
 

Idrettsbygget
Idrettsbygningen fra 1962 er egnet til den bruken som er i dag; spesialrom for idrett med 
garderober og idrettshall. Gymsalen benyttes også til eksamenssal i eksamensperioder. 
En mindre del av underetasjen har vært benyttet til generell og spesiell undervisning for 
mediefag, og denne delen kan benyttes videre som dette, eller til fellesareal for 
eksempelvis studentorganisasjoner.  
Areal som er en del av nedlagte bassengareal, og som ikke skal rives, er kartlagt som et 
arealpotensial for ny bruk. Dette arealet kan sees i sammenheng med dagens foajeareal. 
Begge arealene er egnet som fellesareal.



 

Henrik Kaarstad-huset
Henrik Kaarstad-huset med gamle Kaarstad og nye Kaarstad er egnet for den bruken som 
de har i dag med generelle undervisningsrom i gamle Kaarstad og rom/saler med mer 
spesialrettet undervisning og fremføring i Nye Kaarstad. De to er bundet sammen med et 
mindre mellombygg. 

 



 

Gamle Kaarstad
Den vernede hovedbygningen fra 1922 har en tidstypisk bygningsform og planløsning for 
skoler. Med de relativt gode netto etasjehøydene (høyde fra overkant gulv til underkant 
etasjeskille/dekke) på 3,5 meter, og fasader med store vinduer, er arealene godt egnet til 
undervisning med saler mot sør og grupperom /mindre saler mot nord. 
Korridorer og mellombygget til nye Kaarstad er nylig oppusset og utnyttet til åpne 
studentareal. Korridorareal i 2.- og 3. etasje har daglys og de er derfor egnet til åpne 
studentareal og fellesareal, men potensiale kommer ikke til sin fulle rett grunnet de små 
rommene som ligger på hver sin side av den gamle festsalen. 

Gamle -Kaarstad-huset med brede korridorer med dagslys. Mindre rom i korridorsonen 
forringer egnethet til åpne studentareal

Arealene i 4. etasje/loftet er ikke kartlagt, siden denne etasjen i dag er avstengt og ikke i 
bruk grunnet manglende brannsikring.  Det er generelt lav takhøyde på loftet, unntatt i 
midtgavl. Areal i midtgavlen representerer et eventuelt arealpotensial hvis 
etasjen/arealene kan oppgraderes i henhold til brannkrav. 
 



 

Gamle Kaarstad huset- etasjeplan for loftet



 

Gamle Kaarstad, opprinnelig snitt tegning som viser hoved konstruksjoner og 
etasjehøyder

Nye Kaarstad

Nye Kaarstad er oppført i 1982 med spesialrom for musikk, drama og teater og kunst og 
handverk. I 2001 ble huset påbygd med en etasje med arbeidsplassareal, «Nyeloftet», 
samt et tilbygg mot øst med dramasal og grupperom.
Arealene er egnet til den bruken som de har i dag, og noen av spesialrommene/saler med 
stor takhøyde kan sambrukes som generelle undervisningsrom. 
 
«Nyeloftet» med bærende ståldragere utenfor ytterveggen og fagverk i taket, består av to 
åpne areal innredet som kontorarbeidsplasser avdelt med et trapperom med tilgang til heis 
og toalettfasiliteter. Etasjehøyden er for lav til at arealene kan benyttes til 



 

undervisningsrom, men bygningskonstruksjonen uten innvendige bærevegger gjør arealet 
også egnet til fellesareal eller åpne arbeidsplassrelatertareal. 

Arealene i underetasjen, som er utført som tilfluktsrom, er lite egnet til annen bruk enn den 
som er i dag, grunnet lav takhøyde og manglende dagslys.

Korridorene har ikke daglys og de er for smale til å være egnet til åpne studentareal, men 
de kan fungere som mindre møteplasser utenfor saler for fremføringer, både i 
undervisningstiden og når det er arrangementer i salene. 

Mellombygget, som knytter gamle Kaarstad og nye Kaarstad sammen, har rikelig med 
daglys og er egnet til fellesarealer eller åpne studentarealer. 



