområder, arbeidsplasser 
og grupperom.

Etg. 1: STUDENTSTRØKET
1.etg er studentstrøket, med felles arealer for;  
veiledning, formidling/undervisning, verksted og 
annet felles spesialrom. Lokalene og løsningene 
støtter her opp under de ulike behovene 
studieretningene har for læring, utforskning og 
spesialrom og legger til rette for gode møtepunkter 
på tvers av roller og fag. 

Etg. 2-3: ANSATTOMRÅDER
For ansatte legges det til rette for egnede 
arbeidsplasser for de ansattes ulike 
arbeidsprosesser, roller og fagretninger. 

FORDELER
• Studie- og læringsarenaer konsentreres innenfor et definert 

område 
• Areal utnyttes mer effektivt og det legges til rette for økt 

flerbruk og deling
• Aktiviteten på campus trekkes mot studentstrøket og 

synliggjøres bedre 
• Tverrfaglige møtepunkter innad i arealene – muliggjør 

samhandling mellom roller og på tvers av fagretningene
• Jevn ressursdeling mellom studenter og ansatte 
• Styrket identitet i ett campus  



Makerspace-lignende 
område for aktiv 
samhandling mellom 
studenter og ansatte

Møteplasser for 
samhandling eller 
sosialt samvær

KNUTEPUNKT

ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativ ansatte, etc.

STUDENTSTRØKET -

KNUTEPUNKT OG UNDERVISNING
Adgang for alle, undervisning, veiledning og 
div. funksjoner med bred variasjon. 

STUDENTARBEIDSPLASSER
Undervisningsrom, grupperom og 

studentarbeidsplasser

BIBLIOTEKET
Adgang for alle som tilhører 

studieretningene. Tilpasset 

studieretningenes behov og 
studieretningenes tilhørighetssted

1) ØKOSYSTEM FOR LÆRING

ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativ ansatte, etc.

Student
- areal

Ansatt-
areal

Biblioteks-
areal

FELLES AREAL
A-aksen



2) FAGLIGE KLYNGER

Hovedgrepet fokuserer på 
studieretningenes identitet og behov, 
og fremhever studentsamfunnet 
innenfor de etablerte retningene. De 
ulike studiene har forskjellige fysiske, 
teknologiske og organisatoriske behov. 
Høgskolen bygges opp slik at ulike 
områder er dedikerte til og tilpasset 
behovene til de ulike studieretningene.

Dette bidrar til å skape en tydelig identitet 
innad i studieretningen og en fysisk 
studiestruktur som gir et fast tilholdssted og 
trygge rammer både for studenter og ansatte. 

Innenfor de ulike studieretningenes områder 
organiseres de ulike behovene i soner (f.eks. 
ansattsoner, studentsoner, fagland og 
møtepunktssoner. 

Deling av campus i ulike studieretninger og 
tilhørende soner gjør det enkelt for studenter 
og ansatte å orientere seg frem innad i 
studieretningens egne områder. 

Hovedgrepets styrke er at det kan bidra til økt 
identitet innad i fagområdene, og flere mindre, 
tettere fagmiljø med styrket samhandling 
mellom studenter og ansatte innad i de ulike 
studieretningene.

Ulempen ved dette hovedgrepet er at 
løsningen ikke legger til rette for økt 
tverrfaglig samhandling mellom 
studieretningene. Hovedgrepet er også det 
mest arealkrevende og vil gi noe 
uhensiktsmessig duplisering av funksjoner. 
For å løse dette hovedgrepet innenfor gitte 
rammer forutsettes en økt grad av deling og 
flerbruk innad i studieretningenes områder.   

FORDELING AV CAMPUS

Ut fra hovedgrepet om faglige klynger er det 
skissert et forslag til fordeling grovt utover de 
ulike etasjene: 

U2: STUDENTENES FELLESFUNKSJONER
I underetasje 2 finnes, i tillegg til biblioteket, 
arbeidsplasser og grupperom for studentene.

U1-ETG 1: FAGLAND OG KNUTEPUNKT
Fordelt over U1 til etg. 2 finnes de ulike 
faglandene med tilhørende soner og 
funksjoner for ansatte og studenter. 
Faglendene møtes i et felles knutepunkter i 
studentstrøket

ETG. 2: ADMINSITRATIVT ANSATTE
Arealer for administrativt ansatte og evt
støttearealer for ansatte i faglandene. FORDELER 

• Mindre faglige klynger kan gi tettere fagidentitet og 
tilhørighet

• Faglandene er selvforsynte og har tilgang på alt de trenger
• God oversiktlighet innad i faglandene



2)    FAGLIGE KLYNGER

STUDETNTSTRØKET -

KNUTEPUNKT OG UNDERVISNING
Fagland for ulike faggrupper, kan være 
adgang for alle. Undervisning og veiledning.

BIBLIOTEKET
Adgang for alle som tilhører studieretningene. 

Tilpasset studieretningenes behov og 

studieretningenes tilhørighetssted

ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativ ansatte etc.

ANSATTARBEIDSPLASSER
Lærerarbeidsplasser, arbeidsplasser for 

administrativ ansatte etc.

STUDENTARBEIDSPLASSER
Undervisningsrom, grupperom og 

studentarbeidsplasser

Student
- areal

Ansatt-
areal

Biblioteks-
areal

FELLES AREAL
A-aksen

KNUTEPUNKT



3)     ROLLEBASERT

Hovedgrepet fokuserer på ansattes og 
studenters rolle, og endringen av 
denne gjennom dagen, uken eller 
semesteret. De ulike rollene har 
forskjellige fysiske, teknologiske og 
organisatoriske behov. Høgskolen 
bygges opp slik at ulike områder/ 
etasjer er tilpasset behovene til de ulike 
rollene. Ansatte og studenter endrer 
arbeidssted etter hvilken rolle de har i 
det tidsrommet.

Dette er en videreutvikling fra dagens normal, 
der man har områder for formidling og 
områder for arbeid. Endringen er at dette nå 
utøves i et større spekter av arbeidsroller og 
behov. Hvilke områder og steder ansatte og 
studenter har tilhørighet og adgang til 
avhenger av deres rolle. Innad i områdene 
deles arealer av de som har adgang til disse. 

Dette vil kreve en endringsprosess og 
opplæring i bruk. I gjengjeld gir dette 
hovedgrepet en god arealfordeling, effektivt 
arealbruk og et større spekter av tilgjengelige 
arealer – jevnt fordelt for alle. 

FORDELING AV CAMPUS
Ut fra hovedgrepet om rollefordeling er det 
skissert et forslag til fordeling grovt utover de 
ulike etasjene: 

ETG 3: FAGBASER
Her finnes ulike fagbaser hvor de ulike 
studieretningene har sine tilhørighetssteder. 
Disse kan utformes med arbeidsplasser og 
møte- og samhandlingsplasser. Her finner 
man vanlige arbeidsplasser og oppbevaring 
knyttet til arbeidet som samler seksjonene og 
gir et faglig sted å komme til for å treffe 
kollegaer. 

ETG 2: AKTIV SAMHANDLING
På første etasje finnes arealer og 
arbeidsplasser for ulike former for 
samhandling. Disse kan benyttes av ansatte 
og studenter og er utformet for veiledning, 
samhandling, møter, prosjekter, idemyldring 
etc. Området kan deles inn i ulike områder for 
ansatte og studenter. 

ETG 1: STUDENTSTRØKET
På første etasje finnes arealer for 
undervisning, samhandling og ulike sosiale 
aktiviteter. Disse er tilgjengelige og kan 
benyttes av alle på campus.

U1-2: STILLE
I disse etasjene finnes egnede arealer for 
forsking og fordyping. Disse kan benyttes av 
ansatte og studenter (f.eks. ansatte med 
forskerstilling, master- og Ph.d.-studenter) i 
perioder de har behov for fordyping. Det er 
egne arealer for ansatte og egne for 
studenter.

FORDELER
• Mer liv og bevegelse mellom ulike deler av bygget 
• Større møteflate mellom studenter og ansatte – også 

mellom de ulike studieretningene
• Tverrfaglig
• Effektiv ressursdeling og god behovstilrettelegging ved stor 

variasjon
• Styrket helhetlig identitet i ett campus



ROLLEBASERT

STILLE KONSENRASJON OG 

FOKUSETASJE 
Begrenset adgang, mulighet for booking etc

SAMHANDLING OG VEILEDNING
Adgang for alle, mulighet for booking og/eller 

drop in

STUDENTSTRØKET -

KNUTEPUNKT OG UNDERVISNING
Adgang for alle, mulighet for booking og/eller 
drop in

FAGBASER
Adgang for alle som tilhører 

studieretningene. Tilpasset 

studieretningenes behov og 
studieretningenes tilhørighetssted

BIBLIOTEKET
Adgang for alle som tilhører 

studieretningene. Tilpasset 

studieretningenes behov og 
studieretningenes tilhørighetssted

Student
- areal

Ansatt-
areal

Biblioteks-
areal

FELLES AREAL
A-aksen



FRA DILEMMAVERKSTEDENE



Fremtidens campus HIØ
dilemmaverksted 27.-28.04.21

OVERORDNET RAPPORT

18.05.21



•HVORFOR

•
Involvering av ansatte er ønskelig og 
etterspurt.

•Formålet er å berede grunnen for 
endring over lang tid. CUP har et 20 
års perspektiv.   Noen tiltak vil være 
fysiske endringer, mens andre vil 
kreve «mental ombygging»

•Gi et troverdig løft, dele kunnskap 
og referanser

•HVEM

•Alle ansatte inviteres. 

•Kanskje avholde 2 runder slik at 
man har reell mulighet til deltagelse.  

•Ekstra viktig at 
kompetansegruppen deltar, samt 
ledere, campustrategigruppe og de 
som vil ha en rolle som skal «bære 
endringen»

•HVA

•Digitalt fremtidsverksted / 
dialogkonferanse

•Datoer: 27. – 28. 
april

•Zoom med bruk av 
brakeout room. 

•8-10 pr gruppe, det blir så mange 
grupper som påmeldte. Påmelding 
bør dermed ligge en uke i forkant.

•Hvert bord får sin fasilitator. 



Dilemmaer og problemstillinger i dialogverkstedet

LEVENDE

FREMTIDSRETTET

BÆREKRAFTIG

CAMPUS SKAL VÆRE ØSTFOLDS LEVENDE 
KUNNSKAPSSENTER - ET STED SOM SKAPER 
STOLTHET OG ENGASJEMENT

CAMPUS SKAL LEGGE TIL RETTE FOR 
FLEKSIBLE, FREMTIDSRETTEDE OG 
STUDENTAKTIVE UNDERVISNINGS OG 
SAMHANDLINGSFORMER

CAMPUS SKAL UTVIKLES FOR ØKT ØKONOMISK-, 
SOSIAL- OG MILJØMESSIG BÆREKRAFT

• VERDEN SKAL INN, MEN SKAL NOE UT?

• AREALFORDELING I MØTE MED TILRETTELEGGING FOR NYE BEHOV

• STANDARDISERTE LØSNINGER VS. LOKALE LØSNINGER

• HVORDAN FÅ TIL ØKT TVERFAGLIG SAMHANDLING SAMTIDIG SOM VI BEHOLDER STERK 
FAGLIG TILHØRIGHET

• NYE BEHOV IFB. NYE LÆRINGSFORMER vs. BEGRENSET BYGNINGSMASSE

• ØKT MOBILITET OG SAMTIDIG ØKT VARIASJON AV BEHOV
•

SENTRALT OG SAMLET VS. SPREDT OG LOKALT

• ØKT GRAD AV DIGITAL SAMHANDLING VS. ØKT BEHOV FOR FYSISK FELLESSKAP

• ARBEID UTENFOR NORMAL ARBEIDSTID PÅ KONTORET VS. I EN FELLESARENA

• INTEGRERT VS. SEGREGERT CAMPUS - SAMBRUK MED ØVRIGE AKTØRER PÅ CAMPUS

OVERSKRIFTER PÅ DILEMMAER OG PROBLEMSTILLINGERMÅLBILDE



EKSEMPEL – Dilemmaoppgave i workshoppen





Analyser fra dialogverkstedene

•Det er blitt foretatt en todelt analyse 
av innspillene som kom ila de to 
dialogverkstedene:

1. En overordnet rapport med 
utgangspunkt i aspektene 
organisering, fysisk utforming og 
teknologi (digital praksis)

2. En oppsummerende analyse av 
diskusjonene under hvert dilemma 
med fokus på; utfordringer, 
muligheter og viktige aspekter for 
veien videre

OPPSUMMERENDE 
ANALYSE AV HVERT 
DILEMMA

OVERORDNET RAPPORT 
MED UTGANGSPUNKT I:

• Organisering
• Fysisk utforming
• Teknologi (digital 

praksis)





•UTFORDRINGER 

• Rettferdig arealfordeling er en viktig 
problemstilling og en utfordring i dag – viktig at 
det er respekt for de ulike interessentenes behov 
i prioriteringene som gjøres

• Konsepter som tar utgangspunkt i økt deling og 
sambruk har praktiske og funksjonelle 
utfordringer som kan ha store konsekvenser for 
den enkelte – viktig at dette tas med i 
vurderingene og at det er respekt for at dette 
ikke passer for alle

• Det er en utfordring hvis ansatt helst velger å 
jobbe hjemmefra fremfor å dra på jobb.

• Økt sambruk vil kunne gå på bekostning av viktig 
tilrettelegging for de ulike fagretningenes 
spesialbehov

• Ved ønske om økt tverrfaglighet må det være et 
ønske om dette i organisasjonen – endre 
holdning. Eksempel. felles møteplasser blir i dag 
ikke brukt slik de er tenkt. 

• Høgskolen er en kompleks organisasjon med 
store kulturelle og faglige forskjeller

MULIGHETER 

• Større fleksibilitet for den enkelte og mulighet til 
å løse flere oppgaver hjemmefra eller fra andre 
steder

• Økt differensiering – tilrettelegge for ulikheter i 
behov/ønsker blant ansatte – ikke at alle har det 
likt. Noen vil ønske en fleksibel løsning, andre vil 
ønske fast plass. En hybridløsning kan være 
mulig.

• Gode felles velfungerende bruksprinsipper 

• Deling og sambruk gir mange fordeler for drift og 
effektivisering, men også møtepunkter og 
tilrettelegging for et levende campus

• Muligheter for å tilrettelegge for mer levende 
campus - et sted for dannelse, kultur og 
kunnskap - med økt tilgjengelighet i tilbud 
(åpningstider for kantine/gode sosiale 
møteplasser og studentarbeidsplasser, 
kveldsaktiviteter, åpne forelesninger på 
kveldstid, arrangement med næringsliv og faglig 
deling på tvers)

• Spare tid og penger ved økt fleksibilitet

• Mange studentaktive læringsformer kan foregå 
på nye arenaer (både fysisk og digitalt). For 
eksempel ved å øke bruken av uteområdene. 
Legge til rette for arealer ute til feks. Walk and 
talk ("møterunden")

VIKTIG FOR VIDERE ARBEID

• Campusutviklingsarbeidet bør ta utgangspunkt i 
en helhetlig behovsforståelse med utgangspunkt 
i behovene til ulike fagmiljøer, grupper av 
ansatte og studenter. 

• God forståelse og strategi for hva campus skal 
brukes til slik at det utvikles etter de riktige 
behovene.

• At behov for faglig tilknytting og felleskap 
ivaretas og blir prioritert.

• Behovene kan variere mye mellom de ulike 
fagene – viktig med tilpassede spesialløsninger 
hvor det er behov for dette

• Gode og ikke for mange bruksregler 

• Ta hensyn til ansattes ønsker – de som har behov 
for kontor og ønsker bør ha muligheten til det

• Utvide tilbudet på campus (åpningstider, 
variasjon, servicetjenester etc)

• Viktig med gjenkjennbare og felles 
bruksprinsipper

• Moden ledelse som står bak beslutningene

ORGANISERING Oppsummert fra verksted:
ORGANISERING



•MULIGHETER

• Bedre arealutnyttelse og økt variasjon i tilbud for 
både studenter og ansatte

• Bedre tilrettelagte og attraktive møteplasser for 
både ansatte og studenter 

• Bedre sonering og samling av funksjoner gir økt 
synlighet og aktivitet samt grunnlag for 
tverrfaglighet

• Bedre muligheter for å tilpasse sted etter 
arbeidsbehov og individuelle ønsker

• Mulighet for bedre gjesteplasser og at man kan 
jobbe fra begge campusene

• Samarbeide med næringsliv i eksterne/interne 
Huber på eller utenfor campusene

• Ta videre og utvikle løsninger som fungerer godt 
i dag f.eks. Makersspace

• Legge til rette for program-spesifikke fagområder 
- utveksling på tvers av retninger som styrker 
fellesskap på tvers.

• Legge bedre tilrettelagte drop-down løsninger

•

UTFORDRINGER 

• Det oppleves utfordrende å tilrettelegge for 
vekst og nye behov i eksisterende 
bygningsmasse - hvor langt kommer man med 
dagens areal og hvilke muligheter finnes?

• Utfordrende i dag med mangel på gode 
uformelle møteplasser for ansatte og studenter

• Stedvis utfordrende med gode og tilrettelagte 
arbeidsplasser og møteplasser for studenter –
campus oppleves ikke tilstrekkelig attraktivt for 
studenter som et sted å være utenom gitte 
undervisningstider

• Uoversiktlige bygningsmasser - Strukturen i dag 
er lange korridorer og stengte dører

• Enkelte funksjoner oppleves i dag å være for 
spredt ut på campusene

VIKTIG FOR VIDERE ARBEID

• Viktig at Campus er en attraktiv arbeidsplass for 
både ansatte og studenter - må være mer 
attraktivt enn å  bli hjemme

• Skape gode og attraktive møteplasser blant 
ansatte grupper/fag og mellom ansatte og 
studenter

• Viktig å legge bedre til rette for samhandling 
men også behov for konsentrasjon – både for 
ansatte og studenter

• Viktig at Campus legger til rette for god 
studentoppfølging og for studenters arbeidsdag

• Viktig å passe på at det blir fleksibelt for 
framtiden

• Viktig å gjøre tiltak som utnytter eksisterende 
bygningsmasse bedre

• Viktig at campus legger til rette for flere former 
for læring/undervisning

• Viktig å skape et åpent og vedkommende miljø

• Viktig å legge bedre til rette for sambruk – hvor 
det er mulig og hensiktsmessig

FYSISK 
UTFORMING

Oppsummert fra verksted:
FYSISK UTFORMING



UTFORDRINGER

• Undervisning og samhandling oppleves å fungere 
bedre fysisk enn digitalt. Viktig med fysisk 
praksis for å få god kvalitet i undervisning og 
forskning

• Mange er mette av digital undervisning og 
samhandling og undernært på fysiske møter

• Digitalisering gir utfordringer i forhold til 
økonomisk prioritering – lett å argumentere 
økonomisk og praktisk for økt digitalisering

• Sikre god digital praksis er utfordrende 

• Utfordrende å ha gode digitale prosesser, og 
tilrettelegge for samhandling i store 
forelesninger – studenter «forsvinner» i break 
out rooms

• Nye og fleksible undervisningsformer krever 
opplæring, system og utstyr. Det er viktig at 
undervisere er trygg på disse formene for at det 
skal bli en god opplevelse for dem og for 
studentene.

• Det er store utfordringer med dagens 
bookingsystemer

MULIGHETER 

• Det digitale gir muligheter knyttet til ulike 
kommunikasjonsplattformer og større grad av 
deling og deltakelse på seminarer og 
arrangement som samler på tvers (disse bør også 
være fysiske) etc.

• Gjøre nye digitale løsninger tilgjengelige for alle -
f.eks VR teknologi og samhandlingsplattformer. 

• IT-tjenester fungerer veldig bra digitalt, kanskje 
bedre! Beholde og utvikle dette tilbudet. 

• Fleksibelt med digitale møter. Bedre kjent på 
tvers av studiestedene.

• Legge til rette for at digitale 
undervisningsformer/videoer også kan ses i 
fellesskap på campus. Digitalt og sosialt. Dette 
krever gode og innbydende soner.

• Studenter ønsker seg samhandling i virtuelle 
rom/virkeligheter

• Veiledning kan være bedre digitalt - med delt 
skjerm

VIKTIG FOR VIDERE ARBEID 

• At det legges fokus på hva kan man undervise 
digitalt og hva som bør være prioritert fysisk -
Slik at man kan prioritere riktig. Formålet med 
undervisningen, må gjenspeiles i tilnærmingen

• At læring fra digital undervisning/samhandling 
tas med videre og at det blir gjort en grundig 
evaluering. Høre og lytte til ansatte og studenter 
- Hva er det nye behovet etter Covid -19?

• At fysiske løsninger utvikles for å bedre møte 
behovene i den digitale hverdagen

• Viktig med god opplæring i nye digitale løsninger 
og undervisningsformer

• Med økt digitalisering er det viktig å legge til 
rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø

TEKNOLOGI

Oppsummert fra verksted:
TEKNOLOGI
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Grunnlag til styringsgruppemøte 18. mai 2021
Muligheter og arealstrategier for uteområdene

Inndeling:
side 2 Bakgrunn og rammer
side 7 Fra kunnskapsgrunnlaget – kartlegging, analyse og oppsummering
side 17 Innsatsområder og arealstrategier + hovedgrep
Side 20 Illustrasjoner  - muligheter på campus
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BAKGRUNN OG RAMMER
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OVERSIKT OVER HALDEN CAMPUS

Høgskolen har sine funksjoner konsentrert i et 
stort bygg. Kunnskapsparken ligger rett vest 
for hovedinngangen til høgskolebygget. Det er 
et tett samarbeid mellom HIØ og 
kunnskapsparken. På campus er det i dag 
330 studentbolig i 100 meters avstand til 
høgskolebygget. Svømmehallen og 
Idrettshallen i høyskolebygget benyttes mye 
av innbyggere i Halden.

I luftlinje er det ca. 2 kilometer mellom 
campus og togstasjonen i sentrum. Bildet til 
høyre viser campus sett mot sørøst mot 
Halden sentrum.

Statsbygg eier to eiendommer ved 
campusområdet, 60/17 og 60/38, markert i 
kartet under.
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Campusutviklingsplanen skal fastsette mål og 
strategier for fremtidig arealbruk. Under 
beskrives mandatet prosjektets mandat:

Campusutviklingsplanen skal:
• vurdere potensialet for økt arealutnyttelse 

med fokus på eksisterende arealer
• vurdere hvordan lærings-, arbeidsplass- og 

fellesarealer kan få økt funksjonalitet, 
fleksibilitet/sambruk og attraktivitet for 
studenter og ansatte

• ha fokus på digitalisering og grønn 
utvikling/bærekraft

• angi strategier for arealbruk som gir retning 
for utviklingen av campus, og være i tråd 
med HiØs strategier og mål

• samarbeide med Halden kommune om 
visjoner og planer for studiestedet, god 
kobling mellom byen og campus, og Halden 
som studentby

• samarbeide med studentsamskipnaden om 
studentfunksjoner i campusområdet

• samarbeide med fylkeskommune og 
transportmyndighetenes om betjening av 
området

• samarbeide med andre private initiativ om 
for eksempel næringsutvikling

Figuren til høyre viser prosessen og planlagt 
fremdrift fra prosjektoppstart til behandling av 
planen i høgskolestyret. Periode for 
innspillsrunden og høring av utkast til 
campusutviklingsplanen vises også. 

MANDAT, FREMDRIFT OG FORANKRING
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REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 10. MARS 2021
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Mobilitet og reisevaner:
SWECO utarbeider mobilitetsplan. Behov for eget særmøte med HiØ. Halden kommune ønsker å delta på 
dette møtet. 

Uteområde:
SWECO undersøker muligheter og arealstrategi for uteområder gjennom å undersøke:
• minst 2 alternativer arealstrategier.
• måloppnåelse for alternative arealstrategier beskrives.
• foreslår mulige tiltak som støtter opp under arealstrategien.
• muligheter for økt aktivitet og naturmangfold.
Styringsgruppen kommenterer at det er viktig at SiØ involveres i dette arbeidet. 

Utvikling av campusområdet:
Innspill fra SiØ vurderes med utgangspunkt i arealstrategi. 

I forrige styringsgruppemøte ble det diskutert at store arealer avsatt til kunnskapsbasert næring og 
undervisningsformål, kanskje kan hindre at det skjer utvikling rundt campus i dag. Kommuneplanens arealdel 
kommer på offentlig ettersyn våren 2021. Parallelt med campusutviklingsplanarbeidet bør eventuelle endringer 
i arealformål på og rundt campus diskuteres.  
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CAMPUS SKAL UTVIKLES FOR ØKT

ØKONOMISK-, SOSIAL- OG MILJØMESSIG

BÆREKRAFT

CAMPUS SKAL LEGGE TIL RETTE FOR FLEKSIBLE, 
FREMTIDSRETTEDE OG STUDENTAKTIVE 
UNDERVISNINGS OG SAMHANDLINGSFORMER

CAMPUS SKAL VÆRE ØSTFOLDS LEVENDE 
KUNNSKAPSSENTER - ET STED SOM SKAPER 
STOLTHET OG ENGASJEMENT

• Gjennom å understøtte faglig arbeids- og 
studentaktivitet

• Gjennom å tilby gode arbeidsplasser som tilrettelegger 
for tverrgående fysisk og virtuelt samarbeid

• Gjennom å tilby «state of the art» verktøy og arealer for 
profesjonsrettet og innovativ forskning og undervisning

• Gjennom å utvikle hvert campus som en inngangsportal 
til hele høgskolen.

LEVENDE

• Gjennom å understøtte arealeffektivitet

• Gjennom å legge til rette for økt deling og 
sambruk

• Gjennom å understøtte brukernes funksjonelle og 
sosiale behov i studie- og arbeidshverdagen

• Gjennom å ivareta nærmiljøet

• Gjennom å utvikle hvert campus i dialog med 
omgivelsene.

FREMTIDSRETTET

• Gjennom å legge til rette for sosial tilhørighet og faglig 
felleskap mellom studenter og ansatte

• Gjennom å tilby moderne, tilgjengelige og innbydende 
arealer for individuelt arbeid og faglig samhandling

• Gjennom å synliggjøre aktivitet og tilby arenaer for 
samarbeid med næringsliv, lokalsamfunn og regionen

• Gjennom å være et sted for fremtidsrettet faglig 
utvikling og utveksling i et nasjonalt og internasjonalt 
kompetansemiljø

BÆREKRAFTIG

Med samfunnet – for framtida
Campus skal være Østfolds levende kunnskapssenter, og et fremtidsrettet og bærekraftig arbeids- og studiested.
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FRA KUNNSKAPSGRUNNLAGET
KARTLEGGING OG ANALYSE

CAMPUSOMRÅDET
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CAMPUSOMRÅDET

Campus Halden er en del av byen og regionen det ligger i, 
sammenkoblet gjennom infrastruktur, by- og samfunnsstruktur, 
nærings- og kulturliv. I kapittelet beskrives campus, gjeldende 
reguleringsstatus, omkringliggende områder og relevante 
utviklingsplaner.

Mer attraktive utendørsarealer er etterspurt i anmodningsbrevet og 
på gåturen som er gjennomført med enkelte ansatte og studenter. 
For å få oversikt over campusområdet er stedets karakter og 
aktiviteter i utearealer kartlagt. Innspill fra gåtur er oppsummert.

I 2018 gjennomførte Statsbygg en kartlegging av biologisk 
mangfold på eiendommen. Rapporten er kort oppsummert, og 
ligger ved som et vedlegg. 
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GJELDENDE 
REGULERINGSSTATUS
Campusområdet omfattes av 3 reguleringsplaner. 

Formål
Innenfor G-562, som gjelder dagens campusbygg, er 
det ikke muligheter for å utvidet bygget på bakkeplan 
fordi reguleringsplanen har byggegrenser som følger 
dagens bygg, 

I det nordøster hjørnet er det regulert et reserveareal 
for høyskolen (G-587). Område er regulert 
til offentlige bygg: Høyskole (30 % BYA). Liten del 
brukt til parkering i dag, bygget ut mellom 2017-2019. 
Området har vist seg å ha dårlige grunnforhold med 
kvikkleire.

Høyde og utnyttelse 
Reguleringsplanen inneholder bestemmelser om at 
maksimal byggehøyde innenfor byggeområdet er 4 
etasjer for inntil 30% av bebyggelsen. Utover dette er 
maksimal byggehøyde 3 etasjer. Innenfor denne 
bestemmelsen er det muligheter for å bygge i høyden 
noen steder.

Næringspark vest for campus 
Vest for vei BRA - veien er det regulert et større 
område til næringsbebyggelse. I felt A-C, lille farge er 
det tiltatt lett industri /kontor /undervisning /forskning. 
Kunnskapsbasert virksomhet som kan samvirke 
positivt med høyskolen skal prioriteres foran annen 
virksomhet. 

Ny brannstasjon på Remmen
Vest for krysset BRA veien og Svinesundveien er det 
varslet oppstart av detaljregulering for Ny 
brannstasjon (Plan id: G – 730). Tiltakshaver er 
Halden kommune v./ Eiendomsavdelingen. Hensikten 
med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny 
brannstasjon/ beredskapssenter.
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UTEOMRÅDER – STEDETS KARAKTER

Landskapskarakter
Naturvernområdet som grenser til campus i øst 
ligger i en markant forsenkning i terrenget med 
bekkeløp og høy, tett vegetasjon som bidrar til å 
gi campus sterk landskapskarakter. Øvrige 
arealer på campus er store og åpne, noe som gir 
god oversikt og mye synlig himmel. Kontrasten 
mellom den tette vegetasjonen i øst forsterker 
den visuelle virkningen av de åpne arealene i 
vest, gir en naturlig avgrensning til området 
og skaper romfølelse til forskjellige uteplasser 
langs østsiden av høyskolebygningen. Dette er 
en kvalitet som bør utnyttes i  planlegging av 
uteområdene.

Landemerker og trerekker 
Høyskolebygningen skiller de åpne flatene i nord 
og sør. Det karakteristiske inngangspartiet danner 
et landemerke som er godt synlig ved ankomst 
sørfra langs hovedveien. Trerekker leder mot og 
markerer hovedinngangen. Dette elementet har 
potensial til å forsterkes, i tillegg kan 
trær benyttes til å skape eller forsterke 
landskapsrom på campus for øvrig.

Studentboligenes volumer er forankret i 
vegetasjonsfeltet i øst. Den nye boligblokken som 
er under oppføring, vil overstige trærnes høyde 
og bebyggelse i området og dermed danne et 
landemerke for campus.

Parkeringsflater
Store flater er asfalterte og benyttes til parkering. 
Disse bør vurderes brutt opp med treplantinger 
eller annen vegetasjon for å dempe den visuelle 
virkningen av parkeringsformålet.
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UTEOMRÅDER – AKTIVITETER

Opphold
Det er mange benker og sitteplasser på 
campus, men plasseringen kan virke tilfeldig 
og utformingen er av varierende 
kvalitet. Oppholdssoner kan forbedres uten 
behov for større tiltak

Fysisk aktivitet
Det er tilrettelagt for fysisk aktivitet 
noen steder, men variasjonen er begrenset. 
Aktivitetsområder på campus er kartlagt med 
innspill fra brukere og vist illustrasjon til høyre. 
Tyngdepunktet av uteaktiviteter og 
samlingspunkter er lokalisert mellom 
campusbygget og studentboligene. 
Campusområdet har mange 
store gressletter hvor det ikke er tilrettelagt for 
noe spesiell aktivitet. Det er derfor potensial 
for utvikling av både eksisterende 
aktivitetsområder og å tilrettelegge for nye 
aktiviteter på deler av dagens gressflater for å 
skape flere og et mer variert tilbud på 
campusområdet.

Stier og gangveier 
Det er mange stier og gangveier som gir 
mulighet for å forflytte seg omkring på 
campus, men utformingen inviterer ikke til 
aktivitet som ikke er formålstjenlig. Nettverket 
av veier og stier gir imidlertid mulighet for å 
skape løyper som kan benyttes til rekreasjon 
og fysisk aktivitet. Gangveiene på campus er 
ikke planlagt med hensyns på universell 
utforming og kan by på utfordringer enkelte 
steder for funksjonshemmede.

Innganger og tilgjengelighet
I tillegg til hovedinngangen på vestsiden av 
bygningen er det flere innganger i nord og sør. 
Hovedinngangen er lett å finne, men 
hierarkiet til de resterende dørene er utydelig 
på den måten at det er lite som skiller de 
sekundære inngangene fra andre dører.
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UTEOMRÅDER – VERN OG RISIKO

Kulturminner
Campus har et kulturminne på selve tomten. Dette 
er en automatisk fredet gravhaug datert fra 
Jernalder som ligger på en fjellknaus nord for 
høyskolebygget. Sør-vest for campus er det flere 
felt med funn fra eldre steinalder.

Biologisk mangfold
I 2018 ble det gjennomført kartlegging av 
biologisk mangfold på eiendommen.

Viktige Naturtyper for naturmangfold 
Med viktige naturtyper menes her naturtyper som 
kan inneholde sjeldne og truede arter og 
vegetasjonstyper, spesielt artsrike områder eller 
andre habitater av stor verdi for naturmangfold. 

Det ble kun funnet to rødlistede arter på 
eiendommen. Alm (Ulmus glabra) og ask 
(Fraxinus excelsior) er begge vurdert som sårbare 
(VU) på grunn av sterk tilbakegang. Kartleggingen 
anbefaler at det etterstrebes at rødlisteartene på 
eiendommen bevares. Trær med potensial for å 
bli store bør skjøttes som livsløpstrær. Kartlegging 
av livsløpstrær vises i kartet til høyre. 

Fremmende og skadelige arter 
Med fremmede arter menes arter på 
Fremmedartslista 2018, tidligere kalt 
«Svartelista». De registrerte artene har høy og 
svært høy risiko for naturmangfold, og det er viktig 
å begrense eventuell spredning. De fleste 
forekomstene er relativt begrenset, og lokalitetene 
er stort sett omgitt av plen og harde flater. 

Naturvernområdet og Remmendalen
naturreservat
Arealene vest for Remmenbekken er regulert til 
naturvernområde. Naturvernområdet henger 
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sammen men Remmendalen naturreservat som 
fortsetter på den andre siden av vegen sør for 
campus. Naturreservat strekker seg langs 
bekkedraget og ned til fjorden. Formålet med 
naturreservatet er å bevare et område med truet, 
sjelden og sårbar natur, og med særlig betydning 
for biologisk mangfold i form av en spesiell 
naturtype i en bekkedal med variert edelløvskog 
med rikt jordsmonn, dødved og et tilhørende rikt 
dyreliv. 

Grunnforhold
Kvikkleire på tomten er en stor barriere 
for eventuell videre utbygging av Høyskolen i 
fremtiden. 
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CAMPUSOMRÅDET INNSPILL/ØNSKER FRA GÅTUR

Stedfestede kommentarer:
1. For lite parkering for ansatte.
2. Tidligere plassering for basketballbane og 
volleyballbane som var hyppig brukt, det er et 
stekt ønske om å få dette tilbake.
3. Bommen er en barriere for rullestolbrukere 
og gjør naturområdet ved campus 
utilgjengelig
4. Gangstien har en for bratt helning for 
rullestolbrukere.
5. Kunst og håndverk trenger et lager slik at 
materialer og avfall ikke oppbevares på 
uteplassen.
6. Ønsker seg en tilgjengelig sti til og langs 
elven.
7. Ønsker at frisbeegolfmålene utvikler seg til 
å bli en hel frisbeegolfbane
8. Håper at volleyballbaner som er fjernet pga. 
byggeområdet blir satt opp igjen.

Generelle kommentarer:
- Ønsker gode sitteplasser og møteplasser 

ute tilknyttet campus.
- Ønsker tilrettelegging for opphold i 

naturen på østsiden av 
høyskolebygningen.

- Savner mulighet for flere forskjellige 
aktiviteter rund på campusområdet.

- Flere idrettsanlegg (volleyball, basketball 
med mer.)

- Det er dårlig kollektivforbindelse fra 
campus til sentrum

- Ønsker mulighet for å låne frisbee på 
skolen.
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Uteområder

Uteområdene på campus bør utvikles til å bli 
mer attraktive for studentene. SiØ er en 
samarbeidspartner på dette området. 

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

Uteområder

1. Den fysiske utformingen 
av uteområdene på campus Halden 
fremmer i liten grad sosial interaksjon og 
tilrettelegger for få aktiviteter.

2. SHoT-undersøkelse viser at studentene på 
Halden gir poeng under det nasjonale 
snittpoenget for blant annet temaer knyttet 
til: frivillig studentengasjement, 
sosiale arrangement, idrett/helse-tilbud 
og kulturtilbud.

3. Studentene peker på at flere idrett- og 
aktivitetstilbud bidra til å bedre studentens 
tilknytning til campus Halden.

4. Gjennom brukermedvirkning fremkommer 
det et ønske om flere gode møteplasser 
og aktiviteter på campusområdet.

5. Kommunedelplanen for idrett og fysisk 
aktivitet 2022 – 2033» skal rulleres. HIØ 
har sendt innspill til planprogrammet,  og 
bedt om å bli involvert i planarbeidet.

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

Omgivelsene en befinner seg har påvirkning på 
ens atferd. Derfor er det viktig at fysisk utforming 
som tilrettelegger for aktivitet, sosial interaksjon 
og rekreasjon. Uterommene ved campus har 
mulighet til å bli en sosial arena hvor studentene 
kan "se og bli sett". Her er noen prinsipper som 
kan bidra til å skape et mer levende uteområde:

• Samle aktiviteter: Ved å samle/blande 
aktiviteter på området vil uteområdene føles 
mer levende. Mennesker liker å oppholde 
seg hvor det er aktivitet, og terskelen for å 
snakke med nye mennesker og delta i nye 
aktiviteter vil senkes.

• Fleksible uterom: Fleksible møbler i uterom 
kan øke mulighetesrommet for bruken av en 
uteplass. Elever og ansatte kan selv påvirke de 
fysiske omgivelsene og tilrettelegge for ulike 
aktiviteter, undervisningsformer eller student 
arrangement.

• Multifunksjonell utforming: Når elementer i 
urbane rom har en multifunksjonell utforming 
gir det rom for flere – og ofte uplanlagte 
aktiviteter. Eks: En trapp = en benk = tribune.

• Strategisk plassering av sosiale soner: 
Gode oppholdssoner krever gode kvaliteter. 
Benker bør skjermes mot vind og støy, ha gode 
solforhold, utsyn til aktivitet og plasseres steder 
hvor mange ferdes.

• Forsterke primære og sekundære innganger 
Ved utvalgte innganger bør det skapes samspill 
med gangveier, aktivitets- og oppholdssoner 
både inne og ute.

• Større variasjon i tilbudet av 
aktiviteter/idrettstilbud på campus.

Campusområdet (samfunnsperspektivet) 
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Attraktiv studentby

Det å være en attraktiv studentby er politisk 
høyt prioritert i Halden i inneværende 
valgperiode, og det er hensiktsmessig å se 
campusutviklingsprosjektet i lys av Halden 
kommunes arbeid.

Samhandling med kommune og næringsliv

Utover dette er det viktig å samhandle med 
kommunen, samt fra næringsliv, industri mv. 
Kommunens og eventuelt andre aktørers 
planer for Remmen-området kartlegges og blir 
en del av grunnlag for å vurdere fremtidig 
utvikling av campus-området.

Gode, rimelige, tilgjengelige og sentrums- og 
campus- nære studentboliger kan bidra til 
økt studentrekruttering og brukes i 
markedsføringen av studiene. Et godt 
botilbud også viktig for gjennomføringen av 
studiene.

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

Attraktiv studentby

1. sHot analysen viser at tilfredshet med 
studiebyen Halden ligger et stykke under 
snittet i landet på de fleste parametere: 
kulturtilbudet, kollektivtilbudet, 
studentmiljøet, helsetilbudet og 
utelivstilbudet. Et parameter ligger over 
snittet, og det er studentenes botilbud.

2. SiØ ønsker at campusutviklingsplanen 
peker på hvor det kan være plass til ca. 
200 fremtidige hybelenheter og et 
eventuelt studentsenter på 
campusområdet. 

