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Invitasjon/bestilling vedrørende VIDs leie av felles campus i 
Rogaland  

Introduksjon 

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole som er verdibasert og 
har en kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt. 

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og 
teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å 
utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Høgskolen har cirka 4500 studenter, 
400 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes.  

VID i Rogaland holder i dag til på Misjonshøgskolen i Stavanger og i Vågsgaten 40 i Sandnes. Fra 
høsten 2022 er høgskolen planlagt samlokalisert på én felles campus enten tilknyttet nåværende 
beliggenhet i Stavanger eller i Sandnes. Tilsvarende samlokalisering av VIDs ulike campus er planlagt 
både i Bergen og i Oslo. 

Med dette som utgangspunkt ønsker VID forslag til løsning, i form av et skisseprosjekt samt tilbud på 
leie av lokaler slik det fremgår av dette introduksjonsbrev inklusive vedlegg, herunder campusstrategi 
og rom- og funksjonsprogram. 

VIDs visjon for campus 
 
VIDs campus skal være: 

 Tilrettelagt for å ivareta nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre 
kunnskapsmiljø og praksisfelt, og fremtidig vekst 

 Bærekraftig i økologisk, sosial og økonomisk forstand 

 Et helhetlig og moderne anlegg i en kontekst som fremmer samarbeid og samhandling, har 
gjenkjennbar identitet og nyskapende arkitektur 

 

VID er en virksomhet i endring. Det er derfor svært viktig for oss at vi i våre lokasjoner har lagt inn en 

fleksibilitet når det gjelder endringer som måtte bli nødvendige i fremtiden. En fleksibilitet med tanke 

på endring av undervisningsrom, kontorarealer og en fleksibel teknisk grid er derfor avgjørende.   

Langsiktighet  

VID er en solid virksomhet med et langsiktig perspektiv. Høgskolen ønsker en langsiktig leiekontrakt, 
med opsjoner for videre leie f. eks 20+10+10 år. Høgskolen ønsker mulighet til å kunne si opp 
leieavtalen med 10 års binding og deretter 3 års oppsigelsestid.   

Det er avgjørende for VID med godt samarbeid med utleier med tanke på krav til standard og 
fleksibilitet i lokalene. Det kan være aktuelt å be om en opsjon på kjøp av lokalene. 
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Tidspunkt for innflytting 

VID har som ambisjon å samle sin aktivitet på en campus i Rogaland som skal tas i bruk juni 2022.  

Romprogram dimensjonering  

Samlet arealbehov for VID Rogaland uavhengig lokalisering er beregnet til 4.423m2 netto 
funksjonsareal. I tillegg kommer arkiv og museum med et samlet behov på 524m2 som diskuteres 
særskilt og som en uavhengig opsjon. At arealbehovet er beregnet uavhengig av lokalisering betyr at 
det må tilpasses muligheter og begrensninger knyttet til gjenbruk av eksisterende og utforming av ny 
bygningsmasse. Det må gjøres på en måte som er hensiktsmessig i forhold til bruk, gir god 
arealeffektivitet og er bærekraftig i forhold til nødvendig investeringsbehov/framtidig husleie. Det er 
opp til tilbyder å foreslå slike tilpasninger som må evalueres av VID som del av beslutningsprosessen.  

VID i Rogaland forventer ca.  800 studenter samtidig på campus og ca 105 ansatte fra høsten 2022. 
For å ha fleksibilitet til videre vekst er det viktig for VID at det er en viss fleksibilitet i de lokaler vi skal 
leie og vi ser for oss at vi i løpet av leieperioden kan komme til å øke antall studenter. I forbindelse 
med dimensjonering og leiekontrakt ønsker VID å diskutere mulige løsninger knyttet til fleksibilitet 
med utleier. 

Se vedlegg for detaljert romprogram.  

