
HØGSKULEN I VOLDA
STEDSANALYSE 

Foreløpig 27.09.2019



CAMPUS

ROTEVATNET

VOLDA-ØRSTA
LUFTHAVN

VOLDA SENTRUM



3

ROTEVATNET

VOLDA SENTRUM

INNHOLDSLISTE 

01 OPPGAVEN OG AVGRENSNING
Oppdraget
Effektmål
Kontekst
Avgrensning

02 STEDET
Nøkkelfakta
Campusområdet
Faglig lokalisering
Eiendomsforhold
Planstatus
Grensesnitt - utvikling i området
Kulturmiljø og kulturverdier
Landskapsbilde og estetikk
Landskap og blågrønn struktur
Flom og bekkeløp
Grunnforhold og topografi

03 MOBILITET OG KOBLING TIL BYEN
Mobilitet: Gatenett og trafikkmengde
Mobilitet: Syklende og tilgjengelighet
Mobilitet: Kollektiv - bussdekning
Mobilitet: Ferje og fly
Mobilitet: på campus 
Byliv: Funksjoner og program

04 OPPSUMMERING
      Kartlagte kvaliteter og utfordringer
      Samlet stedsanalyse
      Kartlagte behov

05 KILDER

Forsidefoto: LINK arkitektur
Kartunderlag side 2: Google maps



01  OPPGAVEN OG AVGRENSNING



5

OPPDRAGET

Hovedpunkter i leveransen for ny campusutviklingsplan, del II 
utomhus: 

Høgskulen i Volda (HVO) har bestilt en ny campusutviklingsplan fra 
Statsbygg. Formålet med campusutviklingsplanen er at HVO skal ha 
en anvendelig plan forankret i høgskolens mål og strategier, som 
legger grunnlag for prioritering av videre utvikling på campus i løpet 
av de neste 15-20 årene. Planen skal være en revidert, utvidet og 
mer langsiktig versjon av tidligere campusutviklingsplan fra 2015. 

Campusutviklingsplanen består av to deler. Det ene delprosjektet 
omfatter kartlegging og utforsking av mulighetsrommet i 
eksisterende bygningsmasse på campus. Dette inkluderer 
vurdering av potensialet for økt og/eller endret bruk. Det andre 
delprosjektet innebærer oppdatering og revisjon av gjeldende 
campusutviklingsplan for HVO fra 2015. Denne delen av 
campusutviklingsplanen består av kartlegging og mulighetsstudie 
for bruk av utendørsarealer, samt gjennomføring av en 
mobilitetsanalyse. 

Denne rapporten omfatter kartlegging av utendørsarealer og 
mobilitet, og er utarbeidet av Link arkitektur i samråd med 
Statsbygg. Det er en beskrivelse og vurdering av dagens situasjon 
på campus. Det gjelder utvikling av utendørsarealer, mobilitet 
på campus og en potensiell tydeligere kobling mot Volda by. 
Arealutviklingen ved HVO må sees i forhold til andre tilgrensende 
aktørers planer/tiltak innen areal- og tranport. 

Neste fase i campusutviklingsplanen er en mulighetsstudie 
for campus med fokus på utearealene, arealutvikling og 
mobilitet. Estetikk er i tillegg et prioritert tema som del av 
campusutviklingsprosjektet og gjelder både kartleggingsfasen og 
arbeidet med mulighetsstudien. 

Utvikling knyttet til 
effektmål for campus 

Det er utviklet effektmål 
for utvikling av bygg og 
infrastruktur ved HVO. 
Innsatsområder og tiltak 
som foreslås i neste fase, 
mulighetsstudien, skal 
bidra til oppfyllelse av disse 
effektmålene. Effektmålene er 
vist på side. 6. 

Mobilitet

Det skal lages en mobilitets-
analyse samt utarbeides 
tiltak for å bedre mobilitet og 
tilknytning til Volda sentrum. 

Gjennomføring av 
reisevaneundersøkelse 
blant studenter og ansatte 
er en viktig del. Relevante 
tema er parkering, trafikk, 
tilgjengelighet, kollektiv, gående 
og syklende. 

I den nye campusplanen 
er mobilitet og reisevaner 
viet større plass. Det 
vil gjennomføres en 
mobilitetsanalyse i 
tillegg til grundige 
reisevaneundersøkelser.  

Utviklingsområder 

Utviklingsområder på campus 
både på kort og lang sikt 
skal identifiseres, vurderes 
og fremvises i planen. 
Utviklingsområder skal ses i 
lys av stedlige forhold og opp 
mot en bærekraftig utvikling for 
campusområdet som helhet. 
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EFFEKTMÅLENE FOR CAMPUSPLANEN

Kunnskapsutvikling og 
arbeidsformer

Høgskulen i Volda skal ha et 
sterkt og tverrfaglig fagmiljø 
som kan bidra til relevant 
kunnskapsutvikling innen sine 
fagområder. 

Utdanningskvalitet

Høgskulen i Volda skal sørge 
for høy kvalitet i utdanningen 
gjennom å tilby fleksible 
undervisningsformer for 
studentaktiv læring og legge 
til rette for livslang læring.

Arbeids- og studiemiljø

Høgskulen i Volda skal tilby 
studenter og ansatte et 
godt studie-, lærings- og 
arbeidsmiljø.

Samhandling med 
eksterne og formidling

Høgskulen i Volda skal legge 
til rette for kunnskapsutvikling 
og innovasjon i samspill med 
samfunn, næringsliv og offentlig 
sektor og være en tydelig 
formidler av ny kunnskap.

Miljø og bærekraft

Høgskulen i Volda skal ha 
et miljøvennlig, fleksibelt og 
effektivt campus 

Med utgangspunkt i HVO sitt samfunnsoppdrag, behovsanalyse og føringer for 
UH-sektoren er det utviklet fem effektmål i prosjektet. Foreslåtte tiltak skal forholde 
seg til disse. Spesielt relevante effektmål for delprosjekt for uteområder og mobilitet 
er markert i rødt stiplet felt: 
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KONTEKST

NASJONALT 
- en av de siste høgskolene

Strukturreformen innen Universitet og 
høgskole (UH)-sektoren har ført til stor andel 
sammenslåinger av utdanningsinstitusjoner 
over hele landet. Mange tidligere høgskoler 
har fått universitetsstatus og blitt en del av 
et øvrig universitet. Høgskulen i Volda er i 
skrivende stund en av fem statlige høgskoler 
igjen i Norge. Høgskulen i Volda har mål 
om å opprettholde sin høyskolestatus og 
planlegger ikke for sammenslåing med andre 
institusjoner. HVO ønsker blant annet å være 
Norges fremste senter for medieutdanning og 
nynorsk. 

REGIONALT

Volda kommune ligger i Møre og Romsdal fylke 
og grenser mot Ørsta, Hornindal, Eid og Vanylven 
kommune. Fra 2020 skal Volda kommune slås 
sammen med Hornindal kommune som ligger i nye 
Vestland fylke, mens Møre og Romsdal fylke skal bestå. 
HVO er den største høgskolen i fylket. Institusjonen har 
flere ansatte og studenter enn i Høgskolen i Molde og 
NTNU Ålesund. Høgskulen i Volda har i tillegg høyest 
grad av vitenskapelig produksjon i fylket. 

Ålesund

Volda

Molde

Smøla

Kristiansunde

AVSTANDER 
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KOMMUNALT - sammenslåing

Volda kommune skal slås sammen med Hornindal 
kommune fra og med 01.01.2020. 

Forventet befolkningsutvikling: 

(Volda + Hornindal): 
2030:  11 180
2040:  11 778

STUDIEBYGDA VOLDA - CAMPUS

Volda sentrum er offisielt og de facto kommunesentrum i Volda kommune. Området har en 
lang historie som undervisnings- og skolested. 

Campus ligger nord for sentrum (bygg innenfor campusavgrensing i sort) i en linje som følger 
landskapet i en sørøst/nordvest-retning. Landskapet innenfor området er svakt hellende 
fra nordvest til sørøst. I tillegg er øvrige utdanningsinstitusjoner som videregående skole, 
ungdomsskole og barneskole lokalisert nært campus, markert med rødt. 

ØRSTA

VOLDA

HORNINDAL

Befolkning (SSB 2019): 

Volda:   9241 
Hornindal:  1152
Samlet:  10393
Samlet areal:  739 km2

Oversiktskart - campus HVO og Volda sentrumOversiktskart - Volda og Hornindal kommune
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VOLDA 
SENTRUM

CAMPUS HVO

Volda VGS

Øyra skole

Volda 
ungdomsskole

KONTEKST
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AVGRENSNING

Prosjektavgrensning for campusutviklingsplan Utvidet avgrensning - spørsmål knyttet til byplan og mobilitet.  Hvordan knytte campus og 
Volda sentrum bedre sammen?
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Campus Volda

Volda sentrum

Tidligere campusplan (2015) omhandlet arealet som er definert som dagens 
campus, men ikke tilgrensende områder og institusjoner. Prosjektavgrensning for ny 
campusplan er tilnærmet lik, men i tillegg ser analysen på områder utover dette og 
campus i forhold til resten av Volda by. 

Å bidra til en styrket kobling mellom campus og resten av sentrum vil kunne gi 
synergieffekter for de to områdene og være i tråd med både lokale og overordnede 
føringer for utvikling. I kommuneplanens samfunnsdel står det mål om å styrke 
Volda sentrum som et levende midtpunkt i kommunen med attraktive møteplasser. 
Volda har en lang historie som studie og utdanningssted, med over 100 års historie 
tilbake til Volda private mellomskole og gymnas i 1910 til Høgskulen i Volda i dag. 

Høgskulen er viktig både lokalt og regionalt som studiested og arbeidsplass. I 
flere år har det blitt arbeidet med Studiebygda, som er et partnerskap mellom 
offentlig, privat og frivillig sektor med mål om å styrke studiestedet Volda. En mer 
sammenvevet campus- og bystruktur kan bidra med å styrke mål knyttet til mobilitet 
med økt gangbarhet, tilgjengelighet og orientering for myke trafikanter og reduksjon 
av privatbilbruk. 

Fra HVO sin side er det også behov for å se campus i en større sammenheng for å 
sikre høgskolen tilstrekkelig areal for fremtidig utvikling og at tiltak som foreslås på 
campus sees i sammenheng med andre prosjekter og tiltak i området ellers. 