3. Det er et felles ønske og et eget initiativ fra 
Halden kommune og HiØ om å skape en 
attraktiv studentby.

Samhandling med kommune og næringsliv

1. Det pågår ingen større nærliggende 
utviklingsplaner på området rundt campus,  
bortsett fra ny brannstasjon. 

2. Bane NOR og Halden kommune har utført 
et mulighetsstudie om å gjøre 
stasjonsområdet i Halden til en mer 
integrert del av Halden sentrum.

3. Utbedring av stisystemet i Remmendal og 
ved fremtidig utvikling av arealene avsatt 
til sentrumsformål vest i Halden sentrum 
kan bidra til at campusområdet knyttes 
sterkere til Halden sentrum.

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

Det er viktig at campusutviklingsplanen angir 
prinsipper som sikrer en fremtidig ønsket 
utvikling av campusområdet.

• Campusutviklingsplanen bør se nærmere 
på hvor nye studentboliger kan lokaliseres 
slik at de bygger opp under målene 
campusutviklingsplanen. 

• Og samtidig sikre strategiske viktige 
utvidelsesmuligheter for HiØ på lang sikt. 

• Tiltak for å utbedre/vedlikeholde 
stisystemet på campus som er en 
forlengelse av stisystemet i Remmendalen
bør prioriteres.

Campusområdet (samfunnsperspektivet) 
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Selv om avstanden mellom Remmen og 
Halden sentrum er forholdsvis kort i kilometer, 
ligger Halden campus som en satellitt i 
utkanten av byen. I campusutviklingsplanen 
planen bør det belyses hvilke muligheter det 
er verdt å jobbe med for å knytte Remmen 
tettere til byen. I dette arbeidet undersøkes 
mulighet for bedre kobling med byen, 
herunder kollektivtilbud, gs-vei og andre 
kommunikasjonsmessige muligheter.

VIKTIGE FUNN / UTFORDRINGER HALDEN

1. Sammenlignet med landet for øvrig kjører 
studenter og ansatte noe mer bil. 

2. Mange mener kollektivtilbudet er dårlig. 

3. Høgskolen har mange gratis 
parkeringsplasser, men det er også spilt 
inn at parkeringskapasiteten er lav. 

4. HiØ og Halden kommune har flere tilbud 
som felles taxi på enkelte avganger 
mellom Halden stasjon og campus, og 
utleie av elbil og elsykkel. Ikke alle kjenner 
til dette tilbudet i dag. 

5. Kommunen og HiØ har et sammenfallende 
ønske om å utbedre stisystemet i 
Remmendalen, fordi stien ligger i et 
naturreservat krever tiltak godkjenning fra 
fylkesmannen. 

MULIGE PRINSIPP OG VIDERE ARBEID

Det skal utarbeides en mobilitetsplan som vil 
foreslå prinsipper og vurdere hvilke tiltak for 
å bedre forhold for gange, sykkel eller 
kollektiv som gir størst effekt. Mulig prinsipper 
og tiltak som vurderes nærmere: 

• Se nærmere på behovet for å bygge 
sykkelparkering og garderober. 

• Se på innføring av betalingsløsninger for 
parkering.

• Sikre at gang- og sykkelveier kan brukes 
hele året. 

• Utvikle og synliggjøre dagens tilbud om 
utleie av elsykler og elbil. 

• Vurdere om samarbeide med Halden 
kommune om felles leverandører av utleie 
til elsykler kan gi et bedre tilbud.  

• Samarbeide med kommunen om å forbedre 
(belysning og underlag) stiforbindelsen 
langs Remmenbekken. 

• Vurdere om Remmenveien kan være en 
fremtidig potensiell forbindelse mellom 
campus og sentrum. 

Integrering med byen (mobilitetsperspektivet) 
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MULIGHETER OG STRATEGIER

CAMPUSOMRÅDET
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Innsatsområder Arealstrategi Forslag til tiltak

Styrke landskap- , natur-
og kulturverdier

Bygge videre på den karaktergivende 
kontrasten mellom den naturpregede 
dalen med tettvokst skog og det åpne 
campusområdet.

• Øke biologisk mangfold på campusområdet og forsterke romlig 
virkning og ledelinjer med treplanting og annen vegetasjon, 
blomsterenger etc.

• Ta vare på biologisk mangfold for hele økosystemet ved å unngå 
fysiske inngrep og belysning i naturvernområdet.

• Flytte bålplass fra gravhaugen og ha minst mulige fysiske 
inngrep her for å bevare kulturminneverdi. Informasjonsskilt og 
inkludert i natursti.

Sosiale samlingspunkter 
og oppholdssoner

Definere og plassere sosiale møte- og 
oppholdssoner strategisk i sammenheng 
med sekundære innganger til 
høyskolebygget og aktivitetsområder

• Etablere lun sosial sone i sørveggen av høgskolebygget og 
forsterke sammenhengen mellom inne og ute mot sør. 

• Etablere sosial sone ved idrettsanlegget i nord med «det lille 
huset». Mulighet for å endre bruk av parkeringsareal nærmest 
studentboligene for å binde arealene sammen og gi plass til 
samlingspunktet inntil akivitetsområdet

• Markere inngangen i nord mot studentboligene

Legge til rette for ulike 
aktiviteter på campus

Aktiviteter samles og blandes i definerte 
aktivitetsområder.

• Område med ulik programmering med hovedvekt på idrett i 
nord.

• «Multifunksjonelt» område i front av ny oppholdssone i sør

God tilgjengelighet og 
attraktive gang- og 
sykkelruter på campus

Gang- , sykkel- og stinettverk på campus 
som sikrer tilgjengelighet, 
fremkommelighet og variasjon i 
opplevelser

• Lage en plan for «mikromobilitet» på campus
• Lang og kort natursti med informasjonsskilt
• Etablere sykkelparkering med tak ved flere innganger
• Mulighet for å ta seg rundt høgskolebygget med universell 

utforming

Innsatsområder og arealstrategier
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Hovedgrep

Styrke ulike aktivitetspunkter rundt høgskolebygget og campus

Markere sekundære innganger og etablere oppholdssoner 



20

MULIGHETER PÅ

CAMPUSOMRÅDET







Profilering av HiØ 
gjennom blomsterbed

Overvannshåndtering og 
dyrking skaper økt biologisk 
mangfold. Mer opparbeidet 
preg.

Utvidelse av sitteområde med et ”zen”-preg, utfor-
met etter organiske former, vannspeil mm som er 
med på å roe ned sinntilstanden. 

Tuftepark i sammenkobling 
med eksisterende 
aktivitetsarealer.

Sitteområde utformet 
etter organiske former 
til kontrast mot med 
flate terrenget, 
opparbeidet som en 
naturlig bølge-
formasjon.

Dyrking i tilknytning til et felleshus for 
studenter. Huset som en enkel 
konstruksjon, med enkel innredning. 
Mer ”rufsete preg”

Deler av eksisterende parkeringsareal heller som funksjon som 
park. Dette henger sammen med aktiviteter og blomstereng.
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Introduksjon  

Reisevaneundersøkelsen for Høgskolen i Østfold, campus Halden/ Remmen er utført av Sweco på 
vegne av Statsbygg og Høgskolen i Østfold.  Undersøkelsen ble sendt ut til ansatte og studenter ved 
campus Halden/Remmen, og var åpen for besvarelse mellom 13.10 og 28.10. I tabellen nedenfor er 
svarprosent og feilmargin ved 95 % konfidensintervall oppsummert. 
 
Tabell 1 Svarprosent og feilmargin  
 

Antall svar  Antall 
studenter 
/ ansatte  

Svarprosent  feilmargin  
95% KI 

Student  312 4189 7,4 % 5,3 % 
Ansatt  197 437 45,1 % 5,2 % 
Totalt  509 4626 11,0 % 4,1 % 

 
 
Det er en høyere svarandel blant de ansatte enn blant studentene ved Campus Halden/ Remmen, og 
den totale svarprosenten er på 11,0% med en feilmargin på 4,1 % ved 95 % konfidensintervall. Det 
betyr at vi kan være 95 prosent sikre på at dersom alle ansatte og studenter hadde svart, ville svarene 
ha vært innenfor ± 4,1 prosent av resultatene som fremkommer i undersøkelsen.  
 
I Figur 1 vises kjønnsfordelingen blant respondentene. Blant studentene er det 33 % menn og 67 % 
kvinner, og blant de ansatte 42 % menn og 58 % kvinner. Informasjon fra Høgskolen i Østfold sier at 
den faktiske kjønnsfordelingen blant studentene er 41 % menn og 59 % kvinner, og blant de ansatte 42 
% menn og 58 % kvinner. Fordelingen anses derfor å være representativ.  
 

 
Figur 1 Kjønnsfordeling blant respondentene 

I Figur 2 og Figur 3 vises aldersfordeling blant respondentene og studenter på Høgskolen i Østfold 
campus Halden/Remmen. Vi ser at fordelingen av studentene i undersøkelsen er relativt lik den blant 
alle studentene, selv om det er en viss overvekt av respondenter under 25 år sammenlignet med den 
reelle fordelingen. Vi vurderer likevel at undersøkelsen kan anses som representativ.  
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Figur 2 Aldersfordeling blant respondentene 

 
Figur 3 Aldersfordeling blant studenter på Høgskolen i Østfold campus Halden/ Remmen  

 
Figur 4 viser at 62 % av studentene og 89 % av de ansatte også var studenter og ansatte ved 
Høgskolen i Østfold campus Halden/ Remmen i 2019.  
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Figur 4 Studenter og ansatte som også var student eller ansatt i 2019 

 
Figur 5 viser at 13% av studentene bor på Remmen Studentboliger, at 2 % bor på Stadion 
studentboliger og at 85 % ikke bor på studentbolig. Remmen består av 330 boliger fordelt på kollektiv, 
parleilighet og bolig med eget kjøkken og bad. På Stadion er det 52 rom i kollektiv. Vi har ikke innhentet 
data om antall bosatte, men det kan anslås 400 bosatte på Remmen og 52 bosatte på Stadion. Dette vil 
si at cirka 10 % av studentene bor på Remmen og 1,2 % bor på Stadion. Når 13 % og 2 % oppgir at de 
bor på henholdsvis Remmen og Stadion, tyder dette på at undersøkelsen er representativ for 
studentene bosatt i studentboliger. 

 
Figur 5 Om studentene bor på studentbolig  

Reisebehov   

For noen har det store konsekvenser hvis de ikke kan kjøre bil dit de skal. Respondentene har blitt 
spurt om to forhold som kan gjøre at konsekvensene kan bli store hvis de ikke kan kjøre bil.  
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Fysiske begrensninger  
0,8 % av studentene og 0,5% av de ansatte oppgir at de har en funksjonsnedsettelse som gjør det 
vanskelig å forflytte seg i hverdagen. Blant de som beskriver utfordringene knyttet til å bevege seg til, 
fra eller på campus på bakgrunn av sin funksjonsnedsettelse så er å bevege seg over lange avstander, 
avstand til parkeringsplasser og opptatte HC- plasser noe av det som beskrives.  
 
 
Hente og levere barn i barnehage  
Å hente og levere i barnehage og på skole er for mange en logistikkutfordring som blir vanskeligere 
uten bil.  

 
Figur 6 Frekvens for levering og henting av barn i barnehage og på skole. 

 
De fleste studentene og ansatte leverer og henter sjeldent eller aldri i barnehage eller på skole. Blant 
de som leverer og henter, er det vanligst å gjøre dette 3-4 og 5-7 dager i uken, og det er vanligere for 
ansatte enn for studenter.  
 

Tilgang til transportmiddel og transportmiddelfordeling  

 
Tilgang til transportmidler  
 
Respondentene fikk spørsmål om hvilke transportmidler de har daglig tilgang til, og kunne velge flere 
alternativ. Figur 7 viser fordelingen på de ulike transportmidlene. De ansatte har generelt tilgang til flere 
transportmidler enn studentene. De fleste av studentene og ansatte har tilgang til bil med bensin-, 
diesel- eller hybridmotor, mens henholdsvis 10 og 26 prosent har tilgang til elbil. 45 % av de ansatte har 
tilgang til sykkel, mens bare 30 % av studentene har denne tilgangen. Det er få som har tilgang til 
elsykkel, motorsykkel/moped og elsparkesykkel (inkludert Segway og andre ståhjulinger).  
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Figur 7 Tilgang til transportmiddel 

 
Transportmiddelfordeling  
For å få en fremstilling av hvordan reisene fra og til campus foregår har respondentene blitt spurt om 
hvor ofte de har brukt de ulike reisemåtene. Svarene er regnet om til reisemiddelfordeling, det vil si 
hvordan det totale antallet turer i måneden fordeler seg på reisemidler. Figuren under viser 
transportmiddelfordelingen dette semesteret for studenter og ansatte.  

 
Figur 8 Reisemiddelfordeling dette semesteret  

 
 
 
Det er langt større andel av de ansatte enn av studentene som kjører egen bil til campus, og det er en 
større andel av studentene enn de ansatte som reiser til fots. 4 % av de ansatte og 3 % av studentene 
reiser med sykkel. 9 % av studentene og 5 % av de ansatte reiser med buss. Bil, til fots, buss og sykkel 
er de reisemidlene som oftest blir brukt. Det er en viss grad av samkjøring blant studentene.  
 
Resultatene for de ansatte er sammenlignet med arbeidsreiser i rapporten «Reisevaner i Sarpsborg og 
Fredrikstad» (TØI-rapport 1414/2015), som baserer seg på data fra den nasjonale RVU-en fra 
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2013/2014. I TØI-rapporten er det ikke vist reisemiddelfordeling på skolereisen, så studentenes 
besvarelser er ikke sammenlignet. 
 
På arbeidsreiser i Sarpsborg og Fredrikstad var det 73 % som brukte bil. Dette er omtrent som ved 
Høgskolen i Østfold, Campus Remmen, hvor vi ser 71 %. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 
62 % bil. Kollektivandelen er på bare 8 %, mens den i Sarpsborg/Fredrikstad var 10 % og 16 % i hele 
landet. Dette er en indikasjon på at det kan være noe potensial for å øke kollektivandelen, men det er 
viktig å huske på at storbyområder som Oslo og Bergen kan trekke landsgjennomsnittet opp når det 
gjelder kollektivandel. 
 
Sykkel er mindre brukt i Halden enn i Sarpsborg/Fredrikstad, mens gange er mer brukt i Halden. Totalt 
sett blir derfor andelen gange og sykling i Halden 14 %, mens den var 13 % i Sarpsborg og Fredrikstad. 
 
Totalt sett avviker reisemiddelfordelingen blant ansatte ved HiØ campus Remmen lite fra 
reisemiddelfordelingen på arbeidsreiser i Sarpsborg og Fredrikstad generelt sett. 
 

 
Figur 9 – transportmiddel på arbeidsreiser (kilde: TØI-rapport 1414/2015) 

 
 
 
 
Sammenlikning av reisemiddelfordeling over tid  
 
Reisemiddelfordelingen for studenter er sammenliknet i januar 2020, september 2019 og dette 
semestret, for å se som om reisevanene er annerledes om vinteren og om korona har endret 
reisevanene.  
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Figur 10 Reisemiddelfordeling over tid for studenter 

 
Tabell 2 Reisemiddelfordeling over tid for studenter; prosent 

 
Bil - 
som 
sjåfør 

Bil - med 
passasjer 

Bil- som 
passasjer 

MC/ 
moped 

Bus
s 

Tog Byferge Elsykkel Sykkel Elsparke
-sykkel  
etc. 

Til 
fots 

September 
2019 

29 % 11 % 11 % 0 % 24 
% 

3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 20 % 

Januar 2020 43 % 11 % 12 % 0 % 17 
% 

2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14 % 

Dette 
semestret  

41 % 12 % 13 % 0 % 9 % 3 % 0 % 0 % 3 % 1 % 17 % 

 
Tabell 3 Reisemiddelfordeling over tid for studenter; antall turer i måneden.  

 
Bil - 
som 
sjåfør 

Bil – med 
passasjer 

Bil- som 
passasjer 

MCl/ 
moped 

Bus
s 

Tog Byferge Elsykkel Sykkel Elsparke
-sykkel 
etc 

Til 
fots 

September 
2019 

402 146 154 2 330 42 2 14 6 2 274 

Januar 2020 1274 326 350 2 514 70 2 2 8 4 418 

Dette 
semestret  

1092 328 346 2 240 80 0 0 78 24 446 

 
 
 
Av Figur 10 , Tabell 2 og Tabell 3 ser vi at det omtrent like mange av studentene som kjører selv dette 
semesteret som i januar 2019, og at det er en markant økning fra september 2019. Andelen som 
samkjører, er relativt uendret. Det er nedgang i andelen som tar buss fra september 2019 til januar 
2020 og til dette semestret. Det var færre som reiste til fots januar 2020 enn i september 2019, men 
føre som reiste til fots dette semestret enn i januar 2020. Det er ellers kun små variasjoner i 
reisemiddelfordelingen. Ved å sammenligne september 2019 med september 2020 ser det ut til at 
koronapandemien medfører at en større andel velger å reise med egen bil, på bekostning av 
kollektivandelen. Bussen ser dessuten ut til å være mindre attraktiv om vinteren enn om sommeren. En 
mulig forklaring kan værforhold, og at studentene ikke liker å fryse på (veg til) bussholdeplassen. 
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Figur 11 Reisemiddelfordeling over tid for ansatte 

 
Tabell 4 Reisemiddelfordeling over tid for ansatte; prosent 

 
Bil - som 
sjåfør 

Bil - med 
passasjer 

Bil- som 
passasjer 

MC/ 
mope
d 

Bus
s 

Tog Byferge Elsykkel Sykkel Elsparke-
sykkel etc. 

Til 
fots 

September 
2019 

62 % 4 % 6 % 0 % 12 
% 

5 % 0 % 1 % 3 % 0 % 6 % 

Januar 
2020 

75 % 3 % 3 % 0 % 5 % 2 % 0 % 1 % 1 % 0 % 8 % 

Dette 
semestret  

71 % 3 % 3 % 1 % 5 % 3 % 1 % 1 % 4 % 1 % 9 % 

 
Tabell 5 Reisemiddelfordeling over tid for ansatte, antall turer i måneden.  

 
Bil - som 
sjåfør 

Bil - med 
passasjer 

Bil- som 
passasjer 

MC/ 
mope
d 

Bus
s 

Tog Byferge Elsykkel Sykkel Elsparke-
sykkel etc 

Til 
fots 

September 
2019 

516 34 50 0 102 42 0 8 28 0 52 

Januar 
2020 

2502 96 106 6 168 80 16 18 44 0 280 

Dette 
semestret  

2170 92 88 20 144 78 32 46 120 16 272 

 
 
Av Figur 11, Tabell 4 og Tabell 5 ser vi at andelen av de ansatte som kjører selv øker fra september 
2019 til januar 2020, og synker noe igjen til dette semestret. Det er kun små variasjoner i andelen som 
har med passasjer i bil, som er passasjer i bil, som bruker motorsykkel/ moped, elsykkel og 
elsparkesykkel. Buss og tog har hatt en nedgang på henholdsvis 7 og 2 prosentpoeng fra september 
2019 til dette semesteret. Det har vært en økning på 3 prosentpoeng som reiser til fots. 
Reisemiddelfordelingen har alt i alt holdt seg relativt jevn, der bil som sjåfør har den klart største 
andelen. Det er litt overraskende at noen ansatte oppgir å ha brukt Byferge, som finnes i Fredrikstad. 
Dette kan skyldes at enkelte ansatte delvis jobber i Fredrikstad. 
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Figur 7 og Tabell 6 viser forholdet mellom tilgang til reisemiddel og bruken av reisemiddelet for 
studenter. Blant studentene er det 30 % som har tilgang til sykkel og 5 % som har tilgang til elsykkel, 
men det er bare 3 % og 0 % som bruker sykkel og elsykkel til campus. Vi ser også at det 66 % som 
tilgang til bil og 10 % som har tilgang til elbil, men at det bare er 41 % som kjører selv til campus.  
 
Tabell 6 Reisemiddelfordeling od tilgang til reisemiddel - Studenter 

Andel av reisemiddelfordeling dette 
semesteret  

Daglig tilgang til reisemiddel 

Bil (sjåfør) 41 % 66 % Bil   
10 % Elbil 

Sykkel  3 % 30 % Sykkel 
Elsykkel  0 % 5 % Elsykkel  

 
 
Figur 7 og Tabell 6 viser forholdet mellom tilgang til reisemiddel og bruken av reisemiddelet for de 
ansatte. Blant de ansatte er det 45 % som har tilgang til sykkel og 11% som har tilgang til elsykkel, men 
det er bare 4 % og 1 % som bruker sykkel og elsykkel til campus. Vi ser også at det 78 % som tilgang til 
bil og 26 % som har tilgang til elbil, og at er 71 % som kjører selv til campus. 
 
 
Tabell 7 Reisemiddelfordeling od tilgang til reisemiddel - Ansatte 

Andel av reisemiddelfordeling dette 
semesteret  

Daglig tilgang til reisemiddel 

Bil (sjåfør) 71 % 78 % Bil   
26 % Elbil 

Sykkel 4 % 45 % Sykkel 
Elsykkel 1 % 11 % Elsykkel  

 
 
Sammenlikning av hyppighet over tid  
Respondentene ble spurt om det er forskjell på hvordan de reiste til campus i september i år 
sammenliknet med september 2019 og januar 2020. Resultatene illustreres i Figur 12 og Figur 13.  
 
52 % av studentene og 69 % av de ansatte sier at det ikke var forskjell på september 2019 og 
september i år, 35 og 26 prosent sier det forskjell på grunn av korona, 13 og 4 prosent sier det forskjell, 
men ikke på grunn av korona.  
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Figur 12 Om det er forskjell på hvordan studenter og ansatte reiste til campus i september i år sammenliknet med 
september 2019.  

 
81 % av studentene og 91% av de ansatte sier det ikke er forskjell på hvordan de reiste i september 
2019 og januar 2020, 8 og 8 prosent sier det var forskjell på grunn av det var vinter, 11 og 1 prosent 
sier at det var forskjell, men ikke på grunn av det var vinter.  
 

 
Figur 13 Om det er forskjell på hvordan studenter og ansatte reiste til campus i september i 2019 sammenliknet med 
januar 2020 

 
Respondentene ble spurt om hvor ofte de reiser til campus dette semesteret, i september 2019 og 
januar 2020. Figur 14 og Figur 15 viser at det er har vært store variasjoner i hvor ofte både studenter og 
de ansatte reiser mellom bosted og campus. Det stemmer overens med funnene i Figur 12 og Figur 13 
 
At resulatene viser at det er flere som møter opp på campus 3- 4 ganger i uken i kanuar 2020 er 
ovveraskende, da flere flere stundeter er tilstede i september enn januar på grunn av praksis.  Dette 
kan skyldes usikkerheter og tilfeldigheter i utvalget.  
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Figur 14 Reisefrekvens studenter  

 
Figur 15 Reisefrekvens ansatte  

 

Bilbruk 

Hyppighet og reisetid 
Respondentene fikk spørsmål om hvor ofte de reiste med bil som sjåfør dette semesteret og om hvor 
lang tid de bruker på reisen. Svarene er oppsummert i Figur 16 og Figur 17. Av de som kjører selv, 
kjører de fleste ansatte 3- 4 dager i uken (32 %), og de fleste studentene 1-3 dager i måneden (23%).  
Av studentene er det flest, med 14%, som bruker 5-10 minutter og 20-30 minutter på reisen. Av de 
ansatte er det flest, 19 %, som bruker 5-10 minutter på reisen.  
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Figur 16 Hvor ofte respondentene har kjørt selv til campus dette semesteret  

 
Figur 17 Tidsforbruk bil som sjåfør 

 
Elbilpool  
Studentene fikk spørsmål om de kjenner til at høgskolen har elbiler som studentene kan leie til privat 
bruk i helgene. 1% svarer at de har brukt tilbudet, 15 % svarer at de kjenner til tilbudet, men at det ikke 
er aktuelt for dem, 33 % svarer at de ikke kjenner til tilbudet, men at de vil vurdere å bruke det i 
fremtiden, og 51 % svarer at de ikke kjenner til tilbudet og at det ikke er aktuelt for dem.  
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Figur 18 Studentenes kjennskap til og bruk av høgskolens elbiler.  

 
Samkjøring  
Samkjøring innebærer at det er flere som bruker samme kjøretøy som transportmiddel samtidig. Alle 
respondentene har fått spørsmål om de har med seg noen som passasjer, og om de er med som 
passasjer i bil.  Resultatene er oppsummert i Figur 19 -Figur 24, og viser at det til sammen er 27 % av 
studentene og 9 % av de ansatte som har med passasjer i bilen, og at det 29 % og 10 % av studentene 
og av de ansatte som er med i bil som passasjer. Vi ser også at både for de som har med passasjer og 
de som er passasjer, så er tidsforbruket jevnt fordelt over alternativene. 59 % av de ansatte sier at det 
ikke er aktuelt å avtale samkjøring med kollegaer, mens 31 % av studentene svarer det samme.  

 
Figur 19 Hyppighet med passasjer  
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Figur 20 Hyppighet som passasjer  

 
Figur 21 Tidsforbruk bil med passasjer 
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Figur 22 Tidsforbruk bil som passasjer  

 

 
Figur 23 Om det er aktuelt å avtale samkjøring  
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Figur 24 Antall passasjerer  

 
Respondentene som svarte at de har med passasjerer i bilen ble spurt om hvor mange de har med seg. 
66 studenter og 18 ansatte svarte på spørsmålet, så estimatene er usikre, spesielt for de ansatte. De 
fleste av både studentene og de ansatte (67 % og 89 %) har med seg 1 passasjerer. Henholdsvis 29 % 
og 11% har med seg 2 passasjerer. 5% av studentene og 0 % av de ansatte har med seg 3 
passasjerer.  
 

Buss 

Hyppighet og reisetid 
Respondentene fikk spørsmål om hvor ofte de har reist med buss til campus dette semesteret og om 
hvor lang tid de bruker på reisen. Størstedelen av studentene og de ansatte bruker ikke buss som 
reisemiddel, av de som gjør det er det flest som gjør det 1–3 dager i måneden. Av de som bruker buss 
bruker henholdsvis 11 % og 6 % av studenter og de ansatte mer enn 50 minutter på reisen, men 
alternativene med mindre tidsforbruk ligger mellom 1 og 4%.  
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Figur 25 Hvor ofte studenter og ansatte reiser med buss til campus 

 

 
Figur 26 Tidsforbruk med buss  

 
Bussruter og busstider  
Respondentene som har brukt buss fikk spørsmål om hvilke bussruter de bruker, og kunne velge flere 
alternativ. De fleste som tar buss til campus, tar 630 Moss-Fredrikstad-Halden. Flere bruker også  
andre ruter enn de som var oppgitt i spørreskjemaet, denne kategorien er oppgitt som «Nei, men jeg 
bruker en…» i diagrammet. Respondentene kunne oppgi andre bussruter, og ruten 31 Sentrum-
Remmen-Sykehuset ble nevnt flest ganger. Svarene er oppsummert i Figur 27 og Tabell 8 under.  
 

80%

10%
7%

2% 0%

93%

3% 1% 2% 2%

Sjeldent eller aldri 1-3 dager i måneden 1-2 dager i uken 3- 4 dager i uken 5-7 dager i uken

Studenter Ansatte

3%

2%

2%

2%

3%

3%

11%

74%

1%

2%

1%

1%

1%

4%

6%

84%

5-10 minutter

10-15 minutter

15-20 minutter

20-30 minutter

30-40 minutter

40-50 minutter

Mer enn 50 minutter

Jeg bruker ikke dette reisemiddelet

Studenter Ansatte



Reisevaneundersøkelse 
Høgskolen i Østfold 

Campus Halden/ Remmen 
 
 
 

 21 AV 40 
 

 

 
Figur 27 Bussruter brukt av de som tar buss til campus 

 
 
Tabell 8 Bussruter fra åpent spørsmål om bussruter 

Bussrute  Antall 
ganger 
oppgitt 

31 Sentrum-Remmen-Sykehuset-
sentrum 

4 

111 Strømstad 3 
121 Hvaler 1 
30 Vold skog-Tistedal 1 

 
 
Respondentene ble spurt om avstand fra bosted til nærmeste aktuelle holdeplass og om hvordan 
busstidene passer med timeplanen på studiet eller på jobb. Av Figur 28 og Figur 29 ser vi at 
flesteparten av studentene og de ansatte, 41% og 36 %, bor 0–0,5 km fra bussholdeplass, og at 
flesteparten, 28 % og 44 %, synes at busstiden passer lite godt med timeplanen.  
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Figur 28 Avstand fra bosted til nærmeste aktuelle holdeplass 

 
Figur 29 Hvordan busstiden passer med timeplanen på campus 

 

Tog  

Hyppighet og reisetid  
Respondentene fikk spørsmål om hvor ofte de har reist med tog til campus dette semesteret og om 
hvor lang tid de bruker på reisen. De fleste svarer at de ikke bruker dette reisemiddelet. Av de som 
reiser med tog er det flest (3 og 3 prosent) som gjør det 1-3 dager i måneden og flest (6 og 12 prosent) 
som bruker mer enn 50 minutter på reisen.  
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Figur 30 Hvor ofte studenter og ansatte reiser med tog til campus 

  
 

 
Figur 31 Tidsforbruk med tog   

 

Reisemiddel mellom jernbanestasjon og campus  
Respondentene som reiser med tog, ble spurt om hvordan de reiser mellom jernbanestasjonen og 
campus. Spørsmålet ble besvart av 13 studenter og 11 ansatte, resultatene for studentene er derfor 
usikre. Resultatene er illustrert i  Figur 32 og Tabell 9 Reisemiddel mellom jernbanestasjon og campus. 
Størsteparten av studentene går eller tar buss mellom jernbanestasjonen og campus, mens 
flesteparten av de ansatte tar gratis taxi.   
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Figur 32 Reisemiddel mellom jernbanestasjon og campus 

 
Tabell 9 Reisemiddel mellom jernbanestasjon og campus 

Reisemiddel Studenter  Ansatte  
Bil (Sjåfør) 0 % 0 % 
Bil (Passasjer, ikke drosje) 0 % 0 % 
Motorsykkel/moped 0 % 0 % 
Buss 38 % 18 % 
Byferge 0 % 0 % 
Elsykkel 0 % 0 % 
Sykkel 0 % 0 % 
Utleiesykkel ("bysykkel") 0 % 0 % 
Elsparkesykkel (inkludert ståhjuling som segway og 
hoverboard) 

0 % 0 % 

Til fots 38 % 9 % 
Gratis taxi mellom Halden stasjon og Campus 23 % 73 % 
Annet, inkludert drosje 0 % 0 % 

 
 
Kjennskap til og bruk av gratis minibuss til og fra campus for de som reiser med tog 
 
6 % studentene og 20 % av de ansatte har brukt tilbudet om gratis minibuss til og fra campus for de 
som reiser med tog. 8 % og 4 % av studentene og de ansatte oppgir at de vet om tilbudet, men at 
tidspunktet for avgang ikke passer. 50 % av studentene og 66 % av de ansatte oppgir at de vet om 
tilbudet, men at det er andre grunner til at tilbudet ikke er aktuelt. 10% av studentene og 1 % av de 
ansatte sier de ikke visste om tilbudet, men at de vil vurdere å bruke det i fremtiden. 26 % av 
studentene og 9 % av studentene sier at de ikke visste om tilbudet, og at det ikke er aktuelt for dem.  
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Figur 33 Kjennskap til og bruk av gratis minibuss til og fra campus for de som reiser med tog. 

 

Til fots  

Hyppighet og reisetid  
Respondentene fikk spørsmål om hvor ofte de har reist til fots til campus dette semesteret og om hvor 
lang tid de bruker på reisen. Til fots kan være gange eller løping. De fleste reiser sjeldent eller aldri til 
fots til campus. Av de som reiser til fots, så gjør flesteparten (12% og 5%) det 1-3 dager i måneden, 
mens 4% av studentene og 5% av de ansatte reiser til fots 1-2 dager i uken.  De fleste av studentene, 
11 %, bruker 5-10 minutter på reisen, og de fleste av de ansatte, 7 %, bruker 30-40 minutter.  

 
Figur 34 Hvor ofte studenter og ansatte reiser til fots til campus 
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Figur 35 Tidsforbruk til fots  

Respondentene ble spurt om hvordan tilretteleggingen for gange mellom campus og Halden sentrum 
oppleves, og ble bedt om å beskrive hva som oppleves som dårlig med tilretteleggingen og hvor 
problemene er. 3 % av studentene og 6 % av de ansatte opplever tilretteleggingen som dårlig, 26 % og 
23 % opplever den som brukbar, 25 % og 43 % opplever den som bra. For langt til å gå, dårlig 
tilrettelegging, som mangel på belysning og dårlig vedlikehold, og trafikkfarlighet oppgis som problemer. 
Remmenbekken og Remmendalen nevnes som problemområder.  
 

 
Figur 36 Hvordan tilretteleggingen for gange mellom Campus og Halden sentrum oppleves  

Sykkel og elsykkel 

Hyppighet og reisetid  
 
Respondentene fikk spørsmål om hvor ofte de har reist med sykkel og elsykkel til campus dette 
semesteret og om hvor lang tid de bruker på reisen. Resultatene vises i Figur 37-  
Figur 40.  
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Av de som sykler sykkel og elsykkel, er det flest som sykler 1-3 dager i måneden og 1-2 dager i uken, 
og tidsforbruket er relativt jevnt fordelt mellom 5-10 og 10-15 minutter.  
 
 

 
Figur 37 Hvor ofte studenter og ansatte reiser med sykkel til campus 

 
 

 
Figur 38 Tidsforbruk med sykkel 

 

95%

3% 2% 1% 0%

91%

4% 3% 1% 1%

Sjeldent eller aldri 1-3 dager i måneden 1-2 dager i uken 3- 4 dager i uken 5-7 dager i uken

Studenter Ansatte

3%

2%

2%

1%

0%

0%

1%

91%

2%

2%

4%

3%

0%

0%

2%

86%

5-10 minutter

10-15 minutter

15-20 minutter

20-30 minutter

30-40 minutter

40-50 minutter

Mer enn 50 minutter

Jeg bruker ikke dette reisemiddelet

Studenter Ansatte



Reisevaneundersøkelse  
Høgskolen i Østfold 
Campus Halden/ Remmen 
 
 
 28 AV 40 
 

 

 
Figur 39 Hvor ofte studenter og ansatte reiser med elsykkel til campus 

 

 
Figur 40 Tidsforbruk med elsykkel 

 
Respondentene, bortsett fra de som oppga at de syklet sykkel og elsykkel 5-7 dager i uken, ble spurt 
om hvorfor de ikke sykler oftere til campus. Svarene er vist i Tabell 10 under. Respondentene kunne 
velge flere alternativ, så prosenten summeres derfor ikke til 100.  
 
Tabellen viser blant annet at det er flest som oppgir at sykkel er for slitsomt eller tar for lang tid som 
grunn for at de sykler til campus oftere. 2 % av de ansatte svarer at sykkelparkeringen er for langt unna 
inngangen de bruker. Respondentene ble bedt om å utype hva og hvor det oppleves som utrygt eller er 
dårlig tilrettelagt sykkelvei. 41 svarte. Mange av svarene handlet om at det for langt å sykle, at det 
oppleves som utrygt grunnet mye trafikk, høy fart og dårlig sikt og at det mangler sykkelvei på hele eller 
deler av strekningen. Iddeveien, Rokkeveien, Tistedal, Halden-Fredrikstad (E6) nevnes som 
problematiske strekninger.  
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Tabell 10 Grunner til at respondentene ikke sykler oftere til campus   
Studenter Ansatte  

Jeg vet ikke alltid om det kommer til å passe å sykle tilbake også 6 % 13 % 
Jeg er redd for at sykkelen skal bli stjålet på campus 4 % 3 % 
Jeg opplever det som stressende å ta frem sykkelen fra der jeg oppbevarer 
den hjemme 

3 % 2 % 

Sykkelen må repareres, vaskes eller vedlikeholdes før jeg kan bruke den 3 % 3 % 
Sykkelparkeringen på campus er for langt unna inngangen jeg bruker 0 % 2 % 
Luftkvalitet 0 % 0 % 
Ikke tilfredsstillende tilgang til garderobe, dusj og tørkerom 3 % 7 % 
Problemer med helse/funksjonsnedsettelse gjør det vanskelig å sykle 2 % 3 % 
Sykkel tar for lang tid / er for slitsomt 52 % 57 % 
Dårlig vær 14 % 9 % 
Har ikke råd til sykkel 10 % 0 % 
Ingen av alternativene over 28 % 26 % 
Jeg bruker sykkel/elsykkel omtrent alle dager jeg er på campus. 3 % 3 % 
Det er raskere å gå 9 % 3 % 
Utrygg / dårlig tilrettelagt sykkelvei (skriv gjerne hvor og hva som er 
problemet) 

11 % 9 % 

 
Respondentene ble også spurt om de ville ha syklet dersom problemene beskrevet over ble løst. Som 
vist i Figur 41 svarte 24 % av studentene og 25% av de ansatte ja, 61 % av studentene og 56 % av de 
ansatte nei, og 14 % av studentene og 2 % av de ansatte vet ikke.  
 

 
Figur 41 Om respondentene ville ha syklet hvis de beskrevne problemene blir løst 

Respondentene ble spurt om hvordan tilretteleggingen for sykling mellom Campus og Halden sentrum 
oppleves. 4 % av studentene og 6 % av de ansatte opplever den som dårlig, 20 % og 18 % som 
brukbar, og 13% og 28 % opplever den som bra. Respondentene ble spurt om hva som er dårlig med 
tilrettelegging, og hvor problemet er. Mangel på sykkelveg og dårlig vedlikehold og trafikkfarlighet, samt 
farlige krysninger av veg og mye trafikk nevnes. Remmendalen, sentrum og Marcus Thranes gate 
nevnes som problemområder,  
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Figur 42 Hvordan tilretteleggingen for sykling mellom campus og Halden sentrum oppleves  

  
 
 
 

Begrunnelse for valg av reisemiddel  

Respondentene ble bedt om å begrunne valg av reisemåte, og kunne velge inntil tre alternativ. At 
alternativet er raskeste løsning og enkleste løsning er valgt av flest studenter og ansatte, at det er 
billigste løsning og fysisk aktivitet/ mosjon er også valgt av mange. Få oppgir manglende 
kollektivtransport ved campus som grunn, men manglende kollektiv ved bosted har en større andel. 
Funnen er illustrert i Figur 43 under.  
Respondentene fikk også mulighet til å utdype andre grunner til valg av reisemiddel. 22 respondenter 
brukte denne muligheten. Flere av disse oppga situasjonen med korona som grunn til valg av 
reisemiddel. Behov for å frakte med seg bøker og utstyr nevnes også.  
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Figur 43 Begrunnelse for valg av reisemiddel  

 

Forskjell i reisetid mellom ulike reisemåter 

Flere av respondentene har reist til campus på mer enn én måte.  
Tabell 11 viser antall respondenter som både reiser med buss og med bil som sjåfør. Det er 32 stykker. 
Tabellen kan leses slik at observasjonen på diagonalen markert med grått bruker like mye tid 
uavhengig av reisemiddel. De på oversiden av diagonalen vil bruke lengre tid med bil enn med buss.. 
Observasjonene på nedsiden av diagonalen bruker lengre tid med buss enn med bil. Vi kan se at dette 
gjelder for de fleste.  
 
