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Mulighetsstudien for utvikling av eksisterende arealer i bygningsmassen  l 
Høgskolen i Volda (HVO) er en del av arbeidet med campusutviklingsplanen for 
høgskolen, og den skal ses i sammenheng med mulighetsstudien for areal, landskap 
og transport. 

I mulighetsstudiene inden  fi seres mulige  ltak, som helt eller sammen, kan dekke 
de kartlagte behovene  lkny  et bygningsmassen, landskapet og fysisk infrastruktur 
på høgskolen. Rammen for mulighetsstudiene er defi nert av gapet mellom dagens 
situasjon og en frem  dig ønsket situasjon. Det er defi nert ni innsatsområder med 
bakgrunn i kartlagte behov og planens eff ektmål.

Formålet med denne mulighetsstudien er å gi innspill  l mulige  ltak innenfor 
innsatsområdene som svarer ut iden  fi serte behov og ønsker for bygningsmassen. 
De foreslå  e  ltakene er basert på resultatene av funksjonskartleggingen av 
innvendige areal og iden  fi sering av de ulike bygningenes egnethet  l ak  viteter og 
funksjoner som e  erspørres generelt i utdanningsins  tusjoner i dag og spesielt av 
HVO. Tiltakene er utviklet og illustrert basert på innspill og  lbakemeldinger fra 
oppdragsgiver og referansegruppen  l prosjektet.

Mulighetsstudien danner et grunnlagsmateriale for valg av arealstrategi og 
overordnet plan for frem  dig arealbruk, som beskrives i campusutviklingsplanen  

Mulighetsstudien er u  ørt av Lerche Arkitekter i samarbeid med Statsbygg, 
Link Arkitektur og prosjektets referansegruppe. Arbeidet er koordinert med 
mulighetsstudien for areal, landskap og transport, som er utarbeidet av
Link arkitektur

Eff ektmål
Med utgangspunkt i HVO si   samfunnsoppdrag, behovsanalyse og føringer for 
UH-sektoren er det utviklet fem eff ektmål i prosjektet. 
Foreslå  e  ltak i mulighetsstudien stø  er opp om disse eff ektmålene.  

Introduksjon 1

Forklaring symbolbruk
I hvert  ltak er fargesymbolene brukt for å vise hvilke eff ektmål  ltaket stø  er opp om.
Hvis  ltaket stø  er alle eff ektmålene, lyser alle fargene opp. Hvis  ltaket stø  er noen 
av eff ektmålene, lyser fargene  l disse eff ektmålene opp.

Tiltaket stø  er alle eff ektmålene

  ltaket stø  er to av eff ektmålene 
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Funn i kartleggingen av funksjoner 
Kartleggingen av funksjonsarealene viser at andelen av åpne studentareal er svært 
lav, kun 1 %. HVO har erfart de  e og de er i prosess med å  lre  elegge arealer for 
denne bruken i fl ere av bygningene.
Videre viser kartleggingen at andelen av spesialarealer for undervisning er større 
enn andelen av generelle undervisningsarealer. HVO har u  rykt bekymring over 
denne situasjonen og kartleggingen bekre  er de  e forholdet. 

Bakgrunn2

1) Areal som er øremerket  l forskning er ikke kartlagt som en egen kategori, men inngår som 
arbeidsplassrelatert-, spesial- eller undervisningsareal.

2)Bru  oarealet for en bygning er ta   ut fra tegninger som er  l rådighet, og det kan være mindre 
avvik fra arealer som er oppmålt på stedet. Arealene er avrundet.

Kategorier bruk

Kartlegginger av funksjoner i bygningsmassen på campus
Alle bygningene på campus er kartlagt e  er bruk/funksjon per etasje som 
bru  oareal per kategori. Funksjonsareal i hver bygning oppsummeres i et sirkel-
diagram som viser bygningens totale bru  oareal prosentvis fordelt. Diagrammer 
som viser funksjonsarealet  l alle bygningene på campus er samlet i et oversiktskart. 