01  STEDET
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Studenter: 
Studenter HVO:      4096 (*2018)
Studenter på lavere nivå:    3402 
Studenter på høyere nivå:    535
Studenter på 5-årig master og 
profesjonsutdanninger:    159 
Gjennomsnittsalder:     30 år

Ansatte: 
Antall årsverk totalt:     339
Årsverk andel kvinner (%):   55,24 %
Gjennomsnittsalder:     49 år 

Studentmobilitet: 
Utreisende utvekslingsstudenter:   116
Innreisende utvekslingsstudenter:   117
Utenlandske studenter:   224
     
Arealer: 
Arealer der det betales leie til 
Statsbygg:      24 624 m2

Arealer der det betales leie til 
andre organisasjoner:    3889 m2

Arealer der det ikke betales leie:   437 m2

Kilde: Tall hentet fra database for 
statistikk om høgre utdanning. 

Henrik Kaarstad-bygget, det eldste bygget på campus. 

Bekkeløp ved Henrik KaarstadDel av Berte Kanutte-bygget

NØKKELFAKTA
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CAMPUS - Historikk

Volda har en lang og rik fortid som formelt skolested. I 
1895 ble den første lærerutdanningen etablert. Henrik 
Kaarstad stod bak oppstarten av Volda lærerskole, og 
høgskoleområdets eldste bygg oppkalt etter ham ble 
ferdigstilt i 1922. Kaarstad-bygget (inklusivt nyere tilbygg) 
brukes fortsatt i dag av Kulturfag, Humanistiske fag og 
lærerutdanninga. 

Kaarstadhuset består av tre byggetrinn, med den 
opprinnelige lærerskolen fra 1922 som det opprinnelige. 
Huset fikk senere tilbygg i form av to byggetrinn i 1982 og i 
2001. 

Volda lærerskole og Møre og Romsdal distriktshøgskole ble 
slått sammen i 1994 til det vi i dag kjenner som Høgskulen 
i Volda. I 1998 fikk høgskolen et nytt bygg, Berte Kanutte-
huset, som knyttet de to tidligere institusjonene sammen. 
Siden 1998 har studenttallet økt betraktelig fra ca. 2800 i 
1998 til 4096 i 2019. Nå står nye byggeprosjekt på trappene 
på campus med etablering av nytt mediefagsbygg som skal 
stå klart i 2021 og Idrettsbygget Volda Campus Arena som 
etter planen vil stå ferdig i slutten av 2020. 

Campusområdet ligger nordøst for Volda sentrum, 
men det foreligger flere forbindelser med potensial til 
sentrumsområdet. Campus ligger langstrakt i en sørøst/
nordvest-akse og grenser til andre offentlige institusjoner 
som barneskole, ungdomsskole og idrettsanlegg. I tillegg er 
Volda sjukehus også lokalisert nær campus. 

Oversiktskart over høgskoleområdet med navn på sentrale bygg inkludert deres respektive byggeår
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CAMPUS

Bildecollage fra vestlig del av campusområdet. Foto: LINK arkitektur
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CAMPUS

Bildecollage fra østlig del av campusområdet. Foto: LINK arkitektur
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FAGLIG LOKALISERING

Idrettsbygget:
Kulturfag

Kaarstad-huset: 
Kulturfag
Humanistiske fag 
Lærerutdanninga

Nedretun: 
Kun arbeidsplasser

Berte Kanutte: 
Alle fag 

Synnøve Riste:
Kun arbeidsplasser

Nybygg Mediefag (2021): 
Mediefag

Hans Strøm-huset:
Mediefag
Samfunnsfag og historie 

Lettbygget:
Kontor 
Undervisningsarealer

Paviljongene: 
Kontor 
Undervisningsarealer

Oversiktskart over høgskoleområdet

Fagmiljøene har i stor grad hvert sitt bygg. Arbeidsplasser er samlet i Nedretun, Synnøve Riste og Lettbygget. 
Berte Kanutte er bygget som brukes av alle, og med funksjoner som servicekontor, bibliotek og kantine. 
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BERTE KANUTTE

HENRIK KAARSTAD

NEDRETUN

IDRETTSBYGGET

VOLDA CAMPUS 
ARENA

IVAR AASEN
HANS STRØM

MEDIEFAG

LETTBYGGET

A
B

CD

Eierforholdet på bygg og 
eiendommer er relativt sammensatt 
innenfor campusområdet. 
Paviljongen som brukes 
av Møreforskning mangler 
bygningstabellen, tilsvarende med 
bygningen i Sjukehusvegen 6 som 
også benyttes av HVO per dags dato.

EIENDOMSFORHOLD

Eiendomsforhold på og rundt høgskoleområdet
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Overordnede føringer

Nasjonale planer og føringer: 
Meld. St. 4 - Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2019-2028                        
Bygg, utstyr og infrastruktur vurderes som 
«grunnleggende innsatsfaktorer for å nå overordnede 
mål for forsknings- og utdanningspolitikken». 
Infrastruktur og bygg skal legge til rette for kvalitet 
i utdanning og forskning, og være arealeffektive og 
miljøvennlige. 
Relevans for prosjektet: Krav om at UH-institusjoner 
legger opp til en rasjonell areal- og ressursbruk som 
støtter opp under virksomhetens målsetninger og 
prioriteringer. 

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning
Stortingsmeldingen peker på det fysiske læringsmiljøets 
rolle i økt kvalitet innen utdanning og forskning.
Relevans for prosjektet: Krav til campusplaner, rom 
for fleksibilitet i de fysiske omgivelsene. Skape fysiske 
arbeids og læringsarealer som er kostnadseffektive og 
gir økt kvalitet i utdanning og forskning. 

Nasjonal transportplan 2018-2029
Plan for transportpolitikken for de neste 12 årene. 
Det overordnede målet i transportpolitikken er: Et 
transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og 
bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 
E39 Volda-Furene ligger inne i Nasjonal transportplan 
(NTP) med 900 mill. kroner i siste halvdel av perioden 
2018-2029, hvorav 600 mill er satt som statlige midler. 
Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et 
opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av 
prosjektet. 
Relevans for prosjektet: Prosjektet for E39 grenser til 

campus. Mål for fremtidens mobilitet og omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 

Meld. St. 18 (2016–2017) Bærekraftige byer og 
sterke distrikt
I meldingen understrekes det at hele landet skal 
vokse på grunnlag av en bærekraftig areal- og 
transportpolitikk, slik at både reisebehov, arealbruk 
og klimagassutslipp reduseres. En samordnet areal- 
og transportplanlegging skal bidra til å begrense 
transportbehov, og støtte opp om miljøvennlige 
reisemåter som kollektiv, sykkel og gange.

Føringer knyttet til klima og bærekraft: 
• FNs bærekraftsmål
• Meld. St. 41 Klimastrategi for 2030
• Statsbyggs Miljøstrategi 2019-2020

Relevans: Gjennom blant annet forpliktelser 
gjennom Parisavtalen er Norge nødt til å kutte sine 
klimagassutslipp. Transport og grønn mobilitet 
utgjør en viktig brikke i den grønne omstillingen. 
Statsbyggs miljøstrategi oppgir blant føringer knyttet 
til grønnstruktur og biologisk mangfold som er 
interessant ved HVO.

Regionale planer og føringer: 
• Regional planstrategi
• Fylkesplan
• Regional delplan for attraktive byar og tettstader 

(vedtatt 2015)
• Regional delplan for klima og energi 

Kollektivstrategi 2012 – 2021
• Transportstrategi for gående og syklende i Møre og 

Romsdal

Relevans: 
Klimagassutslippene fra transportsektoren skal 
reduseres ( 10% i regional delplan for klima og energi). 
I transportstrategi for gående og syklende i fylket skal 
det prioriteres etablering av sykkelnett inn til byer og 
større tettsteder og stor arbeidskonsentrasjoner. I 
tillegg er det en målsetting at det skal byggest betydelig 
mye mer gang- og sykkelanlegg i fylket. 
Flere av planene bygger opp under å styrke 
eksisterende by- og tettstedssenter, fremme effektiv 
arealbruk og legge tilrette for valg av miljøvennlig og 
helsefremmende transportløsninger. 

Lokale planer og føringer: 
• Kommuneplanens arealdel 2018-2030
• Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028
• Delplan for fysisk aktivitet, anlegg for idrett, 

friluftsliv og nærmiljø 2014-2018.
• Delplan for kulturminne 2017-2021
• Volda kommune - Estetisk veileder

Byutvikling i Volda 
Volda kommune ønsker å utvikle et tett sentrum som
er attraktivt for handel, tjenesteyting og bosetting.
Følgende mål er satt i kommuneplanens samfunnsdel
for Volda sentrum:
• Volda skal være et attraktivt og særprega sentrum 

for økt handel og aktivitet.
• Flere skal bo og oppholde seg i Volda sentrum.
• Det skal vere trygt, triveleg og attraktivt for 

trafikantar i Volda sentrum.
• Volda kommune skal ta vare på og utvikle element 

som er viktige for Volda sitt særpreg og identitet

PLANSTATUS
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Kommuneplaner og kommunedelplaner: 
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 er under rullering. 
Vinteren 2019 skal administrasjonen legge fram forslag til ny 
arealdel inkl ROS-analyse og konsekvensutredning. 

Kommunedelplan for Volda sentrum
I gjeldende kommunedelplan for Volda sentrum, ikraftsatt juni 
2009, er høyskoleområde i hovedsak avsatt til eksisterende 
offentlig formål (rødt formål). En mindre del av campus er satt 
av til friområde (grønt formål). Store deler av campus er også 
merket med område unntatt rettsvirkning etter PBL, herunder 
det arealer der reg.plan fremdeles skal gjelde. 

På høgskuleområdet er det i planen markert viktige 
eksisterende ledd i kommunikasjonssystemet, herunder 
gang- og sykkelveier. Vest for Henrik Kaarstad-bygget er 
det markert fremtidige viktige gang- og sykkelveier for 
kommunikasjonssystemet. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028: 
Planen ble vedtatt mai 2016. Visjonen i kommuneplanen er 
«Volda for alle», som peker på at alle skal føle seg velkommen 
og inkludert i Volda, uavhengig av alder, bakgrunn eller 
ressurser.  I samfunnsdelen er det satt en rekke målsettinger 
som har med høgskolen knyttet til Voldas attraktivitet, 
bosetting, Volda i regionen, utvikling av Volda sentrum og 
tjenester.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel, her kommunedelplan for Volda sentrum. Oransje stiplet linje rundt blå 
markering viser prosjektavgrensingen.