Tabell 11 Forskjell i reisetid mellom ulike reisemåter- Bil som sjåfør og Buss 

  
Bil som 
sjåfør  

      

Buss  5-10 
minutter 

10-15 
minutter 

15-20 
minutter 

20-30 
minutter 

30-40 
minutter 

40-50 
minutter 

Mer enn 50 
minutter 

5-10 minutter 1 0 0 0 0 0 0 
10-15 
minutter 

2 0 0 0 0 0 0 

15-20 
minutter 

0 1 1 0 0 0 0 

20-30 
minutter 

0 0 0 0 0 0 0 

30-40 
minutter 

0 1 2 0 0 0 0 

40-50 
minutter 

1 0 1 2 1 0 0 

Mer enn 50 
minutter 

0 0 2 4 7 6 2 
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Tabell 12 viser tilvarende tabell for Bil som sjåfør og Sykkel. Observasjonene på nedsiden av 
diagonalen bruker lengre tid med sykkel enn med bil. Vi kan se at dette gjelder for de fleste. 
Tabell 12 Forskjell i reisetid mellom ulike reisemåter- Bil som sjåfør og Sykkel 
 

Bil som 
sjåfør  

      

Sykkel 5-10 
minutter 

10-15 
minutter 

15-20 
minutter 

20-30 
minutter 

30-40 
minutter 

40-50 
minutter 

Mer enn 50 
minutter 

5-10 minutter 2 0 0 0 0 0 0 
10-15 
minutter 

5 0 0 0 0 0 0 

15-20 
minutter 

5 1 1 0 0 0 0 

20-30 
minutter 

1 3 0 0 0 0 0 

30-40 
minutter 

0 0 0 0 0 0 0 

40-50 
minutter 

0 0 0 0 0 0 0 

Mer enn 50 
minutter 

0 0 2 1 1 2 0 

 

Tjenestereiser  

De ansatte ved Høgskolen i Østfold har fått spørsmål om tjenestereiser.  
 
I Figur 44 ser vi at 39 % oppgir at tjenestereiser vanligvis gjennomføres 1-3 dager i måneden og at 
41 % sjeldent eller aldri gjennomfører tjenestereiser.  
 

 
Figur 44 Hvor ofte tjenestereiser vanligvis gjennomføres i semesteret   
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I Figur 45

 
Figur 45 ser vi blant annet at 42 % kjører egen bli når de skal på tjenestereise, at 13 % tar tog og at 
6 % bruker høgskolens elbilpool.  
 
 

 
Figur 45 Reisemiddelfordeling på tjenestereiser dette året  
 
I Figur 46  illustreres det at 10 % vet om og har brukt høgskolen elbilpool, at 69 % vet om tilbudet, men 
at det ikke er aktuelt, 15 % visste ikke om tilbudet, men vil vurdere å bruke det i fremtiden, 7 % sier at 
de ikke kjenner til tilbudet, og at det ikke er aktuelt for dem.  
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Figur 46 Om den ansatte kjenner til at høgskolen har en elbilpool 
 
Figur 47 viser at 89 % sier at møter eller annet har blitt avlyst som følge av korona, mens 11 % sier at 
det ikke har det.  

 
Figur 47 Om møter eller annet blitt avlyst som følge av korona 
 
Figur 48 viser at 96 % oppgir at møter eller annet har blitt gjennomført på teams eller annet som følge 
av korona, mens 4% sier at det ikke har det.  
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Figur 48 Om møter eller annet har blitt gjennomført på teams eller lignende løsninger som følge av 
korona 

 

Forslag til tiltak 

Respondentene ble spurt om forslag til hvordan HiØ, kommunen og andre kan legge til rette for at flere 
går, sykler og reiser kollektivt til og fra HiØ. 183 respondenter svarte på spørsmålet. Det var ikke oppgitt 
alternativer på dette spørsmålet, så respondentene måtte komme med egne forslag. 
En stor del av forslagene handlet om tiltak for kollektivtransport, for eksempel økt frekvens på ruter, at 
avgangstider bedre tilpasses timeplan, flere holdeplasser i nærhet til campus og lavere priser for 
studenter. Andre tiltak som nevnes er dusj og garderobe for studenter som sykler eller løper, lås på 
sykkelskur, aktivitetskonkurranser, dyrere parkering for biler, bedre belysning og strøing av gang- og 
sykkelveger på vinter, og utbygging av sykkelvegnettet. Nettside som gjør det lettere å planlegge 
samkjøring, og å flytte campus til sentrum nevnes også.  
 
Respondentene fikk spørsmål om de selv vil redusere egen bilbruk hvis tiltakene de selv foreslår blir 
innført.  Til dette svarer 45 % av studentene og 46 % av de ansatte ja, og 53 % av studentene og 56 % 
av de ansatte nei. Resultatene er vist i Figur 49.  
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Figur 49 Om respondenten vil redusere egen bilbruk ved gjennomføring av tiltak  
 

  

45%

53%

46%

56%

Ja Nei

Studenter Ansatte



Reisevaneundersøkelse 
Høgskolen i Østfold 

Campus Halden/ Remmen 
 
 
 

 37 AV 40 
 

 

Reisevaneundersøkelsen kort oppsummert 

Kort oppsummert viser reisevaneundersøkelsen at en stor andel (71 % + 3 % = 74 %) av de ansatte 
kjører egen bil til og fra jobb. 71 % kjører bil alene, kun 3 % har med seg passasjer. Også blant 
studentene er det en relativt høy andel som kommer i bil (41 % + 12 % = 53 %). Blant studentene er det 
mye mer vanlig å organisere samkjøring enn det er blant de ansatte (12 % av bilførerne hadde med seg 
passasjer). Reisemiddelfordelingen blant de ansatte ved HiØ campus Remmen er sammenlignet med 
arbeidsreiser i Sarpsborg og Fredrikstad generelt sett, som er kartlagt TØI-rapport (1414/2015). Totalt 
sett er det kun små avvik. Sammenlignet med landet for øvrig er det noe mer bilkjøring, og noe lavere 
andel reiser kollektivt, sykkel og til fots. 

 
Figur 50 – Reisemiddelfordeling 

Undersøkelsen ble gjennomført i september 2020, da koronapandemien fremdeles påvirket hverdagen. 
Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om koronapandemien påvirket reisevanene. 35 % av studentene 
og 26 % av de ansatte svarte bekreftende på dette. Sammenlignet med september 2019 (uten korona) 
var det i september 2020 færre reiser. Tendensen er tydeligst blant studentene. Andelen som reiste 
kollektivt, falt betydelig i koronapandemien, mens andelen som reiste med bil, økte. Dette er 
sammenfallende med tendenser vi har sett i andre undersøkelser – kollektivtransporten er taperen i 
koronapandemien. 
 
Når det gjelder muligheter for mer miljøvennlige reiser i fremtiden, viser det seg at mange av 
studentene ikke visste om at Høgskolen tilbyr utleie av elbiler på kvelder og i helger. 33 % sier at de 
ikke visste om tilbudet, men at det er noe de vil vurdere å bruke. Tilsvarende tall for de ansatte er 15 %. 
Tilbudet om gratis transport mellom jernbanestasjonen og campus er godt kjent. 64 % av studentene og 
90 % av de ansatte kjenner til tilbudet. Det er likevel mange som mener at tilbudet ikke er aktuelt, av 
andre grunner enn at avgangstidene passer dårlig. 
 
De fleste reiser som de gjør fordi det er raskest (70–80 %) og enklest (50–70 %). Noen nevner også 
manglende kollektivtilbud ved bosted (cirka 20 %) og ved campus (cirka 10 %). Deltakerne ble spurt om 
hvilke tiltak de så for seg for at reiser skulle bli mer miljøvennlige i fremtiden. Det ble ikke gitt 
alternativer. En stor del av forslagene dreier seg om forbedret kollektivtransport i form av økt frekvens, 
avganger som passer bedre med timeplan, flere holdeplasser nær campus og lavere pris for studenter. 
Parkeringsavgift for bil er også nevnt. I tillegg foreslår man tiltak for sykkel i form av garderobe, lås på 
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sykkelskur og strøing av gang- og sykkelveger om vinteren. Omtrent halvparten av de spurte sa at de 
ville redusere sin bilbruk om tiltakene ble gjennomført.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Høgskolen i Østfold og Statsbygg samarbeider om å utarbeide campusutviklingsplan for campus i Halden 
(Remmen). Campusutviklingsplanarbeidet består av fem hovedtemaer: 

• Campus som understøtter faglig aktivitet og sosialt samvær, arealer som er fleksible, moderne 
og innbydende (studentperspektiv) 

• Oppdatert for hva de faglige ansatte behøver – kunne ta i bruk «state of the art» 
undervisningsmetoder og arealer for aktuell forskning (ansatteperspektiv) 

• Grønt Remmen (bærekraftperspektiv) 
• Utvikling av områder rundt campus (samfunnsperspektiv) 
• Integrering med byen (mobilitetsperspektiv) 

Sweco Norge AS har blitt engasjert for å bistå med arbeid knyttet til samfunnsperspektivet og 
mobilitetsperspektivet. Forliggende rapport omhandler mobilitetsperspektivet. 

1.2 Formål 
Campusutviklingsplanen, og dermed også mobilitetsplanen, skal understøtte overordnete mål og 
strategier for utvikling av campus og være i tråd med øvrige relevante krav og føringer. Planen legger til 
grunn et tidsperspektiv på minst 10 år. Planen skal være i tråd med føringer fra Halden kommune, Viken 
fylkeskommune med mer og henge sammen med pågående byutvikling, se kapittel 1.3 

1.3 Relevante planer og prosjekter 
Det er flere planer og prosjekter som er relevante for utviklingen av campus Halden nå og fremover. 

Kommuneplanens arealdel 2011–2023 

Kommuneplanens arealdel er fra 2011. I denne er campus vist som «tjenesteyting». 

Rullering av kommuneplanens arealdel 2019–2031 

Halden kommune har vedtatt å rullere kommuneplanens arealdel, som er fra 2011. Planen var at rullert 
plan skulle vært vedtatt høsten 2019. Vi kan ikke se at dette har skjedd. 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018–2029 

Planen ble vedtatt 22.03.2018. Kommunen har en ambisjon om å redusere antall ulykker med 10 % i 
planperioden. Som et ledd i dette ønsker kommunen å prioritere bedre tilrettelegging for gang- og 
sykkeltrafikk. I tillegg skal drift og vedlikehold av eksisterende gang- og vegnett prioriteres. 

Kommunedelplan for klima og energi 2019-2030 

Halden kommune har som mål at innen 2030 skal all personbilbruk være utslippsfri, og alle større kjøretøy 
skal benytte fossilt drivstoff. Andelen som går, sykler og reiser kollektivt skal øke vesentlig frem mot 2030. 

Mobilitetsplan for Halden kommune 

Kommunen er i oppstartsfasen med å lage en mobilitetsstrategi for hele kommunen. 

Hovednett for sykkeltrafikk i Halden 

Planen ble vedtatt av Halden kommune 18.05.2017. I planen inngår B R A veien forbi Høgskolen som en 
del av hovedsykkelrute 3. Rv. 204 Svinesundveien inngår i rute 1.  
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Figur 1 – Forslag til hovednett for sykkeltrafikk i Halden. Plassering av campus er markert som rød stjerne (kilde: 
sykkelplanen for Halden) 

Det er ikke foreslått tiltak på vegene i umiddelbar nærhet til skolen. Nærmere sentrum er det foreslått 
tiltak, se figur 2. På den røde strekningen 1.4 er det foreslått å etablere sykkelfelt med fortau. På strekning 
1.13 og 1.14, som går til Stadion studentboliger, er det ikke foreslått tiltak. 

 
Figur 2 – Vurdering av behov for tiltak (kilde: sykkelplanen for Halden) 
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2 Kartlegging av eksisterende transporttilbud 

2.1 Tilbud for gående 
Det er gode gangforbindelser internt på campusområdet. Figur 3 viser en skissert oversikt over hvordan 
campus er utformet med gangveier/stier på campusområdet og gangforbindelser til Halden sentrum og 
området nord og øst for campus. Linjene som er angitt som «viktige gangveier» er skiltet som gang- og 
sykkelveger og har standard utforming. Det er også etablert gang- og sykkelveg på vestsiden av B R A 
veien, fra bussholdeplassen sør for Kunnskapsparken og nordover til krysset med Håkon Melbergs vei. 

 
Figur 3 – Oversikt over campusutformingen med viktige gangforbindelser (Sweco Norge AS). 

Figur 4 viser etablert gangfelt i B R A veien som forbinder holdeplassen med høgskolen. Forbi dette 
kryssingspunktet er fartsgrensen 40 km/t. Det er en fartshump ca. 80 meter sør for gangfeltet. Gangfeltet 
ligger på en rettstrekning og det er usikkert om ønsket fartsnivå faktisk overholdes forbi kryssingspunktet 
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og det kan vurderes å etablere et opphøyd gangfelt her. Planlegging av dette må i så fall ta høyde for 
bussholdeplassen like ved. 

 
Figur 4 – Gangfelt i B R A veien ved høyskolen som leder til holdeplassen (foto: google.streetview.no). 

Det er etablert gode, separerte løsninger for gående og syklende internt på campusområdet. Mulige 
konfliktpunkt er der adkomst til parkeringsarealer krysser gang- og sykkelvegen, markert som røde 
stjerner på figur 5. Her er det viktig at det opprettholdes god sikt, slik at trafikksikkerheten er ivaretatt.  

 
Figur 5 – Konfliktpunkt mellom gående/syklende og kjørende (flyfoto: kart.finn.no).  
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Det er ca. tre km gangavstand fra campus til togstasjonen i Halden. En strekning som ifølge Google maps 
tar omtrent 40 minutter å gå. Figur 6 viser aktuelle gangtraseer mellom campus og henholdsvis Stadion 
studentboliger, Halden sentrum og togstasjonen. Figuren viser også hvilket tilbud som er langs de 
aktuelle strekningene. Det er hovedsakelig et separat tilbud for gående mellom disse målpunktene, med 
unntak av en kortere strekning ved studentboligene, som er i lavt trafikkerte boliggater. Langs Rødsveien 
(fv. 21) er det stedvis tilbud på begge sider, både fortau og gang- og sykkelveg. 

 
Figur 6 – Gangavstand og -rute mellom campus, Stadion studentboliger, sentrum og Halden stasjon. 

Fortauene langs strekningene er av varierende kvalitet og bredder, og det varierer om det er fortau på 
begge sider av vegen, eller kun ene siden. Figur 7 viser eksempler fra veger med smale fortau.  

 
Figur 7 – Gatebilder fra Rødsveien ved Uno X bensinstasjon og Peder Ankers vei (ved nr. 5), der deler av strekningen har 
veldig smalt fortau (foto: google.streetview.no).  

Det ble høsten 2020 gjennomført en reisevaneundersøkelse blant studenter og ansatte ved høgskolen, 
der ble respondentene blant annet spurt om hvordan tilretteleggingen for gange oppleves mellom campus 
og Halden sentrum. Her nevnes Remmenbekken og Remmendalen som særlige problemområder. Se 
kap. 3 for mer informasjon om reisevaneundersøkelsen.  
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2.2 Tilbud for syklende 
Som beskrevet i forrige delkapittel er det godt tilrettelagt med gang- og sykkelveger internt på 
campusområdet. Figur 6 viste hvor det er etablert for gang- og sykkelveger mellom campus og sentrum. 
De er ikke etablert noe separat tilbud for syklistene på denne strekningen. Syklistene må enten sykle på 
fortau eller gang- og sykkelveg og ta hensyn til gående, eller de må sykle i kjørebanen sammen med 
bilene. Ifølge Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Halden er ikke sykkelfelt tatt i bruk noen steder i 
kommunen.  

I RVU blant studenter og ansatte ble følgende problemstrekninger nevnt: Iddeveien, Rokkeveien, 
Tistedal, Halden-Fredrikstad. I tillegg blir mangel på sykkeltilbud oppgitt som grunn til lav sykkelandel, da 
spesielt på strekningene Remmendalen, sentrum og Marcus Thranes gate. Figur 8 viser gatebilde av en 
av de nevnte strekningene (Marcus Thranes gate). Her er det tosidig fortau, men ikke noe separat tilbud 
for syklistene. Kjørebanen er bred, og det kan muligens være plass til sykkelfelt her. 

 
Figur 8 – Gatebildet av Marcus Thranes gate (foto: google.streetview.no) 

Det nevnes også at sykkelparkeringen på campus er for langt unna den hovedinngangen som brukes. 
Inngangene og sykkelparkering på campus er illustrert i figur 9. Det er registrert 10 forskjellige innganger 
til campus og det er kun ved hovedinngangen ved svømmehallen at det er etablert sykkelparkering under 
tak. Dette sykkelskuret består av 70 sykkelplasser, der 10 av dem er plasser til el-sykler. 

 
Figur 9 – Oversikt over innganger på campus og plassering av sykkelparkering 
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Fra 2018 begynte høgskolen med gratis utlån av el-sykler til studenter og ansatte ved studiested Halden. 
Høgskolen har ti el-sykler til utlån og de kan lånes gjennom høgskolens bibliotek via deres utlånssystem 
(Høgskolen i Østfold, 2018). Dette tilbudet benyttes ikke så mye i dag. Ettersom elsyklene må leies og 
leveres via biblioteket innen et døgn, bidrar tilbudet lite til å gjøre det enklere for studenter som bor utenfor 
campus å velge bort bilen. 

2.3 Tilbud for kollektivreisende 
Det er en bussholdeplass like ved campus, Remmen høgskole. Holdeplassen betjenes hovedsakelig av 
bussrute 31 (Halden – Tistedal – Gimle – Halden). Bussruten har én avgang i timen i begge retninger 
gjennom virkedøgnet (Østfold kollektivtrafikk, 2021).  

 
Figur 10 – Bussholdeplasser i nærheten av høgskolen. 

I tillegg betjener tre skoleruter (350, 355 og 357) holdeplassen. Disse rutene har et par avganger i døgnet 
(på morgenen kjører bussrutene mot skolene og på ettermiddagen fra skolene).  

Holdeplassen betjenes også av følgende langruter:  

o Rute 630: Moss – Fredrikstad – Halden  
o Rute 633: Moss – Sarpsborg – Halden  

Disse rutene har et par avganger i morgenrushet forbi Remmen, og ellers i snitt én avgang per andre 
time gjennom virkedøgnet. 

Figur 11 viser en oversikt over busstrasé for rute 31 og rute 633 og forventet reisetid mellom campus og 
Halden busstasjon. Informasjonen er hentet fra Entur.no. For rute 31 avhenger reisetiden om bussen 
kjører via Sykehuset eller om den kjører direkte via Rødsveien.  
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Figur 11 - Busstrasé og forventet reisetid mellom campus og Halden busstasjon. 

Høgskolen i Østfold og Smart Innvotation Østfold AS har sammen inngått en avtale med Halden Taxi om 
direkteruter til og fra Remmen og togstasjonen i Halden. Dette er et gratistilbud som gjelder for studenter, 
ansatte og gjester, med forbehold om gyldig togbillett. Dette er et prøveprosjekt som har to avganger fra 
stasjonen om morgenen og tre avganger fra høgskolen om ettermiddagen (Høgskolen i Østfold, 2021). 
Dette tilbudet korresponderer med toget, så dersom toget er forsinket, venter taxien til toget  har 
ankommet stasjonen.  

Fra RVUen for campus kommer det frem at kun 6 % av studentene og 20 % av de ansatte har brukt dette 
tilbudet. Størsteparten av både studentene og ansatte (hhv. 50 % og 66 %) oppgir at de vet om tilbudet, 
men at det er andre grunner, utover at tidspunktet ikke passer, som gjør at det ikke er aktuelt. Høgskolen 
opplyser om at det var rundt 10 000 reisende med tilbudet i 2020. 

Fra togstasjonen i Halden går det tog i retning Oslo én gang i timen gjennom hele dagen. Tilsvarende i 
motsatt retning. Togturen mellom Oslo og Halden tar i ca. 1 timer og 50 minutter.  

Høgskolen informerer om at det er tilnærmet tomme tog som trafikkerer på strekningene Fredrikstad, 
Moss og Halden, noe som kan ha årsak i dyre togbilletter. Det er dermed god kapasitet på kollektivtilbudet 
mellom disse byene. 
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2.4 Bruk av nærområdet 
Strava er en app som loggfører menneskelig aktivitet ved hjelp av GPS-data, hovedsakelig brukt i 
forbindelse med (trenings)sykling eller løping. Strava leverer «heatmaps» som illustrerer hvilke 
strekninger som er mest brukt i forbindelse med trening. I figur 12 vises sånne kart for området rundt 
campus for sykkel- og joggeturer, sykkelturene er illustrert til venstre og joggeturene til høyre i figuren. 

 
Figur 12 – Heatmaps som viser hvilke strekninger som er mest brukt til hhv. sykkel- og joggeturer (Strava, 2018) 

Forbi høgskolen veksler syklende mellom å bruke B R A veien og gang- og sykkelvegen inne på 
campusområdet. I tillegg er Rødsveien og Svinesundveien hyppig brukt som sykkelstrekning. 

For joggende er gang- og sykkelvegen på campus mye brukt, i tillegg til småstiene på campusområdet. 
Som for syklende er Svinesundveien og Rødsveien strekninger som er hyppig brukt til trening for 
joggende. 
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2.5 Biltrafikk 
Campus kan nås via B R A veien, både fra nord og sør. Dette er en tofeltsveg med skiltet hastighet  
60 km/t på størstedelen av strekningen. Forbi campusområdet er det redusert hastighet (40 km/t).  

Store deler av campusområdet er i dag dekket av parkeringsarealer, se figur 13. Totalt er det oppgitt at 
det er 840 p-plasser på campusområdet. Kun fem av disse plassene er betalingsparkering og 3 % av 
plassene er parkering for elbiler. Det er lett tilkomst til campusområdet med bil, samt at det er mange 
parkeringsplasser på området, noe som kan invitere til høy bilbruk blant studenter og ansatte på campus. 
Totalt antall parkeringsplasser per område er hentet fra dokumentet Ny landskapsplan HiØ okt 2018 park 
plasser. På hjemmesiden til høgskolen oppgis det at parkeringen i nord (totalt 740 p-plasser) er gratis for 
studenter og ansatte (Høgskolen i Østfold, 2018). 

 
Figur 13 – Flyfoto over campus som viser hvor store arealer som er brukt til parkering og markert antall 
parkeringsplasser per område (kilde flyfoto: kart.finn.no) 

Like nord for høyskolen ligger Remmen studentbolig. På hjemmesiden til høgskolen står det at beboere 
på denne studentboligen har tilgang til høgskolens parkeringsplasser, og det er ikke behov for gyldig 
parkeringsbevis. Det medfører nok at beboere på studentboligene beslaglegger en del av 
parkeringsplassene på campusområdet.  
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3 Dagens reisevaner 

Høsten 2020 gjennomførte Sweco en reisevaneundersøkelse for Høgskolen i Østfold, campus 
Halden/Remmen. Undersøkelsen ble sendt ut til både ansatte og studenter, i overkant av 4600 personer. 
Det ble en total svarprosent på 11 % noe som gir en god nok indikasjon av hvordan de fleste 
studentene/ansatte velger å reise til og fra campus. 

3.1 Bosted 
Det ble gitt en oversikt over hvor alle registrerte studenter og ansatte ved campus i 2020, var bosatt. Det 
er registrert rundt 440 ansatte og rett i underkant av 4200 studenter. Bosted er sortert ut på postnummer 
og i de neste figurene er det vist en oversikt over hvilke postnummersoner der det er færrest/flest 
studenter og ansatte bosatt. Studentene har stor geografisk spredning rundt om i landet, noe som kan 
være på grunn av at de ikke har meldt adresseendring. I denne analysen fokuseres det på området rundt 
Halden, da det er studentene bosatt rundt campus som vil påvirkes av tiltak for å endre reisevaner. 

 
Figur 14 – Studenters bosted sortert på postnummer. Campus er markert med sort på bildet til høyre. 

Som figur 14 viser er det høyest konsentrasjon av studenter i området like ved campus. En del av disse 
studentene er nok bosatt på Remmen studentbolig som ligger på campusområdet. Det er også en del 
studenter som er registrert bosatt i postsonene like ved campus, og mange av disse vil kunne nå campus 
med å gå eller sykle, uten å bruke alt for lang tid. 

Figur 15 viser tilsvarende for fordeling for ansatte ved campus. Til venstre vises et større kartutsnitt som 
tar med seg områdene lengre nord og til høyre vises området rundt Halden. Figuren viser at det er en del 
av de ansatte som er bosatt rundt Fredrikstad, og man kan forvente at flesteparten av dem pendler til/fra 
campus i Halden/Remmen. Størsteparten av de ansatte er bosatt i området rundt campus. 
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Figur 15 – Registrert bosted for ansatte sortert på postnummer. 

3.2 Tilgang på transportmidler 
En høy andel av både studentene og de ansatte har daglig tilgang på bil. 45 % av de ansatte har tilgang 
på sykkel, mens kun 30 % av studentene har mulighet til å bruke sykkel på sin daglige reise. 

 
Figur 16 – Tilgang på daglig transportmiddel  
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3.3 Reisemiddelfordeling  
Respondentene ble spurt om hvor ofte de brukte de ulike reisemåtene og svarene er regnet om til 
reisemiddelfordeling, det vil si hvordan det totale antallet turer i måneden fordeler seg på reisemidler. 
Resultatet er oppsummert i figur 17. 

 
Figur 17 - Reisemiddelfordeling høsten 2020 

Det er langt større andel av de ansatte enn av studentene som kjører egen bil til campus, og det er høyere 
andel av studentene som går til campus. Det er en viss grad av samkjøring blant studentene.  
4 % av de ansatte og 3 % av studentene reiser med sykkel. 9 % av studentene og 5 % av de ansatte 
reiser med buss.  

I figur 18 vises en oversikt over de postsonene nærmest høgskolen som har registrert høyest bilbruk 
blant respondentene (de postsonene der størst antall respondenter oppgir at det kjører bil flest dager i 
uken). Felles for disse sonene er at de ligger i relativt kort avstand til campus, men det er betydelige 
høydeforskjeller fra campus til et punkt i hver av postsonene (se figur 19). 

 
Figur 18 - Oversikt over postsoner med høyest bilbruk (data hentet fra RVU 2020). 
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Figur 19 – Viser sykkelavstand, reisetid og stigningsforhold fra campus og til tre vilkårlige punkt i postsoner med høy 
bilandel.  

Reisemiddelfordelingen for studenter er sammenliknet i januar 2020, september 2019 og dette semestret 
(høsten 2020), for å se som om reisevanene er avhengig av årstid, og om covid-19 har endret 
reisevanene.  

 
Figur 20 - Reisemiddelfordeling over tid for studenter 
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Det er omtrent like mange av studentene som kjører selv dette semesteret (høsten 2020) som i januar 
2020, og at det er en markant økning fra september 2019. Andelen som samkjører, er relativt uendret. 
Det har vært en jevn nedgang i andelen som tar buss det siste året. Den lave andelen dette semesteret 
kan forklares med følgene knyttet til covid-19. Det er ellers kun små variasjoner i reisemiddelfordelingen. 
Ved å sammenligne september 2019 med september 2020 ser det ut til at koronapandemien medfører 
at en større andel velger å reise med egen bil, på bekostning av kollektivandelen. Bussen ser dessuten 
ut til å være mindre attraktiv om vinteren enn om sommeren. En mulig forklaring kan værforhold, og at 
studentene ikke liker å fryse på (veg til) bussholdeplassen. 

3.4 Tidsforbruk 
Av de som bruker bilen til/fra campus, oppgir 33 % av alle respondentene at de bruker under 10 minutter 
på reisen (se figur 21). Med en gjennomsnittsfart på 50 km/t tilsvarer dette en avstand på rundt 8 km. 

 
Figur 21 – Tidsforbruk på reise til campus som bilfører 

Det er kun 2 % av studentene og 2 % av de ansatte som brukte buss 3-4 ganger i uken høstsemesteret 
2020. Av de som benytter buss som transportmiddel er det størst andel som oppgir at det tar mer enn 50 
minutter å reise til/fra campus.  

 
Figur 22 – Tidsforbruk med buss som transportmiddel. 
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3.5 Sammenligning mot reisevaner for Nedre Glomma 
I figur 23 sammenlignes respondentenes reisevaner mot reisemiddelfordelingen for arbeidsreiser i 
Sarpsborg og Fredrikstad. Dette ble kartlagt i den nasjonale RVUen i 2013/14 (TØI, 2015).  

Reisemiddelfordelingen blant de ansatte er omtrent som på arbeidsreiser for Sarpsborg og Fredrikstad. 
Halden var ikke kartlagt særskilt i den nasjonale RVUen.  

 

 
Figur 23 – Sammenligning av respondentenes reisemiddelfordeling, mot arbeidsreiser i Sarpsborg/Fredrikstad. 

3.6 Oppsummering 
Det er en høy bilførerandel blant både studentene og ansatte på campus. Noen av disse bilturene kan 
muligens erstattes med sykkelturer, da det er mange turer som er under én mil, se kap. 3.4. 
Respondentene fikk mulighet til å oppgi hvilke grunner som avgjorde hvorfor de ikke syklet oftere til 
campus, og følgende alternativer ble mest nevnt: 

• Sykkel tar for lang tid/er slitsomt 
• Utrygg/dårlig tilrettelagt sykkelvei 
• Usikkerhet knyttet til om det passer å sykle tilbake også 
• Ikke tilfredsstillende tilgang til garderobe, dusj og tørkerom 

Hovedbegrunnelsen for valg av transportmiddel, er at det er den raskeste og enkleste løsningen. 
Respondentene ble bedt om å oppgi hvilke tiltak som kunne få dem til å reise mer miljøvennlig i fremtiden 
og følgende tiltak gikk mest igjen: 

• Forbedret kollektivtilbud i form av økt frekvens, avganger som passer bedre med timeplan, flere 
holdeplasser nær campus og lavere pris på studenter. 

• Parkeringsavgift for bil. 
• Forbedret sykkeltilbud i form av garderobe, lås på sykkelskur og strøing av gang- og sykkelveger 

på vinteren 
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Omtrent halvparten av de spurte sa at de ville redusere bilbruken sin om tiltakene ble gjennomført.  

Figur 24 viser en oversikt over hvilke områder som ble pekt ut som særlige problemområder blant 
respondentene. Felles for flere av strekningene er at det er smale tverrsnitt og ikke noe separat tilbud for 
syklende (gjelder særlig Rokkeveien, Marcus Thranes gate og Iddeveien). I sentrum er det områder som 
er utflytende og som dermed kan skape en uoversiktlig situasjon. Gående peker særlig på forhold knyttet 
til Remmenbekken/Remmendalen. Ifølge kommunen pågår det nå en opprustning langs denne 
forbindelsen.  

 
Figur 24 – Oversiktskart med tilhørende gatebilder over strekninger som er påpekt som særlige problematiske.  
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4 Trender og utvikling innen mobilitet 

Det er en nasjonal målsetting (NTP 2014-2023) om at all økning i persontransporten i de store byene 
skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Norge har en nasjonal gåstrategi med to mål: Det skal være 
attraktivt for alle, og alle skal gå mer.  

4.1 Trender innen samferdsel frem mot 2020 
KPMG har utarbeidet rapporten Fremsyn 2050 – trender innen samferdsel frem mot 2050 og i denne 
rapporten pekes det på fem ulike utviklingstrekk som delvis spiller sammen og overlapper hverandre 
(KPMG, 2018).  Det presiseres i rapporten at det som beskrives er høyst usikre utviklingstrekk, men 
trendene er basert på det som kan observeres i dag, framskriving av økonomiske forhold, teknologi under 
utvikling, spørreundersøkelser i ulike markeder, eksperters spådommer og betraktninger knyttet til 
menneskers preferanser. Figur 25 illustrerer hvordan disse trekkene påvirker hverandre eller henger 
sammen og i det følgende presenteres sammenfattet sammendrag fra rapporten.  

 
Figur 25 - Fem utviklingstrekk for fremtidens trender innen samferdsel (KPMG, 2018). 

Fortsatt globalisering, men utflating i den økonomiske veksten i Norge tar utgangspunkt i at den 
økonomiske utviklingen i Norge er helt avhengig av utviklingen i den globale økonomien. Det kan gi nye, 
overordnete krav, fremvekst av nye økonomier og endret rolle globalt som vil kunne påvirke norsk 
økonomi. 

Økt urbanisering og mobilitet endrer transportbehovet beskriver en utvikling der vi bor tettere, enten i byer 
eller i knutepunkt rundt de store byene. En tettere bebyggelsesstruktur medfører at mange av de daglige 
behovene dermed kan dekkes med gange, sykkel eller reiser med kollektivtrafikk, fremfor å bruke bilen.   
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Ny teknologi fører til mer effektive, helhetlige transportsystemer tar utgangspunktet i tre viktige 
teknologitrender: 

• Elektrifisering: som har kommet langt for blant annet bilparken 
• Konnektivitet: beskriver et transportsystem der transportmidlene alltid er på nett og kommuniserer 

med hverandre og med infrastrukturen. 
• Autonomi: som handler om selvkjørende kjøretøy, der effekten kan være lavere kostnader, bedre 

tilgjengelighet og økt sikkerhet. 

Endring i arbeidslivet fører til økt arbeidsmobilitet beskriver endringene som følge av at mange 
rutinepregede arbeidsoppgaver forsvinner når bruken av kunstig intelligens og roboter for fullt slår inn i 
arbeidslivet. Produktivitetsvekst tas ut i økt fritid og det vil ikke være nødvendig å møte opp på samme 
sted hver dag. 

Delingsøkonomi vrir fokus fra eierskap til tjenester er en konsekvens av de øvrige utviklingstrekkene og 
beskriver løsninger der vi får dekket våre transportbehov uten å selv eie transportmiddelet vi trenger.  
Løsninger for delingsøkonomi har hatt rask vekst den siste tiden. Innenfor mobilitet gjelder dette løsninger 
knyttet til bildeling (personlig bildeling og tradisjonell bildeling), bysykkelordninger, utlån av el-
sparkesykkel. Delingsmobilitet har også påvirkning på oppfyllelse av nullvekstmålet, særlig i større 
byområder. 

For persontransporten vil f.eks. selvkjørende drosjer gi økt mobilitet for mange grupper og være et viktig 
supplement til kapasitetssterk kollektivtrafikk. 

4.2 Fremtidens transport i Norge 
Oslo Economics har på vegne at Statens vegvesen utarbeidet rapporten Fremtidens transport i Norge 
(Oslo Economics, 2021). I det følgende gis det en kort oppsummering av de viktigste funnene fra den 
rapporten.  

Fremtidig etterspørsel etter transport og utforming av transportsystemer vil påvirkes av ulike 
samfunnsmessige drivkrefter som hver for seg og sammen kan endre både etterspørselen og tilbudet av 
transport. I rapporten pekes det på tre hovedgrupper av drivere: 

1. Grunnleggende drivere 
a. Politiske og nasjonale føringer 
b. Inntektsutvikling 
c. Befolkningsutvikling, demografi og sentralisering 
d. Konsekvenser av klima- og miljømål 

2. Vaner: 
a. Hjemme-/fjernkontor 
b. Netthandel og hjemlevering 
c. Preferanse for individuell transport 
d. Mikromobilitet 

3. Teknologi 
a. Automatisering av kjøretøy 
b. Samhandlende intelligente transportsystemer (ITS) 
c. Nye forretningsmodeller 
d. 3D-printing 
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De har utarbeidet fire ulike scenarioer for fremtiden, med utgangspunktet i de endringskreftene, se figur 
26. I Figur 27 vises den forventede endringen i transportetterspørsel for de fire scenarioene. I 2020 
utgjorde fritidsreiser 58 % og tjenestereiser 13 % av samlet persontransportetterspørsel. 

 
Figur 26 – Fremtidsscenarioer (Oslo Economics, 2021). 

 
Figur 27 – Endring i transportetterspørsel for hver reisehensikt i 2050 sammenliknet med 2020 – person (Oslo 
Economics, 2021). 
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5 Analyse/behovsvurdering 

5.1 Turproduksjon 
For å beregne behovet for tilrettelegging, er det nødvendig å gjøre noen antagelser knyttet til 
reisehyppighet. I utgangspunktet vil hver besøkende til campus skape to personturer, én tur til campus 
og én tur fra campus. Ettersom det vil være noe sykefravær og ulike timeplaner blant studentene, vil ikke 
alle måtte oppholde seg på campus hver dag. Det gjøres en grov forutsetning om at 80 % av de ansatte 
er til stede hver dag, og 60 % av studentene. Forutsetningen gjelder for normalsituasjonen der 
koronapandemien er ferdig. Det gir følgende turproduksjonstall: 

• Studenter: 2,0 personturer * 60 % tilstedeværelse = 1,2 personturer/dag 
• Ansatte: 2,0 personturer * 80 % tilstedeværelse = 1,6 personturer/dag 

Med 4311 studenter og 435 ansatte tilhørende campus Halden tilsier at campus vil produsere følgende 
personturer: 

• Studenter:  4311 * 1,2 = 5 173 personturer 
• Ansatte:    435 * 1,6 =    696 personturer 
• Totalt:     5 869 personturer  

Reisemiddelfordelingen fra RVU er presentert i tabell 1 og som tabellen viser er studentene bedre på 
samkjøring enn de ansatte (13 % av studentene, mot kun 3 % av de ansatte). Med disse reisevanene til 
grunn, vil brukerne av campus produsere personturer som presentert i tabell 2. 

Tabell 1 - Dagens reisevaner blant studenter og ansatte ved campus Halden. 

 

Tabell 2 – Forventet turproduksjon blant dagens studenter og ansatte ved campus Halden (MC/annet er tatt ut av 
tabellen, da andelen var så lav at det ikke ga utslag i beregning av antall personturer). 

 
Tabell 2 viser en oversikt over forventet antall personturer til/fra campus. Én tur til campus og én tur fra 
campus regnes som to personturer. Totalt forventes det at campus vil produsere i underkant av 5 900 
personturer, der over halvpartene av turene gjennomføres som bilsjåfør. 
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5.2 Vurdering av parkeringsbehov 
 

Sykkel 

Forventet antall syklende til/fra campus hver dag er beregnet til å være 120 (240 turer til/fra). Dersom det 
forventes at hver sykkelparkeringsplass benyttes av en sykkel hele dagen, vil det være nødvendig med 
120 sykkelparkeringsplasser i dagens situasjon. Det er i dag et sykkelskur med 70 sykkelplasser, der 10 
av dem er plass til el-sykler. Hvis man antar at hver sykkelplass er i bruk én gang om dagen, tilsier det 
dermed at kun 70 studenter/ansatte kan sykle til/fra campus hver dag. Dette gir en underdekning i dagens 
situasjon på 50 plasser. I realiteten vil nok en sykkelparkeringsplass kunne bli benyttet av flere syklende 
om dagen, ettersom eksempelvis noen studenter har tidlig undervisning, mens andre kommer til campus 
senere på dagen. 

Med dagens 70 sykkelparkeringsplasser på campus og forventet 120 syklende per dag, tilsier det at hver 
sykkelparkeringsplass har et belegg på 1,7. Det vil si at hver sykkelparkeringsplass i gjennomsnitt brukes 
av like under to sykler om dagen. Det er også mulig at det foregår noe «villparkering», altså parkering 
utenfor tilrettelagte parkeringsplasser. 

Bil 

Med bakgrunn i beregnet turproduksjon presentert i tabell 2 forventes det daglig 3300 turer med bil til/fra 
campus. Det tilsvarer totalt 1650 biler som kommer innom campus hver dag. På samme måte som 
beregnet for belegg per sykkelparkeringsplass, beregnes det er belegg per bilparkeringsplass. 

I dag er det 840 bilparkeringsplasser på campus. Selv om noen av plassene nok benyttes av beboere på 
studentboligene er det i beregningen forventet at alle de 840 plassene er tilgjengelige for pendlere. Med 
forventet 1650 biler som skal innom campus hver dag, gir det et belegg på 1,96 per parkeringsplass. Det 
innebærer at hver parkeringsplass benyttes av rett under to biler om dagen.  

Det opplyses om tidvis fullt belegg på parkeringsplassen, noe som kan forklares med at plassene 
benyttes av beboere på studentboligene. De ansatte står for 510 av bilturene (tilsvarende 255 biler) og 
det er naturlig å tenke seg at de vil beslaglegge parkeringsplassen store deler av dagen. Studentene 
oppholder seg gjerne på campus kortere tid (kun til én forelesning), eller til andre tider på døgnet (kommer 
på sen formiddag for å sitte på lesesal utover kvelden). 

5.3 Ønsket reisevaner 
Det er ønskelig å legge til rette for mer bærekraftig mobilitet på campus og i forbindelsen mot sentrum, 
for å redusere bilandelen blant dagens brukere av campus. 

