visjonsskisse basert på dronefoto
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Del 1 Utgreiing av nybygg for mediefag
BAKGRUNN
Som eit ledd i det vidare arbeidet med oppfølging av Campusutviklingsplanen for Høgskulen i Volda sette direktøren 17. september
2015 ned ei arbeidsgruppe for utgreiing av nybygg. Arbeidsgruppa fekk
følgjande mandat:
●

●

●
●
●
●

I denne fasen skal det lagast ein funksjonsanalyse/eit romprogram som beskriver behovet til dei samla mediefaga på HVO.
Det er viktig at gruppa kjem opp med ei skisse til innhaldet i
bygget og korleis den heng saman med resten av Campus.
Gruppa må også vurdere ulike plasseringar på Campus.
Lage ei skisse til eit nybygg for mediefaga som inkluderer alle
mediefaglege aktivitetar. Bygget bør innehalde redaksjonslokale,
radio- og fjernsynsstudio og produksjonsfasilitetar for ulike typar
formidling.
Vurdere om særlege kurslokale for t.d. medietrening,
kriseøvingar, krisekommunikasjon skal inngå i nybygget
Vurdere potensialet for eit sambruks-konsept som inneheld
kino og eventuelt andre kulturhusfunksjonar
Leggje basetenkinga til grunn for utforminga av bygget
Vurdere plass til studentsamskipnaden sin administrasjon
i eit nybygg

Denne rapporten inneheld to deler og har to vedlegg: Del 1 er arbeidsgruppa si utgreiing om behova for rom og funksjonar i eit nytt mediehus.
Del 2 er Bakken Plan sitt programprosjekt, som syner korleis arealet i eit
slikt mediehus kan organiserast og som også inneheld arkitektoniske visjonar for sjølve bygget. I tillegg er det lagt ved ein rapport frå
arbeidsgruppa sin studietur og ei prosjektskisse for ny næringspark i
Volda i Ivar Aasen-huset utarbeida av Martin Foldal.
Arbeidsgruppa fekk desse medlemmane:
Dekan Pål Aam, leiar
Ingeniør Reidulf Botn
Høgskulelektor Idar Flo
Dekan Aud Folkestad
Førsteamanuensis Ivar John Erdal
Høgskulelektor Carl Jørgen Nesset
Sekretær: Avdelingsingeniør Margrete Apelseth
Arbeidsgruppen på studietur -IT-univeistette i København,
arkitekt Henning Larsen
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ARBEIDET I GRUPPA

STRATEGISK VURDERING

For skulen sin posisjon nasjonalt:

Grunna kort frist for arbeidet, har gruppa hatt eit intensivt arbeid med hyppige
møte, det første den 23. september 2015. Arbeidsgruppa har i alt hatt 11 møte,
og i tillegg gjennomført ein studietur til Bergen, Manchester og København.
I Bergen besøkte gruppa Universitetet i Bergen og blei orienterte om planane
for MediaCity Bergen. I tillegg besøkte gruppa Kunsthøgskolen i Bergen og
Høgskolen i Bergen. I Manchester besøkte gruppa Salford University og
MediaCityUK og i København var gruppa på besøk hos IT-Universitetet og
Danmarks Radio/DR-byen.
Vidare har gruppa hatt telefonmøte med Alda Morice Christensen, vår kontaktperson i Statsbygg. Siri Bakken, arkitekt frå Bakken Plan, som også
gjennomførte Usabilityundersøkinga ved HVO i samband med Campusprosjektet i regi av Statsbygg for NSW as, vart engasjert i samband med
utarbeiding av skisseprosjektet og har møtt gruppa to gonger i Volda.

Eit nytt bygg for mediefag er strategisk viktig av fleire grunnar, både internt
for skulen, for tilknytinga til regionen og for skulen sin posisjon nasjonalt.

●

I løpet av arbeidsperioden har gruppa vore i dialog med:
●
Det mediefaglege miljøet
●
Sunnmøre kulturnæringshage ved Martin Foldal
●
Ordførar i Volda Jørgen Amdam
●
Studentsamskipnaden
●
Studentbokhandelen
●
Seanse
●
Studentane
VISJON FOR BYGGET
Campusutviklingsprosjektet lanserte slagordet Kompetanse for framtida i
StudiebygdA. I samband med dette vart det slått fast at delar av bygningsmassen på HVO ikkje er godt nok eigna for å utvikle kompetansen for morgondagens samfunn og heller ikkje er eigna til å gje studentane dei tilhøva
som trengst for å skape trivsel og gode arbeidsvilkår. Særleg gjeld dette for
mediefaga.
Med utgangspunkt i eit planlagt senter for fremragende utdanning (SFU),
skal HVO fornye og vidareutvikle posisjonen sin som akademisk kunnskapsformidlar. Satsing på pedagogikk, journalistikk og kreativ metodikk har gitt
HVO eit sterkt og robust fagmiljø innan moderne formidling. Med tidsmessige lokalitetar og oppdatert utstyr, vil HVO vidareutvikle dette fagmiljøet
til å møte framtidas informasjonsbehov både nasjonalt og internasjonalt. Ringverknadene av ei auka satsing på dette feltet vil ha positiv effekt
både for medieutdanningane og for dei andre profesjonsutdanningane for
velferdsstatens yrke og vidare for dei ulike fagstudia. Samstundes vil høgskolen utvikle verdfull kompetanse i høve fleksible utdanningstilbod.
Kaarstad-huset er eit signalbygg som opp gjennom tidene har profilert Volda som eit sentralt lærarutdanningsmiljø. No treng HVO eit nybygg som
kan profilere høgskulen og satsinga på ny formidling og nye medium, ei
vidareføring av folkeopplysningstradisjonen i Volda!
Målet må vere auka samvirke med regionen, og at ein gjennom det nye
mediehuset kan medverke til å styrke utviklinga av høgskulen og regionen
kulturelt, intellektuelt og næringsmessig.