PLANSTATUS
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Regulering
PLANSTATUS 

Utsnitt til høyre viser gjeldende 
reguleringsplaner i tilknytning 
campusområdet. Tomt hvor eksisterende 
idrettsbygg og svømmehall ligger er i dag 
uregulert. Campus forøvrig omfattes av tre 
reguleringsplaner for: 

1. Røysmarka 
2. Volda campus arena 
3. E39 Volda-Furene

Utsnitt av reguleringsplaner på campusområdet. Kilde: Kommunekart.com.
Blå linje viser prosjektavgrensingen.

1

2 3
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Reguleringsplan for Røysmarka
Høgskuleområdet er regulert i reguleringsplan for 
Røysmarka, vedtatt mars 1995. Reguleringsplanen 
er en elder reguleringsplan. Arealene innenfor 
campus er avsatt til offentlig bygg- undervisning, 
annen veigrunn, parkeringsplass, kjørevei, offentlig 
friområde, gang- og sykkelvei og bolig. Område for 
eks. svømmehall og idrettsbygg er ikke regulert. 

Relevante bestemmelser: 
Fellesbestemmelser:
• § 2.4 Utnyttelsesgraden for kvar tomt skal ikkje vere 

større enn maksimal utnyttingsgrad for feltet som er 
ført på plankartet. 

• § 2.5 Større tre kan berre fellast etter løyve fra 
bygningsrådet. Ein skal også i størst mogeleg grad 
forsøke å ta vare på annan verdfull vegetasjon.

Areal for offentlege formål: 
• §3.1.7 Områda merka O1, O2 og O4 skal 

nyttast til høgskuleområde...O7 skal nyttast til 
ekspansjonsareal for høgskulen eller evt. andre 
offentlege skuleformål. 

• §3.1.8 Bygningar kan oppførast med inntil 3 etasjar 
med tillegg av sokkeletasje. 

• § 3.20 For kvar einskild utbygging skal det 
opparbeidast parkeringsplassar på eigen grunn 
for det biltal som etter bygningsrådet sitt skjønn er 
nødvendig for utbygginga. 

Konsekvens for fremtidig utvikling: 
Reguleringsplanen er av eldre dato. Nye tiltak vil 
kunne utløse krav til omregulering. Likevel har planen 
holdt seg godt, da den er relativt generell, fleksibel 
og ikke knyttet til spesifikke prosjekter. Oppføring av 
nytt mediefagsbygg gjennomføres innenfor gjeldende 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel, her kommunedelplan for Volda sentrum.
Sort, stiplet linje viser avgrensning for campusområdet.

Regulering
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O4
Høgskuleområde

Handballbane

B7

O5
Skuleområde

O6
Ballplass

B11
Studentbustader

B8

B12
Gardstun

O2
Høgskuleområde

O7

F2 B1

O1
Høgskuleområde

F1

B2

B3

B5B6

B4

BS1

A1

A2

regulering. Utover dette skal område F1 benyttes til park. 
O7 er avsatt til fremtidig ekspansjonsareal for høgskolen, 
men er nå området for etablering av Campus Volda Arena 
og omregulert. 
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Detaljregulering for Joplassen - Volda Campus Arena
Detaljreguleringsplan for Volda campus arena ble vedtatt mai 2018, og 
grenser til området for høgskolen. Arealene er avsatt til offentlig og privat 
tjenesteyting, uteoppholdsarealer, kjøreveg, fortau, gang- og sykkelveg, 
annen veggrunn og parkeringsplasser. Deler av planen ved eksisterende 
bekkeløp er avsatt til naturområde i sjø og vassdrag og grønnstruktur. 

Planen har flere hensynssoner, herunder for støy, frisikt, marine 
avsetninger inklusive rasfare og flomfare. Reguleringsplanen tilrettelegger 
for omlegging av bekken Gjølaelva gjennom campus. Flomsonekart 
(side 32) viser områder utsatt for flomfare fram til overføringskanalen til 
Heltneelva er på plass.

Kommentar for fremtidig utvikling: 
Nye regulerte gangforbindelser vil bidra til et utbedret gang- og sykkelnett 
i forbindelse med campus ved etablering. Disse planlegges opparbeidet i 
2019 av Volda kommune, i følge representanter for Volda kommune. 

Utsnitt av reguleringsplan for Joplassen - Volda Campus Arena

Regulering
PLANSTATUS
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Områderegulering for E39 Volda - Furene
Områderegulering for E39 Volda - Furene ble vedtatt 
mai 2016 og dekker tilgrensende området til høgskolen. 
Områderegulering følger kommundelplan for E39 
Volda Furene (2014), som omfatter deler av campus. 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen og 
Volda kommune i samarbeid. Planen omfatter ny E39  
mellom Volda og Furene (ca. 3,5 km) og strekker seg 
fra like sør for sykehuskrysset på E39 og ender nord i 
Furene (kryss mellom fv. 653 og E39). 

Strekningen Volda-Furene ligger i rute 4a som er en 
del av riksvegen mellom Kristiansand og Trondheim 
– Ferjefri E39. Vegen har nasjonal funksjon som 
europaveg, men er i tillegg viktig regionalt og lokalt for 
lokalsamfunn og flere kommuner. E39 Volda – Furene 
ligger inne i Nasjonal transportplan med 900 mill. 
kroner i siste halvdel av 2018-2029. 

Det er i reguleringsplanen lagt opp til to tunnelløp med 
et 9,5 m brett profil i hvert løp. E39 er dimensjonert 
etter vegstandard H7, håndbok N100, med kjørefelt på 
3,5 m og skulder på 1,5 m. Inn mot tunnelene i Volda 
må vegen tilpasses. Kryss ved tunnelåpning i Volda er 
utformet som rundkjøring med fire vegarmer. I dette 
krysset er E39 fra nord planlagt som en fire-felts veg 
og de tre andre armene er to-felts veger. Det er lagt 
opp til en utforming med planfri kryssing for myke 
trafikanter med bro over rundkjøringen, med egne felt 
for gående og syklende. Reguleringsplanen har også 
med etablering av rundkjøring i kryss mellom E39, 
Elvegata og Vikebygdvegen, som ligger nært flere av 
studentboligene i Volda. Det er i forbindelse med tunnel 
planlagt ny veg til høgskoleområdet fra Kårstadvegen. 

Relevante bestemmelser: 
§ 3.1 Landskapsbehandling og terrengbehandling
Det nye veganlegget skal vere best mogleg tilpassa 
eksisterande terreng og omgjevnader. Alle skjeringar 
og fyllingar skal vere avslutta inn mot terreng, slik at 
sideområda blir estetisk godt utforma og slik at overgangen 
mot eksisterande terreng blir så naturleg som mogleg. 
Alle areal knytt til veganlegget skal bli stelt til og tilsådd/
tilplanta. Alle sideareal skal vere sett i stand seinast i løpet 
av sommaren etter at veganlegget er ferdigstilt. ……Murar 
skal vere oppført i naturstein og ha eit heilskapleg utrykk 
på strekninga. Bekkeløp med kantsone som blir berørt i 
anleggsfasen skal settast i stand mest mogleg lik dagens 
situasjon.

4.2 Offentleg eller privat tenesteyting, BOP1-4
Område BOP1og BOP2 er avsett til formål offentleg og 
privat tenesteyting for å sikre utvidingsareal for Høgskulen 
og kommunen sine behov for ulike utbyggingsformål. 
Herunder også omsorgs-/ og sosialbustadar m.v. Innanfor 
desse områda vert det ikkje tillate med ordinære bustadar 
utan i kombinasjon med slike formål. Innanfor området 
kan det også etablerast bygg for forretning/næring 
samlokalisert/integrert som del av bygg til offentleg/privat 
tenesteyting. Det skal utarbeidast detaljreguleringsplan for 
områda før utbygging. Områda kan ikkje byggast ut før 
etter at ny E39 er bygd ut.

§ 5.12 Kollektivhaldeplass, SKH:
Område merka o_SKH skal nyttast til offentleg 
kollektivhaldeplass.

§ 6.1 Grøntstruktur G
Gjeld område G1, G2, G3. Innanfor område for 
grøntstruktur merka G1 skal det ikkje settast i verk tiltak 
som reduserer område sin verdi som grøntdrag langs 

Regulering
PLANSTATUS 

Bilde øverst: illustrasjon over planområde for tunnelutløp i 
Volda. Kilde: reguleringsplanheftet. 

Bilde nederst: Prinsipp «stjernebru», løsning for gående og 
syklende i Sjukehuskrysset. Illustrasjon: Rambøll AS 
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Plankart for områderegulering for E39 Volda - Furene. Kilde: 
Reguleringsplan E39 Volda - Furene, Statens vegvesen 

Øyraelva. Vegetasjonen langs elva og langs sumpige 
flomløp skal bevarast. Elles i området kan vegetasjonen 
skjøttast og

Kommentar for fremtidig utvikling: 
Nye regulerte gangforbindelser vil bidra til et utbedret 
gang- og sykkelnett i forbindelse med campus ved 
etablering. I tillegg vil denne planen føre til nye 
muligheter som for vareatkomst og atkomst til området 
sør og øst for Ivar Aasen-bygget. En av konsekvensene 
er også at ny veg fører til at atkomster stenges til 
campus sør og at veiarealet får et enda mer utpreget 
“veipreg“ enn hva som er i dag. 
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PÅGÅENDE OG NYBYGDE PROSJEKTER
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Tilgrensende prosjekter på eller i nærheten av høgskoleområdet. Markert med gul er punkter som ligger innenfor 
høgskoleområdets avgrensning og rosa er punkter i nærheten til campus.   

1. Nye Øyra skole (ferdig 2017)

2. Nytt mediefagbygg (2021)

3. Volda Campus Arena (2020)

4. Nye E39, tunnel (sort pil)  

5. Midlertidig parkeringsareal for HVO

6. Volda kunnskapspark: Planlegges i ivar Aasen-

huset. 

7. Omfattende rehabilitering av Henrik Kaarstad-

huset 2015-2018

8. Riving/stenging av svømmehall og idrettshall 

9. Heltne II, nye studentboliger (2019/2020) 

10. Næringsbygg ved campus, varslet 

reguleringsplan. 

