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Samlokalisering i Oslo.  

Innledning 

I notatet er det gjort en vurdering av om en skal samlokalisere aktiviteten i Oslo på Steinerud fra 

høsten 2019. 

VIDs campusstrategi ligger til grunn for arbeidet med campusutvikling. Strategien kan kort 
oppsummeres i tre hovedpunkter: 

 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 har i møter med Det norske Diakonhjem fått tilbakemelding på at det ikke er sannsynlig med et 
nytt høgskolebygg før tidligst i 2025, fordi nåværende reguleringsplan ikke åpner opp for en slik 
ombygging. En avventer Oslo Kommunes nye kommuneplan som skal regulere området og at det er 
forventet at en slik plan ligger noen år frem i tid.  

Avklaringene innebærer at: 

 Felles campus på Steinerud avhenger av midlertidige løsninger frem til en kan bygge nytt.  

 En vil ikke vil trenge erstatningslokaler pga. ombygging på Steinerud før i 2025. 

To viktige faktorer for samlokalisering er; (1) at lokalene på Steinerud er egnet for samlokalisering og 
(2) at en får fremleid, eller kjøpt seg ut av kontrakten i Fredensborgveien 24Q. Det er et premiss at 
lokalene på Steinerud er egnet for samlokalisering, hvis ikke vil en fortsatt være avhengig av å 
benytte lokalene i Fredensborgveien 24Q og fremleie vil dermed ikke være aktuelt. Det innebærer at 
en må være sikker på at samlokalisering på Stenerud kan realiseres før en fremleier lokalene i 
Fredensborgveien 24Q.  
 

Følgende arbeid er gjennomført:  

 Det er gjennomført samtaler med Det norske Diakonhjem om muligheter for å utvikle ny 
campus på Steinerud  

 Det er gjennomført en mulighetsstudie om lokalene på Steinerud er egnet for 
samlokalisering 

 Det er utarbeidet tegninger av modulbygg og det er innhentet tilbud fra leverandør på 
levering av modulbygg 

 Det er utarbeidet tegninger av arkitektkontor for ombygging av campus på Steinerud 

 Det er gjort en kostnadsberegning av ombygging på Steinerud 

 Det er gjort vurderinger av kapasitet for undervisningsrom og øvingssenter 

 Det er gjort vurderinger av om en får godkjennelse for foreslåtte bygningsmessige endringer i 
Plan og bygningsetaten.  

 Det er iverksatt et arbeid med å fremleie eller kjøpe seg ut av kontrakten i Fredensborgveien 
24Q. Det er utarbeidet en sannsynlighetsvurdering av betingelser for fremleie av 
Fredensborgveien i årene fremover  
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 Det er gjort vurderinger av hvordan videre vekst skal håndteres 

 Det er utarbeidet risikoanalyser 
 
 
Følgende prosesser for involvering og medvirkning er gjennomført:  
 
Campusstrategi ble vedtatt i høgskolestyret høsten 2017 etter en bred og omfattende 
involveringsprosess med ansatte og studenter. De regionale campusutviklingsprosessene har hatt 
egne prosesser med brukergrupper, workshops og styringsgrupper, hvor det har blitt arbeidet med 
hhv. visjonsdelene og med bruker/romprogram og kravspesifikasjoner. I tillegg har det vært orientert 
kontinuerlig og ført sentrale drøftinger med både AMU, AU for tillitsvalgte og LMU/SP gjennom hele 
prosessen, om både de regionale prosessene og om de overordnede føringene og prinsippene: 
 
I møter med AU for tillitsvalgte:  

 
12.02.18: Saksnr. 17/00965 – 18  

15.03.18: Saksnr. 17/00965 – 20  

                  Saksnr. 17/00965 – 22  

12.04.18: Saksnr. 18/00044 - 2 

 

I AMU: 

12.02.18: Saksnr. 17/00965 – 18 

21.03.18: Saksnr. 17/00965 – 21 

18.04.18: Saksnr. 18/00044 – 2 

31.08.18: Saksnr. 17/01904 – 5 

 

Vurdering av om campus på Steinerud egner seg for samlokalisering 

av aktivitet i Oslo  

Dimensjonerende antall studenter og ansatte samtidig på campus vil i peak-perioder (de første ukene 
av hvert semester) og etter samlokaliseringen øke fra 1.070 til 1.615 personer, dvs. en økning av 
kapasitetsbehovet på ca. 50%. (500 studenter og 45 ansatte). Sykepleieutdanningen alene vil øke fra 
200 til 350 studenter pr. årskull. Antall ansatte på Fakultet for Helsefag (FH) vil øke fra ca. 40 til 80 
personer. Den samlede økningen er utløsende for et behov for større kapasitet på campus for 
undervisningslokaler, fellesareal, studentarbeidsplasser og kontorarbeidsplasser.  