Internt for skulen:
●

●

●
●

●

Eit nybygg vil samle mediemiljøet ved Avdeling for kulturfag og
Avdeling for mediefag. Dette vil gagne den faglege utviklinga av
mediefaga i Volda og styrke samarbeidet mellom dei to avdelin-		
gane. Det er eit ønske frå leiinga ved HVO at mediemiljøet
samarbeider tettare. Eit konsolidert mediemiljø på HVO vil gjere
skulen i sterkare grad i stand til å holde den gode posisjonen og
det gode omdømmet HVO har på området. Dette blir meir og meir
krevjande med tanke på dei nye konstellasjonane innan utdanning
HVO må konkurrere mot framover. Dette som eit resultat av den 		
pågåande (våren 2016) strukturprosessen i høgare utdanning.
Eit nybygg vil gjere det endå meir attraktivt å studere i Volda. Dette
gjeld både mediefag, men også andre fag som kan nytte seg av
bygget til undervisning eller aktivitetar på ettermiddags- og kvelds		
tid, som filmframsyningar, konsertar, teater eller anna.
Det vil også bli meir attraktivt å arbeide med mediefag i Volda med
eit slikt nybygg. Rekruttering, særleg av toppkompetanse, er noko
som blir peika på som ei utfordring for HVO i åra framover.
Fjernundervisning og nye digitale undervisningsformer er eit
strategisk viktig område for HVO. Nybygget vil legge til rette for slik
undervisning og styrke denne satsinga på tvers av alle utdannin		
gane HVO tilbyr.
Gode og moderne lokale vil også auke muligheita for å arrangere
konferansar i regionen, noko som er viktig både for det offentlege, 		
næringslivet og for HVO.

●
●
●

Som skule vil eit nybygg vere med på å markere Volda nasjonalt
med eit livskraftig, vitalt og offensivt mediemiljø. Dette er viktig i
framtidige prosessar kring organiseringa av høgare utdanning i
Noreg og sentraliseringstendensane som stadig blir sterkare i
samfunnet.
Eit samla og sterkare mediemiljø vil forhåpentlevis føre til betre
koordinert medieforsking ved HVO, noko som igjen vil vere viktig
for å kome godt ut av dei kvalitetskriteria skulen blir målt på.
Mediemiljøet har mål om å etablere eit Senter for fremragende
utdanning (SFU) i det nye bygget. Dette vil vere viktig for å markere
skulen og mediemiljøet nasjonalt og styrke skulen sitt omdømme.
Bygget vil kunne gje nye moglegheiter for vidare utvikling av
Seanse – senter for kunstproduksjon

For tilknytninga til regionen
●

●
●

●

Eit levande bygg som blir brukt til kino, teater, konsertar og andre
lokale kulturføremål vil knyte høgskulen og lokalsamfunnet og
regionen tettare saman. Det at HVO blir ein naturleg stad å
oppsøke for slike positive opplevingar vil gjere skulen meir
synleg for dei som bur i regionen og senke terskelen for å
bruke skulen sine tilbod.
Eit bygg som kan nyttast av næringslivet til seminar og kurs vil
gjere banda mellom skulen og næringslivet tydeligare og sterkare,
noko som også vil kome studentane til gode.
Dersom det blir etablert ein kunnskapspark i det noverande Ivar
Aasen-huset vil eit nytt bygg vere viktig og nyttig for aktivitetar
knytte til ein slik park. Det vil styrke både parken og skulen. Mellom
anna vil ein stor sal til konferansar, studio og andre spesialrom vere
svært nyttig for dei som held til i parken og slik gjere parken meir
attraktiv. Dette er igjen positivt for næringsutviklinga i regionen.
Eigne område for utstillingar vil profilere alle utdanningane ved
skulen for regionen. Alle som er innom bygget vil bli betre kjende
med det HVO står for historisk og det studentane og dei tilsette
produserer i dag.
Foto er frå Media City Manchester.
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FUNKSJONSANALYSE OG ROMPROGRAM
Følgande tekst utdjuper den første delen av dette dokumentet der visjonen
for det nye bygget blir presentert med teikningar og skisser. Ikkje alle romma
er teikna inn i det grove romprogrammet, men dei har plass i arealet som er
planlagt i det nye bygget eller så kan funksjonen delast med andre rom ved
hjelp av fleir- og sambruk.
Storsal/fleirbruksrom
Bruksområde: Dette store rommet skal kunne bli brukt til førelesingar, framvising av film og anna audiovisuelt materiale, konsertar, teaterøving/framsyningar og fleirkamera-produksjon. Det skal ha kapasitet til å huse store
konferansar og mottakingar, og kan vere egna til temporære utstillingar.
Setekapasitet: ca. 500 plassar. Om lag dobbel så stor publikumskapasitet
ved bruk av flatt golv (Operahuset på Eid har 540 plassar, Storsalen i Førdehuset 590 plassar).

Foto frå Høgskulen i Bergen, til venstre pent og tydeleg inngangsparti og til
høgre informasjonstavle med oversiktskart i stort format.