Sykkelandelen for reisende til campus Halden er lavere i forhold til sykkelandelen på skolereiser for 
personer på 20 år og eldre. I den nasjonale RVUen fra 2013/14 opplyses det om en sykkelandel på  
8 % for personer på 20 år og eldre1. Det er en del stigningsforskjeller rundt campus, som kan være en 
forklarende faktor til den lave sykkelandelen. En annen viktig årsak at mange av studentene ikke er bosatt 
i sykkelavstand fra campus, mange studenter er nemlig bosatt i Fredrikstad eller Sarpsborg (se figur 14). 

 

1 Tabell 8.4 i Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (https://www.toi.no/getfile.php/1339511-
1441362561/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2014/1383-2014/1383-2014-elektronisk.pdf)  

https://www.toi.no/getfile.php/1339511-1441362561/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2014/1383-2014/1383-2014-elektronisk.pdf
https://www.toi.no/getfile.php/1339511-1441362561/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2014/1383-2014/1383-2014-elektronisk.pdf
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Det er ønskelig å dreie reisemiddelfordelingen fra en bilbasert retning, til en mer miljøvennlig retning i 
form av økt gange, sykkel- og kollektivbruk. I tabell 3 presenteres en ønsket, fremtidig 
reisemiddelfordeling blant studenter og ansatte ved campus Halden.  

Tabell 3 – Ønsket, fremtidig reisevaner for brukere av campus Halden 

 
For studentene er det antatt størst økning i antall som sykler (økning fra 4 % andel i dag til 14 % andel 
med ønsket reisemiddelfordeling) og antall som samkjører (fra 13 % til 26 %), mens for de ansatte er det 
forventet størst økning i sykkelandelen (økning fra 6 % til 17 %). Med disse reisevanene til grunn, vil 
fremtidens campus skape en turproduksjon som presentert i tabell 4. Totalt antall personturer er det 
samme som presentert i tabell 2, men måten studenter/ansatte reiser på er rettet mer mot miljøvennlige 
transportmidler. Antall bilturer er redusert til 1710, altså omtrent en halvering sammenlignet med dagens 
3300 bilturer. 

Tabell 4 – Forventet fremtidig transportbelastning for brukerne av campus. 

 

5.4 Tilrettelegging på campus 
Sykkel 

Med en fremtidig sykkelandel på hhv. 14 % og 17 % for studenter og ansatte, gir det er behov på 420 
sykkelparkeringsplasser, dersom det antas at hver syklist okkuperer én sykkelplass hele dagen. Om man 
legger dagens sykkelbelegg til grunn, at hver plass benyttes i snitt av 1,7 sykler hver dag, gir det et 
fremtidig behov på 245 sykkelparkeringsplasser. Dette tilsvarer en økning på 175 sykkelplasser. 

Bil  

En fremtidig bilsjåførandel på hhv. 25 % og 57 % for studenter og ansatte, utløser et behov for 855 
bilparkeringsplasser (1710/2) med forbehold om at en plass kun kan brukes av én bil per dag. Dersom 
man legger dagens belegg til grunn, som er 1,97 biler per plass per dag, gir det et fremtidig behov på 
435 parkeringsplasser for bil. Dette tilsvarer nesten en halvering av dagens parkeringsplasser.   
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6 Forslag til tiltak  

I RVUen fikk respondentene spørsmål om de selv ville redusere egen bilbruk hvis tiltakene de selv 
foreslår blir innført. 45 % av studentene og 46 % av de ansatte svarte ja på dette og det ligger dermed 
en mulighet til at færre velger bilen. Basert på kartleggingen av dagens situasjon og vurderingen av 
behovet, vil det i dette kapittelet foreslås noen tiltak som kan øke andelen som reiser med miljøvennlige 
transportmidler. Noen av tiltakene er foreslått av respondentene fra RVUen. Tilbudet for miljøvennlige 
reiser må være godt nok for å kunne konkurrere mot bilen. 

6.1 Tiltak for gående og personer med nedsatt bevegelsesevne 
I det følgende oppsummeres det noen tiltak som kan bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå, og som 
dermed kan øke andelen som går:  

• God skilting fra tomten til gang- og sykkelforbindelser i nærheten og mot sentrum 
• Tilrettelegge for universelt utformet adkomst til nærliggende gangforbindelser 
• Universell utforming av uteområdene på campus 
• Belysning av stier og gang- og sykkelveger 
• Oppgradere/oppruste turstier/snarveier. Kommunen opplyser om at Remmendalen opprustes p.t. 
• God vinterdrift, snømåking og strøing av gangveier 
• Kampanjer for å fremme helse og mosjon 

6.2 Tiltak for syklende 
I det følgende oppsummeres det noen tiltak som kan bidra til å gjøre det mer attraktivt å sykle, og som 
dermed kan øke sykkelandelen:  

• Øke antall sykkelparkeringsplasser som spres utover campus for å gi kort avstand til aktuelle 
inngangspartier 

• Sykkelparkering under tak med gode muligheter for låsing. Arealene bør også etableres med god 
belysning og mulighet for overvåkning for å redusere tyveri, skade og hærverk 

• Tilrettelegge noe areal for parkering av lastesykler 
• Tilrettelegge for lading av el-sykler. Både for besøkende (utendørs) og ansatte/studenter 

(innendørs) 
• Etablere garderobe med mulighet for dusjing, tørking av klær, garderobeskap og plass til å skifte. 

Det bør også informeres godt om hvor brukerne kan finne disse fasilitetene 
• Gjøre dagens utlånsmulighet for el-sykkel mer attraktivt. Dette kan være ved å forlenge 

leieperioden og se på muligheten for å kunne hente/levere syklene andre steder, f.eks. ved 
Stadion studentbolig.  

• Etablere mekkestasjon for sykkel, med mulighet for mindre reparasjon av sykkel, spyling og 
vedlikehold 

• Etterstrebe å separere syklende fra andre trafikantgrupper (både gående og biler). Eksempelvis 
oppmerking av sykkelfelt i veger eller sykkelveg med fortau 

• Sikre trygge og gode kryssingspunkter langs viktige sykkelforbindelser 
• Minimere antall systemskifter, eller gjøre systemskiftene så oversiktlige som mulig 
• God vinterdrift, snømåking og strøing av sykkelforbindelser 
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• Sammen med Halden kommune se på muligheten for å etablere Bysykkelordning i Halden (el-
sparkesykler + elsykler + evt. lastesykler). Forslag til plassering av stativ ved togstasjon, 
sentrum, campus/svømmehall, sykehuset. 

• Informasjon og holdningskampanjer som fremmer bruk av sykkel kan også være 
hensiktsmessig. I tillegg kan premiering av ulike slag være aktuelt for å få flere til å velge sykkel. 

6.3 Tiltak for kollektivreisende 
I det følgende oppsummeres det noen tiltak som kan bidra til å gjøre det mer attraktivt å benytte seg av 
kollektivtilbudet og som dermed kan øke kollektivandelen:  

• Universell utforming av mellom campus og holdeplasser 
• Sette opp flere holdeplasser ved campus, ved f.eks. Remmen studentbolig 
• Vurdere mulighetene for å øke frekvensen på eksisterende bussruter 
• Tilpasse avgangstider bedre til timeplan på campus 
• Lavere priser på kollektivbilletten 
• Mange tomme tog som trafikkerer mellom Halden, Moss og Fredrikstad. Dette tilbudet kan gjøres 

mer interessant med lavere priser og evt. andre rutetider.  
• Sette opp minibuss som kjører en ringrute innom områder med høy konsentrasjon av studenter 

(se bosettingsmønster i figur 14 og figur 15), (eks. Stadion studentbolig, togstasjon / busstasjon, 
campus).  

• Vurdere om strekning mellom campus og sentrum (eller andre målpunkter), kan være aktuell 
trasé for å etablere selvkjørende minibuss. 

• Tilby god informasjon om kollektivtilbudet (sanntidsinformasjon, skilting til nærmeste holdeplass, 
oppslag av aktuelle linjekart, o.l.) 

6.4 Tiltak for å redusere bilbruk 
I det følgende oppsummeres det noen tiltak som kan bidra til å gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil og 
som dermed kan få flere fra bilen og over til mer miljøvennlige transportformer:  

• Minimere antall parkeringsplasser for bil 
• Innføre parkeringsavgift, der inntektene kan gis tilbake til studentene og dermed komme dem til 

gode.  
• Prioritere parkeringsplasser for dem som samkjører 
• Nettside som gjør det lettere å planlegge samkjøring. Videreutvikle app for samkjøring 

(sammevei.no). Det vil være nødvendig med bedre informasjon og kommunikasjon for å gjøre 
det enklere for ansatte/studenter å velge denne løsningen.  

• Bygge flere studentboliger ved campus, som kan øke andelen som går blant studentene.  
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1 Innledning  
Studentsamskipnaden i Østfold har bestilt en lokaliseringsanalyse for studentsenter og studentboliger som del 
av en ny campusutviklingsplan for studiested Halden.  

Campusutviklingsplan er et langsiktig og strategisk plandokument som fastsetter visjon, mål og strategier. Målet 
med campusutviklingsplanen er å beskrive hvordan utformingen av campus i et fremtidsperspektiv kan støtte 
Høgskolen i Østfolds (HiØ) vedtatte mål og strategier, og være i tråd med øvrige relevante krav og føringer. 
Planen skal danne basis for at fremtidig utvikling av bygg, eiendom og infrastruktur kan legge til rette for HiØs 
virksomhet og strategiske mål. Planen fastsetter mål og viser et bredt sett med mulige tiltak og grep som HiØ 
kan bruke for å prioritere, konkretisere og planlegge videre hvilke tiltak som skal iverksettes, når det skal skje 
og på hvilken måte. 

Campusutviklingsplanen skal brukes som et felles verktøy for Høgskolen i Østfold, Statsbygg som 
eiendomsbesitter og andre aktører på campus. 

Campusutviklingsplanen skal omhandle samarbeid med studentsamskipnaden om studentfunksjoner i 
campusområdet. Som del av et kunnskapsgrunnlag er det utarbeidet en lokaliseringsanalyse for å dekke et 
behov for studentsenter og studentboliger. 

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) tilbyr en rekke tjenester og servicetilbud ved campus Remmen; 
studentmiljø og velferd, studentboliger, spisesteder og bokhandel. 

SiØ er en organisasjon bygd på tillit, likeverd og faglig stolthet der studenten er betydningsfull, inkludert og 
trygg. All aktivitet skal være preget av verdiene profesjonalitet, raushet, engasjement og respekt. 

Lokaliseringsanalysen er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Statsbygg som har gitt viktige 
bidrag inn i dette arbeidet. 

Studentsenter 

Det er behov for en økt samhandling mellom de ulike aktørene som ivaretar demokrati, velferd og aktivitet. 
Aktørene som dekker disse områdene er Studentparlamentet, studentsmfunnene og SiØ. HiØ er også en 
bidragsyter. Det er i tidligere drøfting med studentorganene skissert en mulig løsning for et studentsenter som 
skal ivareta en slik samhandling. Studentene har sluttet seg til en slik løsning som et grunnlag for en videre 
utredning av behov og romprogram. Studentsenteret kan ha flere funksjoner, og et romprogram vil avklare et 
slikt behov. Etablering av studentsenter på campus vil bidra til å skape økt aktivitet på campus på ettermiddag 
og kveld. 

Dette vil i tillegg bidra til å flytte eksisterende fristasjonslokaler for SiØ over i et annet bygg. Tilsvarende for 
lokaler for Studentorganene. Dette åpner opp for å frigjøre arealer i eksisterende bygg, der disse 
fristasjonsarealene flyttes over i et studentsenter. SiØ vil stå som eier av bygget. Studentsenteret må plasseres 
slik at det binder studentboliger og undervisningsbygg sammen.  

Studentboliger 

SiØ har gjennom de siste årene hatt et tett samarbeid med HiØ og Statsbygg om campusutvikling, og utbygging 
av nye campusnære studentboliger utgjør en viktig del av denne strategien. SiØ har over 1100 studentboliger 
til sammen i Halden og Fredrikstad. SiØ har også 52 studentboliger ved Halden stadion. For 
studentboligutbyggingen har SiØ en strategi om:   

• å fokusere på miljø og bruk av massivtre i sine byggeprosjekter.  
• å bygge arealeffektivt; opprette større boligbygg nær campus fremfor et spredt boligtilbud 
• å etablere campusnære studentboliger som gir et mindre miljøavtrykk med tanke på transportbehov.  
• å bygge studentboliger uten parkeringsplasser der det bygges campusnært, men legge opp til gode 

løsninger for bruk av sykkel (sykkelstall, sykkelverksted osv.) og HC-parkering.   

Det er ikke et prekært behov for nye studentboliger på Remmen i dag, men noen eksisterende boliger ligger 
spredt og er foreldet med lite egnet funksjon for dagens behov. Studentsamskipnadens eldre boliger er også 
bygget etter helt andre miljøkrav. Når studentsamskipnaden ønsker å bygge nytt er hovedfokuset å legge til 
rette for boliger som kan bidra til et sosialt bomiljø for studentene, samt å bygge bærekraftige løsninger.   
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Etablering av studentboliger på campus vil bidra til å skape økt aktivitet på campus på ettermiddag og kveld. 
Det er flere grunner til å ikke bygge parkering i sammenheng med studentboligene. Fra et miljøhensyn ønskes 
det ikke å legge til rette for økt bilbruk når studentene bor på studiestedet og nære byen, men heller bidra til 
økt bruk av sykkel og kollektiv. Videre er det dyrt å bygge parkeringsplasser i sammenheng med gode og 
rimelige studentboliger, og dyre parkeringsløsninger vil påvirke leieprisen for studentene i feil retning. En av 
de større gevinstene ved å bygge campusnære studentboliger er at det ikke er behov for bilen i det daglige. 
Dispensasjon fra eventuelle parkeringskrav må omsøkes og godkjennes av Halden kommune.   

Det kan være aktuelt for Samskipnaden å integrere andre funksjoner som utadrettede virksomheter eller 
tjenester i bygget eventuelt i et eget bygg. Det er stipulert et boligbehov fra Samskipnadens side på omlag 200 
- 500 boliger på lang sikt. Utover å bygge bærekraftig og med bruk av massivtre er Studentsamskipnaden 
opptatt av å prioritere tiltak for bærekraftig energitilførsel og utnyttelse i bygg gjennom f.eks. geobrønner eller 
andre former for «grønn» energi til byggeriet.  

Hensikten med lokaliseringsanalysen er å i tidlig fase kunne lage et grunnlag for beslutninger om en fremtidig 
plassering av både et studentsenter og studentboliger. Fremtidig lokalisering bør også bidra til å styrke campus 
sin kobling mot sentrum og bygge opp under en ønsket utvikling for SiØ, HiØ, Statsbygg og Halden kommune. 
Trenden innen studentboligutvikling er å samle studentene mest mulig nær eller på campus eller byen for å 
legge til rette for studentmiljøet med de ringvirkningene sentral beliggenhet på campus gir.   

1.1 Målsetting 

SiØs hovedmål er at studentene trives, at vi bidrar til studiemestring og dermed til at de gjennomfører studiet 
på normert tid. SiØ skal gi et bidrag til det helhetlige læringsmiljø for studentene ved Høgskolen i Østfold. 

• SiØ skal bidra til campusutvikling gjennom mulig etablering av et studentsenter som ivaretar samarbeid 
med studentorganer, administrative funksjoner og andre tilbud til studentene. Det er et mål at 
Studentsenteret må plasseres slik at det binder studentboliger og undervisningsbygg sammen. 

• SiØ skal vurdere behov for studentboliger slik at HiØ er et attraktivt studiested. SiØ skal arbeide for å øke 
boligdekningen opp mot 20 %. 

Helhetlig læringsmiljø 
SiØs tjenester og tilbud til studentene ved HiØ skal bidra til et helhetlig læringsmiljø. Disse tjenestene er 
studentmiljø og velferd, studentboliger, spisesteder og bokhandel. 

Studentsenter og studentboliger er viktige bidrag inn i et helhetlig læringsmiljø. 

Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel, og bidrar til det helhetlige læringsmiljøet ved 
Høgskolen i Østfold (HiØ). Det bevilges årlig over statsbudsjettet tilskudd til bygging av studentboliger.  Som 
følge av den økning av studenter HiØ har hatt over år, at andelen studenter som flytter til fylket har økt og at 
antall internasjonale studenter har økt, har SiØ prioritert å øke andel studentboliger ved begge campus. 

Bygging av studentboliger vil bidra inn i hovedområdet «Utdanning» som del av studentrekruttering og 
markedsføring og gjennomføring av studiene. Ved at det er rimelige, tilgjengelige og sentrum- og campus-
nære studentboliger til HiØ, kan dette bidra til økt studentrekruttering og brukes i markedsføringen av studiene. 
Videre er et godt botilbud viktig for gjennomføringen av studiene. Studentboliger skal ha en konkurransedyktig 
husleie i forhold til det private markedet. I tillegg har SiØ vaktmestertjenester og tilgang til internett inkludert i 
husleien, og tjenester som bidrar til et godt bo- og studiemiljø. 

Dekningsgrad 
 SiØ har investert betydelig i studentboliger i årene 2014 – 2021. 

SiØ har bidratt til en økning i dekningsgrad fra høsten 2013 på 4,4 % til en dekningsgrad høsten 2021 på 15,6 
%. Den tidligere lave dekningsgraden har hatt sammenheng med at andelen studenter som bor i fylket har 
vært høy. Vi ser nå også at disse studentene ønsker å bo i studentboliger på campus og gjennom dette bli en 
større del av læringsmiljøet ved HiØ.  

Videre har nye studentboliger et krav om 20 % universell utforming (snusirkel, etc.) samt at det er tilrettelagt 
for besøksstandard i studentboligene. I tillegg er det prioritert en fullt ut universell tilpasset studentbolig 
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(snusirkel, hev/senk kjøkken, etc.) i studentboligene ved begge campus. Dette gjør at HiØ kan ta imot studenter 
som har behov for studentboliger som er tilrettelagt.  

SiØ disponerer i dag totalt 933 hybelenheter (HE). Det er 511 HE i Fredrikstad og 422 HE i Halden. Total 
dekningsgrad er 12,9 % (933 HE, 7225 studenter). 

 
Dekningsgrad pr. studiested er: 
• Fredrikstad (511 HE, 2862 studenter):  17,9 % 
• Halden (422 HE, 4363 studenter):    9,7 % 

 
Høsten 2021 vil SiØ disponere 1130 HE. Det er 511 HE i Fredrikstad og 619 HE i Halden. Total dekningsgrad 
er 15,6 % (1130 HE, 7225 studenter).  

 
Dekningsgrad pr. studiested er: 
• Fredrikstad (511 HE, 2862 studenter): 17,9 % 
• Halden (619 HE, 4363 studenter): 14,2 % 

Studentboligenes kvaliteter 
Studentboligenes kvaliteter er å bygge i henhold til ny byggeforskrift, miljøprogram, miljøstasjon og 
tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektene er gjennomført med bærekonstruksjoner 
i massivtre, og har arkitektonisk et formspråk som utrykker dette samtidig som det understreker miljøprofilen 
prosjektet har. Bruk av tre er et nasjonalt satsingsområde med vekt på miljø og bærekraft. 

Det er vurdert en helhetsløsning for studentboliger der prosjektene har en blanding av enkletter, parleiligheter 
og kollektiv. 

Ved en utvikling opp mot 8000 studenter vil det innebære en økning  på ca 500 studentboliger fordelt på 
campusene Halden og Fredriktad. Med samme fordeling av studenter som idag vil det innebære en økning på 
ca. 300 studentboliger (HE) i Halden og ca. 200 studentoliger (HE) i Fredrikstad. 

1.2 Pågående/tidligere prosjekter   
Studentsamskipnaden har de siste årene gjennomført flere studentboligutbygginger på de ulike campusene til 
HiØ. Prosjektene gir nyttig referanseinformasjon for arealbehov og problemstillinger knyttet til stedlige 
egenskaper. Særlig relevant er ferdigstilte prosjekter på Bjølstad og Remmen. På Bjølstad er det potensiale 
på ca. 200 hybelenheter på regulert areal på samme sted som eksisterende studentboliger. Området er eiet 
av Fredrikstad kommune, men SiØ har en gunstig og langsiktig festeavtale. På Remmen er det et potensial 
for studentboliger, men SiØ eier ikke tomt for dette. Det er i arbeidet lagt særlig vekt på fortetting av 
eksisterende studentboligområder. 

1.3 Analyseområde  
Utgangspunktet for den geografiske avgrensningen for lokaliseringsanalysen er målsettingen om en kompakt 
campus der høgskolens-, og samskipnadens funksjoner skal ivaretas. De ulike alternativene er valgt ut fra 
nærheten til campus, og med tanke på å kunne dekke behovet for studentboliger og/eller et studentsenter. Det 
er lagt vekt på at lokaliseringen av nye bygg skal skape attraktive byrom som vil bidra til liv og engasjement 
blant studentene. Samtidig skal ikke lokaliseringen hindre en framtidig utvidelse av høgskolen eller berøre 
arealer som benyttes i undervisningen.  

Det er tatt med forholdsvis mange alternativer i analysen. Flere av alternativene vil være dyre å opparbeide 
eller vanskelig å få regulert som følge av f.eks. geotekniske forhold, biologisk mangfold mm. Alternativene er 
allikevel tatt med i dokumentet for å belyse nettopp dette. 
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  Figur 1: Analyseområde for lokaliseringsanalyse  

Innenfor avgrensningen er det flere grunneiere. Analyseområdet i sin helhet dekker følgende eiendommer:  
1. Gnr. 60, Bnr. 17:   Statsbygg  
2. Gnr. 60, Bnr. 17:   Statsbygg  
3. Gnr. 60, Bnr. 1:   Remmen ANS  
4. Gnr. 60, Bnr. 1:   Remmen ANS  
5. Gnr. 60, Bnr. 38:   Statsbygg  
6. Gnr. 63, Bnr. 207:   Rødsveien 74 AS  
7. Gnr. 63, Bnr. 84:   Kiellandsgate Eiendom AS  
8. Gnr. 61, Bnr. 207:   Eng, Hans Johannes   
9. Gnr. 60, Bnr. 17:   Statsbygg  
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1.4 Metode  
Det er ikke vurdert tomter for dette studentsenter/studentboliger utenfor avgrensningen. Kriteriene for valg av 
prosjektavgrensning har vært:   

• Umiddelbar nærhet til campus  
• Plass til studentsenter 
• Plass til ca. 200-500 studentboliger  
• Studentboligene forutsettes bygget arealeffektivt.   

Det er ikke foretatt et åpent tomtesøk i markedet for å avdekke andre aktuelle tomter da nærhet til campus har 
vært essensielt. Dette har heller ikke vært en del av oppdraget.   

Følgende prosesser/metoder gjennomføres for analysen:   

• Informasjonsinnhenting    
• Utforming av vurderingstemaer med kriteriesett   
• Utvelgelse av ulike alternativer  
• Evaluering av de ulike alternativene mot kriterier   
• Sammenstilling og sammenligning av alternativer  
• Anbefaling av tomter og evt. behov for videre 

avklaringer knyttet til de ulike tomtene.  
  

Informasjon om eiendommene innhentes via tilgjengelig offentlig informasjon og dialog med Statsbygg, Halden 
kommune og fylkeskommunen. Før videre prosjektering og planlegging må det gjennomføres undersøkelser 
av f.eks. grunnforhold for å verifisere det som identifiseres i analysen.   

Aktuelle tomter er definert innenfor den satte avgrensning og ut fra stedlige forhold som gir avgrensninger av 
de ulike lokaliseringer. Tomtenes egnethet vurderes ut fra temaer knyttet til egnethet for utbygging generelt og 
bruk til studentsenter og studentboliger spesielt. Temaene som vurderes er en del av beslutningsgrunnlaget 
og er knyttet til alternativenes stedsspesifikke og reguleringsmessige forhold. Vurderingene skal vise hvor det 
er mulig konflikt mellom utbygging for studentsenter/studentboliger og viktige verdier, hensyn eller 
kostnadsmessige konsekvenser.      

Kriterier og vurdering  
De ulike alternativene vurderes ut fra de fem temaene vist i figur under. En fullstendig oversikt over 
vurderingstema og kriterier ligger i vedlegg 2. Det er valgt å vekte alternativene opp mot det enkelte tema etter 
en skala for god, middels og dårlig måloppnåelse. Studentsenter og studentboligene bør støtte opp om en 
ønsket utviklingsretning og arealutvikling på campus. Dette vurderes under temaet Stedsutvikling.   

Vurderingstemaene er delt opp i følgende kategorier med undertema som vurderes for hvert alternativ:   
  

Formelle juridiske           Stedsutvikling Transport og 
Klimatilpasning       

Mobilitet Helse og trivsel 

 
• Eiendomsforhold  
• Reguleringsforhold 
• Bebygd/ubebygd  
• Kulturminner  
• Naboforhold 

• Kobling til HIØ  
• Kobling mot Halden  
• Kobling til 

eksisterende 
studentfunksjoner  

• Bygger opp om 
fortetting/ tettere 
utvikling 

• Tilkomst til eiendom 
• Tilgjengelighet for 

myke trafikanter 
• Tilgjengelighet til 

kollektivtransport 
• Lesbarhet/orientering 

• Lokalklimatiske 
forhold 

• Naturverdier/bio-
logisk mangfold  

• Flomrisiko  
• Grunnforhold 
• Topografi og 

massebalanse 

• Nærhet og 
tilgang til 
uteområder og 
møteplasser 

• Forurensning 
• Støy, 

trafikk/vei 
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2 Føringer   
2.1 Studentboliger 

Tilgang på tilgjengelige og rimelige studentboliger er et viktig velferdsgode for å kunne ta høyere utdanning i 
Norge. De fleste studentene leier i det private boligmarkedet. De siste årene har satsning på studentboliger 
økt med rekordhøye bevilgninger til nye studentboliger. Økt tilgang til studentboliger, sammen med andre 
tjenester, er med på å styrke studentvelferden i universitets- og høgskole (UH)-sektoren.  

Studentsamskipnader og studentboligstiftelser er i dag hovedaktørene for studentboligbygging og forvaltning i 
den norske UH-sektoren. Studentsamskipnaden er et privat særlovsselskap forankret i Lov om 
studentsamskipnader. Både offentlige og private institusjoner for høyere utdanning skal være tilknyttet en 
samskipnad. Det er en tydelig arbeidsfordeling i den norske modellen for høyere utdanning, mellom 
utdanningsinstitusjonene og samskipnadene.   

Statens bevilgninger til bygging av studentboliger går i hovedsak i dag til landets studentsamskipnader, og 
bevilgningene til bygging av studentboliger har økt betraktelig de siste årene. I 2019 ble det på bestilling fra 
Kunnskapsdepartementet foretatt en gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger i Norge.    

Under omtales noen sentrale føringer knyttet til arealutvikling og lokalisering, miljøhensyn og studentboliger 
spesifikt.   

Lokalisering  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte i 2014 retningslinjer og mål for lokalisering av statlige 
virksomheter1 der blant annet transportmuligheter og nærhet til tjenester skal vektlegges ved vurdering av 
alternative lokaliseringer. Retningslinjene sier også at minst tre alternative lokaliseringer skal vurderes.  

Studentsamskipnadene er opprettet av Kunnskapsdepartementet, men de er ikke en del av statsforvaltningen. 
Retningslinjene berører derfor ikke planlegging av studentboliger i samme grad som for annen statlig 
lokalisering, men hensikten med en lokalisering som både støtter opp om eksisterende sted, og som kan gi 
gode tilbud, nærhet til andre og knytte seg til miljøvennlige transportmuligheter er likevel relevant for prosjektet. 

Relevant statlige føringer i forhold til studentboligplanlegging er Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og 
transportplanlegging, som skal bidra til å legge til rette for god steds- og byutvikling. Målet for retningslinjene 
er å bidra til å utvikle kompakte byer og tettsteder, som bygger opp under fortetting og reduserer arealforbruket 
og transportbehovet. Hensikten bak retningslinjene er godt samordnet areal og transportplanlegging, som 
styrker sentrum og bidrar til mer miljøvennlige transportløsninger. I tråd med statlige føringer bør potensialet 
for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør 
styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikt2.   

Miljøkrav  
I pressemelding januar 2019 lanserte statsråd Iselin Nybø forslag om å gjøre studentboligene enda grønnere, 
med mulighet for å sette krav til klimaavtrykk ved spørsmål om finansiering av nye studentboligprosjekter3.   

Studentsamskipnaden i Østfold skal bygge miljøvennlige boliger og har et spesielt fokus på boligbygging med 
massivtre, noe som er gjennomført på HiØ sine campuser både i Halden og Fredrikstad de siste årene.  

Studentsamskipnaden har også et ønske om at studentene bruker andre transportmåter enn privatbil og 
ønsker derfor ikke etablering av parkering utover HC- og sykkelparkering i sine nye studentboligprosjekter.    

Videre ser vi en økt interesse og fokus på miljø i den yngre generasjonen og fremtidige studenter vil trolig stille 
høyere krav og ha høyere forventninger til miljøvennlige løsninger.   

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-for-lokalisering-av-statlege-arbeidsplassar-og-
statlegtenesteproduksjon/id2342592/  
2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014, Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--
ogtransportplanlegging/id2001539/?id=2001539   
3 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-alle-nye-studentboliger-skal-vare-gronne/id2625496/  
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Boform – studentboliger  

Studenter som beboere har noen særtrekk som gjør at de skiller seg ut som gruppe. Mange har lite møbler 
eller eiendeler og tilbringer gjerne mye av tiden sin utenfor boligen. Botiden er ofte relativt kort for mange. De 
har behov for felles oppholdsplasser ute og inne, og trenger ofte en god arbeidsplass i boligen.  

Studentboliger gjennom samskipnadene har ofte ordensregler og systemer for å fange opp og å hensynta de 
ulike beboernes krav og behov. For mange er studentboligen det første hjemmet etter de har flyttet hjemmefra, 
og mange kan være uvante med å bo alene.4 Hyppig skifte av beboere er et annet særtrekk ved studentboliger. 
Hybel tildeles ofte kun for ett år av gangen.   

2.2 Studentsenter 

Ved bygging av et studentsenter vil relevante føringer for studentboligbygging ligge til grunn. 

 
3 Alternativer for lokalisering   
Overordnet utvelgelse  

Alle alternativene er innenfor analyseområdet. Siden samtlige av alternativene har en beliggenhet på eller nær 
campus er ikke beliggenhet satt som et eget vurderingspunkt, men kommentert i teksten.   

Utbyggingspotensialet på tomten må være bygninger som kan romme ca. 200 – 300 hybelenheter (HE). Det 
er valgt å ta med alternativer med forskjellig utbyggingspotensiale for å avdekke alle muligheter innenfor 
området. Arealbehovet for nybygg vil være avhengig av rombehov i et studentsenter og type hybelenheter og 
fordeling mellom disse som velges for campus Remmen.  Sammenlignet med lignende studentboligprosjekter 
fra SiØ utgjør et bygg med dette omfang HE omkring 6000 – 9000 m2 BRA. Utadrettede funksjoner er aktuelt 
å vurdere i sammenheng med utbygging, og vil gi et arealbehov utover dette.  
 
Enkelt regnestykke for areal studentboliger  
Eksempel gjennomsnittsstørrelse hybelenhet (HE)5  – BRA 30 m2 (inkl. alle arealer)  
   

200 studentboliger (HE) x 30 m2 =     6000 m2  
300 studentboliger (HE) x 30 m2 =     9000 m2  
Samlet utbyggingsbehov bolig =   
   
Studentsenter:   1000 – 3000 m2    

6000 m2– 9000m2  

 

 

Eksempel: grunnflate mindre bygg :    800 m2 – 1200 m2  
Eksempel: grunnflate større bygg:     1750 m2 –2500m2  
  
SiØ er opptatt av å skape gode uterom og møteplasser utendørs for å bygge opp rundt det sosiale livet som 
spiller en viktig rolle i et studentboligbygg.   
  
Alternativene  
L 01. Komplettering av «kransen» rundt tårnet (ca. 22.000 m2)  
L 02. Nord for gressbanen, eventuelt med overdekket parkering slik at p-plasser beholdes (ca. 23.600 m2)  
L 03. Nordsiden av skogskledt åsrygg på vestsiden av BRA- veien (ca. 13.200 m2)  
L 04. Skog ved Lille Edet nordvest for BRA-veien (ca.  16.500 m2)  
L 05. Jorde nord for P-plass (ca. 13.200 m2)  
L 06. P-plass syd for butikk på østsiden av Remmenbekken (ca. 9.900 m2)  
L 07. Skråning øst for Remmenbekken (ca. 13.200 m2) 
L 08. Jorde øst for Remmenbekken (ca. 16.500 m2) 
L 09. Skråning ved berg sydøst for skolen  (ca. 17.600 m2)  
 

 
4 Studentboliger i Norge, Gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger, Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av 
Kunnskapsdepartementet. 19.des.2018. Høringsnotat.   
5 Eksempel på arealstørrelse hentet fra referanseprosjekter; 30 kvm per HE i pågående SIØ-prosjekt.  
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Alternativene  

Figur 2: Oversikt over ulike alternativer for lokalisering av studentboligene. Figuren viser mulige bygningsvolumer som er 
nøyere beskrevet i analysene for hvert del område. Se kapittel 4. Tabellen nedenfor viser en kort beskrivelse, der også et 
mulig bruksareal (m2 BRA) for hvert av delområdene skisseres. 

L 01. Komplettering av «kransen» rundt tårnet (ca. 22.000 m2)  
L 02. Nord for gressbanen, eventuelt med overdekket parkering slik at p-plasser beholdes (ca. 23.600 m2)  
L 03. Nordsiden av skogskledt åsrygg på vestsiden av BRA- veien (ca. 13.200 m2)  
L 04. Skog ved Lille Edet nordvest for BRA-veien (ca.  16.500 m2)  
L 05. Jorde nord for P-plass (ca. 13.200 m2)  
L 06. P-plass syd for butikk på østsiden av Remmenbekken (ca. 9.900 m2)  
L 07. Skråning øst for Remmenbekken (ca. 13.200 m2) 
L 08. Jorde øst for remmenbekken (ca. 16.500 m2) 
L 09. Skråning ved berg sydøst for skolen  (ca. 17.600 m2)  
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4 Vurdering av alternativer:   
4.1 Lokalisering nr. 1: Nybygg mot øst som en utvidelse av eksisterende studentby   

ILLUSTRASJON: t.v: Kartutsnitt som viser aktuelt byggeområde. Arealet kan utnyttes som en forlengelse av eksisterende 
bebyggelse på Remmen studentby, t.h: Ortofoto som viser arealbruken i området. Remmentårnet, som nå er under 
oppføring, mangler i fotoet.    
  
Adresse:    B R A veien 4   
Eiendom:    Gnr/bnr: 60/17   
Eierforhold:    Statsbygg   
Bruk i dag:    Undervisning, gangvei og grøntareal    
Areal:    Ca. 21300 m2   
Areal bebyggelse:    Studentboliger 22.000m2(5etg)  
Bebygd/ubebygd:    Bebygd med en gammel skolestue, 70m2.     

   
Oppsummering/konklusjon:    
Alternativet er vurdert som godt egnet for etablering av et studentboliger i kombinasjon med en utvidelse av 
eksisterende studentby. Alternativet vil i liten grad påvirke bygningsmiljøet ved selve høyskolen. Utbygging 
kan medføre behov for å omlokalisere en del av friluftsundervisningen ved høyskolen.    
Samlokaliseringen med studentbyen vil bidra til sambruk og flerbruk av eksisterende og nye uterom og 
møteplasser, da studentboligene kommer i randsonen av campus. Hensynssoner til landskap og elven og 
geotekniske forhold begrenser utbyggingsmulighetene østover mot Remmenbekken.  
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Vurdering av kriteriene:    

Vurderingstema   Verdi    Kommentar/vurdering    

Formelle juridiske forhold   

Eiendomsforhold     Eies av Statsbygg, kun en eier.    

Reguleringsforhold/ 
kapasitet   

  Plansituasjon  

Reguleringssituasjon (kart til venstre)  

Alternativets avgrensning inngår i «Reguleringsplan for Høyskoleområdet 
Remmen», planid.: G-562. Vedtatt i 2002. Her er det avsatt til formålene 
naturvernområde og offentlig bygg.   

Kommuneplanens arealdel (kart til høyre)  

I arealdelen er arealene avsatt til formålene «naturområde grønnstruktur» 
og «offentlig eller privat tjenesteyting». Arealbruken er i praksis videreført i 
forslag til ny arealdel.   

En utvidelse av byggeområdet innebærer en reguleringsplan som vil strekke 
seg inn i naturvernområdet. I forbindelse med regulering av studentbyen er 
forholdet til naturmangfold blitt utredet. En utbygging som skissert, vil i liten 
grad påvirke naturforholdene.  

I forbindelse med rullering av arealdelen bør det spilles inn ønske om en 
utvidelse av byggeområdet.  

Bebygd/ubebygd     En mindre bygning er avmerket innenfor arealet. Det aktuelle bygget vil 
kunne sta.̊      

Natur- og 
kulturverdier   

  I forbindelse med regulering og konsekvensutredningen av studentbyen er 
det gjort registreringer av naturmangfoldet. Det er registrert ”arter av stor 
forvaltningsinteresse” langs bekkedraget som er regulert som 
naturvernområde i Remmendalen. Deler av «alternativ 1» er lagt ut over 
dette.   

I Remmendalen som helhet er det registrert ulike fuglearter, bla. dvergspett 
og sandsvale. Det er også registrert noen sommerfuglarter. Deler 
av registreringene er gjort før utbyggingen av studentboligene her. 
Registreringene må sees i sammenheng med bekkedraget og 
kantvegetasjonen langs vassdraget. Området som foreslås avsatt til alternativ 
1 har vært preget av plantet granskog (hartzgran) de siste tiårene. 
Granskogen har i stor grad fortrengt annen vegetasjon og naturmangfold, og 
ble fjernet i 2019.  
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Det er ikke registrert utvalgte naturtyper i selve byggeområdet. Årsaken til at 
området ikke inngår i detaljreguleringsplan for Remmen studentby er at de 
geotekniske undersøkelsene i området ikke ble sluttført.   

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. I tilstøtende arealer er 
det registrert kulturminner. Disse ivaretas gjennom gjeldende 
reguleringsplan.   

Naboforhold     Lite sannsynlighet for konflikt, få tilgrensende naboer. Et høyt bygg vil kunne 
påvirke utsynet til boligområde øst for Remmendalen.  

Stedsutvikling   

Kobling til HIØ      Relativt nær undervisningsbygget, men langt unna hovedinngang. Kan 
kobles til sentrale bygg. Har adkomst fra service-vei.     

Kobling mot Halden 
sentrum    

   Relativt kort avstand til hovedvei/gangvei, men lang avstand til 
sentrumsfunksjoner. Dårlig offentlig kommunikasjon. God adkomst til 
Remmendalen med sti til fjorden (må opparbeides bedre) og Halden 
sentrum.  

Kobling til 
eksisterende 
studentfunksjoner   

  Kort avstand til alle eksisterende studenthybler og kommende 
studentfasiliteter. Meget kort avstand til undervisnings-bygningene.  

Bygger opp om   

fortetting/tett 
utvikling   

  Viderefører prinsippene med fortetting av studenthybler og deres forhold til 
undervisnings-bygningene.    

Transport og mobilitet   

Tilkomst til 
eiendommen   

  Adkomst til bygningen vil primært skje til fots via eksisterende veisystem. 
Dette vil skje via eksisterende gangveisystem. Universell utformet adkomst 
fra studentbyen vil kunne skje via et trappetårn med heis.   

Ved behov for biltransport vil man kunne benytte gangveisystemet. Det er 
opparbeidet HC-parkering ved studentbyen.   

Tilgjengelighet for 
syklister og myke 
trafikanter   

  Gangavstand til høyskolen og parkering ved både høyskolen og studentbyen. 
Kort avstand til sykkelparkering ved studentbyen. Kobler seg til g/s-veier som 
eksisterer i dag.    

Tilgjenglighet til 
kollektiv   

   Område på campus lengst unna busstopp, men fortsatt relativt kort avstand. 
Kollektivtilbudet i Halden er i utgangspunktet dårlig.   

