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Hva er prosjekt Campusutvikling Kronstad 2020

› Fra saksfremlegget til styret 31.01.19:
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K2 + K1 + noen mindre bygg





K1+K2



Prosess med å beskrive visjon og målbilde for campus Kronstad
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Prosjektplan for Campusutvikling Kronstad 
(tentativt under tidslinjepil)

Innplassering av 

300 stk i K2

Brukerutvalg og 

interiørarkitekt drøfter 

interiørkonsept og -løsninger

15.okt ‘18 27.mars ‘19 1.nov ‘19

1.jan ‘20

Anskaffelsesprosess, interiør og teknologi

1.april ‘20 Ca 15.juni ‘20 August ‘20 1.jan ‘21

Oppfølging 

og justering 

ift ABW

Semester-

start, inkl

K2

Innflytting 

i K2

HVL overtar 

K2 og gjør 

forberedelser

Ca 15.mai ‘20

Bestemme 

teknologiløsninger for 

sømløst arbeid

Prosesser med fokus på ledelse og kultur

Kultur og verktøy for mer deling av kontorer utenfor K2

Flytting i 

de andre 

byggene
Evt oppgraderinger i 

de andre byggene

Videreutvikling av campusfunksjoner som bibliotek

Kronstad 2020 

tas i bruk

Avgjøre ny fordeling av kontorer for resten av campus



Helheten er avgjørende for 

aktivitetsbaserte arbeidsplasser
Kultur, ledelse, 

regler, opplæring

Arkitektur, bruk av 

bygget og interiør

Teknologi: IKT-

verktøy og AV-utstyr



› Eksempler på interiørløsninger fra ulike prosjekter

› (kilde: Metropolis interiørarkitekt)
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Mulig løsning for rask tilgang til skjerming for telefonsamtaler
(Lagt til etter presentasjonen i styreseminaret)



Mandat for hva brukerutvalg kan påvirke

1. Plassering av enheter i bygget og etablering av hjemmesoner, evt muligheten for å ha 

soner med spesielle tverrfaglege tema

2. Bruk og innredning av rom, soner og multirom per etasje

3. Etablering av husregler for de ulike sonene

4. Retningslinjer for adgang

5. Teknologivalg som vil underbygge mest mulig sømlse arbeidsformer

6. Forberede de 300 som flytter inn for ABW-konseptet
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Prosessen for brukerutvalg og interiørarkitekt etter 1.april
(tentative datoer)

› 24. april: Referansebesøk til aktører som har implementert ABW-konseptet

› 7. mai.: Workshop med brukerutvalget 

› Hensikt er å få relevante innspill til interiørkonsept og avdekke ulike behov ift. typer multirom, hvordan 
en vil bruke de ulike sonene osv

› Oppfølgingsintervjuer etter workshop.

› 5. juni: Interiørkonseptet, inkl møbleringsplan og plananalyse, presenteres

› 14. juni: Forankring av interiørkonsept

› August-september: Skape forankring for møbelbeskrivelse

› 1. oktober: Utsendelse av møbelbeskrivelse. 
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Utfordringer og risikovurderinger

› Utfordringer: 

› Å gjennomføre helheten av forberedelser og gjennomføring ift ABW – på tvers 
av organisatoriske linjer og med god brukermedvirkning

› Å gi organisasjonen god informasjon av hva HVL skal oppnå og hvordan 
prosessene skal være

› Å oppnå vellykket første innplassering i K2

› Prosesser ift risikovurderinger:

› Arbeidsmiljørelaterte risikoer håndteres gjennom interiørarkitekts og 
brukerutvalgs arbeidsprosesser knyttet til ABW-konseptet, samt valg av 
teknologiløsninger og organisatoriske tiltak

› Prosjektstyringsrisiko håndteres gjennom prosjektkompetanse og –organisering 
samt gode prosjektmetoder
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Prognoser for innplassering i K2
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ENHET ANT

Strategisk ledergruppe med stab 15

Fakultetsadministrasjonen FLKI 35

Fakultetsadministrasjonen FIN 8

Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon 21

Avdeling for HR 21

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt 

(kommunikasjon og EVO)
17

Senter for nye medier 6

Eining for eksamen 16

Opptakskontoret 10

Eining for areal og drift 10

Studenttorget på Kronstad 3

Fakultetsadministrasjonen FHS 14

ENHET

Verste 

prognose

Beste 

prognose

Fagseksjon for master i jordmorfag og helsesøster 15 15

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling 0 15

BARNkunne 25 25

Institutt for velferd og deltaking 50 50

Senter for kunnskapsbasert praksis 15 15

Institutt for økonomi og administrasjon 8 8

Andre fra fakultetene 0 10

FIN Fakultet 0 22

Administrative

Faglige

Nøkkelinfo:
Beste prognose: 176 (adm) + 160 = 336

Verste prognose: 176 (adm) +113 = 289

Følgende er besluttet innplassert:

Institutt for velferd og deltaking

Fagseksjon for master i jordmorfag og helsesøster

Senter for nye medier

Strategisk ledergruppe med stab



Knut Vindenes, tlf 98 23 49 52, kvi@hvl.no