Brukarar: Dette rommet blir brukt til undervisning for mediefag (AMF + dagens MID) og anna undervisning på HVO. Det kan også vere eigna som
prosjektrom for drama/dans (Seanse/kulturproduksjon) viss det får takhøgde på minst fem meter. Det vil også vere godt eigna til større fagkonferansar
eller liknande i regi av høgskulen eller andre, og til bruk under Dokfilmfestivalen, Animasjonsfestivalen og andre arrangement. Det vil også vere ein
stad for det lokale kulturliv, med til dømes konsertar, teater, ungdomsskulens Melodi Grand Prix, ballettskulens framsyningar, større kinoframsyningar og meir. Som ein del av planane kring ein ny kunnskapspark etablert i
Aasen-huset er det signalisert at dette vil vere aktuelt å leige i samband med
konferansar og liknande.
Tekniske krav:
Oppheva scene: For framføring av musikk, teater og liknande.
Alternativ 1: Scene som blir bygd opp manuelt med modular. Krev lagringsplass for modulane. Billegaste alternativ.
Alternativ 2: Scene som kan hevast og senkast maskinelt. Dyraste og
teknisk mest krevjande alternativ.
Stort lerret for visning av film og anna audio-visuelt materiale. Projektor.
Teleskoptribune med setekapasitet til ca 500 plassar vil gjere rommet
fleksibelt i bruk. Gode og komfortable stolar (sjå td. trysilbyggprodukter.no).
Galleri langs sidene for plass til kamera, fleirkameraproduksjon
God akustikk med gode lydanlegg, lysrigg mm
Kontrollrom
Garderobe/sminkerom i nærleiken
Greenroom
Lager til scene/sceneutstyr ol

Foto til venstre er frå inngangspartiet på HiB med resepsjon, til høgre frå foajeen.
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Fleirbruksrom/mindre sal
Bruksområde: Dette rommet vil bli brukt til undervisning og framvisning av
film og anna audiovisuelt materiale i høg kvalitet, noko som er viktig for
den audiovisuelle undervisninga ved skulen.
Brukarar: Undervisning fyrst og fremst for mediefag (AMF + dagens MID)
og kulturfag. Det vil også vere godt eigna til bruk under Dokfilmfestivalen,
animasjonsfestivalen og liknande arrangement. Det vil også vere ein stad
for det kinoframsyningar med høg standard. Dersom det blir etablert ein ny
kunnskapspark i Aasen-huset vil det vere ein aktuell leigetakar.

Fleksible saler, foto BlackBox, Oslo, 2006

Tekniske krav:
Stort lerret for visning av film og anna audio-visuelt materiale. Projektor.
Audiotorium med setekapasitet på 80-100 plassar med faste komfortable
stolar. Ein bør vurdere om stolane kan ha nedfellbare bord slik at det enklare kan nyttast til førelesingssal
Gode lydanlegg
Kiosk. Det bør knytast ein kioskfunksjon til fellesarealet/vrimlearealet på
bygget med tanke på arrangement i desse to fleirbruksromma.
Bygget bør bli knytta til Berte Kanutte-huset gjennom ein passasje slik at
ein ved ulike arrangement kan gå tørrskodd dit for å kunne nytte seg av
kantine, garderobe etc.
Takterrasse:
Taket bør utnyttast til å lage ein stor takterrasse (vendt mot sør). Dersom
delar av taket blir brukt til tekniske installasjonar (ventilasjon og liknande),
bør dette plasserast mot nord. Takterrassen kan nyttast for ad-hoc kafe/
serveringsområde, både i samband med arrangement (til dømes Dokfilm-festivalen) men også i det daglege som «luftingsareal». Ei form for
«parasollar» kan gjere takterrassen mindre avhengig av godt vèr for å
kunne brukast. Det skal ha teknisk utstyr slik at det er lagt til rette for enkel
medieproduksjon på takterrassen.
Studioløysing(ar)
Sjå også punkt om Studio 3 under Vidare bruk av Strøm (TV-studio).
Studio for lyd- og videoproduksjon
Bruksområde: Fleksibelt studio for audiovisuell produksjon til einkamera,
fleirkamera og lyd/radio. Eit viktig rom for bruk innan emne og prosjekt
med fleirkameraproduksjon, einkamera-opptak, nyheitsstudio, filminnspeling osv. Også aktuelt for prosjekt i Seanse og distanseovergripande undervisning. Studio vil bli brukt i ei meir opa løysing med dagslys/vindauge
med utsikt utover Volda. Både med tanke på kapasitet og bruksområde vil
dette utfylle Studio 3 på ein god måte.
Tekniske krav:
●
Tilstrekkeleg takhøgde og installasjon for lysrigg i taket.
●
Bør ha muligheit for å blende lys frå vindauge..
●
Regi-rom i tilknytning til studio.
●
Jamt golv utan skøytar med tanke på kamerakøyring/dolly.

