Campusplan
Högskolan i Gävle

2030

Dnr: HIG-STYR 2015/6
2015-08-13

Innehåll
Sammanfattning

4

Syfte med campusplanen

7

Metod och avgränsningar

8

Högskolan och regionen

11

Nuvarande campus’ tillkomst och nuläge

13

Närområdet

14

Verksamhetens behov

14

Nuläge

17

Arkitektur och yttre miljö

18

Dagens HiG

18

Förslag till förändring

18

Vision campus 2030

21

Förutsättningar för en hållbar livsmiljö för människan

22

Tydliga kopplingar till närområdet och till staden

24

Tydlig annonsering av Högskolan och dess verksamhet

25

Attraktiva mötesplatser på campus

25

Gränslös utbildning i tid och rum

26

Vision för närområdet

28

Vision för centrala campus

30

Utvecklingsscenarion

32

Bilaga 1 – Projektplan, föreslagna projekt

34

Bilaga 2 – Förslag till ny huvudentré

36

Bilaga 3 – Sammanfattning av strategier

38

Bilaga 4 – Projektdeltagare

39

Vi s io n f ö r H iG

Högskolan i Gävle har en ledande position
inom utbildning och forskning för
en hållbar livsmiljö för människan.

Campusplanen beskriver en önskad målbild för den fysiska
miljön vid Högskolan i Gävle (HiG) år 2030. Den utgör ett vägledande ramverk för utvecklingen av högskoleområdet.
Under arbetet med planen har olika intressenter träffats för
att skapa samsyn kring campus’ framtida utveckling.
Campusplanen tar sin utgångspunkt i HiG:s vision för att
säkerställa att den fysiska miljön stödjer verksamheten på
lång sikt.

V i s i o n fö r d e n f ys i s k a m i l j ö n

Högskolan i Gävle – En arena där framtiden formas
 En miljö som skapar förutsättningar för en hållbar livsmiljö
för människan – idag och imorgon
 En miljö för lärande och innovation som bjuder in till möten
– inom Högskolan, med näringslivet och med staden
 Ett öppet, tillgängligt och nära campusområde
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Förutsättningar för
en hållbar livsmiljö
för människan

Tydlig annonsering
av Högskolan och
dess verksamhet

Tydliga kopplingar
till närområdet
och till staden
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S t r at eg i e r

Attraktiva
mötesplatser
på campus

Gränslös
utbildning i tid
och rum
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Syfte med campusplanen
Campusplanen beskriver de långsiktiga riktlinjerna för utvecklingen av den
fysiska miljön för HiG. Riktlinjerna tar sin utgångspunkt i HiG:s vision och mål
för att säkerställa att den fysiska miljön stödjer verksamheten på lång sikt.
Campusplanen målar upp en vision för den framtida miljön för HiG. Strategier
har arbetats fram för att stödja en önskvärd utveckling av högskoleområdet.
Planen ger även förslag på konkreta projekt som ligger i linje med dessa
strategier.
	Tidshorisonten för campusplanen är satt till år 2030. Detta medför att för
utsättningarna för framtida förändringar av den fysiska miljön inte är kända.
Campusplanen kan inte, och ska inte, måla upp en exakt bild av den fram
tida miljön för HiG. Den ska istället visa på en riktning för utvecklingen som är
tillräckligtflexibel för att kunna hantera förändrade förutsättningar.
Campusplanen är en arena för diskussioner med intressenter till området.
Under processen har olika parter haft möjlighet att framföra sina synpunkter på
och idéer för områdets utveckling. Arbetet syftar till att skapa en samsyn för
områdets utveckling så att alla parter verkar för dess genomförande.
Campusplanen används som ett vägledande referensverk vid förändringar 
av den fysiska miljön, både internt på HiG och i externa sammanhang.
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Metod och avgränsningar