Mulighetsstudie  

Arkitektkontoret LPO har ledet arbeidet med mulighetsstudiet med tanke på om det er mulig med 
samlokalisering på Steinerud som ikke innebærer å bygge nytt. Oppgaven til LPO var:  
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 Å registrere og analysere nåværende bygningsmasse med tilhørende arealbruk, kapasitet og 
utvidet behov samt potensial for endring og ny utvikling. 

 Å foreslå tiltak som på kort sikt kan skape en optimal studie- og arbeidssituasjon for 
studenter og ansatte samtidig som de peker videre mot en enda bedre hverdag etter 2025. 

Oppsummert anbefaler mulighetsstudien følgende hovedtiltak for å realisere felles campus:    

 Utvidet undervisningstid. Nødvendig for å ivareta økt kapasitet tilknyttet store 
undervisningsrom og ferdighetssenteret. 

 Etablere 80 arbeidsplasser med tilhørende møterom etc. for ansatte tilknyttet Fakultet for 
helse (FH) i en midlertidig modulbasert bygning («brakke»). Dette er senere oppjustert 90 
plasser.  

 Tiltaket vil samtidig frigjøre areal i D14 fløy C til undervisningsformål (grupperom og 
studieplasser). Rommene ligger tett på atriumt og beliggenheten vil være i tråd med VIDs 
intensjoner om samhandling og lokalisering rundt et såkalt «hjerte».  

Basert på mulighetsstudien har arkitektselskapet Zink utarbeidet tegninger for løsninger for samlet 
campus på Steinerud. Basert på tegningene er det gjort en vurdering av følgende funksjonsområder 
ved samlokalisering:   

 Fellesarealer inkluderer generelle myldrearealer, servicetorg, kantine, kapell etc. 

 Undervisningsarealer inkluderer generelle arealer som klasserom, grupperom og individuelle 
studieplasser samt spesielle arealer tilpasset særskilte funksjoner som auditorier, 
ferdighetssenter, bibliotek etc. 

 Ansattearealer inkluderer arbeidsplasser med nødvendige støttefunksjoner; møterom, print 
etc. 

Ansattearealer 

Ved omrokkering, fortetting og etablering av modulbygg er vurderingen at en vil ha et tilstrekkelig 
antall arbeidsplasser og at en i større grad vil kunne samlokalisere seg innenfor fag/arbeidsområde. 

Innenfor nåværende bygningsmasse er det ikke kapasitet å øke med nødvendig antall arbeidsplasser. 
Av den grunn vil behovet for arbeidsplasser måtte løses ved å etablere 90 arbeidsplasser med 
tilhørende møterom etc. i en midlertidig modulbasert bygning («brakke») som plasseres på 
parkeringsplassen i Borgenveien. Planen er at fakultet for helsefag i Oslo samlokaliseres i 
modulbyggene.  

Flytting av fakultet for helsefag Det vil medføre at arealene i C-fløyen frigjøres til andre formål. 
Planen er at 3. etasje frigjøres til kontorarbeidsplasser for fellesressursene inkludert rektor. 
Fellesressursene sitter i dag spredt mellom Diakonveien 18 (bibliotek), Diakonveien 14 i forskjellige 
deler av bygget og Diakonveien 12. En samling av fellesressursene (med unntak av bibliotek) i D og C-
fløyen i Diakonveien 14 vil kunne medføre samlokalisering innenfor fag/arbeidsområde og bedre og 
tettere samarbeid på tvers.  

I E-fløyen vil arealer frigjøres for stipendiater, og for ansatte i Fakultet for helsefag.  