Arealene må tilfredsstille alle offentligrettslige krav knyttet til denne type lokaler. Alle krav fra 

offentlige myndigheter i forhold til denne type lokaler må hensyntas av gårdeier i utforming av 

prosjektet. Utbygger er også ansvarlig for at alle offentlige reguleringer og tillatelser er i orden. 

Skisseprosjekt 

VID ønsker basert på ovennevnte å få presentert skisser med forslag til planløsning innen 20.01.19. 

Kriterier for valg av tilbudene: 

 Kvaliteten på selve løsningsforslaget med utgangspunkt i rom- og funksjonsprogrammet.  

 Pris/husleie   

 Estimert nivå på fellesutgifter, og hva disse innebærer 

 Kontekst 

 Miljø 

Videre prosess 
VID er opptatt av å ha et tett og godt samarbeid med utleier/utbygger. Vår erfaring er at våre lokaler 

blir best når vi samarbeider tett med utbygger gjennom detalj- og prosjekteringsfasen. VID har et 

ønske om at nøkkelpersoner ved VID deltar i diskusjoner om hvilke arealmessige, tekniske og 

estetiske løsninger man ender opp med. VID har lang erfaring med hvilke løsninger som fungerer 

best for vårt formål. Vi vil derfor i en detaljprosjekteringsfase ønske å ha tett dialog med utleier om 

tekniske løsninger og styringssystemer. Vi ber derfor tilbyder beskrive hvordan brukerprosessen 

planlegges ivaretatt. 
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Det er avgjørende for VID vi kan overta lokalene senest 01.06.2022, slik at vi har tid til å møblere og 

teste lokalene før våre studenter er på plass august 2022. 

Videre prosess: 

 Felles informasjon/oppklaringsmøte mellom VID og utleier: Ultimo november 2018 

 Tilbudsfrist: Frist for skisseprosjekt inkludert betingelser for husleie: 20. januar 2019 

 Evaluering av tilbud: Februar 2019 

 Detaljprosjekteringsfase: Mars/april 2019 

 Signere husleieavtale: April 2019  

Det kan komme endringer i tidsfristene og prosessen skissert ovenfor.  

Følgende materiale forventes av tilbyderne: 

 Skisseprosjekt 
 Tilbudt leie og estimerte fellesutgifter 
 Redegjørelse for avvik mellom rom- og funksjonsprogrammet og løsningsforslaget  
 Redegjørelse for kontekst. Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvilken faglig relevant 

kontekst/kunnskapsmiljøer/klynger en samlokalisering i Sandnes/Stavanger kan gi, og en 
vurdering av denne konteksten. En slik beskrivelse og vurdering skal omhandle 
virksomheter/organisasjoner/institusjoner som man vet/tenker/ønsker at samlokaliseres 
med VID, eller hvor nærhet til VID vil kunne gi en signifikant fordel ved valg av 
samlokalisering i Sandnes/Stavanger. Ved beskrivelse av mulig samlokalisering, skal det 
oppgis sannsynlighet for at slik samlokalisering kan finne sted, og om hvorvidt det er ført 
samtaler med vedkommende virksomhet/organisasjon/institusjon. VID vil på sin side 
gjennomføre en selvstendig analyse av faglig relevant kontekst/kunnskapsmiljøer/klynger, 
som på sin side vil gi grunnlag for vurdering av de innsendte tilbudene på dette punktet, samt 
inngå i det samlede beslutningsgrunnlaget i saken. 

 Redegjørelse for hvilken energiklasse bygget vil være og eventuelle andre forhold som har 
betydning for miljø/Co2-utslipp 

Forbehold 

VID vitenskapelige høgskole tar forbehold om at endringer i romplan, utforming og behov i 
detaljprosjekteringen. VID forholder seg rett til å forkaste ethvert tilbud. Det vil ikke utbetales noe 
vederlag for utarbeidelse av skisseprosjekt/tilbud. 

En endelig leiekontrakt må godkjennes av VID vitenskapelige høgskoles styre. 

Vedlagt i tilbudsbrevet er: 

 Campusstrategi 

 Rom og funksjonsprogram 
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