28 %

16 %

3 %

29 %

1 %

19 %

4 %

0 %

Arbeidsplassrelatert Undervisningsrelatert Auditorium Spesialareal

Åpne studentareal Fellesareal Driftsareal Arealpotensiale

Diagram som viser prosentvis fordeling av funksjonsareal
fordelt på kategorier bruk i 2019
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Bakgrunn2

Diagrammer som viser prosentvis fordeling av funksjonsarealer pr. bygning på campus
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Registrering av bruksintensiteten for undervisningsfunksjoner
Som et ledd i kartleggingen av bruken av arealene har Statsbygg registrert bruks-
intensiteten for undervisningsfunksjoner på campus. Resultatet av registreringen viser at 
det er høy e  erspørsel e  er mindre grupperom og behov for fl ere uformelle fellesareal for 
studenter og mer fl eksibilitet i disse arealene.

Registrerte behov
Gjennom arealkartlegging, reigstrering av bruksintensitet for undervisningsfunksjoner, 
workshops, intervjuer og samtaler med studenter og ansa  e ved HVO er det iden  fi sert 
behov for:

• Åpne studentareal. Uformelle og a  rak  ve areal som inviterer  l arbeid og sosialt sam-
vær; samhandling mellom studenter og mellom studenter og ansa  e, men også steder 
der det er godt og naturlig å se  e seg ned alene

• Areal for gruppearbeid/kollokvier

• Innpassing av baseareal for de ulike studieprogrammene

• Sikre  lstrekkelig andel undervisningsareal

• Bedre  lre  elegging for studentak  ve læringsformer

• Forbedret digital infrastruktur

• Behov for temporær innplassering av s  pendiater og gjesteforskere

• Større og fl ere sosiale soner/pauseareal for ansa  e

• Tydeligere orientering og informasjon for nyankomne studenter og besøkende

• Mer varierte og inviterende møteplasser inne og ute og gjerne i  lknytning  l   
hverandre  

Bakgrunn 2

Foto: HVO



7

1

2

3

4

5

Ut fra prosjektets eff ektmål  og iden  fi serte behov er det defi nert ni innsatsområder 
for frem  dig utvikling av campus. Innsatsområdene er utarbeidet i samarbeid med 
Statsbygg og Link Arkitektur, og de er testet på den eksterne og interne referanse-
gruppen i prosjektet gjennom workshops og høringer

Følgende innsatsområder berører bygningsmassen og er førende for  ltakene i denne mulighetsstudien.

1. Sammenkoblet, kompakt og helhetlig campus
Med nye byggeprosjekter øst på campus ser vi et ski  e i tyngdepunkt av funksjoner langs campusaksen. 
Campusutviklingsplanen ønsker å styrke alle deler av aksen, med hver sine kvaliteter, med god kobling 
mellom bygninger og uterom, synliggjøring av de ulike fagmiljøene og god sammenkobling  l  lgrensende 
områder.
Studentvandringen på campus mellom de ulike delene sikres med et sterkt sentrum i Berte Kanu  e og 
styrking av randsonene

2. Sterke fagfelt og iden  tet
Vik  ge felles- og servicefunksjoner sentreres på campus i Berte Kanu  e med god  lgjengelighet for alle. 
HVO har i dag sterke fagmiljøer i de enkelte bygningene, og campusplanen ønsker å fokusere på kvalitet 
for arbeids- og studiemiljøet, i og rundt hver enkelt bygning. 
Økt eksponering av ak  viteter i bygningene i fasadene, i utsmykning, i uterommene, og gjennom skil  ng 
mm.

3. Arealop  malisering
Forutsa   mindre ombygginger kan frem  dig nye behov dekkes innenfor eksisterende bygningsmasse. 
Å bygge ny   er som o  est mer ressurskrevende enn gjenbruk eller rehabilitering av eksisterende 
bygninger. Videre medfører ineff ek  v arealbruk unødvendig ressursbruk. Vi begrenser miljøfotavtrykket 
vårt ved å utny  e eksisterende bygningsmasse godt og ved å ikke bygge mer.

4. Studentak  v læring
Kunnskapsdepartementet forventer at universiteter og høgskoler legger om  l mer studentak  ve lærings-
former. På HVO er det er behov for fl ere arealer som  lre  elegger for denne formen for undervisning og 
læring.