Undervisningsarealer 
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Undervisningsarealer inkluderer generelle arealer som klasserom, grupperom og individuelle 
studieplasser samt spesielle arealer tilpasset særskilte funksjoner som auditorier, ferdighetssenter, 
bibliotek etc.  

Undervisningsrom 

Basert på analyser av nåværende bruk og gitt en del forutsetninger, er konklusjonen at det vil være 
tilstrekkelig kapasitet for undervisningsrom på Steinerud.   

Konklusjonen forutsetter følgende: 

 At undervisningstiden øker alle dager fra 09:00 -15:00 til 08:00 -17:00, noe som vil øke 
kapasiteten for undervisningsrom med 50%. Det forutsetter videre at undervisningsdagen 
deles i tre bolker, noe som innebærer at undervisningstiden må tilpasses bolkene.  
 

 At høgskolen får tilgang til auditoriet i DBL-bygget fire ganger i uken noe som tilsvarer 
nåværende bruk. I henhold til avtale med sykehuset har høgskolen tilgang til auditoriet tre 
ganger i uken, det er derfor viktig at utvidet rett til å bruke auditoriet kontraktsfestes. 
 

 At høgskolen får tilgang til ekstra møterom/undervisningsrom med plass til 30 – 50 personer. 
Tegningene som er utarbeidet, viser at det er mulig å bygge ekstra undervisningsrom 
innenfor dagens arealer.     

 At det vil kunne bli begrenset kapasitet til å arrangere seminarer, konferanser og disputaser.  

Grupperom og individuelle studieplasser 

I dagens lokaler på Diakonhjemmet er det en underdekning for grupperom og individuelle 
studieplasser. Gitt nåværende underdekning og økningen av studenter fra Diakonova er utvidet 
arealbehov i størrelsesorden 600 – 800m2 eller ca 375 – 500 studieplasser. Tegningene som er 
utarbeidet viser at en det er mulig å realisere nødvendig antall grupperom og individuelle 
studieplasser, gitt at areal i Diakonveien 14 C- fløy frigjøres til undervisningsformål (grupperom og 
studieplasser).  

Rommene i C-fløyen ligger tett på atriumet og beliggenheten vil være i tråd med VIDs intensjoner om 
samhandling og lokalisering rundt et såkalt «hjerte». Planen er at underetasjen, 1 etasje og 2 etasje i 
C-fløyen bygges om til grupperom/studieplasser/små undervisningsrom. Det forutsetter at høgskolen 
får tilgang til arealene i 1 etasje, hvor stiftelsen har kontorer. Dersom arealene i 1 etasje ikke frigjøres 
for høgskolen, vil en måtte vurdere å bruke arealene høgskolen disponerer i Diakonveien 12 (der 
hvor rektor har kontor i dag) eller deler av 3. etasje til grupperom og studieplasser. Ved å bruke D12 
vil studentene måtte gå ut av høgskolebygningen og over veien, noe som vil redusere 
tilgjengeligheten betydelig.  Ved å bruke 3. etasje til grupperom og studieplasser vil en måtte dele 
arealene mellom undervisning og kontorer og en vil ikke få samlokalisert fellesressursene.    

Bibliotek 

Biblioteket skal både ivareta økt boksamling og flere studenter. Begge deler kan ivaretas gjennom 
fortetting og omdisponering av enkelte arealer innenfor nåværende bygning. Økning i antall 
arbeidsplasser foreslås ivaretatt gjennom sammenslåing av nåværende cellekontorer til en større 
enhet.  

Ferdighetssenter 
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Ferdighetssenteret ved Diakonhjemmet er pr i dag belagt omtrent 80% i perioden august – medio 

oktober. Og da i hovedsak mellom kl 09:00 – 15:00.    

Perioden medio oktober til desember, er belegget svært begrenset.  Men å fordele belastningen på 

ferdighetssenteret utover mot siste halvdel av semesteret er urealistisk pga at praksisperiodene er 

utenfor høgskolens kontroll. I den perioden som er hardest belastet er det ledig kapasitet på ca 20%, 

dersom man inkluderer høstferien.   