Regirom
Bruksområde: Regirom for fleirkameraproduksjonar frå studio, salar, klasserom og andre areal på campus. Både til undervisning i medieproduksjonsemne, og til bruk av stab o.l. ved dekning/streaming av konferansar,
arrangement o.l. Også relevant for distanseovergripande undervisning.
Bør være lokalisert nært til TV/lyd-studio og storsal/fleirbruksrom.
Brukarar:  Studentar på emne i journalistikk/tv og medieproduksjon ved
Media, IKT og design. Stab til distanseovergripande undervisning, IT/
streaming-ansvarlege og til eksterne kurs.
Tekniske krav:
●
Sentralt plassert pga teknisk infrastruktur, og øvrige tekniske
omsyn.
●
God ventilasjon pga varmeutvikling frå utstyr.
Fotostudio
Bruksområde: Dedikert fotostudio med tilstrekkeleg plass og takhøgde til å
ta studiobilete i smågruppe heilfigur. Oppheng for bakgrunn og takrigg for
mellombels eller permanent lysrigg.
Brukarar: Studentar på ulike fotoemne på MID og AMF ( MID131, CCP,
FME, Photo Documentary mm.), i tillegg til bruk i andre emne der studiofoto ofte er etterspurt. Andre brukarar er eksterne ved utleige, interne behov
for foto ved høgskulen; Kontor for samfunnskontakt osv. Fotostudio er
også viktig for Seanse.
Tekniske krav:
●
Tilstrekkeleg takhøgde og takrigg for lysinstallasjon.
Oppheng for ulike bakgrunnar/backdrops
●
Muligheit for å blende rommet for dagslys.
●
Enkelt rom for klesskifte, kan sambrukast med garderobe i
samme bygg i samband med storsal.
Undervisningsrom (fleksible rom, vanlege rom, spesialrom)
Det nye bygget bør innehalde ulike typar fleksible undervisningsrom med
flatt golv og laust inventar, vanlege undervisningsrom og nokre rom berekna på forskings- og utviklingsarbeid for tilsette på dei ulike utdanningane.
Romma er ikkje inndelte på den teikna skissa over bygninga.
Redaksjonslokale/produksjonslokale
Bruksområde: Til bruk som redaksjon i praksisperiodar og som prosjekt- og
undervisningrom i andre periodar.
Brukarar: Bachelor- og masterstudentar i journalistikk, PR og MID. Nettstudentar på samling og andre studentar som treng rom for større og mindre
prosjekt.

HVO04

To fleirbruksvenlege rom med plass til om lag 60 studentar
Bruksområde:
Det vil etter vår vurdering vere behov for to fleirbruksvenlege rom med flatt
golv og laust inventar, berekna for om lag 60 studentar kvar. Desse romma
er tenkt til bruk i undervisning for bachelorstudentar i journalistikk, PR og
MID, men kan også nyttast i høve samlingar for nettstudentar.
Brukarar:
Bachelorstudentar i journalistikk, PR og MID. Nettstudentar på samling.
Tekniske krav:
●
Flatt golv
●
Laust inventar
●
Prosjektor/lerret
●
Lydanlegg
●
Hensiktsmessig opplegg for stikkontakter til bærbare
datamaskiner for studentane.
●
Fleksible skilleveggar mellom dei to store romma som gjer det
mogeleg å veksle mellom plass til 60 og 120 studentar.
Foto frå IT-universitetet i København. Eksempel på eit fleksibelt undervisningsrom
med fleksible veggar, laust inventar og straumtilkobling i taket.

Tre fleirbruksvenlege rom med plass til om lag 30 studentar
Bruksområde:
Det vil også vere behov for tre mindre undervisningsrom med plass til om
lag 30 studentar, der ein kan bedrive fellesundervisning og gruppearbeid.
Her vil arbeidet både foregå analogt i form av teikning innanfor designundervisning, og med datamaskiner.
Brukarar:
Bachelorstudentar på alle program, også animasjon. Masterstudentar i
mediefag og kreative fag.
Tekniske krav:
●
Flatt golv
●
Laust inventar
●
Prosjektor/lerret
●
Lydanlegg
●
Hensiktsmessig opplegg for stikkontakter til bærbare ‘
datamaskiner for studentane.
●
Eit mindre antal faste arbeidsstasjonar/maskiner

HVO05

Andre spesialrom
Mediehusgruppa ser potensial for koordinering av rom til bruk for kriseøvingar/medietrening, distanseovergripande undervisning og medielab-ar.
Dei følgande fire funksjonane må med andre ord sjåast i samanheng og
skal ikkje nødvendigvis vere fire separate rom.
1. Eitt rom for forsking og undervisning i digital kompetanse med
plass til om lag 30 personar
Bruksområde:
Medieringsbygget bør også innehalde eit eige rom for forsking og undervisning innanfor digital kompetanse i læring, med plass til om lag 30 studentar. Dette er knytta til eksisterande utdanningstilbod innanfor vidareutdanning for lærarar, eit satsingsområde ved HVO som er i vekst. Satsing
på digital kompetanse vil også verte viktigare i samband med utviklinga
av lærarutdanningane, og slik sett vil eigne lokale for dette i eit nybygg
kunne vere ei kobling mellom lærarutdanning og mediefag. Saman med
den satsinga på lærarutdanning som no foregår på AHL, vil dette kunne
vere med på å styrke HVO sin posisjon og tilby ei spissing innanfor digital
kompetanse.
Brukarar:
Tilsette og studentar knytta til digital kompetanse i læring, både nettstudentar og studentar ved til dømes lærarutdanningane.
Tekniske krav:
●
Flatt golv
●
Laust inventar, store arbeidsbord
●
Hensiktsmessig opplegg for stikkontakter til bærbare datamaskiner
●
Lagringsplass i form av skåp og hyller
●
Mindre tal arbeidsstasjonar
2. Kriseøvingar/medietrening
Eit viktig element i fagportefølgen for medieutdanningane er undervisning
og eksterne kurs når det gjeld medietrening i samband med kriser. Dette
stiller krav til romdisposisjon. Eit slikt “kurssenter” kan bestå av minst 3
rom, stort rom dimensjonert for inntil 60 personar for undervisning og
gjennomføring av øvingar med muligheit for pressekonferanse, og to tilstøytande rom for stab etc. Dette kan også brukast i samband med distanseovergripande undervisning
Bruksområde: Undervisningsformål, evaluering og avvikling av pressekonferansar. Eksterne kurs. Distanseovergripande undervisning
Brukarar: Studentar og lærarar ved AMF og AKF, eksterne kurs og andre
som ved høve har behov for større pressekonferansar: rektorat, direktør,
krisehendingar.
Tekniske krav: Romma må ligge i nær tilknyning til kvarandre, og det må
vere god infrastruktur mellom romma når det gjeld data, video, lyd og
kommunikasjon. Det største rommet må utstyrast for avvikling av pressekonferansar med videoskjermar, kamera, punkt for eksterne kamera, lysog lydutstyr for både sal og opptak/direktesending.

