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Gruppeoppgave 2: Utfordringer med bygninger/arealer
Med utgangspunkt i hovedidéene fra innlegget til Nordmo, diskuter hva dere gjør eller gjerne vil gjøre av liknende tiltak.

VILDE HENNINGSGÅRD NOV 01, 2021 08:36AM

ANONYMOUS NOV 09, 2021 12:57PM

Gruppe 1
Bygningsmassen: utdaterte bygninger kan være utgangspunktet for mye bra. Men vi må ut å
snakke med folk og sette prosjektene i gang. Vi må se mulighetsrommet innenfor arealet, for
både studenter og for ansatte (den hybride professoren).   

Vi skal vektlegge fellesskapet, og bruke alle arealene og behovene ved IT, kantine og bibliotek.  

Vi trenger fagsosiale arealer, som kan brukes �eksibelt og ofte.  

DETTE KREVER involvering og forankring. Prioritering i forhold til økonomi og ressurser, MEN
også en LEDER - noe som ser helheten.  

Spesi�kke tiltak: igangsettelse. Det trenger ikke være omfattende store
campusutviklingsplaner - det kan også være mindre prosjekter for å få endring på plass.  

ANE OMHOLT NOV 09, 2021 01:02PM

Gruppe 2
- Fylle døgnets tider med behovene som tilhører 
- Behovene endres i løpet av en dag, det må campus tillate 
- Fleksibilitet og �erbruksområder bygger opp under dette 
- Skape rom der det er naturlig for studenter å samle seg 
- Åpent 24/7 og god tilgang på kaffe 
- Studentene må føle at dem kan være med å påvirke - eierskap og tilhørighet til campus. Eget
areal til studenter kan også bidra til dette.  
- Rom for støy og rom for stillhet, sammen med en hybrid av disse

Det grunnleggende må være på plass! Stikkontakter, internett og komfort. Ventilasjon og
lysforholdHvordan kan campus ha komforten til hjemmet. Mat, trening, hvile, sosiale muligheter,

strøm. Vannkoker, mikro osv. ― VILDE HENNINGSGÅRD

Tilrettelagt for at studenter kan �ytte deltidsjobben sin til studieplassen. Betalte studentverv og
jobber på campus bør tilby arbeidstid utenfor studietiden. Eks. matbutikk for studenter

― VILDE HENNINGSGÅRD

MARTIN MYKLEBUST NOV 09, 2021 01:02PM

Gruppe 3
Elverum - utfordringer med arealet - holder på å utvikle fysisk studentportal 
 
Haugesund - auditoriumer ikke lagt opp til samarbeid. Renovert kantinenområdet med soner,
blitt mye mer trivelig. Utviklet "togkupeer" i en tidligere ubrukt sone. Fungerer veldig bra.  
 
Harstad - kantinen og biblioteket blir brukt som sosiale soner. Tidligere ubrukt foajé er blitt
revitalisert med nye sosiale soner/ bordtennis. Selvbetjent bibliotek. Har et stort
utviklingsprosjekt for campus på gang. 
 
Bergen - litt ymse. 
 
Undervisning 
Må engasjere undervisere til å benytte seg av nye undervisningsform. Fleksibilitet i
undervisningsrom

ANONYMOUS NOV 09, 2021 01:02PM

Gruppe 4
Runde bord 
Møbler som innviterer til å være sosial sammen 
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Cafe/Bar 
Studentbar på Campus 
Middag på Campus 
Bibliotek til studering og samvær 
Studentsosial sone 
Bruke kantina aktivt 
Lese og stillerom 
Innredning 
Behagelig møbler 
Legge til rette for lading av PC 
Kollokvierom 
Sone studentene kan trekke seg til  med brettspill, strikking, gaming 
(Kan kalles friminutt) 
Kreativitet med plasering 
Samlingspunkt (inngang) 
Digitalisering ved bruk av rom  
Ventilasjon 
Lys 
Varme 
Koselig atmosfære

TONE CHRISTOFFERSEN NOV 09, 2021 01:02PM

Gruppe 5 - bygg/arealer
Campus Alta: langstrakt campus, vinterhagen(sofagruppe) sofagrupper er populært. Tamsøy,
brukes mye til arbeid av studentene. Innredet ny kantine, utvidet åpningstid, kan bruke den
etter stengetid, selvbetjent kasse. Øker studenttrivsel. Bygningen er en utfordring med tanke
på gode møteplasser. 

Innlandet, Elverum: Mange andre aktører i samme bygg som ikke er undervisning/studenter.
Prosjekt med sittegrupper som tar tid å få på plass. Det er militærleir, håndballklubb. Mye godt
for de studiespesi�kke, men fellesarealer er ikke godt tilpasset. Fokus på kantine for å gjøre
det hyggelig: har fått midler. Ting tar tid.  

Campus Harstad: ikke så stort campus. En nydelig foaje med potensial. Satt opp
bordtennisbord, helt super effekt for å få studenter på campus. Har sofagrupper. Tester ut nye
møbleringsformer, sittegrupper. Kantine over to etasjer, der sitter det mye studenter.
Biblioteket er godt brukt, datasal mindre i brukt. Forelesningssaler og klasserom dårlig
tilpasset dagens undervisning. Havnegata 1 og Havnegata 5, campus splittet i to bygg. Nydelig
plassering ved havnepromenaden. Kommunen har fresha opp uteområdene. Store
glassfasader ut, gir lys og inspirerende rom som det er godt å jobbe i. Prosessen med å utvikle
campus tar kjempelang tid!   