Diakonhjemmet har kull på ca 180 studenter, mens Diakonova har ca 130 studenter.  Dvs Diakonovas 

studenttall er ca 70% av Diakonhjemmets. Ved å øke brukstiden fra 6 timer pr dag til 9 timer pr dag 

hvor ferdighetssenteret er i bruk fra kl. 08:00- 17:00 vil kapasiteten øke med 50%. Dette sammen 

med utnyttelse av de 20% som ikke utnyttes, vil vi få en økt kapasitet på ca 70%, noe som teoretisk 

vil kunne imøtekomme behovet som må dekkes ved samlokalisering. Så er det slik at en timeplan 

ikke nødvendigvis kan legges etter kun teoretiske prinsipper. Dette må gjennomgås ytterligere av de 

som er involvert i driften av ferdighetssenteret.  Dersom det skulle vise seg at det ikke lar seg gjøre å 

legge en plan etter disse premissene må ytterligere økning av brukstiden vurderes, til f. eks 08:00 – 

18:00/19:00.  

De forhold som spiller inn i dette arbeidet er først og fremst at det fortsatt er usikkert hvilke fagplan 

som blir gjeldende fra H19.  De to studiestedenes fagplaner la beslag på ferdighetssentrene litt ulikt.  

Ved felles fagplan vil man sannsynligvis oppleve å få ytterligere belastning på ferdighetssenteret i en 

begrenset periode av semesteret, og en mer fleksibel og utvidet/tidsmessig spredt bruk av 

ferdighetssentrene bør inn i dialogen om og med utvikling av nye fagplaner 

Det må også nevnes at dersom vi beslaglegger ferdighetssenteret frem til kl 17:00, så vil det gå ut 

over tilbudet til studentene når det gjelder privat-bruk av senteret.  Denne privat-treningen må i så 

fall forskyves til etter kl 17:00. Vurderingene ovenfor er basert på Diakonhjemmets nåværende 

fagplan for sykepleie.  

På lenger sikt er det lagt inn muligheter for utvidelse av kapasitet til ferdighetstrening i planer for 
samarbeid om evt. sykehjem, videregående skole med helse- og omsorgsfaglige linjer, og på lenger 
sikt sykehus og andre.  

Kantine og atrium 

Det er planlagt betydelige endringer av atrium. Planen er å sette inn 7 plassbygde båser med plass til 
6 personer, hvor båsene har integrert belysning og landingspunkter i bordet. Det er videre planlagt 
ståbord, alkovesofaer, et lounge område, spisebord og plantekasser. Et vanlig oppsette vil gi plass 
265 plasser, det er tatt høyde for at en kan endre oppsettet til en scene med 520 plasser og til en 
formell setting med 423 plasser. Endringene vil gi bedre akustikk og bedre belysning.  

Det er ikke planlagt endringer i kantinen, men det er mulig å sette inn flerre kasser for betaling og å 
utvide salatbenken ved behov. En endring av timeplanen vil medføre at studentene vil ha spisepause 
til ulike tidspunkter, noe som vil gi en jevnere bruk av kantinen og som gjør at kantinen kan håndtere 
en økning i antall studenter.  

Fellesareal  

De planlagte ombyggingene vil ikke medføre større fellesarealer, samtidig med at antall studenter vil 
øke, noe som naturlig nok vil medføre et større press på fellesarealene. Samtidig vil utvidet 
undervisningstid, medføre at belastningen på fellesfasilitetene blir noe mer fordelt utover dagen.   
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Fellesarealer inkluderer generelle myldrearealer, servicetorg, kantine, kapell etc. Følgende tiltak er 
foreslått: 

 Utbedre og tilrettelegge servicesenteret/førstelinje for større tydelighet og enklere 
tilgjengelighet.  

 Etablere en desentralisert kaffebar i DBL-bygget 

 Innplassere flere studentskap. 

 Utvide toalettkapasitet. Gjelder særlig sentralområder i D14. Er planlagt plassert i 
underetasjen i c-fløy.  

Det er særlig viktig at en har tilstrekkelig toalettkapasitet.  

Plan og bygg 

Vurderingene til eiendomsavdelingen på Diakonhjemmet er at en sannsynligvis vil få godkjennelse 
for både de bygningsmessige endringene foreslått i mulighetsstudien og for modulbygg, men det er 
ikke sikkert før endelig tillatelse er gitt.  