3. Rom for distanseovergripande undervisning
HVO er mellom dei høgskulane med flest studentar i nettbaserte studieløp,
og fleksible vidareutdanningstilbod er eitt av tre nasjonale satsingsområde
i strategiplanen. Samarbeid og infrastruktur for distanseovergripande undervisning i nytt mediehus vil være avgjerande for å posisjonere høgskulens rolle i dette feltet.
Dei ulike fagmiljøa innan distanseovergripande undervisning treng moderne og fleksible lokale og infrastruktur for både avvikling og produksjon av
opplæringsmateriell for nettstudentar, og for opplæring av tilsette på HVO.
●
●
●
●

Rom for opptak av undervisningssekvensar, forelesning og under
visning der studentane er aktivt deltakande. Utstyrt med skjermar
samt gode forhold for lyd og lys.
Mindre rom der ein kan gi tilsette rettleiing og der dei kan prøve ut
ulike typar utstyr og programvare
Rom til opplæring og rettleiing, eit lite kurslokale der ein kan ha
opplæring for tilsette
Lagerplass til utstyr og andre tekniske fasalitetar/serverrom.

I tillegg er tilgang til studio i nybygget (sjå eige punkt) ønskeleg der dei
tilsette kan lage filmar til bruk i undervisninga si etter å ha fått ei kort
opplæring i korleis bruke utstyret (planane for slike rom er allereie i gang
andre stader på campus).
4. Eitt spesialrom for forsking- og utviklingsarbeid
Bruksområde: Innanfor eit nytt mediehus vil det også vere viktig å skape
rom for forsking og utvikling. FoU-verksemda innan mediefag ved HVO er i
vekst, og mykje av forskinga foregår i skjæringspunktet mellom ny teknologi, journalistikk og medieproduksjon i alle tydingar av ordet.
Her vil det vere behov for eitt rom som kan brukast til FOU-verksemd, ein
medielab om ein vil, med flatt golv og laust inventar med plass til om lag 20
personar og god plass til teknisk utstyr. Dette bør vere dedikerte areal slik
at ein kan jobbe med teknisk utstyr/installasjonar over tid utan at rommet
skal nyttast i undervisning. Dette vil også kunne knyttast til den koblinga
mellom forsking og utdanning som vil vere satsingsområde i arbeidet med
etablering av eit Senter for fremragende utdanning (SFU) knytta til mediefaga. Eit slikt rom vil også brukast til undervisning av masterstudentar i
mediefag.
Brukarar:
Tilsette ved alle mediefaga, masterstudentar i mediefag.
Tekniske krav:
●
Flatt golv
●
Laust inventar, store arbeidsbord
●
Lagringsplass i form av skåp og hyller
●
Mindre tal arbeidsstasjonar
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Opplevingssenter/utstillingsarena (ikkje eige rom)
Utstillingsarena og opplevelsessenter er planlagt utforma som del av det
åpne rommet ved inngangen. Det skal vere et blikkfang for studentar, tilsette og besøkande. Norsk animasjonssentrum (NAC) vil få ein naturlig del,
i tillegg til utstilling av ikonisk produksjonsutstyr som står i god kontrast til
moderne deler av opplevingssenteret. Dette vil være utstillingsarena innan
ulike mediedisiplinar ved høgskulen gjennom visningsskjermar og annan
utstillingsteknikk. Dette kan inkludere profilerte studentprosjekt, forskningsprosjekt, samarbeid med næringsliv og andre utstillingar.
Både digitale visningsflate og fysiske gjenstandar er viktige, og det er potensial for interaktive løsningar relatert til forskning og undervisning, der både
studentar, tilsette og publikum sjølv kan prøve installasjonar.
Mediefaga har i mange år mangla ein god visuell arena, og besøkande vil
no kunne oppleve meir av både historiske og aktuelle sider, og få et oppdatert inntrykk av kva mediefaga representerer.
Dersom det nye bygget, Strøm-bygget og Berte Kanutte-bygget vert “kopla”
saman med ei form for innendørs gangbru, vil det vere naturleg å plassere
deler av utstillinga i disse områda.
Foto er frå sykkelgarasjen til It-universitetet i København

SFU (senter for fremragende utdanning)
Mediemiljøet ved HVO jobber for å etablere eit senter for nettformidling ved
HVO. I første omgang er målet å etablere eit senter allereie våren 2016.
Senteret har arbeidstittel Senter for avansert og nyskapande nettformidling
(SANN). Senteret er viktig for å posisjonere Volda innan historiefortelling og
formidling på nett på tvers av utdanningane ved HVO. Det er eit mål å oppnå
status som Senter for fremragende utdanning (SFU) for SANN. Senteret bør
ha plass i eit nytt bygg eventuelt i kombinasjon med eit anna rom.
Kontor for tilsette
Gruppa rår til at Strøm-huset blir brukt til kontor for dei tilsette innan mediefaga. Det noverande redaksjonslokalet i andre etasje kan byggast om til
cellekontor og det er også plass til eit felles område for dei tilsette. Ei slik
løysing vil spare plass i eit nytt bygg, men samstundes gi kontor i kort avstand til det nye bygget for dei tilsette. Innan akademia er det særleg behov
for cellekontor for å kunne konsentrere seg om forsking og utviklingsarbeid,
noko som også er erfaringa frå andre institusjonar som dei nye bygga til
Høgskolen i Bergen og IT-Universitetet i København.