5. Samhandling og sambruk
Det savnes i dag arenaer for samhandling og sambruk, både internt i HVO og med andre aktører.

6. Lesbarhet og synlighet
Høgskolen skal være synlig i lokalsamfunnet, for studenter og for besøkende. Økt synlighet kan 
 lre  elegge for økt tverrfaglighet og samhandling.

7. Møteplasser og a  rak  ve fellesareal
Det er behov for fl ere møteplasser og samlingssteder på campus for daglige møter og store 
arrangementer.
Både innendørs og utendørs er det potensiale for forbedringer av eksisterende møteplasser og 
ak  visering av arealer og uterom.

Innsatsområder3

6

7

8
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MØTEPLASSER OG ATTRAKTIVE FELLESAREAL

SAMMENKOBLET, KOMPAKT OG HELHETLIG CAMPUS

STERKE FAGFELT OG IDENTITET

AREALOPTIMALISERING

STUDENTAKTIV LÆRING

SAMHANDLING OG SAMBRUK

LERBARHET OG SYNLIGHET

MOBILITET

UTEROM OG OVERVANN
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Oversikt aktuelle  ltak i bygninger3

Underlagskart,  Link Arkitektur

Idrettsbygget

Henrik Kaarstad

Gamle Nye
Dri sentral

Nedretun

Synnøve
Riste

Berte Kanutte

Aktuelle tiltaksområder

Markerer innganger

Markerer viktige utganger

Nytt 
mediebygg Hans 

Strøm
Ivar 
Aasen

Lettbygget
Paviljongene

Gult markerer  ltak i bygning, rød pil markerer innganger og sort pil markerer vik  ge utganger. Ref. masterplan  l mulighetsstudien areal, landskap og transport. Illustrasjon Lerche Arkiteker
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Aktuelle  ltak
Legge  l re  e for fl ere studentak  viteter i Idre  sbygningen, slik at studentvandringen  l   
randsonen styrkes

• Utny  e eksisterende foaje og  lliggende areal  l en sosial møteplass for studenter   
 lre  elagt for ak  viteter utenfor den organiserte idre  en, eksempelvis billjard,    

shuffl  eboard, simulatorsspill og bre  spill. 

• Tilre  elegger for et enkelt serverings  lbud i foaje som et alterna  v  l Rokken

4

Utsni   etasjeplan idre  sbygget som viser eksisterende foaje  l gymsal og nedlagt basseng og 
 lliggende areal som gjenstår når svømmehallen er revet

Illustrasjonsfoto som viser foreslå   bruk /ak  viteter i foajeDagens bruk av foaje i gymsal i Idre  sbygget

1  Sammenkoblet, kompakt og helhetlig campus
Tiltak innenfor innsatsområde 1 
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Illustrasjonsfoto aktuell møtesituasjon studentorganisasjoner

Utsni   etasjeplan idre  sbygget som viser samlet areal som kan beny  es  l frivillige studentorganisasjoner

4

Fotos ak  v møblering hos Helsedirektoratet.
Foto: S  ne Østby

• Samle frivillige studentorganisasjoner i arealer som blir frigi   i u.et. i  
Idre  sbygget når Mediebygget ferdigs  lles.

1  Sammenkoblet, kompakt og helhetlig campus

Tiltak innenfor innsatsområde 1  
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illustrasjon av  1.etasjeplan aBerte Kanu  e som viser mer fellesareal  enn det er der i dag 

Prinsippsni    lukket bygning                                              

4

Prinsippsni  , ak  v 1.etasje som er åpnet opp i midten for visuell kontakt og kommunikasjon 
Illustrasjoner: Lerche arkitekter 

Ak  visere første etasjene i alle bygningene for å danne et sammenhengende 
campusgulv som kobler funksjoner inne og ute

• Styrke Berte Kanu  e som et samlende fellesområde ved å øke omfanget av 
fellesareal i første etasje.

1  Sammenkoblet, kompakt og helhetlig campus

Aktuelle  ltak

Tiltak innenfor innsatsområde 1  
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4

Utsni   plan 1.etasje Hans Strøm 
Etablere baser for studenter innenfor de ins  tu  ene som inngår i avdelingen. 
Eksempelvis kan det etableres 3 baser og fellesarealer i 1.etasje av Hans Strøm-huset.