11. Ny ungdomsskole (plan om ferdig bygget 2022)

12. Utbygginger av Volda sykehus
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Nytt bygg for mediefagene (innflytting høsten 2021): Bygget skal sikre at 
HVO fremdeles skal være ledende innen yrkesrettede medieutdanninger. Både i 
anleggsfasen og ved ferdig bygget anlegg vil nybygget medføre en nedbygging av 
antallet parkeringsplasser på campus. Nybygget skal bygges sentralt på campus, der 
den største parkeringsplassen I dag ligger. Bygget har et budsjett på 200 millioner, 
og kan huse opptil 50 ansatte og 500 studenter. Tiltakshaver: Statsbygg. 

Oppgradering av Ivar Aasen-huset og Volda Kunnskapspark: Etter nytt 
mediebygg står ferdig vil Ivar Aasen huset mest sannsynlig bli oppgradert. I 2017 ble 
det gjort vurderinger av oppgradering og råbygg til en tredje etasje på bygget. Det 
planlegges for en fremtidig etablering av Volda kunnskapspark i Ivar Aasen-huset 
etter oppgraderinger.  Tiltakshaver: Volda kommune. 

Volda Campus Arena: Ny idrettshall som skal stå klar i 2020. Parkering er 120 
plasser i kjeller og 35 plasser utvendig. Idrettshallen skal også ha klatrehall og 
buldrevegg. Tiltakshaver: Volda kommune. 

Ny trasee og tunnel for E39: Vei og tunnel er ferdig regulert, men det mangler 
finansiering. Ihht nasjonal transportplan tilsier oppstart 2023/2024. Veidirektoratet 

har kommet med pålegg om å redusere kostnadene på prosjektet. Veien er 
regulert med to løp i hver retning, Statens vegvesen ser på mulighet for kun et løp. 
Bompengeordning er ikke avklart. Tiltakshaver: Statens vegvesen. 

Riving/ombygging av svømmehall og idrettshall: Det planlegges nå for en riving 
av eksisterende svømmehall og idrettshall. Ny svømmehall planlegges bygget 
sammen med Volda campus arena, på nordsiden. Tiltakshaver ny svømmehall: 
Volda kommune. 

Heltne II, nye studentboliger: Samskipnaden planlegger for ca. 200 nye 
boligenheter på Heltne, budsjettert til 100 mill. Første byggetrinn skal stå ferdig 
desember 2019, med 120 nye hybelenheter. Byggetrinn 2 skal stå ferdig høsten 
2020, med 74 boligenheter. Tiltakshaver: Studentsamskipnaden. 

PÅGÅENDE OG NYBYGDE PROSJEKTER

Illustrasjon av Volda Campus Arena.  Illustrasjon av nytt Mediafagsbygg, kilde: LINK arkitektur. Illustrasjon av Volda Kunnskapspark. 
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Henrik Kaarstad-huset 2015-2018: Rehabilitering på ca. 75 mill i perioden 2016-
2018. Tiltakshaver: Statsbygg. 

Nye gangforbindelser: Ny gangforbindelse mellom ungdomsskolen og Volda 
campus arena bygges i år, samt ny gangforbindelse mellom Øyra skule og Volda 
campus arena. Tiltakshaver: Volda kommune. 

Mulighetsstudie høgskulebiblioteket: Det er gjort en mulighetsstudie for 
biblioteket ved HVO, hvor høgskulen har engasjert firmaet Aatvos til å gjøre 
studien. Tiltakshaver: Høgskulen i Volda. 

Næringsbygg ved campus: Varslet planoppstart for reguleringsplan for område 
sørvest for campus og rundkjøringen for E39. Bygget skal ha butikker, kontorer, 
boliger og parkering (150 plasser). Tiltakshaver: Privat utbygger-

Skoleutbygging: Øyra barneskole stod ferdig i 2017 og ligger tett opptil 
høgskoleområdet. Øyra skole ligger tett opp mot en høgskole som utdanner 
lærere, og er derfor en aktuell samarbeidspartner. Tiltakshaver: Volda kommune. 

Volda ungdomsskole: Det skal bygges nybygg for ungdomsskolen på samme timt 
som i dag. Nybyggs skal stå ferdig om ca. 2 år. Tiltakshaver: Volda kommune. 

Utvikling av kollektivtransport i regionen: Volda og Ørsta kommune arbeider nå 
sammen med fylkeskommunen på et prosjekt for å se på utvikling og tiltak innen 
kollektivtilbudet i området for å øke bruk av kollektivtransport. Gjennom prosjektet 
er det bla gjennomført en reisevaneundersøkelse. Tiltakshaver: Møre- og Romsdal 
fylkeskommune, Volda og Ørsta kommune. 

Flom-prosjekt:  Volda kommune har et pågående prosjekt knyttet til flomsikring. 
Prosjektet innebærer bygging av overføringskanal til Heltneelva for å redusere 
flomfare i bekkene gjennom Volda sentrum, inkl. høgskoleområdet. Tiltakshaver: 
Volda kommune. 

Utbygginger av Volda sjukehus: det er mangel på parkeringsplasser ved sykehuset i 
dag. 

Skisse av mulighetsstudie for høgskolens bibliotek. Kilde: 
Aat Vos.  

Perspektiv av nybygg for Volda ungdomsskole. Nye Øyra barneskole.

PÅGÅENDE OG NYBYGDE PROSJEKTER
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Undervisnings og skolestedet Volda
Volda har en lang historie som undervisnings- og skolested, 
og sentrumsområdet har bygninger knyttet til flere og ulike 
utdanningsinstitusjoner. Mange av disse utdanningsinstitusjonene holder 
til i området fra Engset til Viksbygdvegen litt nord for Volda sentrum. 
Institusjonene representerer samlet hele utdanningsløpet fra barneskole til 
høyskole, med bygg fra ulike tidsepoker og funksjoner. 

Ved Høgskulen i Volda er hovedbygningen, Henrik Kaarstad, og den 
tilhørende parken vernet. Bygg og park har kulturhistorisk verdi som 
lærerskole oppført i en utdanningshistorisk viktig periode. Som anlegg som 
har tidstypiske kvaliteter som er godt bevart. Eiendommen er derfor med i 
Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet i verneklasse 2. 

Det er laget en egen forvaltningsplan for det kulturhistoriske ved HVO, som 
skal sikre en balanse mellom kulturminneverdier, økonomi, funksjonalitet og 
miljø i arbeidet med eiendommen. Forvaltningsplan for Høgskulen i Volda, 
datert 18-12-2013, er gyldig i perioden 2014-2024. 

Hovedbygg og park er registrert som verneklasse 2, som er et etatsinternt 
vern, som sektoren har forpliktet seg til via landsverneplanen. Verneklasse 1 
omfatter fredning gjennom kulturminneloven.

Andre verneinteresser i området: 
Øyraelva: Elven som går mellom Volda sentrum og Rotevatnet har spilt en 
viktig rolle i industrialiseringen og fremveksten av det moderne samfunnet 
i Volda. Det ble fra 1800-tallet av etablert flere kraftverk ved elva og det er i 
dag etablert en turvei langs elva fra sentrum. Elven og turstien går sørøst for 
høyskoleområdet. 

Bygg med høy lokal verdi: I henhold til Volda kommunes “Bygningsmiljø 
og estetisk rettleiar“, datert 15.02.2018 er Idrettsbygget fra 1963 og Berte 
Kanutte-huset nevnt som bygninger med høy lokal verdi. 

KULTURMILJØ OG KULTURVERDIER

Tekniske og industrielle kulturminner. Kart hentet fra Kommunedelplan for kulturminne i Volda 
kommune 2017-2021

Vernestatus

Begge bilder: Henrik Kaarstad-bygget



29

KULTURMILJØ OG KULTURVERDIER
Vernestatus

Bilde til venstre:  Historisk bilde av Henrik Kaarstad-bygget .  Bilde til høyre: Liste over karakteristikk av 
hovedbygningens arkitektur og materialbruk. Kilde: Forvalningsplan  for høgskulen i Volda, 18.12.2013. 

Hovedbygningen, Henrik Kaarstad-bygget (1920): 
Huset er det eldste bygget på høgskuleområdet og er oppført i 
nyklassisk stil og er et kjennemerke for lærerutdanningen i Volda. 
Bygget ble kalt “Lærerskulen”, men ble senere oppkalt etter mannen 
som startet skolen, Henrik Kaarstad. 

Formålet med vern basert på kompleks- og byggrapportene i 
SKE-basen (Statens kulturhistoriske eiendommer) er «å bevare 
hovedbygningen som representant for de private lærerskolene i distrikts-
Norge, og som en sentral bygning for Volda som utdanningssted.» 
Vernet gjelder hovedbyggets eksteriør og parken som ligger i front 
av hovedbygningen, også kalt seminarpark. Bygget er vurdert 
som et skolehistorisk minne med regional verdi og omtales i 
kulturminneplan fra Volda kommune.

Parken: 
Formålet bak vern av parken er «å ivareta parkens betydning for 
opplevelsen av den monumentale hovedbygningen g bevare parken som 
dokumentasjon på jord- og hagebrukshistorie ved lærerskolen.» Parken 
som er vernet er naturlig avgrenset av veier og idrettsplassen i 
øst. Den terrasserte flaten langs hovedbygningens sørside er også 
vernet. 

Utearealet som omkranser skolebygget ble etablert samtidig med 
Henrik Kaarstad-bygget i 1920-22. Uteområdene på campus er 
i dag inndelt i terrasser med plenskråninger som overganger. 
Skoleeiendommen ble opprinnelig opparbeidet med småbruk, 
parkanlegg og skolehage. 

Plassen sør for hovedbygningen er et viktig arkitektonisk 
element i følge forvaltningsplanen. I planen står det at “Plassen 
har stor kulturhistorisk verdi fordi den er meget viktig for å oppleve 
hovedfasaden og for å binde parken og byningens arkitektur sammen”. 
Plassen har i dag funksjon som hovedadkomst og oppholdsareal, 
men brukes mest til parkering. Opprinnelig var arealet foran bygget, 

Bilde til venstre: Situasjonsplan som viser vern av bygg og park, kilde: Statsbygg. Bilde til høyre: llustrasjon 
av parkens endringer de siste tiårene, kilde Statsbygg .
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skoleplassen, anlagt med grusdekke. Form 
og utstrekning av plassen er tilnærmet 
orginal, utenom rabatter langs husveggen 
som ble endret på 1980-tallet. Skråningen 
mot parken var opprinnelig gress. Dette er 
nå en beplantet skråning. 