Inngangsparti/foaje
Hovudinngangen på bygget skal sluse studentar, tilsette og besøkande
naturleg inn i bygget ved å vere tydeleg og innbydande, og hovudinngangen skal vise seg fram som ein lett tilgjengeleg tilkomst  på Campus. Uteområde må henge naturleg saman med hovudinngangen.
Når ein kjem inn skal foajeen følast open, inkluderande og interessant, der
ein vert møtt av informasjon, opplevingar og ser menneske som studerer,
har møter eller sosialiserer. Det skal vere eit levande bygg med aktivitet.
Utstillingsarena og opplevelsessenter er planlagt utforma som del av det
opne rommet ved inngangen og være et blikkfang for studentar, tilsette og
besøkande.
Gruppa har ikkje planlagt at det skal vere bemanna resepsjon i dette bygget,
den bemanna resepsjonen er på Berte Kanutte. Det skal vere “sjølvbetjening” på å finne fram i det nye bygget og vidare på campus elles. Oversiktskart, skjermar eller interaktive tavler vil gje god oversikt over campus og
aktivitetane som skal skje, som forelesingar, møter eller kino. Ein finn enkelt
fram til alle rom og andre bygg på campus om ein lastar ned og brukar appen Mazemap på mobilen.
Parkering
Det er totalt 412 parkeringsplassar for bilar og 108 for syklar på campus i
dag.
Parkeringsplass ved Kaarstad er mellombels stengt fram til skulestart 2016
og ikkje med i oppteljinga, medan parkeringsplassane ved Sunnmørsheimen som er tatt med vil gå ut frå skulestart 2016. Det vil verte om lag 20%
redusert antal parkeringsplassar for bilar om mediehuset vert plassert mellom BK og Strøm.
Gruppa rår til at nybygget får garasje i underetasjen for parkering av syklar
og mopedar. I tilknyting til dette bør det vere garderobe med dusj.  
http://www.osloby.no/nyheter/sykkelpatruljen/Slik-fikk-banken-flere-til-asykle-til-jobben-8309583.html

Kreativt møterom
I nærleiken av dei tilsette sine kontor bør det vere eit kreativt møterom som
er innreia slik at det legg til rette for kreativ idemyldring.
Arbeidsområde for studentar
Studentane skal kunne arbeide uforstyrra i eit mindre antall grupperom med
nødvendig koplingar til straum og internett, gjerne med glasveggar. I tillegg
skal det vere tilrettelagt for at studentar også kan arbeide i fellesarealet,
men likevel noko tilbaketrekt og i ein viss avstand frå det verste “tråkket”.
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PLASSERING AV NYBYGG
Arbeidsgruppa har gått gjennom framlegga frå Campusprosjektet som
peika på ulike moglege plasseringsområde for nybygg. Arbeidsgruppa
meiner det er viktig å plassere det nye bygget slik at det i størst mogleg grad
kan utnytte fleirbruksverdien i eksisterande bygningsmasse.
Ved å plassere mediehuset på område nr. 5 (jf. figuren nedanfor), meiner
vi dette blir oppfylt i størst mogleg grad. Vi meiner det vil vere smart å nytte
både kontorareal og fjernsynsstudio i Strøm-huset. Berte Kanutte-huset med
kantine og mange fellestenester bør kunne nåast raskt, og gjerne tørrskodd.
Skulle Aasen-huset bli kunnskapspark, vil vi kunne få eit samanhengande,
effektivt bygningskompleks som kan bli svært spanande og framtidsretta.
Hovudinngang ved HVO
Det har i fleire samanhengar blitt peika på at det er vanskeleg å ”lese” campusområdet med omsyn til hovudinngang. Mange tilføringsvegar, spreidde
parkeringsplassar og mange bygningar gjer det ikkje enkelt å finne fram.
Kanskje kan ein ved ei plassering av nybygg på areal nr. 5 også møte denne
utfordringa, særleg om bygningsmassen vert samanhengande.
Vidare bruk av Hans Strøm (TV-studio)
Studio 3 som ligg i kjellaren på Strøm-huset er eit moderne TV-studio for
større produksjonar. Dette rommet vil vi kunne nytte, sjølv om deler av det
som foregår der i dag vert flytta over i det nye bygget. Ei plassering av nybygget vest for Strøm-huset, med nærheit til nybygget er viktig. Både med
tanke på utstyr som skal fraktes mellom bygningane og nærheit til fagpersonellet.
Studentsamskipnaden og plassering av den
Gruppa rår til at Studentsamskipnaden får plass i dei noverande lokala til
aniasjonsutdanninga i første etasje av Strøm-huset. Desse lokala har eigen
inngang og ligg godt plassert på campus. Dette vil spare plass i eit nytt bygg
og samstundes sørge for vidare bruk av Strøm.
Bokhandel
Gruppa meiner at det ligg utanfor mandatet å vurdere plass til bokhandel i
eit nybygg. Det kan også vere best å tenke at funksjonane i det nye bygget
i størst mulig grad skal vere knytt til medieutdanningane.