Foto som viser skjermede studentarealer i 
1.etasje Oslo Met

Illustrasjonsfoto

Aktuelle  ltak

2  Sterke fagfelt og iden  tet

Utsni   plan 2. etasje/  dligere festsal i Henrik Kaarstad 
Etablere baser for studenter innenfor samme fagfelt som legger  l re  e for 
samhandling mellom studenter og mellom studenter og fagansa  e.

Etablerer baseareal for studenter organisert e  er fagfelt og legge  lre  e for samhandling og 
sosiale soner

• Etablere baseareal  l studenter i 1- og eller 2.etasje  i Hans Strøm-huset og i festsalen i 
      Henrik Kaarstad -huset. 

Utsni   plan av 2.etasje Hans Strøm 
Illustrasjon viser arealer  lre  elagt for for samhandling 
mellom studenter og mellom studenter og fagansa  e.

Tiltak innenfor innsatsområde 2 
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4

Større vindu/uts  llingsmonter i fasade ved inngang  l Nye Kaarstad-huset der fagfeltet kan eksponeres.

Foto dagens situasjon ved inngang  l Nye Kaarstad

Aktuelle  ltak
Tydelig eksponering av hvor de ulike fagfeltene holder  l på 
campus

• Eksponere  fagak  vitet i fasade ved å åpne denne opp i 
inngangsone, eksempelvis  ved inngang  l Nye Kaarstad 
mot øst. 

• Vise informasjon om fagfeltet i hovedinngangene  l 
      hovedbygningene.

Illustrasjonsfoto informasjonsoppslag inngang Oslo Met
Foto: Thomas Mellbye / Zinc

2  Sterke fagfelt og iden  tet
Tiltak innenfor innsatsområde 2 
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Beny  e utvidet inngangsone mot nord i Nye Kaarstad-huset  l eksponering av 
fagfeltet, us  llinger og sosiale arrangementer. 

4

Utsni   plan Nye Kaarstad som viser en mulig utvidelse av inngangssone mot nord som kan beny  es som samlingspukt ved 
interne og eksterne arrangementer. Pil viser mulig sammenheng mellom mulig utvendig og innvendig uts  llingsområder 

Illustrasjonsfoto som viser en inngangssone som legger  l re  e for 
ak  viteter inne og ute, Universitetet i Århus

Foto varemo  aksområde Henrik Kaarstad-huset

Illustrasjonsfoto uts  lling studentarbeid

• Eksponere  ak  viteter i fasaden ved å utvide inngangspar   mot nord  l Nye Kaar-
stad slik at arealet kan beny  es  l uts  lling / interne  og eksterne arrangementer

• Legge  l re  e for at området utenfor inngangene kan beny  es  l uts  llingsarena 

• Rydde / pusse opp varemo  aksområdet ved Henrik Kaarstad-huset

2  Sterke fagfelt og iden  tet
Tiltak innenfor innsatsområde 2 
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Aktuelle  ltak
Utny  e eksisterende bygningsmasse bedre

• Økt sambruk  og fl erbruk 1 av arealer og tjenester på bygningsnivå og campus-
nivå

• Etablere undervisningsarealer i eksisterende bygninger

• Utny  e frafl y  ede arealer i 2. et. i Hans Støm-huset  l fl eksible undervisnings-
rom som  lre  elegges for studentak  ve læringsformer

1):  Med sambruk menes at fl ere fagfelt kan beny  e samme areal, men  l forskjellige  der (ikke en 
eksklusiv bruker av arealet)
Ved fl erbruk menes at fl ere ulike funksjoner dekkes innenfor samme areal

Illustrasjon viser mulig innredning og  lre  elegging av av arealer i 2. etasje i Hans Støm-huset  l fl eksible 
undervisningsrom for sambruk, grupperom/møterom for fl erbruk internt og eksternt, og åpne samhand-
lingsoner som kan beny  es  l arena for samhandling mellom fagansa  e, studenter og ev. eksterne, eller 
som  base for studenter innenfor samme fagfelt.