Parken ligger i hellende terreng, med en 
trerekke mot vest, hekk i sør og skråning 
mot Kaarstad-huset i nord. Tidligere hadde 
parken gjerde, som nå kun er bevart i sør og 
øst. 

Mye av parken er fortsatt likt som da den 
ble anlagt i 1920, men den ble forenklet 
og endret på 1960-tallet og å 1980-tallet.  
Stiene er smalere og hellelagt, tidligere var 
de i grus og noe bredere. Opprinnelig anlegg 
hadde flere rabatter med fargerike stauder, 
utplantningsplanter og busker som roser 
og georginer. Mange av de opprinnelige 
rabattene med stauder og roser ble fjernet. 
Det ble plantet nye arter uten historisk 
forankring. 

Parkens svært høye kulturhistoriske verdi 
begrunnes med inntakt grunnform og 
mangfold innen vegetasjon, det er fortsatt 
mulig å se preg av parkens opprinnelige 
funksjon som undervisningshage. 

Vernet omfatter struktur/proporsjon/
utstrekning, terreng og overflate, stier, 
vegetasjon og enkelte arkitektoniske 
elementer som trapp, gjerdestolper.

Forsiden til Henrik Kaarstad-bygget benyttes til parkeringByste og flaggstang er sentrert i parken foran 
bygget 

Bilder av plen og skråning mot Henrik Kaarstad-bygget
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ESTETIKK OG LANDSKAPS-/BYBILDET
Landskapsbildet
Volda er lokalisert på østsiden av Voldsfjorden, og tettstedet har er en typisk 
skålforma fjorddal. Volda ligger i hovedsak i den sør-vestlige dalsiden, avgrenset 
av fjorden i vest og Rotevatnet i sør-øst. Øyraelva er et karakteristisk element med 
elva og grøntdraget som går fra Rotevatnet og ned til sentrum og ut i fjorden. 
Området er en del av landskapsregion 22, Midtre Bygder på Vestlandet (NIJOS, 
nasjonalt referansesystem for landskap). For denne regionen er følgende typisk 
«Bygningsmiljø tilknytta sjøen preger regionen, særlig naust og buer, men også store 
anlegg som skipsverft mm. Tettsteder ses ofte ytterst i dalmunninger, i møte med 
fjorden… Veinettet er utstrakt, men følger både fjordløp og større daler. Tunnelen vinder 
stedsvis fjorder og daler sammen. Ferjene er fortsatt viktig for samferdsel».

Store deler av tettstedet preges av ulike boligområder og større områder for 
offentlige institusjoner som sykehuset og høgskolen. I Volda sentrum er det 
mindre trehusbebyggelse, med gatenett som snor seg mellom husene, typisk 
for flere av  de mindre vestlandstettstedene. Volda kommune har utarbeidet en 
veileder for Bygningsmiljø og estetikk for Volda sentrum, i sammenheng med 
kommuneplanen som er på høring. Bakgrunnen er å ta vare på de eksisterende 
kvalitetene i sentrum som den eldre trehusbebyggelsen, særprega arkitektur, 
eksisterende smug, fjordgløtt og grønne lunger, samt kontakten med fjorden. I 
tillegg ønsker kommunen å legge til rette for fortetting og transformasjon i og 
nær sentrumskjernen, å bidra til å skape et sentrum med urbane og bærekraftige 
kvaliteter. 
Karakteristiske element i Voldalandskapet er hentet fra «Tettstadsanalyse Volda 
sentrum» fra 2007. Landskapsformasjonene i Volda har hatt stor påvirkning på 
utviklingen av stedet. Tettstedet Volda er omkranset av grønne omgivelser. Fra 
Campusområde er det utsikt over spektakulær natur med fjord og fjell og grønne 
daler. 

Campusområdet ligger nord-øst for Volda sentrum som et øst-vestgående belte 
i landskapet. To bekker med grøntdrag krysser campus og går ned mot Volda 
sentrum. Selv om disse er åpne ved Campus er det større partier der disse er 
lagt i kulvert ned mot sentrum. Volda er preget av utbygging med veinett, bolig og 
sentrumsutvikling. Det er likevel deler av deler innenfor tettstedet som er mindre 
utviklet med grøntdrag, vegetasjonssoner, gårdsbruk og friluftslivsområder i 
sammenheng med Rotevatnet.

Illustrasjon hentet fra tettstadsanalysen for Volda sentrum fra 2007. 

1. Vikeneset: dannar ei naturleg 
avgrensing av hamneområda mot 
nord.

2. Andaneset: Utgjer avgrensing av 
hamneområdet mot sør. 

3. Rotsethornet: markerer seg med si 
karakteristiske avrunda form. 

4. Rotevatnet: er eit markert element 
og ein viktig landskapskomponent. 

5. Øyraelva: Sentralt i fjorddalen 
går Øyraelva som ein blå streng 
mellomRotevatnet og fjorden

6. Fjorden: Elva og kystlinja 
høyrer framleis til dei viktigaste 

landskapselementa å orientere seg 
etter. 

7. Dalsidene i sør : er bratte 
og skuggefulle på grunn av 
Rotsethornet. 

8. Dalsidene i nord: har ei helling på 
opp mot 20 grader. 

9. Fjellrekkje: I nord er tettstaden 
avgrensa av ei fjellrekkje beståande 
av 6 toppar, jf topografisk 
illustrasjon.
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Bygningsmiljøer og særpreg
Det er mange ulike bygningsmiljøer i Volda, som har 
sine ulike kvaliteter. I kommunens «Bygningsmijø og 
estetisk rettleiar» gis det en oversikt over en rekke av 
miljøene i tettstedet. Campusområdet faller inn under 
området kalt «skuleløypa i denne planen». Bygningane 
er fra forskjellige tidsepokar og har ulike funksjonar og 
standard. Dei fleste er i bruk til undervisningsformål 
i dag, andre ikkje. Noen har stor verdi med tanke på 
arkitektoniske kvaliteter og kulturminnevern, mens andre 
har mindre. De forteller en historie om Volda som skole 
og studiested. 

Bygningene definert som “Skuleløypa“  i Volda kommunes 
“Bygningsmiljø og estetisk rettleiar“

Relieff og skulptur av  Per Inge Bjørlo, ved Berte Kanutte-
bygget

Byste av Henrik Kaarstad, kunstner ukjent. 

Kunst og intallasjoner på campus
Det er flere skulpturer i de grønne arealene på 
campus. Det er følgende: 
• Byste/skulptur av Henrik Kaarstad, plassert i 

prydhagen foran Henrik Kaarstad-huset. 
• Skulptur i sveiset rustfritt stål, av kunstner 

Per Inge Bjørlo fra 1998. Skulpturen er en 
del av en utsmykning som består av et relieff 
og skulpturen, som fungerer som en helhet. 
Utsmykningen er plassert i det minst aktive 
området ved Berte Kanutte-bygget og vender 
seg mot landskapet. 

• Samanhengane, er en av flere kunstverk 
innvendig ved HVO. Samanhengane er en 
vegginstallasjon i gangen mellom Berte Kanutte 
og Synnøve Riste huset. Kunstner er Aud Marit 
Skarrebo Holmen. 

Utover utsmykninger og kvaliteter i aktitekturen 
er de grønne elementene på campus viktige 
estetiske kvaliteter også. Særlig trær og grøntdraget 
langs bekkeløpene gjør campus mer frodig, 
tilbyr årsvariasjoner i landskapet og farger og 
sanseinntrykk. Ved nytt mediefagsbygg vil også nye 
kvaliteter i landskapet bli etablert med en forplass 
til bygget som kan nyttes sammen med Berte 
Kanutte og danne et slags hjerte og samlingssted 
i uterommet. Videre etableres det et overbygd 
uteareal under bygget, kalt mulighetsrommet. Dette 
er tenkt som et åpent og fleksibelt uterom der 
det kan foregå ulike aktiviteter, arrangementer og 
installasjoner. 

Samanhengane, vegginstallasjon i gangen mellom Berte 
Kanutte og Synnøve Riste. Kunstner Aud M. S. Holmen. 
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LANDSKAP OG BLÅGRØNN STRUKTUR

Landskapet rundt campus: 

• Elv/bekkeløp som leder mot 
Volda sentrum. Blågrønne 
forbindelser mellom marka og 
sentrum. 

• Det er flere grøntområder i 
tilknytning til campus, men det 
pågår et nedbyggingspress på 
grønne arealer. 

• Flere større, grønne lunger 
mellom campus og sentrum.

Overordnet grønnstruktur

Rotevatnet

Hallkjellsvika

Øyraelva

Gjølaelva
Campus 
Volda

Volda sentrum

Kart over blågrønne struktur 

Orglyelva
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LANDSKAP OG BLÅGRØNN STRUKTUR

Landskapet rundt 
campus: 

• Elv/bekkeløp delvis åpen 
gjennom campus

• Ballbaner og lekeareal 
ved Henrik Kaarstad. 

• Flere større grønne 
lunger mellom campus og 
sentrum.

De grønne rommene på campus

Utkikkspunkt

Bekkekrysning

Oppholdsareal

Verdifulle område - 
intervjuer

Spesielle grønne
elementer

Innganger

Ballbaner Lek

Prydhage

Stikrysninger

Eng/opphold

Oppholdsareal

Mini-treallé

Kart over blågrønn struktur lokalt på campus.

Oppholdsareal

Fremtidig bekkekrysning
og gangveier
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Bekkekrysning

Kartet viser artsfunn innen campusområdet (oransje 
stipling). Oversikten hentet fra artsdatabanken viser lokale 
funn av både flora og fauna.

Fremmede arter: 

Truede arter: 

Oversikt over fremmede og trudede arter på og rundt campus. 
Kilde: artsdatabanken.no

LANDSKAP OG BLÅGRØNN STRUKTUR
Naturverdier- biologisk mangfold
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Kartet viser at det på deler av campus er områder 
registrert som dyrkbar jord. Dyrkbar jord viser arealer 
som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil 
holde kravene til fulldyrket jord, og som holder kravene 
til klima og jordkvalitet for plantedyrking. FKB-Dyrkbar 
jord er etablert som et avledet datasett fra det gamle 
digitale markslagskartet (DMK). Informasjon er hentet fra 
Miljøstatus.no. 

