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Bakgrunn
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Oppstart arbeid  strategisk arealplan
Ca 3360 studenter og og 400 ansatte 

Flytter til Breiviken
304 studenter og 67 ansatte

1963
NHH åpner 
60 studenter og 10 
faglig ansatte

1936

Tar over deler av 
Merinobygningen
Ca 1000 studenter og 175 ansatte

1975

Åpning av servicebygget.
Ca 2750  studenter og 272 

ansatte

1995

?

?

Åpning av nybygget 
Ca 3370 studenter og 385 ansatte

2013 

202X

2030

Høyblokken rehabilitert

2017/2018

2015
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Presenter
Presentation Notes
I 1963 flyttet skolen fra sine opprinnelige lokaler i Bergen sentrum til sin nye campus i Sandviken. Høyskolebygget, ble offisielt åpnet 28. oktober 1963. Fasilitetene på det nye området innebar en stor kapasitetsøkning og det årlige opptaket av studenter økte fra 60 til over 200. Allerede i 1975 begynte NHH å vokse seg for stor for den nye bygningen og begynte derfor å ta over deler av Merinobygningen, rett ved NHH. NHH tok gradvis over hele Merinobygningen og i 1995 åpnet det nye Servicebygget. Der fikk man nytt bibliotek, IT-fasiliteter og lesesaler i tillegg til bokhandel, kantine og kontorer.NHH sitt nye tilbygg ble offisielt åpnet 26. august 2013. Hele NHH-miljøet ble nå samlet på ett område for første gang siden 1974. Nybygget erstattet lokalene NHH leide i Merinobygget. Vi er i dag nær 4000 studenter og over 400 ansatte. 



Problemstilling

Problemstillingen er todelt: 

1. NHH har et omfattende behov for rehabilitering av 
Høyblokken og nærmeste tilliggende arealer i 
Høyskolebygget

2. NHH har behov for å tenke mer helhetlig og strategisk på 
vår samlede bruk av arealer og egen bygningsmasse
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REHABILITERING AV 
HØYBLOKKEN
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Problemstilling

• Utettheter i fasadene, skader etter lekkasjer, trekkfullt
• Korrosjonsskader på avløpsrør, heiser som trenger 

utskiftning, driftsproblemer med gammelt varmeanlegg
• NHHs situasjon er ikke unik i sektoren
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Forslag til løsning

• Oppgradering til dagens standard vil medføre store investeringer
• NHH har over lengre tid vært i dialog med Statsbygg og KD for å 

finne en god og økonomisk forsvarlig løsning
• Statsbygg stiller seg positive til å ta over eierskap til 

bygningsmassen og gjennomføre rehabilitering av Høyblokken 
finansiert over kurantordningen. Vil innebære at eierskap til bygget 
overføres fra KD til KMD

• Første steg vil være gjennomføring av et forprosjekt med estimert 
kostnad 5,0-6,5 mnok

• Ved avslutning av forprosjektet vil NHH få fremlagt tre alternative 
løsningsforslag, hvorav ett utpekes som anbefalt løsning
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Presenter
Presentation Notes
NHH er per i dag ikke i en økonomisk situasjon som muliggjør å ta disse investeringene over daglig drift. For en institusjon av NHHs relativt beskjedne størrelse vi det være gunstig å overlate det tunge ansvaret som er knyttet til ivaretakelse av bygningsmassen til en profesjonell aktør med lang og omfattende erfaring på området. Dette vil gjøre oss i bedre stand til å fokusere på vår kjernevirksomhet og oppnå strategiske målsettinger. Statsbygg er allerede en stor aktør i UH-sektoren, og en rekke sammenlignbare aktører har per i dag modeller som tilsvarer den som det nå legges opp til ved NHH. Faktaanalysen vil gi informasjon om Høyblokkens bygningstekniske tilstand, status på tekniske anlegg og oversikt over utvendige og innvendige tekniske føringer. Funksjonsanalysen er en virksomhetsanalyse og behovsavklaring for NHH, kombinert med mulighetsstudier av lokalene. NHHs kostnader knyttet til gjennomføring av et forprosjekt kan inngå i fremtidig leiegrunnlag hvis/når foreslått rehabilitering realiseres, men må i utgangspunktet dekkes over regulær drift.



Forslag til vedtak

Styret støtter snarlig igangsettelse av et forprosjekt knyttet til 
rehabilitering av Høyblokken med de kostnader dette 
innebærer (jf. fremleggelse av budsjett for 2016 i styrets møte 
9.12.2015). Oppdragsgiver for forprosjektet vil være 
Kunnskapsdepartementet, representert ved NHH. 
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UTFORMING AV STRATEGISK 
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Problemstilling

• Identifiserte utfordringer knyttet til: 
- Samhandling: Dagens bruk av lokaler og hvordan enkeltansatte er plassert i 

forhold til hverandre er ikke optimal
- Kapasitet: Mangel på kontorer i enkelte miljøer

• Ønsker å forbedre og effektivisere NHHs arealbruk og slik 
tilrettelegge for at vi skal oppnå gode resultater på tvers

• KD har bedt hele sektoren om å gjøre en slik øvelse med det 
formål å skape større bevissthet rundt arealbruk
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Forslag til løsning

• Trenger å arbeide langsiktig og strategisk for å sikre optimal 
utnyttelse av vår bygningsmasse. 

• Nylig igangsatt et prosjekt som skal utarbeide en langsiktig, 
men konkret og realistisk, strategisk arealplan. 

• Planen vil knyttes opp til og henge sammen med NHHs 
overordnede strategi. 
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Presenter
Presentation Notes
Behov for lokaler og fasiliteter som tilrettelegger for tverrfaglig kommunikasjon og fleksibilitet. Vil hjelpe oss å se helheten i vår bruk av tilgjengelige arealer, samt gi nyttige innspill til evt. rehabilitering av Høyblokken. SG for prosjektet er rektoratet og administrativ ledergruppe. PG er bredt sammensatt fra både administrasjon og institutter.



Forslag til vedtak

Styret tar fremlagt orientering om prosjekt knyttet til 
utarbeidelse av strategisk arealplan til orientering og ser frem til 
fremleggelse av prosjektets resultater i februar 2016. 
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