Kostnadsberegning av endringer på campus  

Eiendomsavdelingen på Diakonhjemmet har beregnet ombyggingskostnadene i nåværende 
høgskolebygg til å være ca 15 MNOK. Det inkluderer ombygging av c-fløyen, betydelige endringer i 
atriumet, ombygging av gamle bibliotek, ombygging av øvingspost/simuleringssenter, endringer av 
møblering og etablering av kaffebar i DBL-bygget og oppgradering av det gamle auditoriet. Dersom 
høgskolen finansierer investeringen selv vil det medføre årlige økte kostnader på ca 1,1 MNOK, 
dersom investeringen finansieres av stiftelsen, vil kostnaden bli noe høyere.  
 
Leie av modulbasert bygning og økning av husleien ved å leie auditoriet en ekstra dag er estimert til 
ca 3,5-4 MNOK per år.  
 
Basert på vurderingene ovenfor vil de årlige kostnadene ved felles campus øke med ca 4,5-5 MNOK.  

I tillegg vil det påløpe engangskostnader i forbindelse med flytting av campus.  

Sannsynlighet og betingelser for utleie i Fredensborgveien  

Lokalene i Fredensborgveien omfatter 4 274 m2 BTA undervisnings og kontorlokaler som leies av 
Fredensborg Norge AS (Utleier). Leieavtalen løper til 2032, med en årlig husleie på ca 9 MNOK og 
med en samlet gjenværende leieforpliktelse i størrelsesorden ca. MNOK 143,0 (beregnet fra 
1.8.2018). Fredensborgveien 24Q er et spesialbygg for høgskolevirksomhet som gjør at det er 
begrenset med aktuelle leietagere med mindre en gjør bygningsmessige endringer.  

Det er gjennomført samtaler med eier av bygget og de ønsker naturlig nok ikke å terminere 
gjeldende husleieavtale. Det vil alltid være mulig å kjøpe seg ut av kontrakt, men gitt forpliktelsen i 
gjenværende kontraktsperiode vil det dreie seg om betydelige beløp. 

Husleiekontrakten åpner opp for at en kan fremleie lokalene som nok er det mest realistiske 
alternativet for høgskolen. Det er igangsatt et arbeid med å fremleie lokalene og Akershus eiendom 
har fått oppdraget. De har utarbeidet et prospekt og er i gang med å kontakte mulige interessenter. 
Det har vært to seriøse aktører som har vist interesse, men det kan virke som om den ene har trukket 
seg. Den andre aktøren er sannsynligvis mer aktuell, men er kun interessert i å leie i 1,5 år fra høsten 
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2019 ut 2020. Utdanningsetaten i Oslo kommune har signalisert at de kan være interessert i å leie 
lokalene fra høsten 2021. Men de kommer ikke til å gi noen garantier før tidligst 2020. Aktøren som 
ønsker å leie i 1,5 år, vil nok være villig til å betale en god husleie og kanskje også være villige til å leie 
til våren 2021, men så lenge utdanningsetaten ikke kan gi garantier om at de kommer til å leie 
lokalene fra høsten 2021, kan en komme i en situasjon hvor en ikke har husleieinntekter fra høsten 
2021.  

Vurderingen er likevel at en vil få leid ut lokalene, men det er usikkert til hvilken pris, hvor mye 
bygningsmessige endringer som må gjøres, hvor lang fremleieikontrakten og oppsigelsestiden vil 
være. Gitt at får på plass leietagere til Fredensborgveien 24Q som har behov for undervisningsbygg i 
Oslo sentrum, vil en kunne forvente seg leiebetingelser i størrelsesorden 7- 8 MNOK og i spesielle 
tilfeller opp til dagens leienivå på 9 MNOK. Men dersom en må leie ut til aktører som ikke driver 
undervisning vil lokalet sannsynligvis måtte splittes opp og leies ut til ulike aktører. Det vil kunne 
medføre relativt stor ledighet i bygget, varierende lengde på kontraktene og en husleie helt ned mot 
3 MNOK.  