Orientering og 
lesbarhet   

   Lokaliseringen av alternativ 1 er gunstig med hensyn til å integrere både 
funksjoner og bygningsmasse med den eksisterende studentbyen. Det er 
allerede lagt til rette for at et bygg på den aktuelle lokaliteten vil kunne 
fungere som en naturlig del av uteoppholdsområdene ved studentbyen.    

Klimatilpasning      

Lokalklimatiske 
forhold   

  Området byr på gode solforhold, og ligger forholdsvis godt skjermet mot 
fremherskende vindretning. Utemiljøet må imidlertid rent lokalklimatisk 
tilpasses tårnbygget, der det kan oppstå turbulens eller fallvinder.   

Flom     Området ligger utenfor aktsomhetssone for flom (www.miljostatus.no).    

Grunnforhold     Store deler av området har synlig fjell i dagen eller har kort avstand til fjell. 
Del av område mot nordøst har usikre grunnforhold i området og det er 
påvist forekomster av kvikkleire. Grunnforhold må vurderes av geotekniker i 
forbindelse med plansak og det må utføres kompletterende 
grunnundersøkelser.   
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Topografi og 
massebalanse    

  Lett kupert tomt, forholdsvis enkel å terrengbearbeide.    

Helse og trivsel     

Forurensning     Ikke funnet registrert forurensning i grunnen. I aktsomhetskart for radon er 
faren for at grunnen i campusområde skal avgi radon klassifisert som 
moderat til lav. Dette gjelder hele Halden nord for Tista.   

Støy     Lite støyutsatt, utenfor støysone. Ikke funnet registreringer av støy fra 
Fylkesveg 104 mot øst.    

Nærhet og tilgang til 
uteområder og 
møteplasser    

  Området ligger i umiddelbar nærhet til studentenes hoved uteområde med 
møteplasser, naturstier og naturlig terreng. Området ligger nær ballplass og 
andre aktivitetstilbud.  

   
 
Fordeler og ulemper: 
    

• Oversiktlige eierforhold.   
• Nærhet til undervisningsbygning.   
• Nærhet til eksisterende studentboliger.   
• Nærhet til gode uteoppholdsarealer.   
• Bidrar til konsentrert campus.   
• Vil gjøre dagens studentby komplett   
• Ikke nødvendig med ny infrastruktur  
• Kan bidra til en økt bruk av naturområdet langs Remmenbekken  

  
• Ingen eksponering fra hovedvei og ligger tilbaketrukket på området.    
• Vil utløse krav til reguleringsplan.   
• Utfordrende Terreng og grunnforhold i området.   
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4.2 Lokalisering nr. 2: Nybygg delvis over eksisterende parkering 

 

ILLUSTRASJON: t.v: Kartutsnitt som viser aktuell lokalisering av et studentsenteri tilknytning til uteområdene nord for 
høgskolen. I tillegg er det skissert mulighet for å føre opp studentboliger over eksisterende parkeringsplass, med 
parkering under byggene, t.h: Ortofoto som viser arealbruken i området. Remmentårnet, som nå er under oppføring, 
mangler i fotoet.   

 

Adresse:    B R A veien 4  

Eiendom:   Gnr/bnr: 60/17  

Eierforhold:   Statsbygg  

Bruk i dag:   Undervisning, gangvei og grøntareal   

Areal:   Ca. 57000 m2  

Maks areal bebyggelse:   Studentboliger 23.600m2(6etg) 

Studentsenter 3300m2(1-3etg)  

Bebygd/ubebygd:   Området rommer i dag parkeringsplasser og 
parkanlegg.    

 

 Oppsummering/konklusjon:   

Alternativet er vurdert som det eneste ønskelige for etablering av et studentsenter, med nærhet til både 
høyskolen og eksisterende studentboliger. Alternativet vil i liten grad påvirke bygningsmiljøet ved selve 
høyskolen og vil kunne bidra til å nedtone omfanget av parkeringsplassen. Studentsenteret vil inngå som en 
del av en kompakt campus og danne en ramme rundt høyskolens uteområder. Bygget vil være lokalisert i 
gangaksen mot studentbyen og med visuell kontakt til de mest brukte inngangene på høyskolen, noe som vil 
bidra til økt uteaktivitet og engasjement rundt funksjonene inne i bygget. Et viktig premiss er at den del av 
utbyggingen som berører p-plassen bygges på et lokk over, slik at ikke antall p-plasser reduseres. 
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Vurdering av kriteriene:   

Vurderingstema  Verdi   Kommentar/vurdering   

Formelle juridiske forhold  

Eiendomsforhold    Eies av Statsbygg, kun en eier.   

Reguleringsforhold/ 
kapasitet  

  Plansituasjon 

 

Reguleringssituasjon (kart til venstre) 

Alternativets avgrensning inngår i «Reguleringsplan for Høyskoleområdet 
Remmen», planid.: G-562. Vedtatt i 2002. Her er det avsatt til formålene 
parkering og park.  

Kommuneplanens arealdel (kart til høyre) 

I arealdelen er arealene avsatt til formålene og «offentlig eller privat 
tjenesteyting». Arealbruken er i praksis videreført i forslag til ny arealdel.  

En utvidelse av byggeområdet er i tråd med kommuneplanens arealdel, 
men vil betinge en omregulering fra parkering til parkering/byggeområde. 
En utbygging som skissert, vil i liten grad påvirke parkeringskapasiteten. 
Utbyggingen vil heller ikke skape behov for flere P-plasser. 

Bebygd/ubebygd    Arealet er ubebygd. Tiltaket omfatter en overbygging av eksisterende 
parkeringsplass. 

Natur- og 
kulturverdier  

  Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller kulturminner innenfor området. 
Det er registrert ask og alm, av nasjonal forvaltningsinteresse, på 
parkeringsplassen.  

Et nybygg må ikke konkurrere med selve høyskolebygget, og bør rent 
arkitektonisk fungere som en megler mellom høyskolebygget og 
studentbyen.  

Naboforhold    Lite sannsynlighet for konflikt, få tilgrensende naboer. Et høyt bygg vil 
kunne påvirke utsynet til boligområde øst for Remmendalen. 
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Stedsutvikling  

Kobling til HIØ     Nær undervisningsbygget og godt synlig ved skolens hovedinngang. Har 
adkomst fra sentral service-vei og parkeringsplass.    

Kobling mot Halden 
sentrum   

  Kort avstand til hovedvei/gangvei, men lang avstand til 
sentrumsfunksjoner. Dårlig offentlig kommunikasjon. God adkomst til 
Remmendalen med sti til fjorden og Halden sentrum. 

Kobling til 
eksisterende 
studentfunksjoner  

  Meget kort avstand til alle eksisterende studenthybler og sportsanlegg. 
Kort avstand til undervisnings-bygningene. 

Bygger opp om  

fortetting/tett 
utvikling  

  Viderefører prinsippene med fortetting av campus. Studentsenteret bli 
liggende mellom undervisningsbygget og hoveddelen av studentboligene, 
noe som vil legge til rette for god kommunikasjon på campus. 

Transport og mobilitet  

Tilkomst til 
eiendommen  

  Adkomst til bygningen vil primært skje til fots via eksisterende veisystem. 
Dette vil skje via eksisterende gangveisystem. Universell utformet adkomst 
fra studentbyen og fra høyskolen vil være enkel å ivareta.  

Ved behov for biltransport vil man kunne legge til rette for en inngang på 
bakkenivå, på parkeringsplassen.  

Tilgjengelighet for 
syklister og myke 
trafikanter  

  Gangavstand til høyskolen og parkering ved både høyskolen og 
studentbyen. Kort avstand til sykkelparkering ved studentbyen. Kobler seg 
til g/s-veier som eksisterer i dag.   

Tilgjenglighet til 
kollektiv  

  
Område på campus lengst unna busstopp, men fortsatt relativt kort 
avstand. Kollektivtilbudet i Halden er i utgangspunktet dårlig.  

Orientering og 
lesbarhet  

  Lokaliteten er godt egnet for et studentsenter, da den ligger i tilknytning til 
både høyskolen og studentbyen..   

Klimatilpasning    

Lokalklimatiske 
forhold  

  Området byr på gode solforhold, og ligger forholdsvis godt skjermet mot 
fremherskende vindretning.  

Flom og 
havnivåstigning   

 Området ligger utenfor aktsomhetssone for flom (www.miljostatus.no).   

Grunnforhold   På området er det sannsynligvis løsmasser med varierende dybde til fjell. 
Selv om avstanden til Remmenbekken er stor, må tomten sjekkes for 
områdestabilitet og det er behov for ekstra grunnundesøkelser 

Topografi og 
massebalanse   

  Forholdvis flat tomt, forholdsvis enkel å terrengbearbeide.   
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Helse og trivsel   

Forurensning   Ikke funnet registrert forurensning i grunnen. I aktsomhetskart for radon er 
faren for at grunnen i campusområde skal avgi radon klassifisert som 
moderat til lav. Dette gjelder hele Halden nord for Tista.  

Støy    Lite støyutsatt, utenfor støysone. Ikke funnet registreringer av støy fra riks/ 
Fylkesveg 104 mot øst. Støy fra BRA-veien må undersøkes.  

Nærhet og tilgang 
til uteområder og 
møteplasser   

  Området grenser til skolens ballplasser. Det ligger svært nær studentenes 
hoved uteområde med møteplasser, naturstier og rekreasjonsterreng.  

  

Fordeler og ulemper:   

• Studentsenter – eneste alternativ som har optimal beliggenhet for studentsenter 

• Oversiktlige eierforhold.  

• Nærhet til undervisningsbygning og eksisterende studenthybler.  

• Nærhet til idrettsplass og gode uteoppholdsarealer.  

• Bidrar til konsentrert campus.  

• Vil gjøre dagens studentby komplett  

• Vill ramme inn gressbanen på en fin måte og bedre vindforhold slik at det blir finere uteområde 

• Et så stort og innrammet uteområde vil kunne brukes til konserter og andre større arrangementer 

• Ikke nødvendig med ny infrastruktur 

• Vil kunne redusere inntrykket av store parkeringsarealer. 

 

 

• Vil utløse krav til reguleringsplan.  

• Muligens utfordrende grunnforhold i området. 

• Vil føre til økte kostnader for studentboliger på den delen hvor man må bygge lokk over 
parkeringsarealet  

 
  

 

- 

+ 
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4.3 Lokalisering nr. 3: Nybygg vest for   

 

ILLUSTRASJON: t.v: Kartutsnitt som viser aktuelt byggeområde med mulige bygningsvolumer. Arealet kan utnyttes som 
en forlengelse av eksisterende bebyggelse på Remmen studentby, t.h: Ortofoto som viser arealbruken i området.  

 

Adresse:    B R A veien  

Eiendom:   Gnr/bnr: 60/1  

Eierforhold:   Remmen ANS  

Bruk i dag:   Ubebygd skogkledt areal   

Areal:   33000m2  

Areal bebyggelse:   Studentboliger 13.200m2(3etg) 

Bebygd/ubebygd:   Ubebygd skog.    

  

Oppsummering/konklusjon:   

Alternativet er vurdert som egnet for videre utbygging av eksisterende studentby, men arealet vil ikke gi de 
beste bokvalitetene, sammenlignet med arealene øst for BRA – veien. Alternativet vil i liten grad påvirke 
bygningsmiljøet ved selve høyskolen.  

Samlokaliseringen med studentbyen vil bidra til sambruk og flerbruk av eksisterende og nye uterom og 
møteplasser, da studentboligene kommer i randsonen av campus. Grunnforholdene er gode med berg i dagen. 
Det må påregnes å løse fotgjengerkrysning av BRA-veien - del av ringveisystemet rundt Halden by. 
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Vurdering av kriteriene:   

Vurderingstema  Verdi   Kommentar/vurdering   

Formelle juridiske forhold  

Eiendomsforhold    Eies av Remmen ANS, kun en eier.   

Reguleringsforhold/ 
kapasitet  

  Plansituasjon 

Reguleringssituasjon (kart til venstre) 

Alternativets avgrensning inngår i «Reguleringsplan for Remmen 
Kunnskapspark», planid.: G-604. Vedtatt i 2006. Her er området avsatt til 
formålet næringsvirksomhet.  

Kommuneplanens arealdel (kart til høyre) 

I arealdelen er arealene avsatt til «nåværende næringsvirksomhet».  

Reguleringsbehov 

Den skisserte arealbruken er ikke i tråd med hverken gjeldende regulering 
eller arealdel. Det vil derfor være behov for å utarbeide en reguleringsplan 
for området. Man kan eventuelt søke om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan. . 

Bebygd/ubebygd    Området er ubebygd, men infrastrukturen til området er ferdig opparbeidet. 

Natur- og 
kulturverdier  

  Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller arter av nasjonal 
forvaltingsinteresse innenfor arealet.  

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. I tilstøtende arealer er 
det registrert kulturminner. Disse ivaretas gjennom gjeldende 
reguleringsplan.  

Naboforhold    Lite sannsynlighet for konflikt, få tilgrensende naboer. 

Stedsutvikling  

Kobling til HIØ     Relativt nær undervisningsbygget men på den andre siden av BRA-veien 
som er en del av ringveisystemet rundt Halden by.  Fordrer kryssing av 
veien. Har adkomst fra kommunal vei med lite trafikk.    

Kobling mot Halden 
sentrum   

 Relativt kort avstand til hovedvei/gangvei, men lang avstand til 
sentrumsfunksjoner. Dårlig offentlig kommunikasjon. Grei adkomst til 
Remmendalen med sti til fjorden og Halden sentrum. 



Campusutviklingsplan for Høgskolen i Østfold, Campus Halden  
Lokaliseringsanalyse for studentsenter og studentboliger 
 21 AV 58  

Kobling til 
eksisterende 
studentfunksjoner  

  Relativt kort avstand til alle eksisterende SiØ studenthybler og kommende 
studentsenter. Kort avstand til undervisnings-bygningene men på den andre 
siden av BRA-veien som er en del av ringveisystemet rundt Halden by.  
Fordrer kryssing av veien. Har adkomst fra kommunal vei med lite trafikk. 

Bygger opp om  

fortetting/tett 
utvikling  

  Viderefører til en viss grad prinsippene med fortetting av studenthybler og 
deres forhold til undervisnings-bygningene og studentsenteret men med 
adskillende hovedvei (BRA-veien) som negativt element.   

Transport og mobilitet  

Tilkomst til 
eiendommen  

 Adkomst til området er regulert og ferdig opparbeidet via et veldimensjonert 
kryss mot BRA-veien. Dersom parkeringsbehovet løses på egen eiendom, 
må vegsituasjonen vurderes som tilfredsstillende. Dersom det ikke 
opparbeides parkering for f.eks. studentboliger innenfor området, vil man 
erfare at studentene vil parkere vest for BRA-veien, for så å måtte krysse 
over trafikkarealene.  

Tilgjengelighet for 
syklister og myke 
trafikanter  

 I dagens situasjon framstår arealet som bilbasert. Det er opparbeidet 
gangveg fra området fram til fotgjengerovergang som fører fram til 
høyskolens hovedinngang. Gangmuligheten mot selve skolen er 
tilfredsstillende.  

Det er ikke opparbeidet gangveg i nordlig retning, og det er ikke lagt til rette 
for å krysse BRA-veien, slik at man kan benytte gangvegsystemet langs som 
fører mot parkeringsplassen eller videre nordover mot butikken eller byen. I 
det mest naturlige krysningsområdet er det anlagt venstresvingsfelt i både 
sørgående og nordgående retning av BRA-veien. Det er derfor vanskelig å 
opparbeide en sikker kryssing av veien, med mindre det legges inn en kulvert. 

Tilgjenglighet til 
kollektiv  

  Området ligger 300 m fra lokal busstopp og ca 550m fra fylkesveien der 
regionale ruter stopper. Kollektivtilbudet i Halden er i utgangspunktet dårlig.  

Orientering og 
lesbarhet  

  Lokaliseringen av alternativ 3 ligger adskilt fra eksisterende campusområde 
og studentby og bygger ikke opp under eksisterende naturlige 
forbindelseslinjer. Lokaliseringen av et studentsenter her, vil ikke bidra til å 
skape nye naturlige uteoppholdsarealer eller koplinger mot eksisterende 
funksjoner.   

Klimatilpasning    

Lokalklimatiske 
forhold  

  Området er slakt nordvendt, men ligger forholdsvis godt skjermet mot 
fremherskende vindretning. Solforholdene vil være middels gode.  

Flom og 
havnivåstigning   

  Området ligger utenfor aktsomhetssone for flom (www.miljostatus.no).   

Grunnforhold   Store deler av området har synlig fjell i dagen eller har kort avstand til fjell. 
Grunnforholdene vurderes som gode.  

Topografi og 
massebalanse   

  Kupert tomt som krever en del sprengningsarbeider, men man slipper peling  
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Helse og trivsel   

Forurensning    Skogstomt, ikke funnet registrert forurensning i grunnen. I aktsomhetskart 
for radon er faren for at grunnen i campusområde skal avgi radon 
klassifisert som moderat til lav. Dette gjelder hele Halden nord for Tista.  

Støy    Moderat støyutsatt med kolle mellom bebyggelsen og BRA-veien.  

Nærhet og tilgang 
til uteområder og 
møteplasser   

  Området ligger relativt nær studentenes hoved uteområde med 
møteplasser, naturstier og naturlig terreng. Området ligger nær ballplass og 
ligger i randsonen av skogsområde med muligheter for rekreasjon. 

  

Fordeler og ulemper:   

• Oversiktlige eierforhold.  

• Forholdvis nær undervisningsbygning.  

• Forholdsvis nær eksisterende studenthybler.  

• Nærhet til gode uteoppholdsarealer.  

• Gode grunnforhold i området 

 

 

• Ingen eksponering fra hovedvei og ligger tilbaketrukket på området.   

• Vil utløse krav til reguleringsplan.  

• Vil sannsynligvis kreve etablering av planfri kryssing for myke trafikanter 

• Avstand til eksisterende studentboliger er ikke optimalt for drift av boligene 

•   
  

- 

+ 
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4.4 Lokalisering nr. 4: Nybygg vest for B R A - veien  

ILLUSTRASJON: t.v: Kartutsnitt som viser aktuelt byggeområde med mulige byggekropper. t.h: Ortofoto som viser 
arealbruken i området.  

 

Adresse:    B R A veien  

Eiendom:   Gnr/bnr: 60/1  

Eierforhold:   Remmen ANS  

Bruk i dag:   Ubebygd skogkledt areal   

Areal:   52000m2  

Areal bebyggelse:   Studentboliger 16.500m2(3etg) 

Bebygd/ubebygd:   Ubebygd skog.    

  

Oppsummering/konklusjon:   

Alternativet er vurdert som egnet for videre utbygging av eksisterende studentby, men arealet vil ikke gi de 
beste bokvalitetene sammenlignet med arealene øst for BRA – veien. Alternativet vil i liten grad påvirke 
bygningsmiljøet ved selve høyskolen.  

Samlokaliseringen med studentbyen vil bidra til sambruk og flerbruk av eksisterende og nye uterom og 
møteplasser, da studentboligene kommer i randsonen av campus. Grunnforholdene er gode med berg i dagen. 
Det må påregnes å løse fotgjengerkrysning av BRA-veien - del av ringveisystemet rundt Halden by. 
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Vurdering av kriteriene:   

Vurderingstema  Verdi   Kommentar/vurdering   

Formelle juridiske forhold  

Eiendomsforhold    Eies av Remmen ANS, kun en eier.   

Reguleringsforhold/ 
kapasitet  

  Plansituasjon 

Reguleringssituasjon (kart til venstre) 

Alternativets avgrensning inngår i «Reguleringsplan for Remmen 
Kunnskapspark», planid.: G-604. Vedtatt i 2006. Her er området avsatt til 
formålet næringsvirksomhet.  

Kommuneplanens arealdel (kart til høyre) 

I arealdelen er arealene avsatt til «nåværende næringsvirksomhet».  

Reguleringsbehov 

Den skisserte arealbruken er ikke i tråd med hverken gjeldende regulering 
eller arealdel. Det vil derfor være behov for å utarbeide en reguleringsplan 
for området. Man kan eventuelt søke om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan. . 

Bebygd/ubebygd    Området er ubebygd, men infrastrukturen til området er ferdig opparbeidet. 

Natur- og 
kulturverdier  

 Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller arter av nasjonal 
forvaltingsinteresse innenfor arealet.  

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. I tilstøtende arealer er 
det registrert kulturminner. Disse ivaretas gjennom gjeldende 
reguleringsplan.  

Naboforhold    Lite sannsynlighet for konflikt, få tilgrensende naboer. 

Stedsutvikling  

Kobling til HIØ     Kort avstand til undervisningsbygget men på den andre siden av BRA-veien 
som er en del av ringveisystemet rundt Halden by.  Fordrer kryssing av 
veien. Har adkomst fra kommunal vei med lite trafikk.    

Kobling mot Halden 
sentrum   

  Kort avstand til hovedvei/gangvei, men lang avstand til sentrumsfunksjoner. 
Dårlig offentlig kommunikasjon. God adkomst til Remmendalen med sti til 
fjorden og Halden sentrum. 
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Kobling til 
eksisterende 
studentfunksjoner  

 Relativt kort avstand til alle eksisterende SiØ studenthybler og kommende 
studentsenter. Kort avstand til undervisnings-bygningene men på den andre 
siden av BRA-veien som er en del av ringveisystemet rundt Halden by.  
Fordrer kryssing av veien. Har adkomst fra kommunal vei med lite trafikk. 

Bygger opp om  

fortetting/tett 
utvikling  

 Viderefører til en viss grad prinsippene med fortetting av studenthybler og 
deres forhold til undervisnings-bygningene og studentsenteret men med 
adskillende hovedvei (BRA-veien) som negativt element.   

Transport og mobilitet  

Tilkomst til 
eiendommen  

  Adkomst til området er regulert og ferdig opparbeidet via et veldimensjonert 
kryss mot BRA-veien. Dersom parkeringsbehovet løses på egen eiendom, 
må vegsituasjonen vurderes som tilfredsstillende. Dersom det ikke 
opparbeides parkering for f.eks. studentboliger innenfor området, vil man 
erfare at studentene vil parkere vest for BRA-veien, for så å måtte krysse 
over trafikkarealene.  

Tilgjengelighet for 
syklister og myke 
trafikanter  

  I dagens situasjon framstår arealet som bilbasert. Det er opparbeidet 
gangveg fra området fram til fotgjengerovergang som fører fram til 
høyskolens hovedinngang. Gangmuligheten mot selve skolen er 
tilfredsstillende. Det er ikke opparbeidet fotgjengerovergang som fører fram 
til gangveien, men dette vil kunne la seg gjøre.  

Det er ikke opparbeidet gangveg i nordlig retning, og det er ikke lagt til rette 
for å krysse BRA-veien, slik at man kan benytte gangvegsystemet langs som 
fører mot parkeringsplassen eller videre nordover mot butikken eller byen. I 
det mest naturlige krysningsområdet er det anlagt venstresvingsfelt i både 
sørgående og nordgående retning av BRA-veien. Det er derfor vanskelig å 
opparbeide en sikker kryssing av veien, med mindre det legges inn en 
kulvert. 

Tilgjengelighet til 
kollektivtrafikk 

  Området ligger 300 m fra lokal busstopp og ca 550m fra fylkesveien der 
regionale ruter stopper. Kollektivtilbudet i Halden er i utgangspunktet dårlig.  

Orientering og 
lesbarhet  

  Lokaliseringen av alternativ 3 ligger adskilt fra eksisterende campusområde 
og studentby og bygger ikke opp under eksisterende naturlige 
forbindelseslinjer. Lokaliseringen av et studentsenter her, vil ikke bidra til å 
skape nye naturlige uteoppholdsarealer eller koplinger mot eksisterende 
funksjoner.   

Klimatilpasning    

Lokalklimatiske 
forhold  

 Området er slakt nordvendt, men ligger forholdsvis godt skjermet mot 
fremherskende vindretning. Solforholdene vil være middels gode.  

Flom og 
havnivåstigning   

  Området ligger utenfor aktsomhetssone for flom (www.miljostatus.no).   

Grunnforhold   Deler av området har synlig fjell i dagen eller har kort avstand til fjell. 
Område mot hovedveien har usikre grunnforhold  og må vurderes av 
geotekniker i forbindelse med plansak. Det må utføres kompletterende 
grunnundersøkelser.  
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Topografi og 
massebalanse   

  Lett kupert tomt, forholdsvis enkel å terrengbearbeide.   

Helse og trivsel   

Forurensning    Skogstomt, ikke funnet registrert forurensning i grunnen. I aktsomhetskart 
for radon er faren for at grunnen i campusområde skal avgi radon 
klassifisert som moderat til lav. Dette gjelder hele Halden nord for Tista.  

Støy    Forventet støyutsatt fra BRA-veien, må undersøkes.  

Nærhet og tilgang 
til uteområder og 
møteplasser   

 Området ligger relativt nær studentenes hoved uteområde med 
møteplasser, naturstier og naturlig terreng. Området ligger nær ballplass 
men på den andre siden av BRA-veien. Tomta ligger i randsonen av 
skogsområde med muligheter for rekreasjon. 

  

• Fordeler og ulemper:   

• Oversiktlige eierforhold.  
• Forholdvis nær undervisningsbygning.  
• Forholdsvis nær eksisterende studenthybler.  
• Nærhet til gode uteoppholdsarealer.  
• Gode grunnforhold i området 
• Ingen eksponering fra hovedvei og ligger tilbaketrukket på området.   

 

• Vil utløse krav til reguleringsplan.  
• Vil sannsynligvis kreve etablering av planfri kryssing for myke trafikanter 
• Avstand til eksisterende studentboliger er ikke optimalt for drift av boligene  

 
  

- 

+ 
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4.5 Lokalisering nr. 5: Lokalisering av studentboliger nord for parkering  

ILLUSTRASJON/BILDE: t.v: Kartutsnitt som viser aktuelt byggeområde nord for eksisterende parkering, t.h: Ortofoto som 
viser arealbruken i området. Remmentårnet, som nå er under oppføring, mangler i fotoet.   

 

Adresse:    B R A veien 4  

Eiendom:   Gnr/bnr: 60/38  

Eierforhold:   Statsbygg  

Bruk i dag:   Grønnstruktur   

Areal:   Ca. 38.700 m2  

Areal bebyggelse:   Studentboliger 13.200m2(3etg) 

Bebygd/ubebygd:   Ubebygd jorde.    

  

Oppsummering/konklusjon:  .  

Stor sannsynlighet for vanskelige geotekniske forhold begrenser utbyggingsmulighetene på denne tomten. 
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Vurdering av kriteriene:   

Vurderingstema  Verdi   Kommentar/vurdering   

Formelle juridiske forhold  

Eiendomsforhold   Eies av Statsbygg, kun en eier.   

Reguleringsforhold/ 
kapasitet  

  Plansituasjon 

Reguleringssituasjon (kart til venstre) 

Alternativets avgrensning inngår i «Reguleringsplan HIØ Remmen, 
tilleggsareal», planid.: G-587. Vedtatt i 2005. Her er det avsatt til formålet 
«offentlig bebyggelse».  

Kommuneplanens arealdel (kart til høyre) 

I arealdelen er arealene avsatt til formålene og «offentlig eller privat 
tjenesteyting». Arealbruken er i praksis videreført i forslag til ny arealdel.  

Etablering av studentboliger vil sannsynligvis utløse behov for 
detaljregulering. Det er påvist kvikkleire i området, og terrenget er 
skrånende ned mot Remmenbekken. De geotekniske forholdene tilsier at 
det vil være vanskelig å få godkjent boligformål innenfor området. 

Bebygd/ubebygd    Området er ubebygd. 

Natur- og 
kulturverdier  

  Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller arter av stor 
forvaltningsinteresse innenfor arealet.  

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  

Naboforhold    Lite sannsynlighet for konflikt, få tilgrensende naboer.  
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Stedsutvikling  

Kobling til HIØ     Relativt nær undervisningsbygget men langt unna hovedinngang. Kan ikke 
kobles til sentrale bygg. Har adkomst fra gangvei og P-plass.    

Kobling mot Halden 
sentrum   

  Relativt kort avstand til hovedvei/gangvei, men lang avstand til 
sentrumsfunksjoner. Dårlig offentlig kommunikasjon. God adkomst til 
Remmendalen med sti til fjorden og Halden sentrum. 

Kobling til 
eksisterende 
studentfunksjoner  

  Kort avstand til alle eksisterende SiØ studenthybler og kommende 
studentfasiliteter. Kort avstand til undervisnings-bygningene. 

Bygger opp om  

fortetting/tett 
utvikling  

  Viderefører til en viss grad prinsippene med fortetting av studenthybler og 
deres forhold til undervisnings-bygningene.   

Transport og mobilitet  

Tilkomst til 
eiendommen  

 Området vil få kjøreadkomst via parkeringsplassen som er knyttet mot BRA-
veien i et tilstrekkelig dimensjonert kryss. 

Adkomst til området vil primært skje til fots/sykkel via eksisterende 
gangveisystem.  

Tilgjengelighet for 
syklister og myke 
trafikanter  

 Det er gangavstand til høyskolen, butikk og parkeringsplass. 
Tilgjengeligheten er god og sikker.   

Tilgjenglighet til 
kollektiv  

  Område på campus lengst unna busstopp, med 450 - 800 m gangavstand til 
kollektivholdeplass. Det er akseptabel gangavstand, men frekvensen på 
kollektivtransporten er lav. 

Orientering og 
lesbarhet  

 Lokaliseringen vil ikke bidra til å skape et «byrom» der det er naturlig å 
oppholde seg i tilknytning til høyskolen. Lokaliteten er ikke egnet for et 
studentsenter, da en bygning vil bli liggende som en anonym satellitt i 
forhold til høyskolen og dens aktiviteter. Barrieren for å oppsøke bygget vil 
være større enn om bygget lå mer sentralt i campus. 

Klimatilpasning    

Lokalklimatiske 
forhold  

 Området byr på gode solforhold, og ligger forholdsvis godt skjermet mot 
fremherskende vindretning selv om det er lite vegetasjon i området.  

Flom og 
havnivåstigning   

  Området ligger utenfor aktsomhetssone for flom (www.miljostatus.no).   

Grunnforhold   Området består av løsmasser, med varierende avstand til fjell. Statsbygg 
har nylig etablert p-plasser på området og det krevde geotekniske tiltak mot 
Remmenbekken for å ivareta områdestabilitet. Det er sannsynlig at man 
finner kvikkleire i området. 

Topografi og 
massebalanse   

 Forholdsvis flat tomt som i utgangspunktet er enkel å terrengbearbeide, men 
usikkerhet pga evt tiltak for områdestabilitet   
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Helse og trivsel   

Forurensning    Ikke funnet registrert forurensning i grunnen. I aktsomhetskart for radon er 
faren for at grunnen i campusområde skal avgi radon klassifisert som 
moderat til lav. Dette gjelder hele Halden nord for Tista.  

Støy   Forventet støyutsatt fra BRA-veien, må undersøkes.   

Nærhet og tilgang 
til uteområder og 
møteplasser   

  Området ligger i nærhet til studentenes hoved uteområde med møteplasser, 
naturstier og naturlig terreng. Området ligger nær ballplass og andre 
aktivitetstilbud. 

  

Fordeler og ulemper:   

• Oversiktlige eierforhold.  

• Nærhet til undervisningsbygning.  

• Nærhet til eksisterende studenthybler.  

• Nærhet til gode uteoppholdsarealer.  

• Ikke nødvendig med ny infrastruktur 

• Kan bidra til en økt bruk av naturområdet langs Remmenbekken 

 

   

• Vil utløse krav til reguleringsplan.  

• Utfordrende grunnforhold i området og vil sannsynligvis kreve store tiltak 

• Sannsynlighet for at NVE ikke vil godta bebyggelse på området. 

 
 

 
  

- 

+ 
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4.6 Lokalisering nr. 6: Nybygg øst for Rødsveien som en utvidelse av eksisterende 
studentby  

  

ILLUSTRASJON: t.v: Kartutsnitt som viser aktuelt byggeområde øst for Remmenbekken. Arealet kan utnyttes som en 
forlengelse av eksisterende bebyggelse på Remmen studentby, t.h: Ortofoto som viser arealbruken i området. 
Remmentårnet, som nå er under oppføring, mangler i fotoet.   

 

Adresse:    Rødsveien 74 

Eiendom:   Gnr/bnr: 63/207  

Eierforhold:   Rødsveien 74 AS  

Bruk i dag:   Undervisning, gangvei og grøntareal   

Areal:   Ca. 16.500 m2  

Areal bebyggelse:   Studentboliger 9.900m2(3etg) 

Bebygd/ubebygd:   Ubebygd asfaltert p-plass.    

  

Oppsummering/konklusjon:   

Alternativet er vurdert som egnet for etablering av et studentboliger i kombinasjon med en utvidelse av 
eksisterende studentby. Alternativet vil ikke påvirke bygningsmiljøet ved selve høgskolen.  

Samlokaliseringen med studentbyen vil bidra til sambruk og flerbruk av eksisterende og nye uterom og 
møteplasser, da studentboligene kommer i randsonen av campus. Hensynssoner til landskap og elven og 
geotekniske forhold begrenser utbyggingsmulighetene nær Remmenbekken. 
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Vurdering av kriteriene:   

Vurderingstema  Verdi   Kommentar/vurdering   

Formelle juridiske forhold  

Eiendomsforhold   Eies av Rødsveien 74 AS, kun en eier.   

Reguleringsforhold/ 
kapasitet  

 Plansituasjon 

Reguleringssituasjon (kart til venstre) 

Alternativet er uregulert.  

Kommuneplanens arealdel (kart til høyre) 

I arealdelen er arealene avsatt til formålene «nåværende bebyggelse og 
anlegg». Arealbruken er i praksis videreført i forslag til ny arealdel.  

En utvidelse av byggeområdet innebærer krav om regulering. En utbygging 
som skissert, vil i liten grad påvirke naturforholdene, men det er usikkerhet 
rundt grunnforholdene. 

Bebygd/ubebygd    Området er ubebygget.     

Natur- og 
kulturverdier  

  Det er ikke registrert utvalgte naturtyper i selve byggeområdet.  

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. I tilstøtende arealer rett 
sør for P-plassen er det registrert kulturminner.  

Naboforhold    Lite sannsynlighet for konflikt, få tilgrensende naboer. Et høyt bygg vil 
kunne påvirke utsynet til boligområde øst for Remmendalen. 
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Stedsutvikling  

Kobling til HIØ     Et godt stykke unna undervisningsbygget og langt unna hovedinngang. Kan 
ikke kobles til sentrale bygg. Har adkomst fra p-plassen til 
dagligvareforretning samt stisystem mot skolen.    

Kobling mot Halden 
sentrum   

  Relativt kort avstand til hovedvei/gangvei, men lang avstand til 
sentrumsfunksjoner. Dårlig offentlig kommunikasjon. God adkomst til 
Remmendalen med sti til fjorden og Halden sentrum. 

Kobling til 
eksisterende 
studentfunksjoner  

  En viss avstand til alle eksist. SiØ studenthybler og kommende 
studentfasiliteter. Relativt lang avstand til undervisnings-bygningene. 

Bygger opp om  

fortetting/tett 
utvikling  

  Viderefører i beskjeden grad prinsippene med fortetting av studenthybler og 
deres forhold til undervisnings-bygningene.   

Transport og mobilitet  

Tilkomst til 
eiendommen  

  Det er ferdig opparbeidet adkomst til området via butikken. 

Adkomst til bygningen vil primært skje til fots via eksisterende veisystem fra 
butikken. Dette vil skje via eksisterende gangveisystem. Alternativt kan man 
krysse Remmenbekken via en klopp. 

Tilgjengelighet for 
syklister og myke 
trafikanter  

 Det er ferdig opparbeidet gangveisystem fra høgskolen mot butikken. Dette 
vil være en naturlig vei til høgskolen.   

Tilgjenglighet til 
kollektiv  

  Det er bussholdeplasser i nærheten  

Orientering og 
lesbarhet  

  Lokaliseringen ligger forholdsvis bortgjemt, og er adskilt fra 
campusområdet. Lokaliteten kan egne seg for studentboliger, men ikke 
studentsenter. 

Klimatilpasning    

Lokalklimatiske 
forhold  

 Området byr på gode solforhold, og ligger forholdsvis godt skjermet mot 
fremherskende vindretning.  

Flom og 
havnivåstigning   

 Området er markert med hensynssone «320 – Flomfare» i forslag til ny 
arealdel for Halden.   

Grunnforhold    Ligger inn mot Remmenbekken og grunnforhold må vurderes av 
geotekniker i forbindelse med plansak og det må utføres kompletterende 
grunnundersøkelser.  

Topografi og 
massebalanse   

  I hovedsak flat tomt, forholdsvis enkel å terrengbearbeide.   
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Helse og trivsel   

Forurensning    Ikke funnet registrert forurensning i grunnen, men området har vært brukt til 
ymse tiltak og området må undersøkes. I aktsomhetskart for radon er faren 
for at grunnen i campusområde skal avgi radon klassifisert som moderat til 
lav. Dette gjelder hele Halden nord for Tista.  

Støy    Lokaliteten ligger i gul støysone langs Rødsveien. Registreringer av støy fra 
nærliggende riks/ Fylkesveg 104 mot øst må undersøkes. 

Nærhet og tilgang 
til uteområder og 
møteplasser   

  Området ligger i rimelig nærhet til studentenes hoved uteområde med 
møteplasser, naturstier og naturlig terreng. Området ligger et stykke fra 
ballplass og andre aktivitetstilbud. 

  

Fordeler og ulemper:   

• Oversiktlige eierforhold.  

• Rimelig nærhet til eksisterende studenthybler.  

• Nærhet til gode uteoppholdsarealer.  

• Ikke nødvendig med ny infrastruktur 

• Kan bidra til en økt bruk av naturområdet langs Remmenbekken 

 

• Vil i liten grad gjøre dagens studentby komplett  

• Bidrar i liten grad til konsentrert campus.  

• Området ligger i gul støysone (T1442). 

• Vil utløse krav til reguleringsplan.  

• Utfordrende terreng og grunnforhold i området.  

 
 
 

+ 

- 
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4.7 Lokalisering nr. 7: Nybygg i skråningen øst for Remmenbekken, som en utvidelse av 
eksisterende studentby  

4.7 

ILLUSTRASJON: t.v: Kartutsnitt som viser aktuelt byggeområde med en mulig bygningsplassering, t.h: Ortofoto som viser 
arealbruken i området. Remmentårnet, som nå er under oppføring, mangler i fotoet.   

 

Adresse:    Rødsveien 

Eiendom:   Gnr/bnr: 61/207  

Eierforhold:   Hans Johannes Eng  

Bruk i dag:   Grønnstruktur   

Areal:   Ca. 37.500 m2  

Areal bebyggelse:   Studentboliger 13.200m2(2etg) 

Bebygd/ubebygd:   Ubebygd beiteskråning.    
 

 

Oppsummering/konklusjon:   

Alternativet er vurdert som mindre egnet for etablering av studentsenter/studentboliger. Alternativet vil i liten 
grad påvirke bygningsmiljøet ved selve høyskolen. Utbygging betinger at det etableres flere gangakser på 
tvers av Remmendalen. Arealet kan isolert sett gi gode studentboliger, men ligger isolert fra resten av 
Campusområdet. De geotekniske forholdene i området vil kunne gi store utfordringer ved en eventuell 
utbygging, om man i det hele tatt får regulert området. 

Området var gjenstand for stor mediadekning for noen år siden da Fylkesvei 104 slo sprekker og naboer ble 
evakuert. Man må regne med stor oppmerksomhet ved en utbygging her. 
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Vurdering av kriteriene:   

Vurderingstema  Verdi   Kommentar/vurdering   

Formelle juridiske forhold  

Eiendomsforhold    Eies av Hans Johannes Eng, kun en eier.   

Reguleringsforhold/ 
kapasitet  

   Plansituasjon 

Reguleringssituasjon (kart til venstre) 

Området er uregulert.  

Kommuneplanens arealdel (kart til høyre) 

I arealdelen er arealene avsatt til formålene «naturområde grønnstruktur». 
Arealbruken er i praksis videreført i forslag til ny arealdel.  

En utbygging i området betinger at en reguleringsplan vil måtte strekke seg 
inn i naturområdet, samtidig som det må etableres gangforbindelser på 
tvers av Remmendalen.  