VEDLEGG del 1:
1. Rapport frå studietur
2. Skisse til kunnskapspark v/Martin Foldal
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DEL 2 - Programprosjekt nytt mediebygg
Høgskulen i Volda er en nasjonal undervisnings- og forskningskapasitet innenfor mediefag. Fagaarealene er i dag spredt over flere avdelinger og i
ulike bygg på Campus, og det er over lang tid sett et behov for å samle aktivitetene. Dette vil i tillegg til faglig og arealmessige synergier kunne samle
og styrke fagmiljøet, gi høgskolen en sterkere identitet lokalt og nasjonalt,
virke samlende i campusområdet og dessuten gi en mulighet for forbedre de
fysiske rammene ikke minst for de aktivitetene som i dag holder til i utdaterte
arealer i Ivar Aasen-huset.
En brukergruppe ledet av dekan Pål Aam har arbeidet frem programmet
sammen med arkitekt Siri Bakken. Arbeidet har vært gjennomført i perioden
november – desember 2015 med to kontaktmøter i Volda. Arbeidet baserer
seg bl.a. på Usabilitystudien utarbeidet av NSW i mars 2015 og tar utgangspunkt i funn herfra.
VISJON FOR NYBYGGET
Bygningens visjon er at den skal være identitetsskapende og samlende og
være et energipunkt for mediefagsstudenter og /- ansatte, faglig besøkende
og medie- og kulturinsteressert lokal- og regionalbefolkning. Bygningen skal
gi rom og fasiliteter for mediefaglige kulturrelaterte aktiviteter og formelle og
uformelle læringsarenaer. Det skal ha en atmosfære som gjør bygningen
interessant å oppsøke og oppholde seg i også når agendaen for besøket
ikke var helt klarlagt i forveien – og slik gi brukerne en merverdi. Det skal
tilrettelegges for fleksible arealer som kan gi et mangfold av bruk over
døgnet og året, og gjøre at også ulike bransje- og næringsaktører finner det
interessant å leie seg inn her i perioder.
P ros je kt nr. :

T e gnings nr. :

Rev.

Plassering på Campus
Av de 7 alternativene for plassering nevnt over, ble det i programfasen
konkludert med at alternativ 4 eller 5 ville være hensiktsmessig. Mediebygget er da lokalisert i østlige del av Campus mellom Berte Kanutte og Hans
Strøm. Dette gir både en god konakt med - og annonsering til - Elveveien
(Rv651) i sydøst og danner en god fortetting i Campus’ sentralområde slik
at avstanden mellom bygningene reduseres ytterligere. Det valgte prinsipp
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MEDIEPROGAMMET
Mediebygget nybyggprogram er satt til 2979 m2 (netto/romareal). Det er i
prosessen konkludert med at enkelte funksjoner, som TV-studioene i Hans
Strøm samt en del felles undervisningsrom i Gamle Kaarstad og Berte
Kanutte anbefales å fortsette å benyttes der de er i dag, dvs. å holdes utenfor nybyggprogrammet. I tillegg vil frigjort areal i Hans Strøm når avisredaksjonen etc. flyttes ut kunne benyttes, og her planlegges et «torg» for
mediekontorene; med en krans av cellekontorer og evt. noe landskapsarealer langs vinduene (41 arbeidplasser) med støttefunksjoner, uformelle
møteplasser og evt. også møterom i midtsonen.
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Programblokk Faggruppe

Rom

A

Kultursal 500 personer

Fleksibel plan, flatt gulv,
700 dobbel romhøyde

Visningssal 100 pers

Mørkt rom, legges inntil
140 kultursal, mulig sambruk

SALER

ROMPROGRAM

Netto-(rom)areal m2 Kommentar

Det er i arbeidet tatt utgansgpunkt i eksisterende rom; i kommende prosess
bør det enkelte rom gjennomgås mer i detalj samt undersøkes om synergier og sambruk kan utnyttes bedre.

840

B

ANIMASJON
AVIS DESIGN

Animasjon verksted

50 Kan være mørkt

Animasjon filmopptak
Animasjon filmopptak
Animasjon filmopptak

16 Skal være mørkt
25 Skal være mørkt
98 Skal være mørkt

Animasjon lager

44 Kan være mørkt

Animasjon lager
Animasjon fellesareal
og tekjøkken
Animasjon
undervisning

15 Kan være mørkt
45

Animasjon grupperom

86
20

Animasjon redigering

10

Animasjon redigering

10

Animasjon redigering
MKT Datarom
Animasjon
dataarbeidsrom
Animasjon
dataarbeidsrom

10
52

Avisdesk

29

Avisredaksjon

65



























50
52

677

C

TV RADIO
PRODUKSJON

TV redigering
TV redigering
TV redigering
TV redigering
TV-redaksjon
Radiostudio
Radiostudio
Radiostudio
Radiostudio
Radioredaksjon
Videorom
Videorom
Videorom

Produksjonslokaler

7 Mørkt rom
7
7
7
51
16
21
27
18
38
10
10
5

Kan være mørkt rom
Kan være mørkt rom
Kan være mørkt rom
Kan være mørkt rom
Kan være mørkt rom
Kan være mørkt rom
Kan være mørkt rom