Det mest realistiske scenariet er at en ikke vil på plass en langtidskontrakt og at leieinntektene vil 
variere i perioden frem til 2032 etter hvilken leietager en har. Intervallet for fremtidige leieinntekter 
vil sannsynligvis ligge et sted mellom 4 MNOK og 9 MNOK. Usikkerheten for VID reduseres noe ved at 
VID holding (høgskolen sine eiere) og stiftelsen Diakonova har forpliktet seg til å bære en andel av en 
eventuelle husleie som er lavere enn dagens husleie. I praksis innebærer det at ved en 
fremleiekontrakt som gir husleieinntekter på ca 7,2 MNOK eller lavere, vil høgskolen få dekket ca 1,2 
MNOK, eller dersom husleien er mellom 7,2 MNOK og 9 MNOK vil høgskolen få dekket 2/3 av 
differansen. Dersom en inkluderer garantien fra VID holding og stiftelsen Diakonova vil høgskolen 
måtte bære en usikkerhet knyttet til fremtidige leieinntekter i intervallet mellom ca 5,2- 9 MNOK.  

Synergier ved samlokalisering 

Fordeler ved samlokalisering er av ulik art: knyttet til økonomi så vel som fag og forskning, 
utdanningene og studentenes læringsmiljø og studiemiljø, ansattes arbeidsmiljø og også naturmiljø. 
Campusstrategien legger klare føringer om at campusutviklingen i VID skal være og bidra til 
bærekraft både økonomisk, faglig og sosialt, og miljømessig.  

Økonomisk er det estimert at samlokalisering vil medføre en effektiviseringsgevinst beregnet til ca. 
2,7 MNOK som er knyttet til reduserte årlige driftskostnader (strøm, renhold, vaktmester, 
vedlikehold, datalinjer, lisenser), en mer strømlinjeformet 1. linjetjeneste og samordning av 
undervisning.  

Det er også trolig potensial for økt kvalitet, fleksibilitet og tilgjengelighet på de administrative 
tjenestene og fagstøtte ved å samle studieseksjonen, biblioteket og IT på ett sted -- og en vil kunne få 
bedre tilgang til og utnyttelse av de fysiske samlingene så vel som ansattes ekspertise i biblioteket.  

For studentene vil samlokalisering gi større og mer samlet studiemiljø, med muligheter for bedre 
velferdstilbud og bedre organisering av studiesosiale aktiviteter på tvers av fakulteter og fagområder.  
Samlokalisering vil også ha betydning for læringsmiljøet. En samling av møterom og 
studentarbeidsplasser rundt atrium vil kunne ha en positiv pedagogisk effekt ved at studentene sitter 
i møterom i nærheten av hverandre og vil være lett tilgjengelig for veiledning. Det er grunn til å 
forvente at flere og bedre møterom, flere studentarbeidsplasser og et nyoppusset atrium vil 
medvirke til at studentene bruker mer tid på campus, noe som forskning har vist kan gi en positiv 
effekt for læring. Det kan være at enkelte av studentene, spesielt fra VID Diakonova, vil oppleve 
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dette på en annen måte. Flere studenter, dårligere plass og mindre sentral beliggenhet kan påvirke 
resultatene i studentundersøkelsen (Studiebarometeret) negativt. 

For ansatte vil samlokalisering innebære samling av fag- og forskningsmiljøene internt i Fakultet for 
helsefag i Oslo, og på tvers av fakultetene ved studiested Oslo. Det betyr mindre tid brukt på 
transport og reising mellom dagens to campus, tettere samhandling og felles arbeids- og fagmiljø i 
det daglige, og samling og styrking av fagmiljøene innenfor ulike programområder. Det vil kunne bety 
konsentrasjon og mulighet til en annen satsning på organisering og bruk av ferdighetssenteret. Det 
åpner nye muligheter for utprøving av nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre 
kunnskapsmiljø og praksisfelt. Enkelte ansatte kan komme til å oppleve dårligere plass, mindre 
fleksibilitet når det gjelder timeplanlegging og endring i arbeidstid.   

En samlokalisering vil samle fagmiljøene som bør ha positiv betydning for undervisnings- og 
forskningskvaliteten og bidra til målet om å ivareta nye samarbeids- og læringsformer, samhandling 
med andre kunnskapsmiljø og praksisfelt. En samling av møterom/studentarbeidsplasser rundt 
atrium vil kunne ha en positiv pedagogisk effekt ved at studentene sitter i møterom i nærheten av 
hverandre og vil være lett tilgjengelig for veiledning. Det er grunn til å forvente at flere og bedre 
møterom, flere studentarbeidsplasser og et nyoppusset atrium vil medvirke til at studentene bruker 
mer tid på campus, noe som forskning har vist kan gi en positiv effekt for læring.  