LANDSKAP OG BLÅGRØNN STRUKTUR
Dyrka jord - tap av dyrka jord 

Kart over dyrkbar mark på og rundt campusområdet, kilde: Miljøstatus.no
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På kartet er det vist det strategiske arealkartet 
som ble laget for den forrige campusplanen. I 
campusplanen ble det satt opp en rekke tiltak 
knyttet til uterommene, og HVO har et ønske om 
at en del av disse videreføres i ny campusplan. Til
Tiltak fra forrige campusutviklingsplan som ikke 
er gjennomført (per aug. 2019): 

• Inndeling av utearealene i ulike soner i 
samsvar med strategisk arealkart 

• Område avsatt til etablering av 
aktivitetsfremmende tiltak, kan foreslås av 
studenttinget

• Flere sitteplasser utenfor kantinen
• Etablering av grillplass/bålplass som kan 

brukes utenom åpningstider
• Oppgradering av uteoppholdsarealene 

mellom Ivar Aasen og Hans Strøm-bygget 
• Etablere flere sitteplasser langs 

bekkekantene 
• Fjerning av parkeringsplasser foran 

hovedinngangen til Kaarstadhuset, 
og gjenopprette framsiden som en 
hovedadkomst for gående

• Oppgradering av prydhagen
• Bruke utearealene til å vise kunstprosjekt, 

vise media/animasjonsfag sine produkter på 
skjermer i fellesarealet m.m. 

Fotballbane

Fotballbane

Snarvei

Viktige blågrønne drag 
på campus

Viktige blågrønne drag 
på campus

Område 
for ny 
utbygging

Forskjønning av 
park og
seremoniplass

Sport/idrett
Flerbruk

Lek 

Oppholdssted
Sosiale møteplasser
Fleksibel

Torg 

Elveg
ata

SENTRAL 

Område 
for ny 
utbygging

Viktig 
adkomst

Hoved-
adkomst

Aktivitets-
område

Figur 37: Strategisk arealkart. 

Tidligere planlagte tiltak i landskapet på campus: 
FORRIGE CAMPUSUTVIKLINGSPLAN FOR HVO

Ulike grøntområder 

Bekkeløp  

Område med utbyggingspotensiale 

Ekisiterende parkeringsareal.  

Høgskolebygg

Veg

Sentrum - campus

Buss-stopp

Interne gangveier
Snarveger

Hovedinngang / viktig inngang

Tegnforklaring: 

Strategisk arealkart fra forrige campusutviklingsplan for HVO. Kilde: Statsbygg.



38

Elver/bekkeløp og flomveger

Gjølaelva

Heltneelva

Orglyelva

FLOM OG BLÅGRØNN STRUKTUR

BILDE: Oversiktskart med fremtidig tiltak for omdirigering av elve/bekkeløp. Kilde: Jarl Martin Møller, Volda kommune
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Gjennom Volda sentrum renner det tre elver: Gjøleelva 
(Håmyrelva), Orgylelva (Yrgjølet) og Heltneelva. Opp gjennom 
årene har det oppstått flere flomhendelser som har ført til 
betydelige ødeleggelser. Det har vært en økning i frekvensen 
av slike hendelser de siste årene. Dette, i tillegg til økt fokus 
på klimatilpasninger, har sørget for økt interesse for tiltak som 
helhetlig tilpasning av elvene for å sikre bebyggelse og verdier 
mot flom i fremtiden.

Volda kommune har prosjektert en rekke tiltak som tar sikte 
på å sikre verdier mot en 200-årsflom + 40 % klimapåslag. 
I forbindelse med arbeidene skal det også etableres en 
ny turvei langs Heltneelva. For å sikre bebyggelsen langs 
Orgylelva er det funnet mest hensiktsmessig å etablere en 
overføringskanal fra Orgylelva til Heltneelva. Kanalen bygges 
med betongelementer. Total kanallengde vil ende på cirka 900 
m.

Gjøleelva og Orgylelva renner gjennom campusområdet 
og prosjektet har derfor stor betydning for flomsikring av 
høgskoleområdet. Som følge av nytt idrettsanlegg for Volda 
campus arena blir bekkeløpet for Orgylelva omlagt noe for 
tilpassing til prosjektet. 

Bekkeløpene på campus
FLOM OG BLÅGRØNN STRUKTUR

Gjøleelva - gjennom campus Orgylelva - gjennom campus
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Flomsoner - aktsomhetsområde
FLOM OG BLÅGRØNN STRUKTUR

Aktsomhetskart for flom. Kilde: NVE Atlas

Kartet viser at store deler av Volda sentrum er 
flomutsatt langs bekkeløpene fra fjellet eller 
Rotevatnet. Områdeavgrensing for campus er 
markert med sort linje. Aktsomhetsområdet 
berører campus langs Gjølaelva der den 
krysser campus, og berører tilgrensende 
arealer som Henrik Kaarstad-huset, nedretun 
og eksisterende driftsbygg brukt av Statsbygg. 
Anslått maksimal vannstigning i Gjølaelva er 
satt til 2-3 meter. Øyraelva som går sør for 
campus har en maksimal vannstigning på 5-6 
meter. 

I tillegg er deler av campus registrert som 
aktsomhetsområde for Potensielt Jord-
flomskredfare. 

Tegnforklaring

Kommentarer:

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Postboks 5091 Majorstuen                 

0301 Oslo                                                 

tlf: 09575               E-post: nve@nve.no

NVEAtlas 24.9.2019

Kartutsnitt: NVE Aktsomhetsområder

Kilometers
0

NVE

0,52 1,56

GeocacheGråtone
MaksimalVannstandstigning

2 m

2 - 3 m

3 - 4 m

4 - 5 m

5 - 6 m

6 - 7 m

7 - 8 m

8 m

Flom_aktsomhetsomrade
Potensielt_Jord-Flomskredfare
Kommunegrense, N50
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Skredfaresoner- faresone for skred i bratt terreng
FLOM OG SKREDFARE

Kilde: NVE Faresonekart for flom og skred

Kartet viser faresoner for skred i bratt terreng. 
Faresonekart viser skredfarlige områder der 
faregraden er angitt med sannsynlighet, angitt 
skredfare er relatert til sikkerhetsnivåene i teknisk 
forskrift og kan nyttes direkte som grunnlag for 
byggesak og arealplanlegging.

Rød skravur viser områder på campus med 
skredsone i sikkerhetsklasse S2/1:1000, det vil si 
middels konsekvens. Oransje skravur viser område 
på campus i skredsone i sikkerhetsklasse S3 /1:5000. 
1:100, 1:1000 og 1:5000 står for størst nominelle 
årlige sannsynlighet. 
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Grunnforhold: 
Høgskoleområdet (markert med oransje 
på alle kart til høyre) ligger i hovedsak over 
marin grense. Løsmassekart fra NGU viser at 
høgskoleområdet hovedsakelig består av marin 
strandavsetning og noe tykk morene.
Det er gjort grunnundersøkelser og 
utarbeidet en geoteknisk rapport av Noteby 
på campusområdet i forbindelse med  
oppføring av Berte kanutte i 1995. Prøvene fra 
prøvegraving i 1995 viste at grunnen på tomten 
er meget fast med stor sonderingsmotstand i 
samtlige borpunkter. Tomten ligger på dyrka 
mark, og prøveboring viste at grunnen under 
matjordlaget består av morenemateriale med 
fraksjoner fra silt til stor stein og blokk. Fjell 
antas påtruffet 5-8 m under terreng, kote 
45-46 på største delen av tomten og kote 50 i 
nordvestre hjørne.  Prøvene gav ingen entydig 
avklaring om grunnvannstanden.

Det er ikke registrert forurensning i grunnen 
på området. Området ligger innenfor område 
registrert som moderat til lav aktsomhet knyttet 
til radon. 

Områder på campus ligger innenfor 
arealer registrert som faresone for jord- og 
flomskredfare (NVE). Dette betyr at fremtidige 
utbygginger må vurderes mtp skred og flomfare 
spesielt. 

GRUNNFORHOLD OG TOPOGRAFI

Naturfarer, kilde: Miljøstatus.no Topografiske forhold, kilde: Miljøstatus.no

Løsmassekart, kilde: Miljøstatus.no Oversikt over marin grense, kilde: Miljøstatus.no
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03  MOBILITET OG KOBLING TIL BYEN 
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8510

9370

5600

3200

FYLKESVEG -NÅVÆRENDE
FYLKESVEI -FREMTIDIG
SAMLEVEG- NÅVÆRENDE
SAMLEVEG- FREMTIDIG

Gatenett og trafikkmengder
MOBILITET

Mobilitet vei og trafikk, kilde: www.vegvesenet.no

ÅDT: forkortelse for 
årsdøgntrafikk. Den totale 
trafikken i et snitt eller på 
en trafikklenke i løpet av 
et kalenderår dividert med 
antall dager i året. 
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Sykkel

MOBILITET

Snippa

E39

Leitet

Bøen

E3
9

E39

Skjerva

Nordtun

Midtun

R651

F45

E3
9

Sollida

Nytun

Råsa

E39

Håmyra

Koldå

Legene

Årneset

Gråten

10 minutters sykling fra høyskolen

Sykkelfelt

Gang/sykkelveg

blandet tra�kk
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Mobilitet syklende og gående

Planen er utarbeidet av Norplan på vegne av Statens vegvesen 
Region midt. Eksisterende ruter er kartlagt, og utberdinger foreslått 
som vist under.  
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Mulige ruter for gående og syklende
MOBILITET

Snippa

E39

Leitet

Bøen

E3
9

E39

Skjerva

Nordtun

Midtun

R651

F45

E3
9

Sollida

Nytun

Råsa

E39

Håmyra

Koldå

Legene

Årneset

Gråten

Tilgjengelighet for syklende og gående mellom sentrum og campus

VOLDA 
SENTRUM

CAMPUS HVO

Det er mange alternative ruter det er mulig 
å ta når man går eller sykler mellom Campus 
og Volda sentrum. Nettet av alternativer veier 
ligger altså tilrette i området mellom campus 
og sentrum. Imidlertid har forbindelsene 
et potensiale i tilrettelegging for særlig 
sykkel, med sykkelveier, og får gående 
med egne fortau. Det er også potensieler 
for bedre lesbarhet og orientering i disse 
forbindelseslinjene. 