Med utgangspunkt i plansituasjonen og de geotekniske forholdende er det 
ikke påregnelig å få godkjent en reguleringsplan for området. En regulering 
av området vil også utløse krav om konsekvensutredning.  

Bebygd/ubebygd    Området er ubebygd. 

Natur- og 
kulturverdier  

 JR Det er registrert ”arter av stor forvaltningsinteresse” langs Remmenbekken 
som munner ut i et naturvernområde i Remmendalen. Vestsiden av 
Remmendalen er regulert som «naturvernområde». 

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper i selve byggeområdet. Årsaken til at 
området ikke inngår i detaljreguleringsplan for Remmen studentby er at de 
geotekniske undersøkelsene i området ikke ble sluttført.  

Helt nord i området er det registrert et automatisk fredet kulturminne med 
uavklart status.  

Naboforhold    Mulig konflikt med nabobebyggelse øst for Rødsveien. 

Stedsutvikling  

Kobling til HIØ     Et godt stykke unna undervisningsbygget og langt unna hovedinngang. Kan 
ikke kobles til sentrale bygg. Medfører ny adkomst fra Fylkesvei 104 samt 
stisystem mot skolen.  
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Kobling mot Halden 
sentrum   

 Relativt kort avstand til hovedvei/gangvei, men lang avstand til 
sentrumsfunksjoner. Dårlig offentlig kommunikasjon. God adkomst til 
Remmendalen med sti til fjorden og Halden sentrum. 

 

Kobling til 
eksisterende 
studentfunksjoner  

  En viss avstand til alle eksist. SiØ studenthybler og kommende 
studentfasiliteter. Relativt lang avstand til undervisnings-bygningene. 

 

Bygger opp om  

fortetting/tett 
utvikling  

  Viderefører i beskjeden grad prinsippene med fortetting av studenthybler og 
deres forhold til undervisnings-bygningene.   

 

Transport og mobilitet  

Tilkomst til 
eiendommen  

  Adkomst vil kunne skje fra Fv104 (Rødsveien) via ny avkjørsel. Det er i 
utgangspunktet gode forhold for å kunne etablere en avkjøring. 

Tilgjengelighet for 
syklister og myke 
trafikanter  

  Det er opparbeidet fortau langs Rødsveien, som fører mot byen, butikk og 
høyskolen. For å oppnå en universelt utformet tilknytning mot høgskolen, kan 
man opparbeide en gangbro over Remmenbekken- Denne vil måtte ha et 
spenn på rundt 90 m. Kostnadene forbundet med en slik gangbro, gjør et slik 
tiltak urealisteisk. 

Tilgjenglighet til 
kollektiv  

 Det finnes kollektivholdeplass ved «Odde bro» og i Rødsveien innenfor 
rimelig gangavstand, men fortsatt relativt kort avstand. Kollektivtilbudet i 
Halden er i utgangspunktet dårlig.  

Orientering og 
lesbarhet  

 Lokaliseringen er lite gunstig med tanke på et studentsenter og 
studentboliger.  

Klimatilpasning    

Lokalklimatiske 
forhold  

  Området byr på gode solforhold, og ligger forholdsvis godt skjermet mot 
fremherskende vindretning.  

Flom og 
havnivåstigning   

  Store deler av området ligger utenfor aktsomhetssone for flom 
(www.miljostatus.no).   

Grunnforhold   Området har svært krevende grunnforhold og kostbare geotekniske 
undersøkelser kreves for å avklare om tomten kan bebygges. Stor 
sannsynlighet for forekomster av kvikkleire. 

Topografi og 
massebalanse   

 Kupert tomt, som er krevende å terrengbearbeide.   
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Helse og trivsel   

Forurensning    Ikke funnet registrert forurensning i grunnen. I aktsomhetskart for radon er 
faren for at grunnen i campusområde skal avgi radon klassifisert som 
moderat til lav. Dette gjelder hele Halden nord for Tista.  

Støy    Antatt støyutsatt. Det må utføres registreringer av støy fra Fylkesveg 104 
mot øst.   

Nærhet og tilgang 
til uteområder og 
møteplasser   

 Området ligger et stykke fra studentenes hoved uteområde med 
møteplasser, naturstier og naturlig terreng. Området ligger nær 
Remmenbekken med gangsti til Halden sentrum. 

  

Fordeler og ulemper:   

• Oversiktlige eierforhold.  

• Kan bidra til en økt bruk av naturområdet langs Remmenbekken 

• Gode solforhold 

 

• Avstand til undervisningsbygning.  

• Avstand til eksisterende studenthybler.  

• Avstand til gode uteoppholdsarealer.  

• Bidrar ikke til konsentrert campus.  

• Vil ikke gjøre dagens studentby komplett  

• Nødvendig med ny infrastruktur 

• Eksponering fra hovedvei og kan medføre naboprotester.   

• Vil antatt utløse krav til reguleringsplan med konsekvensutredning. 

• Berører naturvernområde.  

• Særdeles utfordrende terreng og grunnforhold i området.  

 

 
  

+ 

- 
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4.8 Lokalisering nr. 8: Nybygg mot øst som en utvidelse av eksisterende studentby  
4.8 

   

ILLUSTRASJON/BILDE: t.v: Kartutsnitt som viser aktuelt byggeområde. Arealet kan utnyttes for studentboliger, t.h: 
Ortofoto som viser arealbruken i området.   

 

Adresse:    Rødsdveien 

Eiendom:   Gnr/bnr: 63/84  

Eierforhold:   Kiellandsgate Eiendom AS 

Bruk i dag:   Landbruk  

Areal:   Ca. 37.300 m2  

Areal bebyggelse:   Studentboliger 16.500m2(3 etg) 

Bebygd/ubebygd:   Ubebygd jorde.    

  

Oppsummering/konklusjon:   

Alternativet er vurdert som mindre egnet for etablering av et studentsenter i kombinasjon med en utvidelse av 
eksisterende studentby. Alternativet vil i ikke påvirke bygningsmiljøet ved selve høyskolen. Avstanden til 
undervisningsbygg og øvrige studentboliger medfører i det minste bygging av en ny gangvei over 
Remmenbekken. 

Samlokaliseringen med studentbyen vil bidra til sambruk og flerbruk av eksisterende og nye uterom og 
møteplasser, da studentboligene kommer i randsonen av campus. Hensynssoner til landskap (LNF) og elven 
og geotekniske forhold begrenser utbyggingsmulighetene østover mot Remmenbekken. 
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Vurdering av kriteriene:   

Vurderingstema  Verdi   Kommentar/vurdering   

Formelle juridiske forhold  

Eiendomsforhold    Eies av Kiellandsgate Eiendom AS, kun en eier.   

Reguleringsforhold/ 
kapasitet  

  

Reguleringssituasjon (kart til venstre) 

Området er uregulert.  

Kommuneplanens arealdel (kart til høyre) 

I arealdelen er arealene avsatt til formålene «naturområde grønnstruktur». 
Arealbruken er i praksis videreført i forslag til ny arealdel.  

En utbygging i området betinger at en reguleringsplan vil måtte strekke seg 
inn i naturområdet, samtidig som det må etableres gangforbindelser på tvers 
av Remmendalen.  

Med utgangspunkt i plansituasjonen og de geotekniske forholdende er det 
ikke påregnelig å få godkjent en reguleringsplan for området. En regulering 
av området vil også utløse krav om konsekvensutredning 

Bebygd/ubebygd   Området er ubebygd. 

Natur- og 
kulturverdier  

  Det er registrert ”arter av stor forvaltningsinteresse” langs Remmenbekken 
som munner ut i et naturvernområde i Remmendalen. Vestsiden av 
Remmendalen er regulert som «naturvernområde». 

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper i selve byggeområdet. Årsaken til at 
området ikke inngår i detaljreguleringsplan for Remmen studentby er at de 
geotekniske undersøkelsene i området ikke ble sluttført.  

Helt nord i området er det registrert et automatisk fredet kulturminne med 
uavklart status.  

Naboforhold    Mulig konflikt med nabobebyggelse øst for Rødsveien. 

Stedsutvikling  

Kobling til HIØ    Et godt stykke unna undervisningsbygget og langt unna hovedinngang. Kan 
ikke kobles til sentrale bygg. Medfører ny adkomst fra Fylkesvei 104 samt 
stisystem mot skolen. 

 



Campusutviklingsplan for Høgskolen i Østfold, Campus Halden  
Lokaliseringsanalyse for studentsenter og studentboliger 
 41 AV 58  

Kobling mot 
Halden sentrum   

 Relativt kort avstand til hovedvei/gangvei, men lang avstand til 
sentrumsfunksjoner. Dårlig offentlig kommunikasjon. God adkomst til 
Remmendalen med sti til fjorden og Halden sentrum. 

 

Kobling til 
eksisterende 
studentfunksjoner  

  Stor avstand til alle eksist. SiØ studenthybler og kommende studentfasiliteter. 
Lang avstand til undervisnings-bygningene. 

 

Bygger opp om  

fortetting/tett 
utvikling  

  Viderefører ikke prinsippene med fortetting av studenthybler og deres forhold 
til undervisnings-bygningene.   

 

Transport og mobilitet  

Tilkomst til 
eiendommen  

  Adkomst til bygningen vil primært skje til fots via eksisterende veisystem. 
Dette vil skje via eksisterende gangveisystem. Universell utformet adkomst 
fra studentbyen vil kunne skje via et trappetårn med heis.  

Ved behov for biltransport vil man kunne benytte gangveisystemet. Det er 
opparbeidet HC-parkering ved studentbyen.  

Tilgjengelighet for 
syklister og myke 
trafikanter  

  Gangavstand til høyskolen og parkering ved både høyskolen og studentbyen. 
Kort avstand til sykkelparkering ved studentbyen. Kobler seg til g/s-veier som 
eksisterer i dag.   

Tilgjengelighet til 
kollektiv transport 

  Område på campus lengst unna busstopp, men fortsatt relativt kort avstand. 
Kollektivtilbudet i Halden er i utgangspunktet dårlig.  

Orientering og 
lesbarhet  

  Lokaliseringen av alternativ 1 er gunstig med hensyn til å integrere både 
funksjoner og bygningsmasse med den eksisterende studentbyen. Det er 
allerede lagt til rette for at et bygg på den aktuelle lokaliteten vil kunne 
fungere som en naturlig del av uteoppholdsområdene ved studentbyen.   

Klimatilpasning    

Lokalklimatiske 
forhold  

  Området byr på gode solforhold, og ligger forholdsvis godt skjermet mot 
fremherskende vindretning. Utemiljøet må imidlertid rent lokalklimatisk 
tilpasses tårnbygget, der det kan oppstå turbulens eller fallvinder.  

Flom og 
havnivåstigning   

  Området ligger utenfor aktsomhetssone for flom (www.miljostatus.no).   

Grunnforhold    Området består av løsmasser med varierende avstand til fjell. Del av område 
mot har usikre grunnforhold og det er påvist forekomster av kvikkleire i 
nærheten. Grunnforhold må vurderes av geotekniker i forbindelse med 
plansak og det må utføres kompletterende grunnundersøkelser.  

Topografi og 
massebalanse   

  I hovedsak en flat tomt, forholdsvis enkel å terrengbearbeide.   
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Helse og trivsel   

Forurensning    Ikke funnet registrert forurensning i grunnen. I aktsomhetskart for radon er 
faren for at grunnen i campusområde skal avgi radon klassifisert som 
moderat til lav. Dette gjelder hele Halden nord for Tista. 

 

Støy   Antatt støyutsatt. Det må gjøres støyberegninger av trafikkstøy fra Fylkesveg 
104 mot øst. 

Nærhet og tilgang 
til uteområder og 
møteplasser   

 Området ligger et godt stykke fra studentenes hoved uteområde med 
møteplasser, naturstier og naturlig terreng. Området ligger nær 
Remmenbekken med gangsti til Halden sentrum. 

 

  

Fordeler og ulemper:   

• Oversiktlige eierforhold.  

• Kan bidra til en økt bruk av naturområdet langs Remmenbekken. 

 

 

• Noe eksponering fra hovedvei, ligger tilbaketrukket på området.   

• Vil utløse krav til reguleringsplan.  

• Utfordrende Terreng og grunnforhold i området.  

• Avstand fra undervisningsbygning.  

• Avstand fra eksisterende studenthybler.  

• Avstand fra gode uteoppholdsarealer.  

• Bidrar ikke til konsentrert campus.  

• Vil ikke gjøre dagens studentby komplett  

• Nødvendig med ny infrastruktur 
  

+ 

+ 
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4.9 Lokalisering nr. 9: Nybygg sør for campus som en utvidelse av eksisterende studentby  

  

ILLUSTRASJON: t.v: Kartutsnitt som viser aktuelt byggeområde. Arealet kan utnyttes som en forlengelse av eksisterende 
bebyggelse på Remmen studentby, t.h: Ortofoto som viser arealbruken i området.  

 

Adresse:    Svinesundsveien  

Eiendom:   Gnr/bnr: 60/17  

Eierforhold:   Statsbygg  

Bruk i dag:   Grønnstruktur   

Areal:   Ca. 22.600 m2  

Areal bebyggelse:   Studentboliger 17.600m2(4etg) 

Bebygd/ubebygd:   Ubebygd skråning.    

  

Oppsummering/konklusjon:   

Alternativet er vurdert som uegnet for etablering av et studentsenter eller boliger i kombinasjon med en 
utvidelse av eksisterende studentby. Alternativet er svært støyutsatt fra Riksvei 204, og det medfører bygging 
av krevende ny adkomst.  Alternativet vil i liten grad påvirke bygningsmiljøet ved selve høyskolen. 
Hensynssoner til landskap og elven og geotekniske forhold begrenser utbyggingsmulighetene østover mot 
Remmenbekken.      
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Vurdering av kriteriene:   

Vurderingstema  Verdi   Kommentar/vurdering   

Formelle juridiske forhold  

Eiendomsforhold    Eies av Statsbygg, kun en eier.   

Reguleringsforhold/ 
kapasitet  

   Plansituasjon 

Reguleringssituasjon (kart til venstre) 

Alternativets avgrensning inngår i «Reguleringsplan for Høyskoleområdet 
Remmen», planid.: G-562. Vedtatt i 2002. Her er det avsatt til formålene 
naturvernområde.  

Kommuneplanens arealdel (kart til høyre) 

I arealdelen er arealene avsatt til formålene «naturområde grønnstruktur». 
Arealbruken er i praksis videreført i forslag til ny arealdel.  

En utvidelse av byggeområdet innebærer en reguleringsplan som vil strekke 
seg inn i naturvernområdet.  

Området er både flomutsatt, skredutsatt og ligger i et (regulert) 
naturvernområde. Det er ikke påregnelig å få vedtatt en reguleringsplan for 
utbyggingsområde her, selv gjennom en KU. 

 

Bebygd/ubebygd    Område ter ubebygd     

Natur- og 
kulturverdier  

 Det er registrert ”arter av stor forvaltningsinteresse” langs bekkedraget som 
er regulert som naturvernområde i Remmendalen.  

I Remmendalen som helhet er det registrert ulike fuglearter, bla. dvergspett 
og sandsvale. Det er også registrert noen sommerfuglarter.  

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  

Naboforhold    Lite sannsynlighet for konflikt, få tilgrensende naboer. 

Stedsutvikling  
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Kobling til HIØ     Relativt nær undervisningsbygget men langt unna hovedinngang. Kan ikke 
kobles til sentrale bygg. Medfører bygging av ny adkomst.    

Kobling mot Halden 
sentrum   

  Relativt kort avstand til hovedvei/gangvei, men lang avstand til 
sentrumsfunksjoner. Dårlig offentlig kommunikasjon. God adkomst til 
Remmendalen med sti til fjorden og Halden sentrum. 

Kobling til 
eksisterende 
studentfunksjoner  

  Akseptabel avstand til alle eksist. SiØ studenthybler og kommende 
studentfasiliteter. Kort avstand til undervisnings-bygningene. 

Bygger opp om  

fortetting/tett 
utvikling  

  Viderefører i liten grad prinsippene med fortetting av studenthybler og deres 
forhold til undervisnings-bygningene.   

Transport og mobilitet  

Tilkomst til 
eiendommen  

  Det er ikke opparbeidet adkomst til området. Adkomst må reguleres og 
opparbeidelse, og vil trolig krysse parkanlegget foran høgskolen, da det ikke 
er påregnelig å få godkjent en ny avkjørsel fra Svinesundsveien. 

Tilgjengelighet for 
syklister og myke 
trafikanter  

 Gangavstand til høyskolen og parkering ved både høyskolen og studentbyen. 
Kobler seg til g/s-veier som eksisterer i dag.   

Tilgjengelighet til 
kollektivtrafikk 

  Nær kollektivholdeplasser.  

Orientering og 
lesbarhet  

  Området ligger i utkanten av campus.    

Klimatilpasning    

Lokalklimatiske 
forhold  

  Området byr på gode solforhold, og ligger forholdsvis godt skjermet mot 
fremherskende vindretning.  

Flom og 
havnivåstigning   

  Området er flomutsatt fra Remmenbekken. 

Grunnforhold    Området ligger nær Remmenbekken og har usikre grunnforhold og det kan 
være forekomster av kvikkleire. Grunnforhold må vurderes av geotekniker i 
forbindelse med plansak og det må utføres kompletterende 
grunnundersøkelser.  

Topografi og 
massebalanse   

 Lett kupert tomt, forholdsvis enkel å terrengbearbeide.   
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Helse og trivsel   

Forurensning    Ikke funnet registrert forurensning i grunnen. I aktsomhetskart for radon er 
faren for at grunnen i campusområde skal avgi radon klassifisert som 
moderat til lav. Dette gjelder hele Halden nord for Tista.  

Støy    Området ligge delvis i rød støysone (T-1442) mot riksvei 204 som er 
hovedadkomst til Halden sentrum 

Nærhet og tilgang 
til uteområder og 
møteplasser   

  Området ligger et stykke fra studentenes hoved uteområde med 
møteplasser, naturstier og naturlig terreng. Området ligger nær 
Remmenbekken med gangsti til Halden sentrum. 

 

  

Fordeler og ulemper:   

• Oversiktlige eierforhold.  

• Nærhet til undervisningsbygning.  

• Nærhet til eksisterende studenthybler.  

• Nærhet til gode uteoppholdsarealer.  

• Kan bidra til en økt bruk av naturområdet langs Remmenbekken 

 

• Eksponert mot Svinesundsveien/ Rv 204 

• Støyutsatt 

• Flomutsatt 

• Det må opparbeides kjøreadkomst. 

• Vil utløse krav til reguleringsplan med konsekvensutredning.  

• Utfordrende Terreng og grunnforhold i området.  

 
  

+ 

- 
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5 Oppsummering og anbefaling   
Generelt  
Vurderingen har forsøkt å fange ulike aspekter og viktige momenter for utviklingen av studentsenter og 
studentboliger på tomtene. Noen tema går igjen for alle alternativene, slik som utfordrende grunnforhold, fare 
for flom og krav til omregulering. I sammenheng med byggesak eller plansak vil det bli satt krav til geotekniske 
vurderinger for etabering av prosjektene. I tillegg er det kjent at grunnforholdene og forholdet til 
naturmangfoldet i Remmendalen er utfordrende, blant annet gjennom andre prosjekter på Remmen.    

Hvilken utnyttelse og byggehøyder som vil tillates må avklares i en prosess (byggesak/reguleringssak) med 
Halden kommune, da flere av alternativene ligger innenfor eldre reguleringsplaner fra 2002, 2005 og 2006. 
Dagens bebyggelse er i dag relativt lav med 3-6 etasjer, blant annet med bakgrunn i utfordrende grunnforhold 
i området. Unntaket er tårnbygget på 16 etasjer som er under oppføring nordøst for skolen. Her er det fjellgrunn, 
noe som også kan være tilfellet i noen av de alternative utbyggingsområdene.   

Oversikt over vurderingen av alle alternativene:   
Vurderingstema:   Alt 1  Alt 2  Alt. 3   Alt 4  Alt. 5  

  
Alt. 6  Alt 7  Alt 8 Alt 9 

Formelle forhold          

Eiendomsforhold                   
Reguleringsforhold/kapasitet                   
Bebygd/ubebygd                  
Natur- og kulturverdier                  
Naboforhold                  
Stedsutvikling          

Kobling mot HIØ                  
Kobling mot Halden by                  
Kobling til eksisterende 
studentfunksjoner  

                

Bygger opp om fortetting 
/kompakt utviklng  

                

Transport og mobilitet          

Tilkomst til eiendommen                  
Tilgjengelighet for syklister og 
myke trafikanter  

                

Tilgjengelighet til kollektiv                   
Orientering og lesbarhet                  
Klimatilpasning           

Lokalklimatiske forhold                   
Flomrisiko og havnivåstigning                   
Grunnforhold                  
Topografi og massebalanse                   
Helse og trivsel          

Forurensning                  
Støy fra trafikk/vei                  
Nærhet og tilgang til 
uteområder og møteplasser  
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Etablering av et studentsenter 

Den mest aktuelle funksjonen som bør bygges innen et rimelig tidsperspektiv er studentsenteret. Innholdet må 
defineres nøyere, men senteret vil kunne inneholde sosiale og administrative tilbud til studentene på campus. 
Lokaliseringen må være innen kort distanse fra de mest brukte inngangene til både høyskolen og 
studentboliger, samt nær utendørs møteplasser og fritidsaktiviteter.  

En plassering ved gressbanen nord for undervisningsbygget anses som godt egnet, da det ligger midt mellom 
hovedinngang, sideinngang, parkering og studentboligene. Denne plasseringen vil komplettere bebyggelsen 
på en fin måte og heve inntrykket av Remmen som en komplett campus. 

Adkomsten fra den store p-plassen mot nord er god, og gir muligheter for å betjene studentsenteret ved evt. 
konserter eller andre aktiviteter der adkomst med kjøretøy er nødvendig. Senteret kan bygges med en eller 
flere etasjer (en etasje er vist), og kan muligens bebygges med studentboliger i overliggende etasjer.  

De andre alternativene er lite egnet for bygging av studentsenteret, og senteret er kun beskrevet som en del 
av alternativ L02. 

Aktuelle alternativer for etablering av studentboliger   

Basert på lokaliseringsanalysen fremstår alternativ L01 og L02 som de mest aktuelle plasseringene for nye 
studentboliger på campus.  

Alt. 01 vil komplettere boligbebyggelsen rundt tårnet og gi en kompakt og intim boligdel av campus. 

Alternativ 02 scorer best av alle alternativene. Det som trekker ned er grunnforhold og reguleringsrisiko, men 
det gjelder for samtlige alternativer i større eller mindre grad.  

Særdeles positivt er at dette alternativet (02) kan inneha studentsenteret, noe som vil kunne ha synergieffekt 
for utbyggingen av studentboliger og andre fasiliteter. 

Mindre aktuell for studentboliger i nærmeste fremtid   

Alternativene 3 og 4 vurderes av ulike grunner som mindre aktuelle. Begge har begrensninger for å koble seg 
til eksisterende bygg og funksjoner, og kan medføre en del fordyrende tiltak knyttet til vei og adkomst. Spesielt 
gjelder dette mulighetene for å etablere en kryssingsløsning over for mye traffikanter av BRA-veien.  

Alternativ 6 og 8 kan bebygges, men ligger noe perifert i campus med adkomst over Remmenbekken. 

Alternativer vurdert som uaktuelle   

Alternativ 5 kan sannsynligvis bebygges, men innebærer antatt store begrensninger p.g. av grunnforhold. 

Alternativ 7 medfører så store problemer med topografi og grunnforhold (ref. medieoppmerksomhet rundt 
oppsprekking av fylkesvei 104) at alternativet anses som uaktuelt.  

Alternativ 9 er svært støyutsatt fra Riksvei 204, og vil også medføre bygging av en ny og vanskelig adkomst.  

Kombinasjon av alternativer.  

Det kan være aktuelt med en kombinasjon av flere alternativer. Spesielt kan en kombinasjon av Studentsenter 
i Alt.02 og studentboliger i Alt.01 være aktuelt. Da vil man kunne kombinere de beste kvalitetene fra de to 
alternativene til en vellykket kompakt utbygging av Remmen studentby. 
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VEDLEGG 1: REFERANSEPROSJEKT I SiØ  
5.1 Studentboliger SIØ Bjølstad 5:   
 

Beskrivelse:   Nybygg med studentboliger samlet i 4 bygg på 3-5 etasjer. Bygget har et volum som 
er brutt opp med ulike høyder for å tilpasses eksisterende og nye boliger rundt 
prosjektet. Prosjektet er foreløpig siste byggetrinn av 5 og er plassert  ca 500 m fra 
campus. Bygget er uten kjeller og hele bærekonstruksjonen med alle innervegger og 
yttervegger er bygget i massivtre. En av bygningene inneholder fellesfunksjoner som 
treningsrom og vaskeri og her er bærekonstruksjon i betong i plan 1 for å ivareta 
lydforhold mot boligene over. Det er også etablert utendørs treningsapparater og 
sosiale møteplasser for studentene. Sykkelverksted og god tilgang til sykkelparkering 
innendørs. Prosjektet er bygget uten parkeringsplasser bortsett fra gjesteplasser og 
HC- parkering.  

  
Areal bygg  Ca. 7500 m2 BRA.   

Antall nye HE:   243 studentboliger i 4 bygg.  
Arkitekt/entreprenør:    Griff Arkitekter og  AF Bygg Østfold as 

  
Relevans:   Konsentrert utbygging nært campus.  Miljøvennlig utbygging og ingen krav til  

parkering.  
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5.2 Studentboliger SIØ Remmen 3:    
 
Beskrivelse:    

 
Nybygg med studentboliger samlet i et tårnbygg på 16 etg i umiddelbar nærhet til 
de eksisterende studentboligene på campus. Første etasje inneholder 
fellesfunksjoner som treningsrom/vaskeri/sosiale rom og er av betong 
bærekonstruksjon for å ivareta lydforhold mot boligene over. Forøvrig er 
hele bærekonstruksjonen og alle innervegger og yttervegger bygget i massivtre; 
ved innvielse kommende høst verdens høyeste rene massivtrebygning.   
Bygningen har balkong og takterrasse med direkte utgang til uteområder for sosialt 
samvær. Det bygges sykkelparkering delvis under tak og HC bilparkeringsplasser.  

    
Areal bygg   Ca. 5600 m2 BRA.    

Antall nye HE:    209 studentboliger i ett bygg.   
Arkitekt/entreprenør:   Stenseth Grimsrud arkitekter as, bygges av AF Bygg Østfold as  

   
Relevans:                        Konsentrert utbygging sentralt på campus.  Miljøvennlig utbygging. 
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VEDLEGG 2: TEMA OG EVALUERINGSKRITERINGER   
De ulike alternative plasseringene blir vurdert ut fra disse vurderingstemaene og kriteriene. 
Overordnet info : 

Eiendom:     
Eierforhold:     
Bruk i dag:     
Areal tomt:   *  
Areal bebyggelse:   **  

  

*Tomtestørrelse kan gjøre alternativet uaktuelt på grunn av for lite plass til oppfyllelse av omfanget 
studentboliger som ønskes.   

**Bebyggelse på tomten som vanskeliggjør en god fremdrift i prosjektet kan gjøre alternativet uaktuelt.  

  

  
Vurderingstema og evalueringskriterier  
Alle kriteriene innenfor de enkelte temaene gis en verdi rangert etter godt, middels eller dårlig måloppnåelse. 
For det enkelte tema gis det en kort redegjørelse for bakgrunnen til verdisettingen.  

  

Beskrivelse av vurderingstemaene og kriterier   

1. Formelle juridiske forhold  

Eiendomsforhold  
Flere av eiendommene ligger innenfor campusområdet og eies i hovedsak av offentlige grunneiere. For hvert 
alternativ oppgis grunneier. Flere grunneiere kompliserer prosessen og øker usikkerhet for erverv. 
Alternativene vurderes slik:  
  

  En grunneier   Kun en grunneier å forhandle med.   
  Flere grunneiere   Tomten er angitt for et område med flere grunneier. Potensielt en til tre 

ulike å forhandle med.   
  Komplisert eierstruktur   Mange grunneiere å forhandle med.   

  
Reguleringsforhold/kapasitet  
Reguleringsstatus for de enkelte alternativene beskrives, og det gis en vurdering om tiltak utløser krav til 
regulering eller ny reguleringsplan. Analyseområdet dekkes av flere eldre reguleringsplaner som betyr at krav 
til regulering må forventes ved flere av alternativene. Det vurderes hvorvidt det er sannsynlig at tiltaket med 
sin arealbruk vil kunne tillates innenfor gitte reguleringsplaner og bestemmelser. Alternativene vurderes slik:   
   

  Lav reguleringsrisiko   Tomten er regulert og har potensiale for etablering av studentboliger 
uten dispensasjon eller krav til ny reguleringsplan.   

  Middels reguleringsrisiko  Tomten utløser krav til ny regulering. Sannsynlighet for positivt utfall.    
  Høy reguleringsrisiko  Krav til ny reguleringsplan utløses. Tomt avsatt til annet formål enn 

tiltaket og planprosess forventes å være komplisert og tidkrevende.   
  
Natur og kulturverdier  
Alternativene vurderes ut fra hvilken grad utbygging kommer i konflikt med viktige vernehensyn som 
naturverdier og kulturminner. Med naturverdier menes verdifulle natur- og friluftslivsverdier, biologisk mangfold 
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og naturmangfold. Blant annet registreringer på www.miljostatus.no sjekkes. Konflikt med verneinteresser kan 
påvirke prosjektet negativt. Alternativene vurderes slik:   
  

  Ingen viktige natur- eller 
kulturverdier berøres.    

Ingen registrerte verdier, lite sannsynlighet for konflikt.   

  Verdifulle natur- eller 
kulturverdier berøres.   

Viktige naturverdier berører i noen grad (nasjonale, regionale eller 
lokale). Det er registrerte kulturminner på del av tomten som påvirkes 
eller kulturminner i nærområdet påvirkes.   

  Svært verdifulle natur- eller 
kulturverdier berøres.   

Automatisk vernede kulturminner eller viktige kulturminner påvirkes i 
stor grad, og/eller svært viktige naturverdier påvirkes i stor grad.   

  
  
Bebygd/ubebygd  
Rivning av eksisterende bygg/konstruksjoner kan fordyre prosjektet med rivekostnader og forsinke et 
byggeprosjekt. Det er få planer om rivning av bygg i området og alternativene som vurderes er i hovedsak 
ubebygde. Rivearbeider kan utløse krav til avfallsplan som må utarbeides av konsulent i forkant av rivesøknad, 
ofte med dokumentasjonskrav til deponering av massene. Dette kan gjøre det mer tidkrevende og kostbart å 
bli kvitt materialet som rives. Alternativene vurderes slik:   
  

  Ubebygd    Tomten har ingen bygg.    
  Delvis bebygd   Tiltak krever noe rivning av bygg.    
  Bebygd    Tiltak krever omfattende rivning. Krav om avfallsplan.   

  
  

Naboforhold  
Alternativene vurderes i forhold til eventuelle interessekonflikter mot tilgrensende virksomheter/naboer i 
område og potensielle konflikter. Eksempel kan være utsiktsforhold eller bråk/støy som påvirker naboer til 
studentboligene eller påvirker boligene fra nabovirksomhet. Alternativene vurderes slik:   
  

  Ingen interessekonflikt vil 
utløses av tiltak på tomten for 
naboer.     

Det er antatt ingen konflikt mot tilgrensende arealformål i etablering av 
studentboliger på eiendommen.   

  Noen interessekonklifter vil 
trolig utløses av tiltak på 
tomten.    

Det er antatt noen interessekonflikter med tilgrensende formål eller 
aktører i etablering av studentboliger på eiendommen. Noen konflikter, 
men antas løsbart   

  Store interessekonflikter vil 
oppstå ved tiltak på tomten.    

Det er store interessekonflikter i etablering av studentboliger på tomten 
med tanke på andre aktører og/eller arealformål.   

  

2. Stedsutvikling  

Kobling mot HiØ  
De fleste alternativene er plassert nært inntil HiØ sine bygg. De ulike alternativene vil likevel ha ulike muligheter 
for å bygge opp under arealutviklingen på campus og sammenheng mot funksjoner, innganger og intern 
ganglinjer på campus. Den ønskede arealutviklingen innebærer fortetting og samling av bebyggelse, samt 
bygge opp om hovedaksen gjennom campus (vises til kap. 3.2 i delplanen). Alternativene er vurdert slik:   
  

  God tilgjengelighet og 
påkobling mot HIØ  

Lokalisering passer godt inn i arealutviklingen på campus og er godt 
knyttet mot HiØ.   
God beliggenhet i forhold til hovedadkomster til campus.   
Bidrar til å styrke indre logistikk på campus.   
Tomt kan enkelt kobles til sentrale bygg/funksjoner.  
Tomten har stort potensiale for å skape liv og aktivitet på campus.  
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  Middels tilgjengelighet og 
påkobling mot HIØ  

Lokalisering passer relativt godt inn i arealutviklingen på campus og 
mot bygg til HiØ.   
Beliggenhet som knytter tomt til en av hovedadkomster til campus.   
Bidrar noe til å styrke indre logistikk på campus.   
Tomt kan kobles til noen sentrale bygg/funksjoner.  
Tomten har middels potensiale for å skape liv og aktivitet på campus.  

  Dårlig tilgjengelighet og 
påkobling mot HiØ  

Lokalisering passer dårlig inn i arealutviklingen på campus og bidrar til 
et mer utflytende campusområde.  
Bidrar ikke til å styrke indre logisitikk på campus. Ligger ikke i nærheten 
av noen hovedadkomster.   
Vanskelig å finne gode koblinger til sentrale bygg/funksjoner.   
Lite potensial for å skape liv og aktivitet på campus.   

  

    
Kobling mot Halden by  
Relativ og oppfattet nærhet/kommunikasjon til byen og mulighet for at lokalisering bidrar til å styrke kobling 
mellom by og campus. Alternativene vurderes slik:  
  

  God kobling mot 
byen/tilgrensende 
funksjoner  

Bidrar til å bygge opp under eksisterende og fremtidige akser mot 
byen/kommunikasjon.   
God eksponering mot byen/kommunikasjon.   

  Middels kobling mot 
byen/tilgrensende 
funksjoner  

Bygger noe opp under eksisterende eller fremtidige akser mot 
byen/kommunikasjon. Middels eksponering mot byen/kommunikasjon.   

  Dårlig kobling mot 
byen/tilgrensende 
funksjoner  

Bidrar til å flytte funksjoner lengre unna campus og byen.   
Bygger ikke opp om eksisterende eller mulige fremtidige akser mot 
byen.   
Dårlig eksponering mot byen.   

  

Plassering til eksisterende studentfunksjoner  
Det ligger i dag funksjoner som bibliotek, kantine, andre studentboliger og studenthus på campus. Plassering 
av nye studentboliger bør sees i forhold til nærhet og muligheten for å passere sosiale soner eller potensielle 
møterplasser på vei mellom viktige studentfunksjoner og boligene. Alternativene vurderes slik:   
  

  God nærhet   Gode direkte koblinger mellom funksjoner, god synlighet.   
Boligutbygging kan koble seg lett til andre funksjoner.   
Lett tilgjengelige møteplasser.   

  Middels nærhet   Middels synlighet mellom funksjoner, og relativt gode koblinger. 
Boligutbygging kan koble seg greit til andre funksjoner Middels 
tilgjengelighet til eksisterende møteplasser.   

  Dårlig nærhet   Dårlig synlighet selv om de er nære hverandre. Vanskelig å koble 
boligutbygging med andre funksjoner, få synergieffekter.   
Dårlig tilgjengelighet til eksisterende møteplasser.   

  

Bygger opp om fortetting / kompakt utvikling   

Fortetting/kompakt utvikling bidrar til redusert transportbehov og større utvikling av variasjon av funksjoner. 
Alternativene vurderes slik:  

  Utvikling betyr fortetting på 
campus       

Fortetting og høy utnyttelse på område som bygger opp om et mer 
kompakt og arealeffektivt campus.     

  Utvikling betyr noe fortetting 
på campus     

Fører til noe fortetting og økt utnyttelse på område som bygger opp om 
et mer kompakt og arealeffektivt campus.     
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  Utvikling bygger ikke opp om 
fortetting og kompakt 
utvikling.      

Gir ikke fortetting og høy utnyttelse på område som bygger opp om et 
mer kompakt og arealeffektivt campus. Bygger ned områder som ikke 
burde bebygges.    

  

    
  

3. Transport og mobilitet  

Adkomst til eiendom  
Alternativene vurderes i forhold til om det er mulig å skape en god adkomst til tomten og om eksisterende 
infrastruktur kan brukes. Dersom det er behov for nye adkomster internt på campus er det trolig snakk om 
mindre tiltak. Nye avkjøring til hovedveinettet er mer krevende og skaper større usikkerhet i prosjektet. 
Alternativene er vurdert slik:   
  

  Mulig bruk av eksisterende, 
få/ingen tiltak for adkomst.      

Adkomst til og fra eiendommen er tilrettelagt, eller lar seg lett 
tilrettelegge. Tilstrekkelig kapasitet på hovedveinettet. Ingen krav til 
opparbeidelse av vei.   

  Behov for noen tiltak på vei 
og adkomst.     

Adkomst må opparbeides, krav til opparbeidelse/utbedringer av vei. 
Overkommelig omfang av opparbeidelse.   

  Behov for store tiltak på vei 
og adkomst.     

Grunn til å forvente krav til større tiltak/opparbeidelser av veiareal og 
adkomst. Det er behov for adkomst rett fra hovedveinettet, som krever 
avkjøringstillatelse.   

  

Tilgjengelighet for syklister og myke trafikanter  
Nærhet til eksisterende gs-veier og sykkeltilbud, samt mulighet for å tilrettelegge for sykkel og gående innenfor 
tomten. Alternativene vurderes slik:   
  

  God tilrettelegging for 
gående og syklende  

Etablerte gang- og sykkelveier i tilknytning til tomten. God lesbarhet i 
område for syklister. Eksisterende sykkeltilbud.   

  Middels tilrettelegging for 
gående og syklende  

Noen etablerte gang- og sykkelveier i tilknytning til tomten. Middels 
lesbarhet i område for syklister. Noe eksisterende sykkeltilbud.  

  Dårlig tilrettelegging for 
gående og syklende  

Få eller ingen etablerte gang- og sykkelveier i tilknytning til tomten. 
Dårlig lesbarhet i område for syklister. Dårlig eksisterende 
sykkeltilbud..   

  

  
Tilgjengelighet for kollektiv   
Nærhet til kollektivtransport er viktig for studenter som gruppe da mange er avhengig av kollektiv for lengre 
reiser og ikke eier egen bil. Det er i tillegg ikke lagt planer for parkering i forbindelse med de nye boligene. 
Alternativene vurderes slik:   
  

  God kollektivtilgjengelighet  Gangavstand til holdeplass mindre enn 5 min.   
  Middels kollektiv- 

tilgjengelighet  
Gangavstand til holdeplass 5-10 min.   

  Dårlig kollektivtilgjengelighet  Gangavstand til holdeplass over 10 min.   
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Orientering og lesbarhet   

God lesbarhet og orientering til og på campus kan forbedre opplevde avstander, følelse av oversikt og trygghet. 
Plassering av studentboliger kan ha en utvikling som enten bygger opp under eller utfordrer den overordnede 
lesbarheten på campusområde. Alternativene vurderes slik:  

  
  Utvikling vil bygge opp om 

bedre lesbarhet og 
orientering på campus  

Utviklingen bygger opp om forbindelseslinjer og bebyggelse kan 
plasseres logisk i forhold til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. 
Bebyggelse stopper ikke siktlinjer og forhindrer tilgjengelighet, den 
samles i stedet for å spres.   

  Utvikling vil ikke forandre 
mye på lesbarhet eller 
orientering på campus.   

Utviklingen vil hverken gi stor positivt eller negative utslag for lesbarhet 
og orientering. Situasjonen vil være tilnærmet lik som i dag ift temaet.   

  Utvikling vil utfordre 
lesbarheten og orientering 
på campus.   