En samlokalisering vil være bærekraftig i økologisk forstand ved at en får en høyere bruksgrad og mer 
effektiv bruk av lokalene. 

Økonomisk analyse av konsekvensene ved samlokalisering  

De økonomiske konsekvensene er avhengig av: 

 Kostnader knyttet til ombygging på Steinerud 

 Betingelser i fremleiekontrakten av Fredensborgveien 24Q 

 Eventuelle synergier ved samlokalisering 

Ovenfor er de årlige kostnadene knyttet til felles campus på Steinerud estimert til 4,5 – 5 MNOK. De 
årlige fremleieinntektene inkludert garantien fra VID Holding og Stiftelsen Diakonova er estimert til 
5-9 MNOK og de kvantitative effektene ved samlokalisering (synergiene) er estimert til 2-3 MNOK.  

I tabellen nedenfor er de økonomiske oppsummert gitt et sannsynlig case.  

Tabell 1. Økonomiske effekter ved samlokalisering 2019-2022 

 
 
 
 

Sansynelig case 2019 2020 2021 2022-

Kostnader knyttet til ombygging på Steinerud 801 863-       1 603 726-    1 603 726-    1 603 726-    

Leie modulbasert bygning 1 586 250-    3 172 500-    3 172 500-    3 172 500-    

Flyttekostnader 1 000 000-    

Inntekter Fredensborgveien 3 000 000    6 000 000    6 000 000    6 000 000    

Sum flytting 388 113-       1 223 774    1 223 774    1 223 774    

Synergier 1 000 000    2 000 000    2 800 000    2 800 000    

Sum økonomisek effekt ved flytting 611 887       3 223 774    4 023 774    4 023 774    
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Tabell 1 viser at de årlige kostnadene til ombygging av campus på Steinerud er lavere enn summen av 
fremleieinntektene og kostnadsreduksjonene (synergier) knyttet til samlokaliseringen.   
 
Det er knyttet usikkerhet til kostnadsberegningene for ombygging, vurdering av synergier og 
betingelser for fremleie. Høgskolen må kunne håndtere en situasjon hvor fremleieinntektene blir 
lavere enn lagt til grunn og hvor byggekostnadene blir høyere og synergiene ikke fult realisert. Et 
worst case scenario vil kunne føre til at den økonomiske effekten er ca - 1,8 MNOK i 2019 og ca -1 
MNOK i årene fremover.  
 
Vurderingen er likevel at det ikke er veldig sannsynlig at dette vil inntreffe og at den økonomiske 
konsekvensen likevel vil kunne bæres av høgskolen.     
 

Videre vekst  

Frem til høgskolen eventuelt kan bygge ny campus på Steinerud i ca 2025 vil samlokalisering av VIDs 
aktivitet i Oslo medføre utfordringer knyttet til videre vekst. Et viktig element i vurderingene er at 
den nye videregående skolen og andre næringsbygg i Diakonhjemmet Hage vil kunne være ferdigstilt 
i 2024 som vil kunne gi tilgang til kontorlokaler, møterom og undervisningsrom for VID. Det er risiko 
knyttet til om byggene faktisk vil være ferdige til 2024, men gitt at de er på plass, er det vekst i 
perioden 2019-2024 som vil være utfordrende for VID gitt samlokalisering.  
 
Det er som tidligere nevnt ikke veldig sannsynlig at høgskolen får en langtidskontrakt på fremleie i 
Fredensborgveien 24Q. Fordelen med det er høgskolen kan ha en fleksibilitet vedrørende å benytte 
seg av arealene i Fredensborgveien dersom høgskolen opplever kraftig vekst. Dersom høgskolen skal 
bygge ny campus på Steinerud i 2025 vil det også kunne være en fordel å kunne benytte seg av 
lokalene i Fredensborgveien som avlastingslokaler.    
 