Avgrensning sentrum Volda, 
fra sentrumsplanen. 

Avgrenset campus

Alternative eksisterende 
gangruter mellom campus og 
sentrum (fortau, eller på vei)
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Bussdekning 

Rute 101
Rute 340
Rute 351
Rute 360
Rute 390

BUSSTOPP - NÅVÆRENDE

MOBILITET

Mobilitet veg og trafikk, kilde: Fram

Informasjon om eksisterende 
ruter og busstopp er hentet fra 
Fram sin egen kartdatabase, etter 
samtale med Fram 

Tilgjengelig ruteinformasjon på 
nett har ingen offesielle rutekart, 
kun rutetabeller. 
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Elvegata-Vikebygdvegen: 
Ruter: 101, 340, 351, 360, 390
• Rute 101/340 Volda – Ørsta/Ørsta-Volda Rushtid/annenhver time
• Rute 351:  fire ganger i døgnet
• Rute 360 :  to ganger i døgnet

Rute 340 (Sjukehuset, Bratteberg) framstår som den viktigste:
• Rute 340 kjører to ganger i timen (herav 1 gang i timen til Ørsta)
• Bussen kjører Vikebygsvegen med stopp på holdeplassen «Høgskulen i Volda»
• Kjører også Kårstadvegen med stopp ved Kårstad
• Reisetid til Volda rutebilstasjon varierer, snareste kjøretid er 2-3 minutter.

Ekspressbuss Kristiansund-Molde-Ålesund-Volda (rute 101)
• 101 har timesavganger fram til kl 1850
• I helgen timesavganger fram til kl 16:50 og 19:50 (søndag)
• Reisetid Ørsta-Volda rutebilstasjon 15 min
• Rute 340 supplerer rute 101 med timesavganger mellom Ørsta og Volda, en av 

disse med stopp på HVO

Relevant for prosjektet: 
Antall avganger og stoppesteder, samt plassering av stoppested er særlig relevant for 
fremtidig campus. 

Bussdekning
MOBILITET

Busslommer i Engesetvegen. Nederst til høyre: Busslomme ved rv. E39 sørøst for 
campusområde. Foto: LINK arkitektur
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Oversiktskart - Volda og Ørsta

Ferge og flytrafikk
MOBILITET

Tilgjengelighet til Volda - Fly:
Hovden Ørsta-Volda lufthamn er den fjerde største 
lokale flyplassen i Norge og området Furene-
Hovdebygda er et viktig regionalt trafikkknutepunkt. 
Det er relativt god tilgjengelighet til flyplassen gjennom 
timeekspressen.  Lokalbuss mellom Ørsta og Volda går 
forbi flyplassen omtrent hver halvtime på dagtid og hver 
time på kvelden. Holdeplassens navn er Hovdebakken, 
og ligger cirka 7-8 minutter med gange fra flyplassen. 

Taxi er foreløpig det raskeste fremkomstmiddelet fra 
flyplassen til Volda (eller vice versa), og tar ca. 10 min. 

Ferge: 
Fra fergekai i Volda sentrum går ferge over til Folkestad, 
hvor det er mulig å kjøre videre mot Nordfjoreid, samt til 
Lauvstad. En del av trafikken som kommer inn til Volda 
via Hamnegata/E39 forsvinner til Ferjekaia og krysser 
ikke forbi campus. 
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På campus - trafikk og logistikk

Adkomst med personbil (sort pil):
Hovedadkomst med bil er fra avkjøring E39 til Joplassvegen. 
Hovedadkomsten forsterkes med utbyggingen av nytt 
mediafagsbygg og Volda Campus Areana. I tillegg har 
campus i dag også adkomst med bil fra Skjervavegen i vest, 
Kårstadvegen i nord og sjukehusvegen i øst. Sistnevnte 
adkomstmulighet utgår ved utbygging av tunnel for E39. 
Mange kjører bil til høgskolen, og parkering er en utfordring 
på campus

Varelevering: 
Varelevering foregår i dag ved bygget Synnøve Riste. 
Vareleveringen er trang og kunne med fordel lokaliseres til en 
mer hensiktsmessig plass.. Det skal sees på i campusplanen 
mulighet for ny adkomst fra Nytun-veien ned til varemottak. 

Adkomst for gående/syklende: 
Det er en rekke mulige adkomstpunkter til campus for gående 
og syklende, både i sør, nord, vest og øst. Hovedadkomst 
er ikke så godt tilrettelagt for gående og syklende. Campus 
er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for sykkel. Det er mangel på 
bla. garderobe og dusjfasiliteter og sykkelparkering med tak. 
Strekninger som Ørsta-Volda er nå relativt godt tilrettelagt for 
syklende, som slipper å krysse E39. 

Sykkelplasser på campus: 
Det er mangel på sykkelparkeringsplasser på campus. 
Eksisterende plasser, samt bygg med garderobe, er markert 
med symbol og tekst på kartet til høyre. Oversikt over antall 
plasser i figur til høyre. 

MOBILITET

12
12

37

10

33

54

Antall og plassering av sykkelparkeringer, innkjøringer for bil og busstopp. Data om sykkel hentet fra Asplan Viaks 
parkeringsutredning datert april 2019.

Sykkelplasser på campus, data hentet fra  
parkeringsutredning Asplan Viak.

Avkjørsel

Sykkelparkering

Antall plasser 
sykkelparkering

54

Garderobe/dusjfasiliteter

Busstopp
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På campus

Våren 2019 ble det gjennomført en 
parkeringsutredning av Asplan Viak. Den avdekket 
at det i skrivende stund foreligger et stort press på 
parkeringsarealene.  Det er ca 440 bilplasser på- 
og i umiddelbar nærhet av HVO campusområdet, 
gratis tilgjengelige plasser uten krav om 
registrering, kjøp av parkeringskort eller lignende. 
Av de 440 plassene er ca. 248 plasser tilhørende 
HVO, og 190 kommunale parkeringsplasser. 

HVO har besluttet innføring av avgiftsparkering for 
sine parkeringsplasser. Gjennomføringen gjøres 
i samarbeid med Volda kommune som også eier 
noen parkeringsarealer på området. 

Det er utarbeidet en skiltplan for området og 
randsonen. Parkeringsordning starter høsten 2019, 
med abonnementsordning med skiltgjenkjenning 
for studenter og ansatte, samt timebetaling for 
besøkende.

I forbindelse med nytt mediebygg og idrettshall på 
HVO som opptar og endrer eksisterende p-areal 
vil det være et forventet bortfall på 144 p-plasser. 
Erstatningstrategi av disse er under avklaring. 

Når resultatene fra reisevaneundersøkelsen 
foreligger, vil aktuelle mobilitetstiltak bli vurdert. 
Herunder vil fremtidig parkeringsdekning og 
-plassering bli vurdert. Tiltak som kan bidra til å øke 
innslag av grønn mobilitet bør tas stilling til. 

MOBILITET 

Figur hentet fra parkeringsutredning utarbeidet av Asplan Viak
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Program og funksjoner

BYLIV
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Funksjoner i Volda, mellom campus og sentrum
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BYUTVIKLING I VOLDA SENTRUM

Volda kommune ønsker å utvikle et tett sentrum som 
er attraktivt for handel, tjenesteyting og bosetting. 
Følgende mål er satt i kommuneplanens samfunnsdel 
for Volda sentrum: 
• Volda skal  være et attraktivt og særprega sentrum 

for økt handel og aktivitet. 
• Flere skal bo og oppholde seg i Volda sentrum.
• Det skal vere trygt, triveleg og attraktivt for 

trafikantar i Volda sentrum.
• Volda kommune skal ta vare på og utvikle element 

som er viktige for Volda sitt særpreg og identitet

BOLIG
Det bor omkring 1500-2000 studenter i Volda. Tallene 
er noe usikre ettersom mange ikke melder flytting. I 
Volda kommune bor 71,6 % av innbyggerne i områder 
definert som tettbygde strøk. Fra 2006 til 2016 
har folketallet i tettstedet Volda økt med cirka 885 
personer, mens det øvrige steder i kommunen har 
gått tilbake. 

Studentboliger: 
I Volda ligger samtlige av studentboligene tilbudt 
gjennom studentsamskipnaden i Volda by og i 
nærheten av campus. Samtlige boliger kan sies å ligge 
innenfor et område med 10 min sykling fra campus og 
Volda sentrum. 

• Heltne studentheim (1,0 km til Campus, 2,0 km til 
Volda sentrum) 

• Heltnevegen 1 (0,8 fra HVO, 1,7 km til Volda 
sentrum)

• Myrane Studentheim (0,8 km fra HVO, 1,7 km fra 
Volda sentrum)

0 25 50 125m-25

1:2500

Studenttilbud

Studentboliger

Andre 
studentfunksjoner

BYLIV

• Røysmarka Studentheim ( 2 km frå HVO, 0,5 km fra 
Volda sentrum) 

• Vikebygdvegen 7/9 (0,8 km fra HVO, 1,7 km fra 
sentrum) 

• Porse studentheim (0,5 km fra HVO, 0,5 km fra 
sentrum) 

Oversikt over de ulike studenttilbudene, inkludert studentboligene i Volda
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Kulturliv og kulturtilbud
Volda har et høyt aktivitetsnivå i idretts- og kulturlivet, mye drevet av frivillige 
organisasjoner og lag. Høgskolen og studentene er viktige bidragsytere til kulturlivet 
og arrangerer blant annet festivaler. En av de viktigste samlingsstedene for 
studentene er Studenthuset Rokken. 
Rokken er både et utested, konsert og arrangementslokale og har en egen cafe 
som er åpen på dagtid. Studenthuset blir i stor grad drevet av frivillige studenter, 
sammen med studentsamskipnaden i Volda. 
Rokken er også et viktig konsertsted og møtested for lokalsamfunnet i Volda. 

Volda har også en kino, Volda filmteater som driver den kommunale kinoen og 
holder til i Volda samfunnshus. Kinoen har vært i drift siden 1922. 

Rekreasjon og idrett
Uteområdene på campus blir fortsatt brukt som en del av undervisningen, men slik 
som ballbanene blir også brukt av Øyra skole. Lekearealet på campus brukes av 
Øyra skole, og skolens eget lekeareal grenser tett inntil campusområdet. Campus er 
i liten grad tilrettelagt for aktivteter utover ballbanene. 