Utviklingen bygger ikke opp om forbindelseslinjer og bebyggelse kan 
plasseres logisk i forhold til eksisterende infrastruktur og bebyggelse.  
Bebyggelser forhindrer siktlinjer og tilgjengeligheten på campus.    

  

4. Klimatilpasning   

Lokalklimatiske forhold  
Alternativene vurderes med tanke på lokalklimatiske forhold som sol, vind og blå-grønn struktur.  Alternativene 
vurderes slik:   
  

  Gode lokalklimatiske 
forhold  

Gode solforhold på tomten. Lite eksponert for vind. Opprettholdelse av 
eksisterende blå-grønn struktur.   

  Middels lokalklimatiske 
forhold  

Middels solforhold på tomten. Middels eksponert for vind. Noe 
blågrønn struktur påvirkes/nedbygges som resultat av prosjektet.   

  Dårlig lokalklimatiske 
forhold  

Dårlige solforhold på tomten. Vindutsatt område med lite vegetasjon 
som vinddempende effekt.  Blå-grønn struktur påvirkes/nedbygges.   

  

Flom og havnivåstigning  
Flomvannstander i Halden sentrum vil være bestemt av havnivået. Økt fremtidig havnivå og stormflo er 
konsekvenser av klimaendringer, og berører særlig steder langs kysten.  
 
Alle alternativene kan bli berørt av flom, særlig i tilknytning til Remmenbekken, og alternativer der man må 
krysse bekken mellom bolig og undervisningssted må vies spesiell oppmerksomhet. 
En sjekk av risikokart og prognoser for fremtidig utsatte områder kan avdekke om tomtene er særlig utsatt for 
dette. Alternativene vurderes slik:   
  

  Liten risiko   Tomt berøres ikke ved havnivåstigning i fremtiden. Alt terreng på 
tomten ligger høyere enn kote + 4 moh.   
Tomten ligger ikke eksponert for bekkeflom. 

  Middels risiko  Tomt ligger helt eller delvis innenfor sone som berøres av 
havnivåstigning og av stormflom. Terreng delvis mellom +2 til +4 moh.  
 Tomten ligger middels eksponert for bekkeflom. 

  Stor risiko  Tomt berøres i stor grad av havnivåstinging i fremtiden. Terreng ligger 
lavere enn kote +2.  
Tomten ligger svært eksponert for bekkeflom. 

  

    



Campusutviklingsplan for Høgskolen i Østfold, Campus Halden  
Lokaliseringsanalyse for studentsenter og studentboliger  
 56 AV 58  

Grunnforhold  
Det er kjent at det er ufordrende grunnforhold langs Remmenbekken. Dette vil gjelde for flere av alternativene. 
Det finnes flere kvikkleiresoner i området, og analyseområde er også innenfor aktsomhetssonen for kvikkleire. 
Stabilitet i massene på område er derfor viktig når nye tiltak etableres. Alternativene vurderes slik:   
  

  Lite risiko  Antatt enkle grunnforhold. Krever trolig lite tiltak.   
  Middels risiko  Antatt middels vanskelige grunnforhold. Krever trolig noen tiltak.   
  Stor risiko  Antatt dårlige grunnforhold som vanskeliggjør utbygging. Krever tiltak 

og utredning, forhold som kan påvirke byggehøyden.   
  

Topografi og massebalanse   
Innenfor analyseområde er arealene relativt flate og lite kupert.  
Flatt terreng øker muligheten for tilfredstillende løsninger med tanke på universell utforming. Alternativene 
vurderes slik:   
  

  Lite risiko  Flat og enkel bearbeiding av terreng for byggbar tomt.   
  Middels risiko  Delvis kupert, terreng må bearbeides noe.   
  Høy risiko  Kupert terreng som krever mye terrengbearbeidelse.   

  

5. Helse og trivsel  

Forurensning   
Forurenset grunn kan være avgjørende økonomisk for gjennomføring av et prosjekt og kreve kostbare tiltak i 
grunnen. Registrert informasjon om forurenset grunn på Miljødirektoratets nettside sjekkes. Alternativene 
vurderes slik:   
  

  Liten risiko  Ingen registrert grunnforurensning eller luftforurensning.   
  Middels risiko  Mistanke om forurensning i grunnen på eiendommen. Noe 

luftforurensning.   
  Stor risiko  Det er forurenset grunn på eiendommen. Luftforurensning.    

  
Støy  
Det er to samleveier i området. I hvilken grad alternativene berøres av støy er særlig viktig med tanke på 
utbygging for boligformål. Alternativene vurderes slik:  
   

  Liten risiko  Tomt ligger utenfor støysone fra vei 
  Middels risiko  Tomt ligger i gul støysone eller nær rød støysone for vei  
  Stor risiko  Tomten ligger innenfor rød støysone for vei. Krav til støydempende 

tiltak må forventes.   
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Nærhet og tilgang til uteområder og møteplasser   
Muligheter for plass til egnet uteareal og møteplasser innenfor tomten med le og sol i tillegg til utbygging av 
bolig eller god kobling til tilgrensnede utearealer som er egnet for uteopphold. Hensikten er å vurdere om 
tomten kan bygges ut med grønne arealer eller om det vil være behov for å bruke nærområder for å gi disse 
kvalitetene til boligene. Alternativene vurderes slik:   
  

  God nærhet   Gode muligheter for å etablere uteområde eller koble til eksisterende 
uteområde direkte til studentboligene. Uteområder med le og sol.   

  Middels nærhet   Middels mulighet for å etablere uteområde eller koble eksisterende 
uteområde direkte til studentboligene.   

  Dårlig nærhet  Dårlige muligheter for å etablere uterom og møteplasser på tomten 
sammen med oppfyllelse av antall studentboliger. Vanskelig å koble til 
eksisterende uterom i umiddelbar nærhet.   
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Biologisk mangfold: ”mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor 

artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene.” 

(Naturmangfoldloven, 2009: § 3)  
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Registrering av biologisk mangfold på Statsbyggs eiendommer i 2018 
 

Tap av biologisk mangfold er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag og den viktigste 

årsaken er arealendringer. Derfor har Statsbygg i henhold til gjeldende miljøstrategi startet et arbeid med å 

kartlegge det biologiske mangfoldet på sine eiendommer. Kartleggingen omfatter viktige naturtyper (inkludert 

sjeldne og truede), sjeldne og truede arter, og fremmede arter som utgjør en trussel mot naturmangfoldet. 

Sommeren 2018 er det gjennomført registreringer på 50 eiendommer. 

 

Formål 
Hensikten med registreringen er at Statsbygg skal ha tilstrekkelig kunnskap om det biologiske mangfoldet på 

eiendommene til å kunne gjennomføre en forvaltning av uteområder som ivaretar eller øker det biologiske 

mangfoldet i tråd med Statsbyggs miljøstrategi. Denne rapporten gir et kunnskapsgrunnlag som skjøtsel kan 

bygge på.  

 

Kartleggingsmetodikk 
Ved kartleggingen av eiendommene ble følgende elementer registrert: 

• Viktige naturtyper for naturmangfold jfr. Miljødirektoratets veileder M-1102|2018 

• Sjeldne og truede arter jfr. Norsk rødliste for arter 2015 (Artsdatabanken) 

• Fremmede arter jfr. Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken) 

• Nøkkelbiotoper og nøkkelelementer som eks. livsløpstrær 

Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for all variasjon i norsk natur. Systemet bygger på tre 

hoveddimensjoner; håndtering av skala (fra landskapstype til livsmedium), naturtypeinndeling ved hjelp av 

standardiserte verdier, og et beskrivelsessystem som gjør det mulig å beskrive all variasjon i naturen. 

Miljødirektoratets veileder M-1102|2018 er gjeldende instruks for Kartlegging av Viktige naturtyper for 

naturmangfold etter NiN2 i 2018. Kartleggingen på Statsbyggs eiendommen er gjennomført i henhold til 

denne, med de tillegg som fremkommer av kulepunktene over. 

Kartleggingen har blitt utført ved eiendomsbefaringer i vekstsesongen 2018, og registreringer er gjort ved 

hjelp av applikasjonene "NiN-app" og "Arter", begge utviklet av Miljødirektoratet. 

Viktige naturtyper og artsobservasjoner som er gjort i forbindelse med prosjektet kan sees i NiNs 

innsynsløsning (http://nin.miljodirektoratet.no/) og artskart (https://artskart.artsdatabanken.no/). Det er 

oppgitt en NIN ID for hvert polygon som kan benyttes til å søke opp registreringene i innsynsløsningen.  

For mer informasjon om kartleggingsmetoden henvises det til følgende linker:  

https://www.artsdatabanken.no/NiN 

https://ninkartlegging.miljodirektoratet.no/Kartleggingsinstruks%2020180918.pdf  

 

 

 

  

http://nin.miljodirektoratet.no/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fartskart.artsdatabanken.no%2F&data=02%7C01%7Canna.naess%40ramboll.no%7C4393244cbb0447f910cd08d65ac60c18%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0%7C636796203989150741&sdata=LMUObqcCxNYC%2B4fOreSx6jy%2FdetG5alUlsMJpXcWTcY%3D&reserved=0
https://www.artsdatabanken.no/NiN
https://ninkartlegging.miljodirektoratet.no/Kartleggingsinstruks%2020180918.pdf
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Om eiendommen  
 

Høgskolen i Østfold (studiested Halden) ligger på Remmen i Østfold og har ca. 2500 studenter. Halden 

lærerskole ble etablert i 1963 i midlertidig leide lokaler i sentrum. Høsten 1973 flyttet lærerskolen inn i nybygg 

på Remmen. Nybygget bestod av lærerskole, gymnas og idrettsanlegg. Flere utvidelser ble gjort frem til 

«Høgskolen i Østfold» ble opprettet i 1994 som følge av høgskolereformen. Her inngikk de fem statlige 

høgskolene Halden lærerhøgskole, Østfold sykepleierskole, Ø. ingeniørhøgskole, Ø. distriktshøgskole og Ø. 

vernepleierhøgskole. Det nyeste tilbygget på Remmen ble ferdigstilt i juni 2006. I prosjektet inngikk 

rehabilitering av tidligere Chr. August videregående skole. Eiendommen består nå av bygningsmasse, 

parkeringsareal og parkområder på vestre halvdel, og et sammenhengende skogsområde i øst. Totalt er 

eiendommen på ca. 161 700 kvadratmeter. 

 

 

Figur 1: Høgskolen i Østfold ligger på Remmen nordvest for Halden sentrum (NiN web). 
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Figur 2: Flyfoto av eiendommen, 
med eiendomsgrenser inkludert 
buffersone (NiN-app). 

Figur 3: Basiskart over 
eiendommen, med 

eiendomsgrenser inkludert 
buffersone (NiN-app). 
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Viktige Naturtyper for naturmangfold 
 

Med viktige naturtyper menes her naturtyper som kan inneholde sjeldne og truede arter og vegetasjonstyper, 

spesielt artsrike områder eller andre habitater av stor verdi for naturmangfold. Hvilke naturtyper dette gjelder 

er definert i Miljødirektoratets instruks for Kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold etter NiN2 i 

2018. I tillegg kommer eventuelle nøkkelbiotoper og nøkkelelementer som det er vurdert hensiktsmessig å 

inkludere. 

 

 

Hule eiker 
 
Kartreferanse 
Polygon 1-6 i figur 4. 
 
Beskrivelse 
Det ble registrert seks viktige naturtyper for naturmangfold på eiendommen, alle av utvalgt naturtype hule 
eiker (tabell 1, figur 4). Fem av seks var registrert i Naturbase på forhånd. Ytterligere én er registrert, men ble 
ikke observert ved befaringen. Omkretsen eikene er oppgitt med i Naturbase er her satt i parentes. Vi hadde 
ikke tilgang til målebånd ved befaringen. Eikene er ikke synlig hule, men er over 2 meter i omkrets og faller 
dermed inn under definisjonen hul eik. Store gamle (og hule) eiker er utvalgt naturtype på grunn av rikt 
artsmangfold. Særlig er et stort antall arter av insekter, sopp og lav knyttet til hule eiker. For mer informasjon 
om naturtypen, se beskrivelsen i kartleggingsinstruksen. Se innsynsløsningen for NiN for informasjon om 
tilstands- og artsmangfoldsvurdering, samt bilder av lokaliteten. 
 
 
Tabell 1: Det ble registrert seks lokaliteter med utvalgt naturtype hul eik på eiendommen. 

Polygon Naturtype Beskrivelse NiN ID 

1 Hule eiker (76) Eik med ca. 220 cm omkrets FP1810048542 

2 Hule eiker (76) Eik med ca. 250 cm omkrets, Naturbaseregistrert (210) FP1810048552 

3 Hule eiker (76) Eik med ca. 250 cm omkrets, Naturbaseregistrert (315) FP1810048561 

4 Hule eiker (76) Eik med ca. 270 cm omkrets, Naturbaseregistrert (265) FP1810048571 

5 Hule eiker (76) Eik på over 300 cm omkrets, Naturbaseregistrert (370) FP1810048580 

6 Hule eiker (76) Eik på 200-250 cm omkrets, Naturbaseregistrert (250) FP1810048548 

 

Forslag til behandling / skjøtsel:  
Eikene bør ivaretas i henhold til DN-rapport 1-2012 «Handlingsplan for utvalgt naturtype hule eiker», og er 

gode kandidater til livsløpstrær. Området rundt eiketrærne bør holdes ryddig for å sikre at de får tilstrekkelig 

tilgang på sol og vann, og unngår konkurranse og mekanisk skade fra andre trær og busker som står for nært. 

Kroneavlastning eller sikkerhetsbeskjæring skal vurderes fremfor felling av trær som utgjør en sikkerhetsrisiko 

i parker og hager. Døde grener som kappes eller faller naturlig bør enten få ligge ved treet eller evt. samles på 

egnet sted («død ved deponi»).   
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Figur 4: Det ble registrert seks store gamle eiker (utvalgt naturtype) på eiendommen (NiN-app). 
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Figur 5: Utvalgt naturtype hul eik, polygon 5 i tabell 1 og figur 4. 
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Nøkkelelementer 
 

Livsløpstrær 
 

Kartreferanse 

Sirklene i figur 6. Punkt-ID samsvarer med tabell 2. 

 

Beskrivelse 
Mellom veien og høgskolen er en avlang eikelund med flere store fine eiker, og mange som har potensialet til 
å bli store på sikt. En rekke eik finnes også noe lengre øst, langs turstien som går fra høgskolen og ut mot 
sørøstre hjørne av eiendommen (pkt. 9). Nordøst for høgskolen stor to almer og en gruppe store fine osp (pkt. 
1 og 2), og på kollen mellom høgskolen og videregående står en stor eik (utvalgt naturtype). Nord på 
eiendommen står en gammel selje blant øvrig buskas. Mellom parkeringsplassen i nord og nordvest står en 
rekke seljer (6), og mellom de parallelle parkeringsplassene står en bøk og en alm som på sikt kan bli store og 
flotte (5 og 4). Piletreet i punkt 7 er delvis beskåret, men har god vitalitet. Trærne er videre detaljert i tabell 2. 
Store gamle trær er verdifulle naturtyper etter kartleggingsmetodikken i Direktoratet for Naturforvaltnings 
Håndbok 13 (2007), som har vært og er rådende metodikk frem til NiN-systemet dominerer.  
  

Tabell 2: Potensielle livsløpstrær observert på Høgskolen i Østfold utenfor Halden. 

ID Element Art Beskrivelse 

1 Livsløpstrær Alm (Ulmus glabra) To alm på ca. 40-50 og 50-60 cm i diameter 

2 Livsløpstrær Osp (Populus tremula) Område med mange store fine osp, figur 7 

3 Livsløpstre Selje (Salix caprea) Stor flerstammet selje, over 1 m i diameter ved basis 

4 Livsløpstre Bøk (Fagus sylvatica) Stor flerstammet bøk mellom parkeringsplassene 

5 Livsløpstre Alm (Ulmus glabra) Firestammet alm, ca. 40 cm i diameter 

6 Livsløpstrær Selje (Salix caprea) En rekke eldre seljer, noen flerstammede 

7 Livsløpstre Pil (Salix) Stor tostammet pil, hver stamme ca. 60 cm i diameter 

8 Livsløpstrær Eik (Quercus) 
Eikelund med et titalls store eik, hvorav fire er utvalgt 
naturtype (avmerket med stjerne), f.eks. fig. 5 

9 Livsløpstrær Eik (Quercus) 
Seks store mosegrodde eik langs tursti, på grensen til å 
oppfylle kravene til utvalgt naturtype, 50-60 cm i diameter, 
figur 7. I tillegg én eik med diameter over 63 cm (stjerne). 

 

 

Forslag til behandling / skjøtsel: 
Potensielle livsløpstrær (evighetstrær) bør ivaretas og skjøttes med hensikt om at de skal stå hele sin naturlige 

levetid. Gamle, store trær er viktige miljøelement og kontinuitetsbiotoper, særlig for arter som er sårbare 

ovenfor miljøforandringer. Området rundt trærne bør holdes ryddig for å sikre at de får tilstrekkelig tilgang på 

sol og vann, og unngår konkurranse og mekanisk skade fra andre trær og busker som står for nært. 

Kroneavlastning eller sikkerhetsbeskjæring skal vurderes fremfor felling av trær som utgjør en sikkerhetsrisiko 

i parker og hager. 
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Figur 6: Potensielle livsløpstrær ved Høgskolen i Østfold ved Halden (NiN-web).   
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Figur 7: En rekke store eik langs stien fra høgskolen mot 
sørvestre hjørne av eiendommen (pkt 9, tabell 2),  

og holt med mange store osper (pkt 2). 
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Skogteigen i øst med bekkedrag  
 

Skogteigen som strekker seg fra nord til sør og nesten dekker østre halvdel av eiendommen er på hele 47 000 

kvadratmeter totalt. Teigen avgrenses av bekken i øst og en grusvei langs campus i vest. Tresjiktet er meget 

variert fra nord til sør, mens feltsjiktet veksler mellom lågurt- og storbregne-varianter avhengig av 

fuktighetsnivå. Lengst sør finnes et belte med bjørk, osp, selje og eik ut mot lindealléen ved veien. Innenfor 

dette ligger et område med eldre granskog som avgrenses av det store søkket i terrenget. Her har næringsrik 

avrenning skapt en meget fuktig og frodig variant. Videre nord, mellom søkket sør for eikelunden og nordre 

ende av høgskolens bygningsmasse, består teigen av en blanding mellom edelløvskog og frisk boreal lauvskog. 

I tresjiktet finnes spisslønn, eik, selje, osp, bjørk, rogn, svartor, hassel, bøk og gråor. Noe gran finnes stedvis. 

Nord for høgskolens bygningsmasse går et diffust skille mot et belte med hogstmoden granskog rett øst for 

Chr. August vgs. Nord for blokkene tilhørende videregående, gjenopptas samme karakter som nevnte løvskog. 

Skogsområdet fremstår jevnt over som relativt gammel med naturlig preg. Foruten nær stier og parkområdet 

på campus har det vært lite ryddingsaktivitet. Det finnes jevnt over en god del liggende død ved, stedvis med 

store dimensjoner – både stormfellinger og trær felt av menneske nær sti (figur 9). Bekkedraget fremstår som 

godt skjermet og er sannsynligvis et viktig habitat for småfugl (figur 8). Det ligger en del død ved i og over 

bekken, noe som gir varierte habitat for vannlevende flora og fauna.  

 

Figur 8: Skogteigen i øst registreres ikke som viktig naturtype eller nøkkelbiotop, men er allikevel av verdi for biologisk mangfold 
på eiendommen og på lokal skala. 
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Figur 9: Skogteigen inneholder stedvis 
store mengder død ved i forskjellige 

nedbrytningsstadier. 
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Sjeldne og truede arter 
 

Med sjeldne og truede arter menes arter med risiko for å dø ut i Norge, og spesifikt arter som ble vurdert i en 

av følgende kategorier på norsk rødliste fra 2015: regionalt utdødd (RE), kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), 

sårbar (VU), nær truet (NT) og datamangel (DD).  

Det ble kun funnet to rødlistede arter på eiendommen. Alm (Ulmus glabra) og ask (Fraxinus excelsior) er begge 

vurdert som sårbare (VU) på grunn av sterk tilbakegang. Artene er viktige trær i edellauvskogen og beslektete 

skogtyper i låglandet. Tilbakegangen er hovedsakelig grunnet sykdomsepidemier forårsaket av sopp. Noen av 

forekomstene er markert i figur 10: tre store almer og en litt mindre ask. I skogteigen øst på eiendommen 

finnes spredte forekomster av begge treslag. 

Forslag til behandling / skjøtsel: 
Det etterstrebes at rødlisteartene på eiendommen bevares. Trær med potensial for å bli store bør skjøttes 

som livsløpstrær. 

 

 

Fremmede skadelige arter 
 

Med fremmede arter menes arter på Fremmedartslista 2018, tidligere kalt «Svartelista». Artene er vurdert 

med tanke på hvilken trussel de utgjør ovenfor naturmangfoldet, og følgende risikokategorier er inkludert her: 

potensielt høy risiko (PH), høy risiko (HI) og svært høy risiko (SE).  

Artene som ble funnet på eiendommen er listet opp i tabellen under og kartfestet i samme figur som de 

rødlistede artene (figur 10). 

 

Tabell 3: Fremmede skadelige arter observert på eiendommen. 

Art (N. navn) Vitenskapelig navn Risiko Observasjoner I kart 

Snøbær Symphoricarpos albus HI Hekk ved parkeringsplass i sør A 

Rognspirea Sorbaria sorbifolia SE Hekk ved parkeringsplass i sør, figur 11 B 

Klatrevillvin Parthenocissus quinquefolia HI Oppetter vegg i hjørne på bygg, figur 12 C 

Sprikemispel Cotoneaster divaricatus SE Én busk D 

Høstberberis Berberis thunbergii SE Én busk E 

Buskmure Dasiphora fruticosa PH Én busk F 

Rødhyll Sambucus racemosa SE 
Flere spredte forekomster ved hvert 
punkt, blant annet innimellom trær og 
buskas nordøst for parkeringsplassene 

G 

Kanadagullris Solidago canadensis SE 
Flere spredte forekomster ved hvert 
punkt, blant annet en god del planter på 
enga nord på eiendommen, figur 12 

H 

Platanlønn Acer pseudoplatanus SE 
Spredte forekomster i åpent område øst 
for Chr. August vgs. 

I 

Rynkerose Rosa rugosa SE 
Flere forekomster i grøft vest for veg ved 
eng i nord 

J 

Blankmispel Contoneaster lucidus SE 
Enkelte planter innblandet i hekk av 
prydepler 

K 
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Figur 10: Rødlistede arter og fremmede skadelige arter ved Høgskolen i Østfold (Arter-appen). 



16 
 

Enkelte forekomster av arter på fremmedartslista kan ha blitt oversett på grunn av manglende kjennetegn, 

slik som blomster og bær på hekkbusker. Buskarter og urter med kun grønt bladverk, eller der blomst og blader 

har visnet, er ofte vanskelige å artsbestemme. Det kan derfor være mørketall i kartleggingen av fremmede 

skadelige arter. 

Forslag til behandling / skjøtsel: 
De registrerte artene har høy og svært høy risiko for naturmangfold, og det er viktig å begrense eventuell 
spredning. De fleste forekomstene er relativt begrenset, og lokalitetene er stort sett omgitt av plen og harde 
flater. For eksempel er forekomstene av snøbær, rognspirea, klatrevillvin, sprikemispel, buskmure og 
blankmispel begrenset til opparbeidede hekkarealer og bed. Det kan vurderes å bekjempe artene siden det er 
antatt å være lite ressurskrevende, men siden spredningsfaren er lav er det ikke nødvendig. Forekomstene av 
rødhyll og kanadagullris har imidlertid sitt tyngdepunkt i mer naturlike omgivelser, og utkonkurrerer stedegne 
arter i lysåpne områder mot skog og eng. For eksempel er artene godt på vei til å ta over områdene øst for 
vgs.-bygningene, nordøst for parkeringsplassene og enga i nordvest. Her vil de fremmede skadelige artene kun 
ekspandere i utbredelse, og bekjempelse ville vært et godt tiltak dersom det finnes ressurser til det. 
Bekjempelse bør i så fall gjennomføres på våren/tidlig sommer (før frøsetting), og hele planten/busken 
inkludert rotsystem må fjernes. Lokalitetene må følges opp over flere år. I Fylkesmannens Handlingsplan mot 
fremmede arter i Østfold (se referanser) er det satt mål om å minimum stanse utbredelsen av kanadagullris 
lokalt, men på lengre sikt bekjempe arten over hele regionen. Rynkerose er prioritert utryddet kun i kystnære 
strøk og ved større ferskvanssjøer. Ved eventuell lokal bekjempelse, se kapitlet om anbefalte tiltak. 
 
Ved alt hagearbeid i nærheten av overnevnte arter og lokaliteter bør hageavfallet fraktes til kommunalt 
hageavfallsmottak eller annet godkjent behandlingsanlegg. Avfallet må pakkes godt inn før transport, og 
eventuelle redskaper benyttet i arbeidet bør renses for frø og plantedeler. 
 

 

Figur 11: Langs parkeringsplassen sør på eiendommen står en hekk med rognspirea. 
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Figur 12: Klatrevillvin oppetter et hjørne 
av høgskolebygningen, og spredte 
kanadagullris på enga i nordvest. 
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Vedlegg 1: Kart over eiendommer registrert i 2018 
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DEL I
• STATSBYGGS ANSVAR
• IDÉBANKENS FORMÅL
• POTENSIAL 

I dag består mange byggeprosjekter av homogene 
overflater	og	er	lite	tilrettelagt	for	variert	artshabitat.	
Utbyggingen	reflekterer	et	menneskesentrert	perspektiv,	
der	vegetasjon	er	valgt	ut	ifra	drifthensyn	og	estetikk.	
Heldigvis	finnes	det	mange	enkle	tiltak	som	kan	forbedre	
utomhusarealer	betraktelig.	Nye	bygg	må	ta	høyde	
for	dyr,	insekter	og	natur	som	en	målgruppe.	I	denne	
prosessen ligger et stort potensial for å skape identitet 
og	stedsutvikling	for	byggeprosjekter	og	lokalsamfunn.	
Tiltak for biologisk mangfold kan i mange tilfeller bedre 
flere	aspekter,	som	f.eks.	møteplasser,	folkehelse	og	
overvannshåndtering.	

For å oppnå levende lokalsamfunn og ivareta biologisk 
mangfold	må	vegetasjon	bli	en	større	del	av	driften.	
Dette vil også ha kvalitative ringvirkninger for brukerne 
av	byggene,	og	også	lokalsamfunnet	som	opplever	
eiendommene	utenfra	og	bidra	til	økt	trivsel.	

Tap av biologisk mangfold er en av de største 
miljøutfordringene	verden	står	overfor	i	dag.	
Den største årsaken er nedbygging av habitat for 
viktige	arter	som	bidrar	til	økosystemtjenester.	
Norge har forpliktet seg til å bevare klodens 
biologiske mangfold gjennom FN-konvensjonen 
for	biologisk	mangfold.	Statsbygg	eier	i	dag	mange	
eiendommer	med	store	utomhusarealer,	og	har	
som et mål i miljøstrategien å bidra til et levende 
lokalmiljø.	Dette	innebærer	å	ivareta	verdier	for	
biologisk	mangfold,	både	i	eksisterende	prosjekter	
og	å	tilrettelegge	for	det	i	nye	prosjekter.		

Byggeprosjekter i Statsbygg har krevd nedbygging 
av	arealer	og	vil	også	gjøre	det	i	framtiden.	
Samtidig	finnes	det	et	stort	potensial	i	å	forbedre	
forvaltningen av utomhusarealene for å øke det 
biologiske	mangfoldet.		

STATSBYGGS ANSVAR

Innhold
DEL I INTRODUKSJON      3
 Statsbyggs samfunnsansvar    3
	 Potensial	 	 	 	 	 	 4
 Idébankens formål 

DEL II TILTAK FOR ØKT BIOLOGISK MANGFOLD  5
 Bevaring av eksisterende naturverdier og 
 bekjempelse av fremmedarter    6
 Etablering av nye habitat for biologisk mangfold  7
 Skjøtsel       11 
 Kunnskapsformidling     14
 
DEL III CAMPUS HALDEN     17
 Dagens situasjon      18
 Områdeanalyse      19
 Bevare eksisterende biologisk mangfold og
 bekjempelse av fremmedarter    22
 Habitat for dyr og romdannende elementer  24
 Sirkulær drift      28
 Kunnskapsformidling og merverdi    30

DEL IV INDIKATORER OG MÅLBAR GEVINST   32

KILDER        35 V

32



Denne idébanken har som hovedmål å danne et 
kunnskapsgrunnlag om tiltak for biologisk  
mangfold	som	verktøy	for	stedsutvikling.	Den	skal	
gjøre	det	enkelt	å	finne	konkrete	tiltak	som	kan	
tilpasses	hvert	prosjekts	forhold,	og	vise	hvordan	
tiltakene kan bidra positivt til romdannelse og 
nytte for dyr og mennesker som bruker og 
drifter	en	eiendom.	Ved	å	øke	nytteverdien	av	
utomhusarealer utnyttes eiendommer bedre og 
risikoen	for	videre	nedbygging	reduseres.	Slik	kan	
vi	sørge	for	bevaring	gjennom	bruk.		

IDÉBANKENS FORMÅL

Hvilke tiltak som settes i gang bør ses 
i sammenheng med det eksisterende 
naturverdiene	i	det	gjeldende	området.	Ved	
skjøtsel av naturarealer er det viktig å tilpasse 
seg de lokale naturforholdene og stedets 
egenart.	Slik	kan	man	sikre	tiltak	vil	ha	virkning	
og	unngå	feilgrep	som	forverrer	situasjonen.	
Feildyrking av planter kan føre til at eksisterende 
biologisk mangfold blir utkonkurrert av innførte 
planter.		

I 2020 var 166 av Statsbyggs eiendommer 
kartlagt	for	deres	biologiske	mangfold.	Denne	
kartleggingen bør følges opp med tiltak for 
ivaretakelse og økning av biologisk mangfold 
som	presenteres	i	denne	idébanken.		

Mange eiendommer består i dag av store 
homogene	overflater	uten	naturverdi,	men	med	
stort potensial for økt nytteverdi:  

Takarealer – uutnyttede takarealer absorberer 
varme	og	har	stor	tilgang	på	lys.	Disse	kan	
utnyttes	til	solenergi,	brukes	til	dyrking	og/eller	
regnvannslagring	og	overvannshåndtering.		
 
Harde bakkeflater –	asfalterte	plasser,	
parkeringsplasser	og	lignende.	Slike	flater	kan	
i mange tilfeller erstattes eller forbedres med 
vegetasjonsdekke.		
 
Kortklipte gressplener – har en fattig 
artssammensetning	og	ofte	lite	bruksnytte.		

Det er behov for større fokus på skjøtsel:  

Utmark – trær og landskap bør skjøttes i tråd med 
langsiktig bevaring av artmangfold 

Fremmedarter – det er lite kjennskap til eller fokus 
på bekjempelse av fremmede arter 

Manglende kunnskap – for lite fokus på temaet 
gjør at institusjonen har lite kunnskap om verktøy som 
bidrar	til	økt	biologisk	mangfold.	

Slike utfordringer må ses i sammenheng med 
eiendommens	forhold.	Dette	illustreres	med	
mulighetsstudiet	for	Høyskolen	i	Østfold,	Campus	
Halden.	Mulighetsstudien	tar	i	bruk	mange	av	
tiltakene	i	idèbanken,	mens	andre	tiltak	blir	utelatt	da	
det	ikke	er	geografisk	egnet.		

POTENSIAL

Inngangspartiet til Høyskolen i Halden. Foto: Statsbyss
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DEL II

Den følgende lista vil ta for seg tiltak som kan 
øke	det	biologiske	mangfoldet.	Tiltakene	vil	i	del	
3	bli	illustrert	med	Campus	Halden,	Høyskolen	i	
Østfold	og	vise	hvordan	flere	tiltak	sammen	kan	
skape	stedsutvikling.	Med	dette	som	praktisk	
eksempel vil det også illustrere at ikke alle tiltak 
passer	alle	steder.	

• BEVARING AV EKSISTERENDE MANGFOLD OG 
BEKJEMPELSE AV FREMMEDARTER

• ETABLERING AV MANGFOLDIGE HABITAT
• SKJØTSEL
• KUNNSKAPSFORMIDLING

54



Bevaring av eksisterende 
naturverdier og bekjempelse

 av fremmedarter

For alle tilfeller er det essensielt å: 

• Skjøtte det eksisterende mangfoldet 
riktig

• Bekjempe fremmedarter og 
svartelista arter  

Å bevare eksisterende naturområder 
uavhengig av vernestatus er det 
viktigste tiltaket for å sikre biologisk 
mangfold.	Nedbygging	av	habitat	
er	hovedårsaken	til	tap	av	arter,	og	
bevaring er derfor det enkleste og 
mest	effektive	tiltaket.	Særlig	er	det	
viktig å ivareta områder for truede arter 
og naturtyper som bidrar til viktige 
økosystemtjenester.		

Bevaring av eksisterende 
artsmangfold er den beste måten å 
sikre stedegne arter, og krever lite drift 
og kostnader.  

Det må prioriteres å bekjempe 
svartelistede	arter,	da	dette	utgjør	
en	stor	risiko,	og	kan	utrydde	det	
stedegne	artsmangfoldet.	I	tillegg	bør	
det legges til rette for at det biologiske 
mangfoldet	kan	økes,	gjennom	
etablering	av	nytt	habitat.

Hvordan:  

Hvilke naturforekomster som 
befinner	seg	i	et	område	finnes	i	
rapporten for biologisk mangfold på 
den	gjeldende	eiendommen,	der	det	
er	kartlagt.	Øvrig	kan	det	søkes	opp	i	
artsdatabanken.no.		

Utmark må skjøttes til det beste for 
det biologiske mangfoldet for den 
gjeldende naturtypen i området for 
å	opprettholde	landskapet.	Avhengig	
av	naturtype/landskap	kan	det	f.eks.	
være	beiting,	trepleie	eller	slåing.		

Foto: Statsbygg 6



Etablering av nye habitat for 
biologisk mangfold

GRØNNE TAK OG VEGGER
Tak	og	vegger	med	harde	flater	tilfører	lite	biologisk	mangfold.	I	dag	dekkes	mange	grønne	tak	i	
sedum,	som	gir	et	begrenset	biologisk	mangfold.	Overflatene	kan	istedenfor	vegeteres	med	stedegne	
arter.	Det	bør	i	større	grad	brukes	biotoptak	med	tykkere	jordlag	som	tillater	et	større	plantemangfold	
å	vokse.	Slik	vil	også	flere	insekter	trives.	Med	biotoptak	kan	det	tilrettelegges	for	vekst	av	bestemte	
naturtyper	og	arter	som	tilpasser	seg	behovet	og	nærmiljøet.	Biotoptak	egner	seg	i	større	grad	for	
vannlagring	og	gir	mulighet	for	vanning	i	tørkeperioder	(Gulden,	2019).		

Bildet	på	denne	siden	viser	taket	på	Vega	Scene	i	Oslo,	plantet	med	stedegne	arter	med	frø	samlet	fra	
ville	vekster	langs	Oslofjorden.	

Foto: Solveig Nygaard Langvad 76



FRODIGERE PARKERINGS- 
ANLEGG

LIVSLØPSTRÆR
Det bør utvelges bestemte trær til å skjøttes som 
livsløpstrær.	Jo	eldre	et	tre	blir,	desto	viktigere	
egenskaper	får	det	for	det	biologiske	mangfoldet.	
Grove	trær	med	døde	greiner,	hulrom	og	sprekker	
skaper godt grunnlag for svært mange arter 
(Stener,	2019).	

Både dominerende og sjeldne treslag kan utpekes 
som	livsløpstrær.	Særlig	edelløvtrær	bør	etterstrebes	
representert.	Livsløpstrærne	skal	primært	velges	
blant	de	eldste	trærne.	De	skal	bli	stående	også	når	
treet	dør	og	bli	liggende	til	de	brytes	ned,	slik	at	de	
får	gjennomført	hele	sitt	naturlige	livsløp.	

Parkering med hardt dekke kan i mange tilfeller 
vegeteres i større grad for å tilrettelegge for 
pollinering	og	habitat.	Trær	som	selje,	spisslønn,	rogn	
og	lind	er	pollinerende	og	gir	også	skygge	for	biler.	
Eik	er	hjem	for	stort	biologisk	mangfold.	Det	må	
sikres tilstrekkelig med plass under bakken for å skape 
gode	vekstforhold	for	trærne.	Videre	bør	mellomrom	
på	parkeringene	beplantes.	Dersom	det	er	overbygd	
tak	over	parkeringene,	bør	tak	beplantes.		

Bakkeparkering med hardt dekke beslaglegger store 
arealer og utgjør negativ utvikling for biologisk 
mangfold.	Det	bør	etterstrebes	å	redusere	harde	
flater	og	parkeringsplasser	der	det	er	mulig.	Parkering	
kan vurderes lagt under bakken eller i parkeringshus 
på	flere	nivåer	for	å	frigjøre	bakkeplan.			

Illustrasjon: Studio Bellisi Giuntoli 

Foto: Anne Sverdrup-Thygeson
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ETABLERE BLOMSTERENG

POLLINATORVENNLIG
BEPLANTNING

Markblomster	skaper	habitat	for	humler,	
sommerfugler	og	andre	insekter.	Blomsterenger	
er	et	fleksibelt	element	som	kan	dyrkes	i	
næringsfattig	jord.	Det	teppedannende	uttrykket	
gjør det mulig å utforme uteområder gjennom 
planlagte blomsterfelt og trimming av stier og 
kantdefinisjoner.	Blomsterenger	egner	seg	også	
godt	i	skråninger	og	andre	ubrukte	«mellomrom».	
Slike enger skjøttes ved å slås en til to ganger i 
året.	Varierte	blomstersammensetninger	gir	større	
artsmangfold.		

Det bør velges planter som er gode pollen- og 
nektarkilder	for	bier,	sommerfugler	og	andre	
pollinatorer.	Plantene	bør	blomstre	fra	tidlig	
vår	til	sen	høst,	eventuelt	at	det	plantes	ulike	
typer som blomstrer til hver sin tid gjennom 
sesongen.	Blomstermeny.no	gir	en	oversikt	over	
pollinatorvennlige	villblomster,	sommerblomster,	
ville	busker,	hagebusker,	stauder	og	trær.	

Riktig valg av vegetasjon og planter som 
er motstandsdyktige reduserer behovet for 
sprøytemidler og skaper bedre miljø for biologisk 
mangfold.

Foto: Anne Holter-Hovind

 Foto: Anna Lind Lewin 98



FUGLEKASSER,	EKORNHUS	
OG FLAGGERMUSKASSER

ANLEGGE DAM

Foto: Anne Holter-Hovind

Å	sette	opp	fuglekasser,	uglekasser,	ekornhus,	
flaggermuskasser	og	insektshotell	er	et	enkelt	og	
rimelig	tiltak	for	å	skape	liv	på	utearealer.	Det	er	stor	
bolignød	blant	flaggermus,	og	en	flaggermuskasse	er	
ikke	mer	komplisert	å	sette	opp	enn	en	fuglekasse.		

Oppsetting	av	kasser	er	fleksible	tiltak	som	kan	
brukes til å gi et område en identitet og bli et sted 
både voksne og barn oppsøker for å speide etter 
beboerne.	Kasse	bør	settes	opp	i	skogen,	men	kan	
også settes opp på andre utearealer og utgjøre 
«Fuglestien»,	«Flyvelunden»,	«Ekorntoppen»	eller	
lignende.	Oppsetting	og	området	kan	knyttes	til	
eiendommens	funksjon,	f.eks.	til	friluftsundervisning,	
grunnskoleutdanning,	naturforvaltning	osv.	

Dammer skaper avgrensede habitater og kan huse 
alger,	plankton,	amfibier,	fisk	og	insekter.	Mange	
dammer	har	blitt	drenert,	grodd	igjen	eller	blitt	bruk	
til	deponi	for	avfall.	Dammer	er	også	et	verktøy	for	
overvannshåndtering og passer på lavtliggende 
områder	med	vanntilføring.	De	geografiske	
forholdene vil i stor grad være determinerende 
for	hvorvidt	en	dam	er	egnet	som	tiltak.	Videre	vil	
dammer kunne bidra som et estetisk element og en 
arena	for	lek	og	læring.	