Kan være mørkt rom
Kan være mørkt rom
Kan være mørkt rom
Utgangspunkt i 350 m2 i
dagens
Idretssbyggkjeller, for
lite areal, derfor økt
420 med 20 %
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SKISSE
Nybygget er foreslått lagt med hovedadkomst mot sør og vil sammen med
Hans Strøm ramme om en ny adkomst og forplass til HVO. Bygget legges
i en retning som tar opp og formidler retningene fra Hans Strøm og Berte
Kanutte, mens det interne bevegelsesmønsteret i nybygget fortsetter direkte i forlengelsen av kommunikasjonsretningen i Berte Kanutte.
Nybygget foreslås utviklet i et enkelt konsept. Det tre etasjers volumet har
hovedfasade mot plassen der de to øverste etasjene er kraget ut. Denne
fasaden tenkes utført i flere sjikt med store glassarealer til innenforliggende studiearealer – som gir dagslys inn om dagen og lyser og viser aktiviteten innenfra og ut når det er mørkt. Utenpå dette foreslås et teknisk grid
der det kan vises bilder eller film – enten ved lyssetting som for eksempel
Rockheim i Trondheim, eller med dioder som kan gjøre forplassen om til
en utendørs kino i sommernettene. Screenet kan også være tematisk;
«på» ved spesielle temauker, festivaler mv.
I programprosessen ble det konkludert med at de 41 kontorarbeidsplassene det vil være behov for bør løses i fraflyttede avis/redaksjonsarealer i 1.
(hovedadkomst-) etasje i Hans Strøm. Dette vil kunne gi et fint miljø for de
ansatte med kontorer langs fasadene (i hovedsak enkle cellekontorer, men
enkelte felleskontorer for å gi plass til alle), og med fellesområder (service/
kopi/tekjøkken/møterom) i et medietorg i midten. Dette er også arealer
som vil være lett tilgjengelige for studentene.
Dette er et programprosjekt for å teste ut grovt arealbehov, prioriteringer
og mulig plassering på campus, og programmet er på ingen måte løst i
detalj. Metodikk er basert på rombehov i nettoareal, i hovedsak med
utgangspunkt i dagens situasjon med enkelte tilpasninger. Dette ga en
utvikling i 4 «hovedblokker», og i skissen er alle disse økt med en brutto/
netto-faktor (en faktor som omregner de enkelte roms areal med tilhørende
fellesareal, teknisk areal/sjakter, toaletter og birom, yttervegg etc) med 1,51,6 (litt avhengig av beregningsform).
Programmessig består nybygget av fire hovedblokker:
A) kultursal og visningssal
B) animasjon/avis/design
C) TV/radio/redaksjon
D) undervisning og studiearealer

PLAN 1//adkomst
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LAYOUT
Formalt konsept på tomt
Nybygget skal være et inviterende bygg der både studenter og besøkende
finner gode læringsareaner og inspirasjon. Det skal være et sted der også
en besøkende får et begrep om og interesse for aktivitenene som foregår og
faggruppene animasjon-avis-design og TV-radio samt de av dagens undervisningsrom  som ikke er i Gamle Kaarstad etableres i nybygget. Dette
dreier seg i tillegg til studentarbeidsplasser, om en del gruppe- og møterom
samt en del lager/rekvisita.
Organisering
Bygget er organisert omkring et åpent «torg» som er et trippelhøyt rom
med et glasstak over.
Dette foreslås tilrettelagt som et fleksibelt areal som kan benyttes av alt fra
virmling til faglig arbeid; i perioder som redaksjon, i andre perioder leid ut
til aktører innenfor fagområdet/bransjen for stands etc. Her skal det legges til rette for hurtig transformasjon; et sted det er interessant også for
andre  (både i  og utenfor HVO) å stikke innom for å se hva som «skjer».
Alle funksjoner i 1. etasje forelås utført med delvis fleksible vegger – slik at
torget kan gjøres større/ salene kan innlemmes og utvides ved behov.
I tillegg til heis, fører en bred trapp opp fra 1. til 2. etasje. Dette skal også
være en møteplass for formelle og uformelle møter.
De 4 hovedblokkene vil alle ha adkomst fra dette trippelhøye rommet.
Dette skal være et sted med tilrettelagt infrastruktur slik at man lett kan
«koble seg på.» Læring både i stor skala og i mindre grupperinger skal ha
sin naturlige plass på torget eller på galleriene i 2. og 3. etasje.
A)
Kultursal og visningssal planlegges som mørke arealer og legges i
bakkant (mot nord) med adkomst fra torget. Arrangementer her kan kreve
stort vrimlareal, og da vil torget tjene dette formålet. Kultursalen er dobbelthøy, mens visningssalen er foreslått i én etasjehøyde. Det legges likevel til rette for at byggets første etasje er høyere enn tilsvarende i tilliggende
bygg; 4-4,5 m.
B)
Animasjon/avis/design kan være interessante funksjoner for andre
å få lov til å observere, og det legges til rette for at enkelte av arealene
legges med åpne glassflater mot felles vrimlearealer både i etasje 1 og 2.
Her vil det være en kombinasjon av ulike rom, og i travle perioder vil deler
av torvet i 1. etasje kunne tas i bruk for en utvidet avisdesk.
C)
TV/radio/redaksjon er noe mer innadrettede funskjoner, men for eksempel studio med glassvegger (á la «Sommeråpent» på NRK) bør tilstrebes for å gi vitalitet og vise bygningens indre liv. Disse funskjonene legges
til 2. og 3. etasje.
D)
Undervisning- og studieplasserer er lokalisert i øverste (3.) etasje.
Her er det ro og utsyn, samtidig som at man langs galleriet vil ha god kontakt ed aktivitetene i øvrige del av huset. Også her legges det til rette for
fleksible arealer, med gode vrimlearealer for uformelle møteplasser.

PLAN 2//

FORMALT KONSEPT
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FORHOLD TIL ØVRIGE BYGG PÅ CAMPUS
Det har i prosessen vært diskutert om foreslåtte nybygg skulle vært bygningsmessig integrert/sammenbygget med sine nabobygg, feks med glassgang (som Lillestrøm) eller /-bro. Dette er ikke lagt inn i skissen, men bør evt
utredes i neste fase. Det kan også utredes om det skulle vært en overdekket forbindelse også videre vestover mellom Berte Kanutte mot området
ved Kaarstadbygningene.

PLAN 3

GLASSFORBINDELSER OG OVERDEKNINGER/ RAMME INN UTSIKT
her Villreinsenteret, Hjerkinn, arkitekt Snøhetta, foto Kjetil Jacobsen
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INTERIØR:“TORG” sett mot øst
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