Beachvolley og sosiale treff foregår bla på Årneset. I tillegg brukes idrettsarealene 
ved Mørehallen. Her finnes det bla Skatepark og fotballbaner. Naturen i Volda innbyr 
også i høy grad til naturopplevelser, friluftsliv og fysisk aktivitet. For Volda kommune 
er natur, kultur, idrett og frivillig arbeid viktige faktorer for å øke attraktiviteten til 
stedet og integreringsarbeidet.

BYLIV

Konsert på Rokken Scene. Foto: rokken.no Sandvolleyballbane ved Årneset. Foto: hivolda.no
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Byrom og møteplasser 

Områder studentene liker
I samtale med studenter og ansatte ved HVO kom følgende steder i uteområdene 
på campus fram som steder med kvaliteter eller der de ønsket å oppholde seg. 

Stedene som ble utpekt var: 

- Uteområdet foran Berte kanutte-bygget (sitteplass med benker). 
- Uteområdet bak Berte Kanutte-bygget (grøntområde)
- Uteområdet ved Ivar Aasen
- Hagen utenfor Kaarstad-huset. 

Generelt er tilbakemeldingen at det er behov for møteplasser på campus og at 
det mangler en arena for events på området. Videre etterspør brukerne flere 
funksjoner på campus, som kaffebar med utesitteplasser (forslag grisehuset 
utenfor BK). 

Utenfor campus er Rokken et viktig møtested i Volda Sentrum, i tillegg til steder 
som Årneset. I kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028 har kommunen som 
et mål at “Volda sentrum skal være et levende midtpunkt i kommunen med attraktive 
møteplasser“.

Tilrettelegging – møblering
Generelt mangler mange av utearealene på campus noe bedre tilrettelegging for 
bruk, slik som benker, mer vegetasjon og andre aktiviteter. Dette ble også foreslått 
i forrige campusutviklingsplan. Mange av de foreslåtte tiltakene fra forrige plan er 
ikke gjennomført enda. 

Det skal nå etableres et nytt uterom i sammenheng med nytt mediafagsbygg. 
Dette uterommet kan fungere som et areal med mer urbane kvaliteter i den 
sammenhengende grønne aksen gjennom campus. 

BYLIV

Bildene illustreres delvis manglende møblering utendørs på HVO. Uteområdet ved BK-bygget 
er populært, mens andre løsninger er mer provisoriske
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Rekreasjon og friluftsliv
BYLIV

Funksjoner i Volda, mellom campus og sentrum, hentet fra  kartlegging og verdisetjing av friluftsområde i Volda kommune



04  OPPSUMMERING

Campus på Volda ligger fint til nær sentrum, med spektakulær 
utsikt og korte avstander til alle deler av tettstedet Volda. 

Campus innehar mange kvaliteter med  bekkeløp og en 
gjennomgående grønn åre mellom byggene som følger campus 

fra Henrik Kaarstad-huset til Ivar Aasen. Campus har imidlertid 
utfordringer knyttet til mobilitet, parkering og lesbarhet på og 

til campus. Campus og området er i tillegg i transformasjon 
med store utbygginger på eller tett inntil campus som gir 

muligheter for å skape et mer attraktivt og spennende campus, 
men samtidig legger press på den blågrønne strukturen og 

muligheter for fremtidig utviklingsarealer for HVO. 
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KVALITETER OG STYRKER UTFORDRINGER OG SVAKHETER

Utearealene: 
• Flott utsikt over storslått natur og gode solforhold. 
• To bekker som går på tvers av det langstrakte campuset og skaper liv i 

uteområdene. Bilfri og grønn forbindelse gjennom campus. 
• Nytt uteanlegg med trafikkareal etableres i sammenheng med nytt 

mediabygg. 
• Prydhagen gir variasjon til uteområdene på campus. 

Utearealene: 
• Lite aktiviteter i uteområdene, utenom ballbaner og lekeplass. 
• Lite tilrettelagte sosiale møteplasser ute med god møblering. 
• Interne ganglinjer på campus kunne hatt en bedre linjeføring. 
• Grønne områder består mye av åpne plener med gress og noen trær. Mange av 

utearealene på campus blir derfor ensidige og tilfredstiller ikke så mange behov for 
opphold. 

OPPSUMMERING ANALYSE 

Byplan og kobling mot Volda: 
• Stor utvikling i området gir nye funksjoner til campus, svømmehall, torg, 

snuplass.
• Campus oppleves som åpent for alle, mange ferdes gjennom området i 

løpet av en dag. 
• Kort avstand til sentrum, med mange mulige forbindelseslinjer. 
• Fare for flom og skred på deler av tomten med tanke på fremtidig 

utbygging/fortetting.

Mobilitet: 
• Hovedadkomst styrkes med nytt mediafagsbygg og Volda Campus Arena. 

Det etableres ny rundkjøring ved inngang til campus. 
• Det skal gjennomføres tiltak for å bedre parkeringssituasjonen - 

avgiftsparkering. 
• Campus har fortsatt noen arealer der det er mulig å samle hovedvekten 

av parkeringsarealene. 
• Volda og campus er 10 min byen - Korte avstander mellom campus og 

studenttilbud og boliger. 
• Området er relativt lett tilgjengelig med bil. 
• Kort avstand til flyplassen som ligger mellom Volda og Ørsta, og Ferjeleie i 

Volda sentrum. 

Byplan og kobling mot Volda: 
• Mange adkomster og mange innganger fordelt på de ulike byggene, uoversiktelig 

situasjon. 
• Mangelfull skilting og oversikt på campus
• Lite funksjoner, tilbud 
• Mange av forbindelsene til byen er langs veg uten dedikert eller sammenhengende 

fortau eller gangvei hele veien. 
• Området mellom campus og Volda sentrum er spredt bebygd og “flyter ut”, som van-

skeliggjør koblinger mellom byen og campus. 
• Volda kommunes flomsikringsprosjekt har begrenset risiko for flom og skred på cam-

pus. Har konsekvens for videre fortetting på campus. 
• Samskipnadens kontor plassert utenfor campus. 

Mobilitet: 
• Busstopp på ulike steder på campas, et for en retning og en annen for den andre 

retningen. Forvirrende og lite informasjon på stoppestedene. 
• Få bussavganger, særlig på ettermiddagen. 
• Det er vanskelig for bussen å konkurrere med både bil, sykkel og gang i strekningen 

mellom campus og byen. Den tar for lang tid. 
• Alle kjører bil - som skaper et stort press på parkeringsarealene. 
• Få gode effektive alternativer for kollektiv som kan erstatte bilen. 



59

OPPSUMMERING ANALYSE 
TEGNFORKLARING

Viktig landemerke

Viktig eksisterende byrom

 

og grønnstruktur

Viktige fremtidige byrom

Potensiale for nye møteplasser
Utbedringer

Hovedåre for bilister

Viktige ganglinjer for gående og syklende

Områder under transformasjon

Viktige eksisterende og nye 
parkeringsareal

Mulig utviklingsareal

Viktige adkomster

Nye adkomster

Faresone skred

Oppsummerende kart for kartlegging og analyse



60

OPPSUMMERING AV BEHOV

Uteområde og grønnstruktur: 
• HVO ønsker å realisere flere av tiltakene som 

ble foreslått i forrige campusutviklingsplan.  
• Behov for skjerming fra vær og vind. 
• Behov for gode og tilrettelagte møteplasser 

ute. 

• Behov for å tilrettelegge for helse, trivsel 
og fysisk aktivitet for studentene. Tiltak bør 
vurderes ikke bare på campus, men også i 
Volda generelt.  

• Behov for flere sosiale møteplasser og bedre 
tilrettelagte og differansierte møteplasser ute. 

Byplan og kobling mot byen: 
• Behov for å se på campus i en større 

sammenheng  
• Behov for å sikre tilstrekkelig areal til framtidig 

utvikling for HVO, gjennom fortetting internt 
på campus. 

• Behov for å se alle tiltakene som planlegges på 
og omkring campus i en sammenheng 

• Behov for bedre tilrettelegging for myke 
trafikanter

• Hierarki i forbindelseslinjene for gående og 
syklende

• Mangelfull skilting og oversikt på campus 

Mobilitet - gående og syklende: 
• Bedre flyt mellom høgskoleområdet og Volda 

sentrum, for å hente fordelene og potensiale 
som ligger i at HVO har et sentrumsnært 
campus. 

• Behov for bedre tilrettelegging for sykkel og 
gange for både studenter og ansatte. Særlig 
forbindelse til studentboligene og campus. 

• Behov for tilrettelegging av sykkelskur og 
garderober. 

• Tilrettelegging for bedre sykkelveier til sentrum 
med egne dedikerte sykkelfelt 

Mobilitet - kollektivtilbud: 
• Behov for et bedre kollektivtilbud, dagens 

tilbud oppleves ikke som tilfredsstillende
• Behov for mer hyppige avganger, særlig for 

rutene mellom Volda og de store sentraene i 
regionen: Ørsta, Ulsteinvik, Hareid, Fosnavåg 
og Stryn. 

• Behov for å se på plasseringene av 
busstoppene ved campus. 

Mobilitet - parkering og trafikk:
• Parkeringssituasjonen er i dag presset 

og utbygginger skaper økt press på 
parkeringssituasjonen. 

• Gjennom mediefagsbygget vurderes det 
både kortsiktige og langsiktige løsninger på 

parkering, men det er behov for å se på om 
man på sikt bør vurdere ytterligere tiltak 
knyttet til parkering.

• Behov for å samle parkering på færre steder 
på campus, med tydelig adkomster. 

• Behov for regulering av parkering gjennom 
avgiftsparkering 

• Behov for å fjerne parkering der den “flyter ut“ 
og er lite effektiv. 

 
Logistikk: 
• Behov for en mer hensiktsmessig varelevering, 

da dagens krysser trafikkert gangvei og 
gangbro ved Berte Kanutte. Behov for 
å få denne tilkomsten før bygging av 
Voldatunnelen i 2024/2025. 

• Behov for en samkjørt logistikk for alle nye 
prosjekter på eller tilgrensende til campus. 

Estetikk og design: 
• Estetikk skal være en del av campusplanen 

både for utomhus og innomhus. 
• Estetikk som være en del av konseptet for 

campusplanen. 
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