4

Alterna  v tre undervisningsrom med
fl eksibel innredning for ulike bruk. 

Illustrasjonsfoto som viser åpne
studentarbeidsplasser

Foto som viser samhandlingssone hos Statsbygg
Foto:Statsbygg

Illustrasjonsfoto  som viser skjermet sone 
for arbeid og samhandling

3  Arealop  malisering
Tiltak innenfor innsatsområde 3 
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4 3  Arealop  malisering
Tiltak innenfor innsatsområde 3 

Utsni   plan viser arealer som i dag står avstengt grunnet manglende brannsikring.
Det er generelt lav takhøyde på lo  et, unnta   i midtgavl. Arealer i midtgavlen representerer et eventuelt 
arealpotensial hvis etasjen/arealene kan oppgraderes i henhold  l brannkrav. 

Foto viser opprinnelig takopple   på hver side av 
midtgavlen på Henrik Kaarstad huset  

• Utny  e lo  sareal i Henrik Kaarstad-huset  l studentareal eller baseareal.     Al-
terna  vt kan lo  sarealet være egnet  l føringsveier for ny ven  lasjon for  
underliggende etasje/3.et. eventuelt som potensiale for større etasjehøyde i 
underliggende undervisningsrom (rom K306) ved å åpne opp etasjeskillet.

Foto av dagens situasjon. Hvis takopple  ene 
reetableres vil det kunne gi bedre etasjehøyde og 
dagslys for to av de avstengte rommene mot sør.

Foto av dagens situasjon
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4

Utsni   samme areal  3 et. Berte Kanu  e
136,5 m2 - 15-18 arbeidsplasser

Utsni   eksisterende plan  Nye lo  et. 
137 m2 i - 10 kontorarbeidsplasser

Utni   samme areal Nye lo  et
 137 m2 - 15-18 arbeidsplasser

Utsni   eksisterende plan 3. et.Berte Kanu  e 
136,5 m2 - 10 kontorarbeidsplasser

Aktuelle  ltak
Utny  e eksisterende arbeidsplassareal bedre

• Ominnrede deler av eksisterende kontorarealer slik at det blir plass  l fl ere arbeids-
plasser med samhandlingssoner for fagansa  e,s  pendiater og gjesteforskere.
Arbeidsplasser som i dag er i Le  bygget og paviljongene kan på denne måten inte-
greres i de ulike hovedbygningene.

Illustrasjonene over viser eksempel på alterna  v innredning av arbeidssoner i eksisterende bygninger Foto viser ak  vitetsbasert arbeidsplassareal hos Statsbygg
Foto: Statsbygg

Åpne arbeidsplassarealer hos Norsk Helsearkiv 
Foto: Statsbygg

3  Arealop  malisering
Tiltak innenfor innsatsområde 3 
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4

Aktuelle  ltak
Etablere fl eksible gruppe- og undervisningrom som er  lre  elagt for stu-
dentak  v læring

• Etablere undervisningrom i 2.etasje i Hans- Støm-huset som er  lre  e-
lagt for studentak  ve læringsformer

• Installere nødvendig Av-utstyr, teknisk infrastuktur og  lre  elegge 
eksisterende gruppe-og undervisningsrom  for workshops

• Innred arealene med  møbler som kan se  es sammen på ulike måter 
for fl eksibel innredning.

Illustrasjonsfotos undervisningsrom tilrettelagt for studentaktiv læring med Av-utstyr, fleksible møblering tilrettelagt for samarbeid og workshops

Utsnitt plan  2 et.  iHans Strøm, som viser nye undervisningsrom o i ulike størrelser som kan tilrettelegges for studentaktiv læring

4  Tilre  elegge for studentak  v læring
Tiltak innenfor innsatsområde 4 
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• Etablere et skaperverksted i Nye Kaarstad-huset som er åpent 
for bruk for alle studenter. Vise ak  viteten ved å se  e inn glass-
felt ev. dør med stort glasssfelt  i korridor

• Tilpasse enkelte av dagens auditorier  l gruppearuditorier slik 
som planlagt i Veksel-Strøm.