 

Nedretun

Den enkle trebygningen e i en etasje, oppført i 1982, med bærende yttervegger og 
midtbærende vegger i korridor og etasjehøyden 2,7 m er egnet til den bruken som er der i 
dag, kontorarbeidsplasser. 



 

Driftshuset - Statsbyggs Driftssentral

Driftshuset oppført i 2004 som driftsarealer med garasjer for Statsbygg. Arealene er egnet 
til dagens bruk, men de kan også være egnet for undervisningsarealer, verksted eller 
fellesareal som utstillingslokale og eller cafe. 



 

Berte Kanutte-huset

Berte Kanutte-huset er oppført som et felleshus for høyskolen i 1998, og det huser i dag 
de største og fleste fellesarealene som kantine, bibliotek og arealer for 
studentorganisasjoner. Bygningen er med sin sentrale beliggenhet og åpne planløsning i 
1.- og 2. etasje velegnet til fellesareal, åpne studentareal og generelle undervisningsareal 
(undervisningsrom og grupperom) tilrettelagt for studentaktive læringsformer. 
Etasjehøyden er relativt god i disse etasjene. 

Arbeidsplassarealene er samlet i de to øverste etasjene. Disse arealene er egnet for både 
åpne arbeids- og kontorarbeidsplasser, også for masterstudenter. Den øverste etasjen har 
noe begrenset egnethet til andre formål grunnet lavere etasjehøyde, men areal som ikke 
krever ekstra etasjehøyde, som veiledningsrom og grupperom, kan innpasses her

 



 

Synnøve Riste-huset

Synnøve Riste er oppført i 2010 som et kontorbygg for Humanistisk avdeling 
(administrasjon, studieledere og praksiskoordinatorer), med noe undervisningsareal 
(veilederrom) og noe driftsareal. 

Arealene er egnet for dagens bruk, arbeidsplassrelatertareal (50 kontorarbeidsplasser) og 
som 
åpne arbeidsplassareal for både ansatte og masterstudenter. Arealene kan også være 
egnet som åpne studentareal og undervisningsareal i form av grupperom og 
veiledningsrom. 

Underetasjen er egent til driftsareal. 

 



 

Hans Strøm-huset 
I Hans Strøm-huset fra 1984 holder i dag avdeling for mediefag og avdelingen for 
samfunnsfag og historie til. I sokkel- 1.- og 2. etasje er det undervisnings- og spesialareal 
for disse avdelingene, mens 3.etasje er forbeholdt arbeidsplassrelatertareal for avdelingen 
for samfunnsfag og historie.

Etasjehøyden på tre meter setter begrensninger for bruk som store undervisningsareal, 
men konstruksjonsprinsippet med bærende søyler og dragere gir ellers god fleksibilitet for 
tilpasning av arealene til ny bruk. Arealene er generelt godt egnet til fellesareal, åpne 
studentareal og undervisningsareal som grupperom og spesialrom / verksteder som kan 
tilpasses studentaktive læringsformer. De arbeidsplassrelaterte arealene er godt egnet til 
både åpne arbeidsplasser og kontorer. 

 Auditoriet i 1.etasje og filmstudioet i underetasjen har dobbel etasjehøyde og begge 
arealene egner seg godt for den bruken de har i dag. 

«Lillestrøm», mellombygget mellom Hans Strøm-huset og Ivar Aasen-huset er med store 
glassfelt og mye dagslys velegnet til dagens bruk – fellesareal og som møteplass mellom 
den planlagte Kunnskapsparken og HVO.



 

 

 



 

Lettbygget

Den enkle trebygninger i en etasje, oppført i 1982, med bærende yttervegger og 
midtbærende vegger i korridor er med nettohøyden 2,7 m ikke egnet til annet enn bruken 
som er der i dag, kontorarbeidsplasser.



 

Paviljongene, A, B, C og D

Disse enkle trebygninger i en etasje, oppført i 1982, med bærende yttervegger og 
midtbærende vegger i korridor er med nettohøyden 2,7 m ikke egnet til annet enn bruken 
som er der i dag, kontorarbeidsplasser.

 



 

Prosjektert nytt Mediebygg

Bygget er et formålsbygg tilpasset behovene til HVO. 