 
Bergen, Høgskolen på Vestlandet (har fem campus): kantinen er mye brukt, kan bli høyt
lydnivå. Store grupperom, opprettet global lounge; samlingplass for internasjonale og norske
studenter. Sliter med booking av grupperom. Skulle hatt mer dette.  I Bergen: er bygget for
undervisning. Har wow-faktor. Tekniske fasiliteter funker. Masse arbeidsplass, støy kan være,
men fantastisk. Loungemøbler, lunt innredet på biblioteket. Lyddempet. Det er studenter
overalt. Er etablert små lounger. 

Tips: vi digger ide om avslapping, hvile. Hengekøyestativ, rom for tro og tanke, ammerom/stellerom
nytt i Bergen. Fjernet i Alta. ― TONE CHRISTOFFERSEN

Utfordring: undervisningsrom ikke tilpasset nye undervisningsformer. Det er mye tilpasset
forelesninger, ikke gruppeoppgaver, arbeid sammen/alene. ― TONE CHRISTOFFERSEN

Tips: Innovasjonsparken i Elverum. Fantastisk lokale, men må betale for å være der...
― TONE CHRISTOFFERSEN

VEBJØRN HUNSTAD NOV 09, 2021 01:02PM

Gruppe 6
Nord Universitet: Åpen kantine- og kjøkkenløsning (med adgangskontroll). Tiltak for å få
studenter og ansatte til å være på campus utover åpningstidene til kantinen. Samarbeid
mellom samskipnaden og universitetet.  
 
Nord Universitet: Legger til rette for sensorikk på grupperom som er koblet til lyssensoren i
rommet. Ønsker å koble det til en oversikt ved inngangen av huset for å gjøre det lettere for
studenter å �nne leseplasser. 
 
Sitteplasser ved vinduet og andre steder for å bruke areal som kanskje ikke ville blitt brukt.  
 
Bruk av gangarealer til leseplasser.  
 
Varierte lesesalplasser som passer alle slags behov. 

SINDRE KRISTIAN ALVSVÅG NOV 03, 2021 12:12PM

Gruppe 9 - Bruk av rom, fleksibilitet
Farger og freshe møbler inviterer til bruk! Gode areal og dialog med studenter om bruk av
arealer kan være løsningen på mange ubrukte rom!  
 
Lesesalene er fulle, men mange rom har dårlig utnyttet potensiale.  
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Grupperomskapasitet er en utfordring! Dimensjonering av samarbeidsarealer er viktig.
Fleksibel bruk av �ere arealer vil være en nøkkel for levende campus!  

Å planlegge for �ere Lectorial-saler (NTNU - R2) - viktig med mer gruppearbeid for ferske
studenter. Å bli kjent med en klassekamerat er viktig.

AMALIE TORKILDSEN NOV 03, 2021 12:41PM

Gruppe 10

Sofainnkjøp ― AMALIE TORKILDSEN

Caves (og enmanns caves) ― AMALIE TORKILDSEN

Få vasker med kokende vann (mindre brannrisiko enn vannkokere) ― AMALIE TORKILDSEN

Utfordringer: renhold, økonomiske midler ― AMALIE TORKILDSEN

Utfordring: rammeavtaler ― AMALIE TORKILDSEN

INGER MALENE NAUSTHAUG NOV 09, 2021 01:03PM

Gruppe 7
Ha muligheten til individuelt særpreg i fellesrom. Skape tilhørighet. 

Hvem eier bygningen og hvem kan gjøre hva med bygningen? Ikke alltid forenelig med
studentenes ønsker og behov. Gjøvik har studenthus i tilknytning til der undervisningen er.  

 
Prioritering av arealer når det er for liten plass. Hvordan få brukt mest mulig av
bygningsmassen , økt tilgjengelig av rom utenfor vanlig "åpningstid". 
 
Campus Ålesund. Nytt bygg som inkluderer studentfrivillighet , studentkultur , idrett, og
boliger. 
 
Tips: mer tilgjengngelighet og �eksibilitet av rom 
Utfordring: eierskap

SINDRE KRISTIAN ALVSVÅG NOV 09, 2021 01:03PM

Gruppe 9 - Samskipnad vs universitet
Hva er forskjellen på læringsmiljø og velferd?

ANONYMOUS NOV 09, 2021 01:03PM

Gruppe 8
- Studentboligene på campus Stord har blitt renovert-  større oppholdsrom og langt opp til at
man må gå igjennom oppholdsrommene for å komme til studenthyblene. På campus har det
blitt koseligere områder med loge og kantine  
- Gode lydforhold er viktig for å få til sosiale soner som fungerer  
- UiT Harstad er heldig med et sentrumsnært campus og har et eget
campusutviklingsprosjekt  
- NTNU Gjøvik har fått en egen bomiljø koordinator. De har egen studentinnovatører som skal
se på hvordan få studentene til campus. De ser at det er kantinen de må jobbe med siden de
eier den selv og ikke eiet av stats bygg.  
- Utfordrende med at lokalene er eid av stats bygg  
- Som student er det viktig at det faktisk er ledig plass for å sitte + praktiske forhold som
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※※※※※※

strømuttak. 
- Trappeam� er en god løsning for sosiale arbeidsplasser  
- God temperatur, ventilasjon (luftkvalitet) og akustikk - VELDIG VIKTIG  
- Viktig at universiteter/høgskoler, samskipnader og stats-bygg samarbeider om utviklingen
av campus  

- Nord har laget "bokser" som studentene kan sitte å jobbe i en og en (lydisolerende, praktiske,
innbydende) 