4

Illustrasjonsfoto skaperverksted Illustrasjonsfoto gruppeauditorium Hans Strøm-huset, utklipp etasjeplan fra pågående prosjekt for 
gruppeauditorium 

Utsni    1. etasje Nye Kaarstad,  der et rom innredes  l skaperverksted for studenter. Det kan se  es inn glassfelt i vegg mot 
korridor for å synliggjøre ak  vitet.

4  Tilre  elegge for studentak  v læring
Tiltak innenfor innsatsområde 4 
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4

Aktuelle  ltak

Foto Lille-Strøm mot Ivar Aasen. 
Arealet i”Lillestrøm” er velegnet som us  llings- og visningsareal.

Foto: Lerche Arkitekter

Legge  lre  e for samhandling internt og med andre aktører i  2.et. i Hans Støm i arealet  lny  et 
”Lillestrøm” . Grupperrom kan beny  es både  l undervisning og  l møter med eksterne aktører som 
kommer fra Ivar Aasen-huset / Kunnskapsparken.

Ivar Aasen  -
huset

Etablere nye areal og  lre  elegg eksisterende areal for 
samhandling og sambruk

• Etablere fl ere arenaer for samhandling generelt, internt og eksternt,    
i alle bygninger, eksempelvis i 2.et. Hans Strøm-huset

• Etablere uts  llingarenaer, visningsarealer, galleri og mer åpne fasader som invite-
rer  l samhandling og sambruk

Illustrasjonsfoto møterom Uformell møteplass Statsbygg.Foto: Statsbygg

5  Samhandling og sambruk
Tiltak innenfor innsatsområde 5
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4

Sjakt

• Etablere fl ere arenaer for samhandling  i alle bygningene, eksempelvis 
som student-eller fellesarealer i korridorsoner  

Foto felles- og åpne studentareali Gamle Kaarstad 
Foto: Lerche Arkitekter

I Gamle Kaarstad-huset er det nylig lagt  l re  e for åpne studentareal i korridor nær undervisningsareal. 
Disse arealene fungere godt der korridorene er brede og det er dagslys. Laggerrom i korridorsone i 2.et. opp-
tar areal som er egnet som samhandlingsareal og fellesareal. Lagerrom bør rives, slik at arealet kan  lre  e-
legges for samhandling mellom studenter.

5  Samhandling og sambruk
Tiltak innenfor innsatsområde 5
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4

• Etablere us  llingsarenaer, visningsarealer, galleri og mer åpen fasade i              
eksisterende bygninger, eksempelvis i dagens Dri  sentral

Illustrasjonsfotos av visningsarealer og uts  llingsarenaerIllustrasjonsfoto, store glassfelt i opprinnelige åpningerFoto av Dri  ssentralen med garasjeporter som 
kan åpnes opp og ev. ersta  es med glassfelt  

Utsni   av 1.et.plan av Drifssentralen som kan beny  es  l verksted, us  llingsted og galleri hvis 
dagens dri    endres/fl y  es  l et annet sted. Alterna  vt kan garasjeareal beny  es  l kortvarige 
uts  llinger i den varme års  den

5  Samhandling og sambruk
Tiltak innenfor innsatsområde 5
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Utsni   hovedinngang Berte Kanu  e med kontorarbeidplasser i inngangssone. Disse 
arealene kan åpnes opp mer.

Aktuelle  ltak
Bli mer synlig i lokalsamfunnet for studenter og besøkende:

• Hovedatkomst  l HVO kan markeres bedre med lysse   ng av utvendige inngangsone og åpning av       
fasade på inngansplanet. Innganger  l de andre hovedbygningene kan tydeliggjøres på samme måte, 
slik at det blir le  ere å fi nne frem for nye studenter og besøkende

Illustrasjonsfoto av en mer åpen fasade med mer 
belysning 

Foto av dagens situasjon

6  Lesbarhet og synlighet
Tiltak innenfor innsatsområde 6

Illustrasjonsfoto som viser et åpne arealer for god synlighet
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Utsni   plan 2.et. Berte Kanu  e. I knutepunktet mot Synnøver Riste kanarealet, som i dag er  lbaketrukket, 
ak  viseres og gjøres mer  lgjengelig for alle ved at fl ere små rom slås sammen  l e   eller to undervisnings-
rom. Det kan se  es inn glassfelt mot ny korridor som viser ak  vitet i arealene.