Arbeidsplasser 
I bestillingen til arkitekt er lagt til grunn 90 arbeidsplasser, med tilhørende møtefasiliteter i 
modulbygget. Det er ti arbeidsplasser mer enn dagens behov. Videre vekst i antall 
ansatte/arbeidsplasser må løses ved fortetting av nåværende arealer, eller ved å sette opp flere 
modulbygg. Eiendomsavdelingen mener at det er gjennomførbart å sette opp flere modulbygg i 
nærheten av der hvor modulbyggene nå er planlagt. Det vil i så fall kunne løse behovet for flere 
arbeidsplasser.  
 
Studentarbeidsplasser 
I mulighetsstudien fra LPO er vurderingen at antall studentarbeidsplasser/grupperom er ivaretatt gitt 
de ombyggingene/endringene som er foreslått. Ved videre vekst er det begrensede muligheter for å 
etablere flere studentarbeidsplasser ut over det som er foreslått i mulighetsstudien. Videre vekst i 
studentmassen vil måtte håndteres med fortetting, og/eller utvidede åpningstider.  
 
Undervisningsareal    
Det er begrensede muligheter for å etablere flere undervisningsrom ut over det som er foreslått i 
mulighetsstudien. Det innebærer at videre vekst må håndteres med å utvide åpningstider, eller ved 
at undervisning flyttes fra Steinerud.  
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Anbefalinger vedrørende samlokalisering inkludert tidspunkt  

Mulighetsstudie og tegningene utarbeidet viser at campus på Steinerud vil egne seg for 

samlokalisering gitt at en oppretter 90 kontorarbeidsplasser i modulbygg, utvider 

undervisningstidene til 08:00-17:00 og gjør bygningsmessige endringer i Diakonveien 14.  

Kostnadsanalysene, vurdering av sannsynlighet og betingelser for utleie av Fredensborgveien og 

vurdering av kvantitative effekter ved samlokalisering viser at samlokaliseringen vil kunne gi en 

positiv økonomisk effekt. Det er knyttet risiko til utleie av Fredensborgveien 24Q, men vurderingen 

er at det er en risiko høgskolen kan håndtere. Investeringene som gjøres på Steinerud vil gi 

langsiktige gevinster og stå seg selv ved en senere ombygging av campus. En samlokalisering vil være 

bærekraftig i økologisk forstand ved at en får en høyere bruksgrad og mer effektiv bruk av lokalene. 

Mye av ombyggingen vil skje rundt atrium (hjertet) som vil bli et tydelig tyngdepunkt på campus, 
med mange møterom/studentarbeidsplasser, kapell, kantine og undervisningsrom rundt seg. 
Løsningene er i henhold til campusstrategien om et tydelig hjerte. En samling av 
møterom/studentarbeidsplasser rundt atrium vil kunne ha en positiv pedagogisk effekt ved at 
studentene sitter i møterom i nærheten av hverandre og vil være lett tilgjengelig for veiledning. Det 
er grunn til å forvente at flere og bedre møterom, flere studentarbeidsplasser og et nyoppusset 
atrium vil medvirke til at studentene bruker mer tid på campus, noe som forskning har vist kan gi en 
positiv effekt for læring.  
 
Frem til høgskolen eventuelt kan bygge ny campus på Steinerud i ca 2025 vil samlokalisering av VIDs 
aktivitet i Oslo medføre utfordringer knyttet til videre vekst. Videre vekst i studentmassen vil måtte 
håndteres med fortetting, og/eller utvidede åpningstider. Vekst i antall ansatte vil kunne håndteres 
med fortetting av nåværende arealer, eller ved å sette opp flere modulbygg.  
 
Risikoanalysen viser at det er risiko knyttet til prosjektet. Særlig gjelder det videre vekst i perioden 
frem til ny campus er bygd på Steinerud. Risikoanalysen peker også på at det er store negative 
konsekvenser dersom samlokaliseringen medfører for få undervisningsrom og grupperom. 
Vurderingen viser at det er medium sannsynlighet for at høgskolen får for få undervisningsrom og lav 
sannsynlighet for at det blir for få grupperom/møterom/ studentarbeidsplasser. Risikoanalysen viser 
videre at det er store negative konsenser dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn lagt til 
grunn, men at vurderingen er at det ikke er veldig sannsynlig at det vil inntreffe.    
 
Anbefalingen er at høgskolen samlokaliseres på Steinerud fra høsten 2019.  
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