Foto: Norsk Naturarv

Foto: Grete Lindseth
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SIRKULÆR DRIFT
Sirkulær drift av uteområder innebærer 
å skape minst mulig avfall som går ut av 
tomten.	Dette	gjøres	ved	å	utnytte	ressursene	
på	tomten	på	ny,	enten	til	samme	funksjon	
eller	på	en	ny	måte.	Slik	reduseres	også	

behovet for å kjøpe og ta inn nye ressurser 
og	man	beholder	næringsstoffer	på	tomten.	
Dette	krever	mer	arbeid	på	stedet,	men	vil	
på	en	annen	side	redusere	transportutslipp,	
arbeid og kostnader

Skjøtsel

Foto: Statsbygg 1110



UTNYTTELSE AV AVFALL
Ved	å	etablere	kompost	på	eiendommen	kan	løv,	
avkapp,	matavfall	og	annet	organisk	nedbrytbart	
materiale bidra til habitat for insekter og mikroorga-
nismer.	I	tillegg	vil	det	sørge	for	at	jorda	binder	mer	
karbon	(Bolan	m.fl.,	2012).

Komposten vil bli til næringsrik jord som kan bru-
kes	til	opparbeidelse	av	tomten.	Ved	å	kompostere	
sørger man for at den lokale næringen forblir på 
tomten,	fremfor	å	transportere	vekk	tomtens	orga-
niske materiale og kjøpe inn jord hentet fra et annet 
område.		

Avkapp fra trær samles og utnyttes 
som	materiale	til	å	bygge	kvistranker,	
inngjerding,	kompostbinge	eller	lignende.	
Slike ranker skaper habitat for insekter og 
bidrar	som	romdannende	elementer.	

Foto: Statsbygg

Foto: SIMAS IKS
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SAUEBEITE OG 
HERSING

VARIERT KLIPPEHØYDE
Der det er behov for gressplen kan gresset med 
fordel	vokse	seg	lengre	enn	det	ofte	gjøres	i	dag.	
Høyere	gress	gir	mer	artsmangfold.	Klippelengder	
på gress kan varieres og roteres på ulike felt for 
hvert	år.	

Slåttemark og blomsterenger må skjøttes for å 
opprettholde	artsmangfoldet.	Dette	gjøres	ved	å	
ta slåtten en til to ganger i året og gjerne sørge 
for	etterbeite.	Slåttemark	skal	ikke	gjødsles!

ERSTATTE PLENKLIPP 
MED ÅRLIG SLÅTT

På store uteområder kan det tilrettelegges 
for	beite	for	sau	og	geit.	Beitemark	bidrar	
til økt biologisk mangfold ved å holde 
kulturlandskap i hevd der det i dag gror igjen 
(Wehn,	Johansen	og	Hovstad,	2016),	eller	ved	
å etablere beitemark på områder som i dag 
består	av	homogene	overflater.	Beitedyr	fører	
til vekstvilkår for sjeldne planter og bidrar til 
habitat	for	insekter	og	sopp.	Etterbeite	av	
slåtteng bidrar til en frodigere eng det neste 
året.		

Beitedyr bidrar i tillegg til trivsel for 
mennesker	og	gir	byggeprosjekter	identitet.		

Det bør velges riktig sauerase etter tomtens 
og	byggets	formål.	Raser	som	gammelnorsk	
sau og gammelnorsk spælsau er sparsomme 
i drift og klarer seg ofte ute hele året 
(avhengig	av	landsdel	og	klima),	og	krever	
lite	klipp.	

 Foto: Små Landskap

Foto: Statsbygg
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Kunnskaps-
formidling
Verdien vi tillegger naturen avhenger av at vi forstår 
viktigheten	av	deres	tjenester.	Dersom	kunnskapen	
om biologisk mangfold ikke opprettholdes og økes 
vil	risikoen	for	nedbygging	bli	større.	Prosjekter	
etablert de siste tiårene har ikke hatt tilstrekkelig 
søkelys	på	biologisk	mangfold,	og	store	mengder	
utearealer	er	utformet	med	vekt	på	driftseffektivitet	
og	estetikk.	Mange	opplever	derfor	at	standarden	
for	vedlikehold	er	velstelte	og	planlagte	anlegg,	
med kortklipt gress og «rene» bed uten ugress og 
viltvoksende	arter.	Markblomster	og	høytvoksende	
gress kan dermed bli oppfattet som ukjemmet og 
forsømte	arealer.		

Kunnskapsformidling av hvorfor tiltakene 
gjennomføres	og	deres	effekter,	er	derfor	
nødvendig	for	å	tillegne	de	en	verdi.	Tidligere	
eksempler på vegetasjonsetablering som har hatt 
mål om å restaurere habitat for biologisk mangfold 
har	vist	at	uten	formidling	om	målet,	ble	det	rufsete	
uttrykket opplevd som uferdig og rotete (Aas og 
Qvenild,	2010).	Brukere	har	ofte	en	oppfattelse	
av at restaurering og oppgradering av anlagte 
grøntområder	innebærer	striglede	parker	og	bed.	
Kommunikasjon om mål og tiltak viser seg derfor 
høyst nødvendig for at brukere skal få forståelsen 
og	gleden	av	naturen	og	tillegge	den	verdi.		

Foto: Statsbygg

Foto: Statsbygg
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INFORMASJONSSKILT

KUNSTINSTALLASJONER

DRIVHUS OG PARSELLHAGER
Dyrking gir førstehåndserfaring med 
økosystemtjenester.	Drivhus	og	parsellhager	kan	i	
tillegg	brukes	som	oppholds-	og	rekreasjonsareal.	
Det	kan	legges	opp	til	sambruk	med	sittegrupper,	
kafèdrift,	møterom	og	lignende.	Avhengig	
av	byggets	formål,	kan	drift,	dyrking	og	bruk	
tillegges	kantinen,	studenter	etter	utdanning	
(f.eks.	grunnskoleutdanning,	biologi,	folkehelse	
o.l.),	linjeforeninger,	organisasjoner	eller	en	egen	
driftsenhet.	Det	bør	tilrettelegges	for	opphold	for	
allmennheten.	Slike	hager	kan	bidra	til	et	grønt	
rekreasjonsrom og bedre mental helse også for de 
som	ikke	dyrker.	

Romskapende elementer som skulpturer og 
møbler som tilpasser seg naturen og det 
biologiske mangfoldet skaper habitat og formidler 
nødvendigheten	av	at	vi	tilpasser	oss	naturen.	
Kunstformen	stedskunst(land	art)	bruker	naturen	
som hovedrolle og fokuserer på forholdet mellom 
mennesker	og	natur.		

Store trær og døde stammer kan brukes til lek og 
sitteelement.

I Slottsparken og Botanisk Hage er det skapt habitat 
for	insekter	i	kunstverk	av	pil	laget	av	Tom	Hare.

Det bør opplyses om det eksisterende biologiske 
mangfoldet	i	området	og	tiltak	som	gjøres.	
Opplysning om verdien av både større naturområder 
og mindre bed og arter vil endre oppfatningen av 
det.		

Særlig har det vist seg et behov for å opplyse om 
blomsterenger og slåttemark som et aktivt tiltak for 
biologisk	mangfold,	slik	at	det	ikke	oppfattes	som	
ustelt	plen	og	blir	tråkket	på.		

Foto: Statsbygg

Foto: Axel Dalberg Poulsen

Foto: Terrie Schweitzer 1514



Rom innendørs og utendørs kan knyttes til navn fra 
naturen.	Ved	å	benevne	de	stedegne	naturkarakterene	
i	et	område	kan	det	få	økt	verdi,	da	det	bevisstgjør	

NAVN OG IDENTITET

Foto: Cabe

på	hva	som	finnes	i	området.	F.eks.	«Eiketoppen»,	
«Fuglesvingen»,	«Moseskogen».	
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DEL III

Caseområde 

Campus Halden
Høyskolen i Østfold

• DAGENS SITUASJON OVERORDNET
• BEVARE EKSISTERENDE BIOLOGISK  

MANGFOLD
• HABITAT FOR DYR OG ROMDANNENDE 

ELEMENTER
• SIRKULÆR DRIFT
• KUNNSKAPSFORMIDLING OG MERVERDI

1716



1 - Nordenga

2 - Naturvernområde

3 - Parkering

4 - Fotballbane
5 - Eiketoppen

6 - Friluftssvingen

8 - Bibliotekstaket

9 - Storplena

Dagens situasjon 
Campus Halden har som en del av deres 
campusutviklingsplan et ønske om å øke det 
biologiske	mangfoldet.	Dette	mulighetsstudie	
foreslår å bruke tiltak fra idébanken til stedsutvikling 
i	tråd	med	andre	behov	i	campusutviklingsplanens,	

deriblant	flere	møteplasser	utendørs.	

I dag består campus av mange homogene arealer som 
har	liten	bruksnytte	for	mennesker,	dyr	og	natur.	I	disse	
arealene	ligger	det	store	potensialer.	

18



OMRÅDEANALYSE

1

2
3

4 5 6

7

8

9

3	-	Parkeringsarealet	har	kapasitet	til	837	biler.	Den	
foreslåtte kommuneplanen stiller krav om 161-644 
for	høyskolen	(uten	studentboliger).	Et	mangelfult	
kollektivtilbud	utgjør	likevel	knapphet	om	plassene.

1	-	Nordenga	er	området	helt	nord	på	Campus.	Det	
store	areal	består	i	dag	av	gressplen	og	blir	lite	brukt.	
Eldre	bilder	viser	at	det	tidligere	var	dyrkamark	her.		

2 - Naturvernområdet i Remmendalen som 
er et bekkedrag i øst består av arter med stor 
forvalningsinteresse.	Edelløvskogen	inneholder	et	rikt	
dyre-	og	fugleliv.

Foto: Statsbygg

Foto: Statsbygg

Foto: Statsbygg
1918



4 - Nord for høyskolebygget ligger en fotballbane 
og	volleyballbane.	Disse	er	hyppig	brukt.

5 - Eiketoppen ligger på en høyde mellom høysko-
len	og	studentboligene.	Stedet	er	har	en	steinalder-
gravhaug	(R),	en	hul	eik	og	er	et	attraktivt	område	
med	bålplass	for	studentene.	

6	-	Friluftssvingen	har	flere	bålplasser	og	ligger	ved	
naturvernområdet.

Foto: Statsbygg

Foto: StatsbyggFoto: Statsbygg

OMRÅDEANALYSE

20



Foto: Statsbygg

Foto: Statsbygg

8	-	Bibliotekstaket	er	et	flott	utkikkspunkt	og	
samlingspunkt.	Området	er	mye	brukt	av	studenter	
og	ansatte	til	opphold.	Taket	består	per	i	dag	av	grå	
flater.	

7	-	Hovedinngangen	består	av	grå	flater	med	innslag	
av	felt	med	alperips	og	spisslønn.	Store	deler	av	
området	brukes	som	parkeringsplass.

9	-	Storplena	er	for	de	fleste	det	første	møte	
med høyskolen og består i dag av ca 12 mål 
med	gressplen.	Plenarealene	oppleves	tomme	
og	er	lite	funksjonelle.	

Foto: Statsbygg

Foto: Statsbygg

Foto: Statsbygg

OMRÅDEANALYSE
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Bevare eksisterende 
biologisk mangfold og 
bekjempelse av fremmedarter

Remmendalen er av nasjonal
forvaltningsinteresse med dets edelløvskog og 
rike	fugleliv.	Området	har	høy	økologisk	verdi	
og utgjør et viktig element for landskapet på 
campus	med	sin	tette	vegetasjon.	Den	frodige	
skogen gir tilgang på et pusterom i en digital 
hverdag og egner seg som turområde for både 
brukere	av	høyskolen	og	lokalbefolkning.	
Remmendalen må bevares og skjøttes for å 
bevare	det	eksisterende	mangfoldet.		

Foto: Statsbygg
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I kartleggingen av biologisk mangfold på HiØ 
2018	gjort	av	Rambøll	for	Statsbygg	finnes	råd	for	
hvordan det biologiske mangfoldet på området 
bør	forvaltes.	

På	campusområdet	finnes	6	hule	eiker,	
kategorisert	som	«utvalgt	naturtype».	Disse	skal	
forvaltes etter DN-rapport 1-2012 «Handlingsplan 
for	utvalgt	naturtype		hule	eiker».	Eikene	bør	også	
utpekes	som	livsløpstrær.

Øvrig på campus er alm og ask sårbare for 
utrydding.	

BEKJEMPELSE AV 
FREMMEDARTER
I	overnevnte	rapport	finnes	en	liste	over	
fremmedarter	på	tomten.	Disse	forekomstene	truer	
den	eksisterende	vegetasjonen	og	må	fjernes.		
Kartet	viser	forekomsten	av	fremmedarter.	
For Campus Halden gjelder dette for artene:
snøbær,	rognspirea,	klatrevillvin,	sprikemispel,	
høstberberis,	buskmure,	rødhyll,	kanadagullris,	
platanlønn,	rynkerose	og	blankemispel.

BEVARING AV ARTER

Tegnforklaring
Naturvernområde

Fremmedarter
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Habitat for dyr og 
romdannende elementer
BLOMSTERENGER
Store deler av tomten består av næringsfattig jord 
og	egnes	godt	som	blomstereng.	Storplena	er	i	dag	
dårlig utnyttet og består kun av gressplen som ikke 
er	tilrettelagt	for	opphold.	Blomsterenger	kan	her	
brukes	som	et	romskapende	element	for	å	definere	
møteplasser	og	gangakser.	Det	foreslås	å:	

• Så blomstereng for å transformere Storplena 

• Så blomstereng på øvrige ubrukte arealer som 
grøftekanter	og	mellomrom.	

POLLINATORVENNLIG 
BEPLANTNING AV STAUDER 
OG TRÆR
Det er store plenarealer og tomme rom på 
tomten i dag som kan beplantes med 
pollinatorvennlige	stauder	og	trær.	Dette	kan	
bidra til å gi hvert område en rikere identitet og 
stedfølelse.	Det	foreslås	å: 

• Etablere en pollinatorvennlig trelund på  
storplena for å skape en møteplass og  
gangakser	gjennom	blomsterengen. 

• Erstatte alperipsfelt foran hovedinngangen til 
høyskolebygningen med pollinatorvennlige 
bunndekkere. 

• Beplante øvrige områder for å gi et rikere 
artsmangfold.

Det	finnes	i	dag	flere	fuglekasser	spredt	på	
campus.	Kasser	og	hus	for	dyrelivet	kan	ytterligere	
brukes	som	et	romskapende	element.	
Det foreslås å:  

• Etablere «Fuglestien» mellom fotballbanen og 
parkeringsplassen ved å sette opp fuglekasser 
langs	trærne	på	begge	sider. 

• Etablere	ekornhus	på	Eiketoppen.

• Det	kan	øvrig	settes	opp	flaggermuskasser	og	
insektshotell.		

• Bygging og oppsetting av kasser gjøres 
gjennom	undervisning	på	lærerutdanningen,	
f.eks.	i	friluftsfag	og	kunst	og	håndtverksfag.	

HUS FOR DYR OG INSEKTER

Illustrasjon: Statsbygg
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FRODIGERE 
PARKERINGSANLEGG

De få trærne på parkeringsplassen i dag er spede 
og	ser	ikke	ut	til	å	ha	tilstrekkelig	vekstvilkår.	
Beplantningsarealet	må	forbedres	under	bakken,	og	
vegetasjonen	over	bakken	kan	økes.	Større,	friske	
trær	vil	gi	økt	biologisk	mangfold	og	skygge	for	biler.		

Parkeringsplassenes	harde	overflater	reduserer	det	
biologiske	mangfoldets	habitat.	Det	bør	innføres	
tiltak	for	å	redusere	behovet	for	disse	flatene,	slik	at	
det	ikke	må	ytterligere	bygges	nye	parkeringsplasser,	
slik	trenden	har	vært	de	siste	årene.	Målet	bør	være	
å	reversere	og	omdisponere	disse	flatene	til	mer	
arealeffektiv	bruk	for	mennesker	og	dyr.		

Det foreslås å: 

• Forbedre vekstvilkårene for vegetasjon under 
bakken.	Det	må	sikres	at	det	er	tilstrekkelig	
vanntilførsel	og	plass	for	rotvekst.		 

• Etablere ny vegetasjon i form av løvtrær og 
bunndekkere 

• Innføre tiltak for å redusere behovet for 
parkeringsplasser 

Foto: Cleanwaternashville 2524



LIVSLØPSTRÆR
Det	bør	utpekes	flere	livsløpstrær,	slik	at	det	skapes	
nye habitater som det biologiske mangfoldet i 
dagens	hule	eiker	har	et	sted	å	flytte	når	disse	eikene	
brytes	ned	i	fremtiden.	Potensielle	livsløpstrær	
er utpekt i kartleggingen av biologisk mangfold 
på tomten som ble gjort i 2018 av Rambøll for 
Statsbygg.	Det	foreslås	å:		

• Utpeke	flere	livsløpstrær	etter	anbefaling	fra	 
kartleggingen i 2018 

Tegnforklaring
Selje
Bøk
Alm

Eik
Osp

Pil

Enkelttre

Treklynge

Foto: Rambøll
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GRØNNE TAK OG VEGGER
Store deler av høyskolebyggets tak brukes til 
solcellepaneler.	Bibliotekstaket	er	dedikert	til	opphold,	men	
består	i	hovedsak	av	betongflater	og	har	ingen	vegetasjon.	
Det foreslås å:  

• Dyrke på uutnyttede arealer på taket  

• Skape «Kunnskapstaket» på bibliotekstaket ved å 
etablere vegetasjon for biologisk mangfold og formidle 
om tiltaket og om andre forskningsprosjekter 
  

• Vestsiden av trappen opp til kunnskapstaket kles 
med6hengeplante ned betongveggen

Illustrasjon: Statsbygg 2726



Sirkulær drift

LOKAL KOMPOSTERING

6 - Friluftssvingen

Avkapp	fra	trær	samles	opp	og	bevares	på	området.	
Det rustikke utseende egner seg i det mer skogspregede 
området	av	tomten,	men	bør	holdes	utenfor	
naturvernområdet.	Det	foreslås	å:	

• Etablere	kvistranker	i	friluftsvingen.

KVISTRANKER

Kompostering av hageavfall og annen organisk materiale 
kan	legges	til	området	øst	for	høyskolebygningen.	Her	er	det	
skogspreget	og	er	lett	tilgjengelig	for	kjøretøy.

Foto: Statsbygg 28



SAUEBEITE OG HESJING
Tomten	er	en	tidligere	landbrukstomt,	og	med	
Østfold som en stor landbrukskommune er 
sauehold	et	hjemlig	element.	Det	har	tidligere	
vært sauebeite utenfor Palmehaven
	(Friluftssvingen),	der	det	har	vært	en	utfordring	
at	sauene	rømmer.	Sauer	har	derimot	en	viktig	
funksjon	for	det	biologiske	mangfoldet.	I	tillegg	
vil tiltaket bidra til økt trivsel blant studenter og 
ansatte.	Det	foreslås	å	vurdere	nytt	sauehold	med	
nye	metoder	for	inngjerding.	Sauehold	kan	gjøres	
i	samarbeid	med	nærliggende	gårder.	

Det foreslås å:  

• Etablere	sauebeite	utenfor	Palmehaven/ 
Friluftssvingen

• Etablere sauebeite på Nordenga 

• Slåtten	tørkes	og	samles	til	vinterfôr.	Det	kan	settes	
opp	hesjestativ	og	lagring	på	SiØ-sletta.	
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Kunnskapsformidling og 
merverdi

Storplena	har	i	dag	behov	for	et	mer	definert	
uttrykk.	Adkomsten	fra	Svinesundveien	gjør	
storplena svært synlig som et mottakende element 
og	er	med	på	å	danne	helhetsinntrykket	av	campus.	
Visuelle elementer vil være godt synlig på storplena 
og	være	med	på	å	gi	plenen	karakter.		

Det foreslås å: 

• Sette opp kunstverk med habitat for biologisk 
mangfold på storplena

KUNST OG NATURTILPASSEDE 
ELEMENTER

DRIVHUS
Sletta mellom de nordligste parkeringsplassene 
er	i	dag	lite	utnyttet.	Her	kan	det	
opprettes et samlingspunkt kombinert 
med	dyrking.	Dyrkingen	kan	knyttes	til	
grunnskoleutdanningen,	studentforeninger	
eller	for	studenter	i	studentboligene.	Det	bør	
tilrettelegges	for	opphold	med	sittegrupper,	
der	et	drivhus	kan	brukes	som	leseområde,	
grupperom	eller	for	sosiale	samlinger.	
Det foreslås å: 

• Sette opp et drivhus som tilrettelegges for 
opphold

• Inkludere studenter i dyrkingen

Foto: Axel Dalberg Poulsen

Illustrasjon: Statsbygg
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Remmendalens frodige natur og dyreliv bør gjøres tydelig 
for	studenter	og	forbipasserende.	Videre	bør	nye	tiltak	for	
biologisk	mangfold	opplyses	om.	Særlig	bør	det	opplyses	om	
etablering	av	blomsterenger	og	høytvoksende	gress,	da	dette	
kan	oppleves	som	ustelt	plen	uten	hensikt.		

Det foreslås å:  

• Sette opp en tavle om Remmendalens naturmanfold og 
økologiske verdi 

• Sette	opp	skilt	tilknyttet	tiltak	for	biologisk	mangfold,	
særlig for blomsterenger 

INFORMASJONSSKILT

INFORMASJONSTAVLE
REMMENDALEN

NATURVERDI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy ni

bh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 

BIOLOGISK MANGFOLD 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy ni

bh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis  nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 

Foto: Bymiljøetaten Oslo
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Indikatorer og 
målbar gevinst
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Med ambisjonene om å ivareta og øke biologisk 
mangfold	på	Statsbygg	sine	eiendommer,	vil	det	
være viktig å hente ut forventede gevinster og 
effekt	fra	tiltak.	Hvordan	skal	Statsbygg	ivareta	
et rikt og variert naturmangfold ved ivaretakelse 
av vegetasjon og opprettelse av grønnstruktur? 
Og hvordan skal vi etterprøve og sikre oss de 
ønskede resultatene for å løfte natur og lokalmiljø i 
Statsbygg sin strategi?

Med	nedbygging,	bruk	og	bruksendring	av	areal	
som en av de største truslene mot biomangfoldet 
i	Norge,	så	må	Statsbygg	med	sine	ambisjoner	om	
å løfte natur og lokalmiljø gjennom beskyttelse av 
grønt	areal,	vannressurser	og	biologisk	mangfold,	
settes	høyt	på	agendaen.	En	strategi	for	bevaring	
av biodiversiteten vil innebære å kartlegge hvilke 
biomangfoldige områder Statsbygg sine bygg og 
eiendommer	berører,	dens	verdi	og	viktighet,	og	
hva	som	er	truet	av	deres	aktiviteter.	Med	dette	vil	
relevante og målbare indikatorer sørge for bevaring 
av	disse	verdiene.

Med store variasjoner og et bredt omfang av 
biodiversitet er det ikke en enkel indikator som 
kan måle den overordnede biodiversiteten av et 
område.	Derimot	kan	individuelle	indikatorer,	som	for	
eksempel grønnstruktur av totalt areal eller estimater 
av en fuglepopulasjon være en måte å observere 
enkelte	aspekter	av	biodiversitet.	Flere	indikatorer	kan	
da bli brukt for å vurdere den generelle tilstanden 
(Henly	&	Wentworth,	2021).	
Fra	tidligere	miljøstrategi	var	indikatorer	rundt	miljø,	
natur og biomangfold under følgende punkter:

X% av opprinnelig vegetasjon 
på tomten skal bevares 

X% av tomten skal utvikles som 
grøntareal.	X%	av	takarealet	skal	
utvikles	som	grønt	tak.	

Andel opprinnelig vegetasjon på 
tomt	skal	bevares	(Byggeprosjekt)

Andel grøntareal av uteareal 
og	av	takareal	(Byggeprosjekt)

Andel anbefalte og besluttede  
tomter	som	ikke	består	av	myr,	 
jordbruksareal,	uberørte	
naturområder	eller	kvikkleire.	 
(Rådgivning)

Krav til 
områdeperspektiv

Miljøoppfølgingsplan

Indikatorer
lokalmiljø i 
strategi
2019-2020

Andel oppdaterte skjøtselspla-
ner i tråd med kartleggingen av 
biologisk mangfold på eien-
dommene	(eiendommene)

Tiltakenes	effekt	på	økt	
biomangfold
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Tiltak for å fremme økt biologisk mangfold må kunne 
gjenspeiles gjennom økt variasjon i landskapet og mindre 
monokulturer	ved	opprettelse	av	grønnstrukturer.	Videre	
detaljering	for	gjennomførelse	og	effekt	i	det	større	
bildet	må	diskuteres.	Hovedpoengene	som	er	verdt	å	
ta	med	videre,	ikke	bare	ved	campusutviklingsplaner,	
men også generalisert til Statsbygg sine andre bygg og 
eiendommer,	er	å	kunne	måle	for	et	bestemt	område,	

På bakgrunn av tiltakene vi har redegjort for i Del 3 vil vi i denne delen komme med forslag til noen indikatorer 
eller krav med ambisjon om å måle økt biomangfold gjennom blant annet bevaring og tilrettelegging for større 
variasjon	i	arter	og	naturtyper	på	eiendommene.	Det	er	ikke	kommet	med	indikatorer	og	målbar	effekt	til	hvert	
tiltak	i	casestudien	på	høgskolen	i	Halden,	da	de	vil	sees	på	i	et	områdeperspektiv	og	en	samlet	effekt	av	tiltakene	
for	et	avgrenset	område	ved	noen	få	representative	indikatorer	for	økt	biomangfold.	

Prosentvis endring 
i artsrikhet ved 
eiendommene

Observere og måle artsrikhet og 
forekomst av arter ved år X innenfor 
et avgrenset område -> iverksette 
tiltak for økt biodiversitet på 
eiendom gjennom tiltak redegjort 
for i del 2 og 3 -> Ny observering 
og	kartlegging	av	totalt	antall	arter.	

Større variasjon og forekomst av 
arter innenfor et område indikerer et 
større	biologisk	mangfold.	Et	høyere	
artsmangfold bidrar også til viktige 
økosystemtjenester.	

Prosentvis variasjon 
av økosystemer 

Totalt antall økosystemer i 
området.	Måle	endringer	
fra eksisterende situasjon på 
eiendom.	Økosystemer	

Biomangfold bygges også opp 
av	variasjon	i	økosystemer.	Større	
variasjon her vil også øke forekomst 
av artsmangfold og 
naturtyper	i	et	område.	Variasjon	
sier	noe	også	om	stabilitet,	
produktivitet og motstand mot 
potensielle	forstyrrelser.	

XX pollinerende 
plantearter per XXm2 
på tomt skal opprettes 
(Kleijn & Vet, 2020). 

Tidligere krav fokuserte mer på bevaring av vegetasjon på tomt som skal 
bevares.	Her	burde	i	tillegg	helhetlig	vurdering	av	biomangfoldet	inkluderes,	
hvor variasjon av arter og økosystemer vurderes før og etter prosjektstart og 
slutt.	

Sikre  
sammenhengende 
korridorer og 
fragmenter med 
nærområdets 
vegetasjonslandskap 

Oppdeling,	fragmentering	og	isolasjon	påvirker	biodiversitet.	Reduksjon	
av det totale arealet av habitat i området fører til mindre leveområder og 
reduserer	dermed	de	enkelte	enhetene	av	habitat	i	størrelse,	og	større	grad	
av	isolasjon.	Mål	om	sammenhengende	korridorer,	fragmenter	og	områder	
for	å	sikre	overganger.	

endring	i	artsrikhet	og	variasjon	av	økosystemer.	Til	tross	for	
at	dette	kan	være	omfattende	kartlegginger	og	undersøkelser,	
så er dette målinger som vil gi den beste indikasjon på 
tilstanden	til	biomangfoldet	for	området.	Andre	krav	i	
miljøoppfølgingsplanen som er med å bygge opp under 
bevaring av biomangfoldet vil derimot også være viktige å se 
på	videre.	
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KILDER
TEKST

BILDER
Forside: Lune Valley Community Beekeepers 2021 
Hentet fra: 
https://www.lunevalleybeekeepers.co.uk/create-pollinator-pat-
ches-wildflower-meadows/	

Grønne tak og vegger – Foto: Solveig Nygaard Landvad 
www.arkitektur-n.no/prosjekter/vega-scene-blagront-tak		

Hul eik – Foto: Anne Sverdrup-Thygeson  
www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/Nyhetsartikkel_dnnA/ArticleId/3853/
Hule-eiker-biomangfold-borgene 

Frodigere	parkering	–	Illustrasjon:	Studio	Bellisi	Giuntoli	(https://www.
studiobellesi.com/blog/en/2017/06/19/trees-in-parking-lots-urban-
comfort/)	
Etablere	blomstereng	-	Foto:	Anne	Holter-Hovind	https://moseplas-

sen.no/2019/07/blomsterengen-i-slottsparken/

Pollinatorvennlig beplantning – Foto: Anna Lind Lewin  
www.mynewsdesk.com/no/plantasjen/pressreleases/pandemiens-sto-
re-trend-kan-vaere-redningen-for-pollinatorene-3104675  

Ekornkasse – Foto: Anne Holter-Hovind

https://moseplassen.no/2014/04/ekornkasse-bygg-bolig-til-ekornet/	

Anlegge dam – Foto: Norsk Naturarv 
www.naturarv.no/singasteinveien-11-b-ormoeya.371992-72064.html		
 
Anlegge	dam	(frosk)	-	Foto:	Grethe	Lindseth	
www.grethelindseth.wordpress.com/2019/04/19/froskene-er-tilbake/		

 Utnyttelse av avfall – Foto: SIMAS IKS 
www.simas.no/aktuelt-artiklar/bli-med-pa-kurs-i-heimekompostering-78gta		

Ulike klippehøyder – Foto: Små Landskap 
(https://smalandskap.no/parker-og-hager/enger-i-byparker-helt-pa-jordet/)	

Kunst	(i	Botanisk	hage)	–	Foto:	Axel	Dalberg	Poulsen,	Naturhistorisk	Museum	
(https://www.nhm.uio.no/besok-oss/botanisk-hage/kunstneriske-innslag/pi-
leskulpturer/)		

Drivhus	med	bord	og	stoler	–	Foto:	Terrie	Schweitzer	(https://www.flickr.com/
photos/terriem/2377598606/in/photostream/)		

Skilt	med	engelske	navn	–	Foto:	Cabe	(http://www.fingalbiodiversity.ie/resour-
ces/biodiversity_guidelines/Encourage%20Park%20Biodiversity.pdf )	

Frodigere parkeringsanlegg – Illustrasjon: Cleanwaternashville 
www.za.pinterest.com/pin/444378688216405814/		

Livsløpstrær – Foto: Rambøll for Statsbygg 

Kunst	og	tilpassede	elementer	–	Foto:	Axel	Dalberg	Poulsen,	Naturhistorisk	
Museum  
(https://www.nhm.uio.no/besok-oss/botanisk-hage/kunstneriske-innslag/pi-
leskulpturer/)

Informasjonsskilt	-	Foto:	Bymiljøetaten	Oslo.	https://fagus.no/wp-content/
uploads/2021/02/6_Bard-Skjotsel-av-blomsterenger-Oslo_fagus.pdf

Aas,	Ø.	og	Qvenild,	M.	(red.).	2011.	Verktøy	for	bedre	forvaltning	av	
biologisk	mangfold.	Sluttrapport,	strategisk	instituttprogram	”Research	
tools	for	the	management	of	biodiversity	to	meet	the	2010	objectives”	
for	2006	-	2010.	-	NINA	Temahefte	44.	46	s.		

Gulden,	K.	T.	(2019)	Blomster	og	bier	på	Oslos	første	blågrønne	tak.	
Tilgjengelig	fra:	https://www.nibio.no/nyheter/blomster-og-bier-pa-
oslos-forste-blagronne-tak	Hentet:	02.08.2021	

N.	S.	Bolan,	A.	Kunhikrishnan,	G.	K.	Choppala,	R,	Tharangarajan	og	J.	
W.	Chung	(2012):	«Stabilization	of	carbon	in	composts	and	biochars	
in	relation	to	carbon	sequestration	and	soil	fer-	tility».	Science	of	the	
Total	Environ-	ment,	424.	

Stener,	M.	M.	(2019)	Livsløptrær	og	død	ved.	Skogkurs	info.	Februar	
2019.	Tilgjengelig	fra:	https://www.skogkurs.no/userfiles/files/Skogser-
tifisering%20og%20milj%C3%B8hensyn/livsl%C3%B8pstr%C3%A6r.pdf	
Hentet:	03.08.2021	

Wehn,	S.,	Johansen,	L.	og	Hovstad	K.	A.	(2016)	Sauebeite	bidrar	til	
biologisk	mangfold.	Norsk	sau	og	geit.	2/2016.		

Henly,	L.,	Wentworth,	J.	(2021).	POSTnote644:	Effective	Biodiversity	
Indicators.	Parliamentary	Office	of	Science	and	Technology.	Hentet	fra:	
(PDF)	POSTnote644:	Effective	Biodiversity	Indicators.	Parliamentary	
Office	of	Science	and	Technology	(researchgate.net)	

Kleijn	&	Vet	(2020).	Biodiversity	Indicator.	Hentet	fra:		Biodiversity	
Indicator - an overview | ScienceDirect Topics

3534



Denne idébanken er utarbeidet i forbindelse med Summer Internship 2021 av

Synnøve Gustavsen
Industriell økologi

NTNU

Christina Ming Kei Wong
By- og regionplanlegging

NMBU

Charlotte Borchsenius
Landskapsarkitektur

NMBU

36



MILJØAVTALE 

 

1. Innledning 

 

Denne avtalen er inngått mellom Statsbygg som utleier (heretter kalt Utleier) og Høgskolen i 

Østfold som leietaker (heretter kalt Leietaker) for bygningsmassen i B R A vegen 4, 1757 Halden, 

gnr. 60, bnr. 17 i Halden kommune - heretter kalt leieobjektet.  

 

Utleier og Leietaker skal samarbeide om å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard. Med 

hevet miljøstandard menes å redusere leieobjektets klimagassutslipp, at forvaltningen og driften av 

eiendommen skal fremme ombruk og resirkulering, samt redusere miljøbelastningen knyttet til 

innkjøp, fremme miljøvennlig transport, hensynta behov for klimatilpasning og ivareta eller øke 

biologisk mangfold. 

 

For å heve miljøstandarden skal partene vurdere muligheten for å gjennomføre energibesparende 

tiltak («Energitiltak»). Partene skal også vurdere mulighetene for å gjennomføre andre tiltak som 

kan heve eiendommens og leieobjektets miljøstandard («Miljøtiltak»), for eksempel 

bygningsmessige endringer, innarbeiding av nye tekniske installasjoner eller endring av drifts- og 

bruksrutiner for eiendommen og leieobjektet, som for eksempel forbedret avfallshåndtering, samt 

økt bruk av brukte materialer i prosjekter. 

 

I vurderingen av tiltak er det eiendommens totale CO2-fotavtrykk sammen med opplevd kvalitet 

som vurderes. I noen tilfeller vil det for eksempel være fornuftig å øke bruken av noen rom/areal 

slik at man slipper å bygge flere m2 selv om dette medfører økt energi per m2. 

 

Der partene blir enige om å gjennomføre energi- og/eller miljøtiltak skal disse beskrives i en 

tiltaksplan. Tiltaksplanen skal også inneholde en prosjektbeskrivelse og en fremdriftsplan, samt en 

estimering av kostnader og besparelser som følge av tiltaket. 

 

 

2. Miljømøte 

Partene skal en gang i året gjennomføre et miljømøte hvor partene skal vurdere mulighetene for å 

gjennomføre Energi- og miljøtiltak. Møtet innledes med en gjennomgang av partenes 

miljømålsettinger. Mulige energi- og miljøtiltak sees i sammenheng med planer for utvikling og 

vedlikehold av eiendommen. 

Aktuelle temaer til miljømøtets agenda kan eksempelvis være energibruk, transport, 

avfallshåndtering og materialvalg ved innkjøp. Der partene avtaler gjennomføring av energi- eller 

miljøtiltak skal disse som angitt under punkt 1 inntas i en tiltaksplan. 

 



3. Miljømål og indikatorer 

Partene er enige om følgende miljømål og indikatorer i perioden: 

• Fremme miljøvennlig transport og redusere antall fossildrevne biler 

o Vurdere å avgiftsbelegge parkering 

o Reservere flere parkeringsplasser for el-biler 

o Forbedre infrastrukturen for lading av el-bil 

o Vurdere andre tiltak for å redusere bruken av bil til/fra campus 

• Redusere klimagassutslipp 

o Identifisere og analysere kilder for energibruk og utvikle tiltak for reduksjon 

o Redusere energibruk per m2 

o Redusere energibruk per bruker (student/ansatt) 

• Redusere avfallsmengde, øke sorteringsgrad og fremme gjenbruk 

o Redusere avfallsmengde på campus 

o Øke sorteringsgraden av avfall 

• Arbeide for arealoptimalisering/arealutvikling 

o Gjennomføre analyser av arealbruk og etablere tiltak på bakgrunn av disse 

• Arbeide for økt andel miljøvennlige anskaffelser 

 

4. Kostnader og besparelser ved energi- og miljøtiltak 

 

Kostnader og besparelser ved energi- og/eller miljøtiltak estimeres av Utleier. 

 

Partene forutsetter at energitiltak vil medføre en reduksjon av leietakers årlige 

energikostnader. Miljøtiltak kan også medføre reduserte kostnader, f.eks. vil økt sorteringsgrad 

og økt antall fraksjoner kunne medføre reduserte kostnader ved levering. Estimert energi- og 

miljøbesparelse skal fremgå av tiltaksplanen. Besparelser er ikke kun knyttet til økonomi, men 

vil også være knyttet til bl.a. reduserte CO2-utslipp og redusert miljøbelastning. 

 

 

5. Finansiering 

 

Finansiering av tiltak kan skje ved at Leietaker bekoster disse direkte eller at det inngås avtale 

mellom Utleier og Leietaker om at Utleier bekoster tiltakene på vegne av Leietaker enten via en 

avtale om Bygningsmessige arbeider etter regning eller gjennom en tilleggskontrakt med økt 

leie («grønn leieavtale»). 

 

Kostnader mellom partene avtales ut fra fremtidige vedlikeholds- og utskiftingsbehov. 

 

 



6. Gjennomføring av energi- og miljøtiltak 

 

Ved gjennomføring av energi- og miljøtiltak er utleier ansvarlig for prosjektering og utførelse 

med mindre annet særskilt avtales. Utleier er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser i 

forbindelse med gjennomføring av tiltak. 

 

Leietaker skal medvirke til gjennomføring av tiltak ved å gi utleier og andre tilgang til 

leieobjektet. Utleier plikter å varsle leietaker med en rimelig frist før gjennomføring av de 

enkelte tiltak. Arbeidene ved gjennomføring av tiltakene skal utføres på en slik måte at de er til 

minst mulig ulempe for leietakers virksomhet i leieobjektet. 

 

 

7. Bruker-/driftstiltak 

Partene skal gjennom bruk, drift, vedlikehold og utvikling av leieobjektet og eiendommen 

tilstrebe miljømessig gunstige løsninger. 

 

8. Avtalens gyldighet 

Avtalen gjelder fra signering og utløper samtidig med hovedleiekontrakten for leieobjektet 

mellom Statsbygg og Høgskolen i Østfold 31.05.2026. Partene har en intensjon om å videreføre 

miljøarbeidet i en revidert miljøavtale i en eventuell ny leiekontrakt. Revisjon av denne avtalen 

skal også gjennomføres dersom det forekommer vesentlige endringer i forutsetningene for 

avtalen. 

 

 

For Utleier:     For Leietaker: 

Sted/dato:……………………………………………………… Sted/dato:………………………………………… 

 

 

______________________________________ ____________________________________ 
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