4 6  Lesbarhet og synlighet
Tiltak innenfor innsatsområde 6

Illustrasjonsfotos glassfelt mot korridor

• Det kan etableres tansparens i planløsning, eksempelvis med glassfelt i vegg  l  undervisningsrom i alle 
bygningene, eksempelvis i knutepunkt

• Ak  viteter  l de ulike fagfeltene kan presenteres i inngangsoner og fellesarealer, jamfør  ltak for tydleig 
eksponering av hvor de ulike fagfeltene holder  l på campus

Et større vindu/uts  llingsmonter i fasade ved innganger gjør det le  ere for besøkende og 
nye studenter å orietere seg.
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Bildebeskrivelse

Plantegning

Aktuelle  ltak
Etablere møteplasser og a  rak  ve fellesarealer

• Styrke Berte Kanu  e som møteplass og fellesarena, ref. pågående prosjekt 
for biblioteket

Illustrasjonsfotos, innredning og bruk av bibliotek og kan  neIllustrasjonsfotos, innredning og bruk 
av bibliotek og kan  ne

Illustrasjonsfoto, innredning og bruk av bibliotek og kan  ne

Foto dagens bibliotekFoto dagens bibliotek

Illustrasjonsfoto- forslag fra HVO for ominnredning av bibliotek og kan  neareal som styrker Berte Kanu  e som møteplass og fellesarena

7  Møteplasser og a  rak  ve fellesarealer
Tiltak innenfor innsatsområde 7
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• I bibliotektsdelen av Berte Kanu  e kan det etableres en     
kaff ebar med utgang  l utvendige fellesarealer for opphold   

• Etablere møtesoner i kan  ne og nært kan  ne i  Berte Kanu  e    
         

Illustrasjonsfotomøtesone  i kan  neIllustrasjonsfoto kaff ebarIllustrasjonsfotos kaff ebar

Illustrasjonsfotos møtesoner nær kan  ne

Fotos eksisterende kan  ne i Berte Kanu  e

Utsni   1.etasje plan Berte Kanu  e med forslag  l plassering av kaff ebar og bokhandel

Utvendig oppholdsareal

7  Møteplasser og a  rak  ve fellesarealer
Tiltak innenfor innsatsområde 7
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Plantegning • I vrimlearealet  l Berte Kanu  e kan det etableres en felles servicestasjon der be-
søkende og nye studenter kan få hjelp  l å fi nne frem og orientere seg om  lbud

• Fly  e bokhandel  l Berte Kanu  e nært biblioteket, der trykkeriet er i dag

Foto felles servicestasjon, Universitetet i Århus
Foto dagens situasjon: Line Sjohelle

Foto av dagens adkomst- og vrimleareal i første etasje  med  trapp opp  l øvrige funksjoner

7  Møteplasser og a  rak  ve fellesarealer
Tiltak innenfor innsatsområde 7
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• Innrede nye, inviterende fellesarealer og møteplasser i alle bygninger der det er 
behov for dem, som i Nye Kaarstad, der studenter og besøkende har behov for 
samles utenfor undervisningsrom og auditorier for fremføringer.

• Styrke og forbedre eksisterende møteplasser og fellesarealer ved hjelp av   
innredning, møblering og akus  ske  tak

Foto av dagens innredning i korridor i Nye Kaarstad og Gamle Kaarstad som ikke er innbydende Illustrasjonsfotos,inviterende fellesarealer med gjenkjennelig iden  tet gjennom 
fargese   ng, belysning og materialer

Foto viser fremføring av teaterstykke 
Foto: HVO

Utsni   plan korridor i Nye Kaarstad
Trange korridorer og nisjer uten dagslys er ikke velegnet for innredning  l oppholdsareal. Hvis disse   
arealene får god belysning og en iden  tet gjennom fargese   ng og materialbruk, gjerne ved bruk av støy-
dempende materiale på vegg, kan områdene fungere som fellesarealer og åpne studentarealer

7  Møteplasser og a  rak  ve fellesarealer
Tiltak innenfor innsatsområde 7
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