A

rbetet med campusplanen har följt en strukturerad
process som utgår ifrån Akademiska Hus’ kriterier
för kunskapsmiljöer. Framtidens framgångsrika kunskapsmiljöer har väl utvecklade platser där människor fritt kan
mötas och utbyta idéer. Här ges möjlighet till stimulerande
diskussioner under stora delar av dygnet. För att fånga
upp viktiga aspekter har Akademiska Hus definierat fyra
perspektiv för utvärdering av den fysiska miljön. Dessa
kan ses som pusselbitar som går in i varandra och som
gemensamt utgör grundelementen i en attraktiv kunskapsmiljö.
Arbetsprocessen med campusplanen strukturerades utifrån dessa perspektiv, som behandlades i en serie
workshoppar. En kartläggning av nuläget gjordes, samtidigt som förslag på förändringar av den fysiska miljön
identifierades och prioriterades. Specifika frågeställningar
som krävde mer ingående behandling diskuterades på
fördjupningsmöten där deltagare bjöds in utifrån de olika
frågeställningarna.
Nulägesanalys och förändringsförslag för den fysiska
miljön ställdes sedan mot HiG:s v ision och strategier. Därefter framarbetades vision och strategier för den fysiska

Möten mellan
människor och utbyte
av idéer. Stödjer
kreativa processer.
Möjlighet att visa eget
och ta del av andras.
En inbjudande och
tillåtande miljö som
inte står i vägen.

Möten och samarbete
över fackgränser och
bejakande av olikheter
(bakgrund, etnicitet,
kön etc.).
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miljön. Det ansågs viktigt att den fysiska miljön stödjer
verksamheten och att förändringsförslagen prioriteras utifrån HiG:s övergripande vision.
Campusplanen har framarbetats i samarbete mellan
Akademiska Hus och HiG, med en projektledning som ansvarade för att driva arbetsprocessen.Viktiga intressentgrupper, interna och externa, identifierades inledningsvis.
Dessa deltog sedan i projektgruppens workshopserie
och i fördjupningsmöten i lämpliga delar. Projektgruppens
deltagare representerade olika intressentgrupper och ansvarade för att dessas intressen beaktades i arbetet. Vid
uppstartsmötet fick respektive intressentgrupp presentera
sina förväntningar samt huvudsakliga frågeställningar som
de ville att campusplanen skulle behandla. En sammanställning över projektgruppens deltagare finns i bilaga 4.
Förslag på hur campusplanens strategier kan omsättas i
praktiken har framtagits (se Bilaga 3).
Som del av uppstartsmötet gjordes även en geografisk avgränsning för campusplanen. Detta gjordes genom
en kartläggning av de områden och stråk i närområdet
samt i staden som ansågs vara viktigast för HiG:s verksamhet.

Kontakter och
samarbete med
näringsliv och med
samhället i övrigt.

Erbjudande av
helhetskoncept.
Tillfredställande av
många av männis kans
behov inom campus
området och över tiden.
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Arbetet med campusplanen har följt en strukturerad process
Uppstartsmöte

Workshop – nulägesanalys

Workshop – vision och strategier

Kartläggning av områden som
campusplanen ska behandla
samt viktiga samband mellan
campusområdet och dess
omgivning.

Kartläggning av nuläget och
inledande diskussion runt önskade
förändringar på campus.

Övergripande formulering av vision,
strategier och utvecklingsplan.

Fördjupningsmöten


Studentföreningar

	Internationella studenter


	Distansutbildning


Hållbarhet



Teknikparken/näringsliv



Arkitektur

Forskare

Framtagande av förslag
Inhämtande av synpunkter
Revidering
Fastställande av dokument

Stråk som behandlas
Föreslaget nytt stråk
Behandlat område
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lan

Storlien

Örnsköldsvik

Östersund

Jämtland

Kramfors

Bräcke

Härjedalen

Härnösand

Medelpad

Ånge

Sundsvall

Hälsingland

Sveg

Ljusdal
Hudiksvall

Dalarna

Sälen

Mora

Gästrikland

Karlskoga

Södermanland

Borås

Kungsbacka

Jönköping

Linköping Östergötland

Västervik
Nässjö

Vetlanda
Värnamo

Falkenberg

Halland

Halmstad

Ljungby

Skåne
Eslöv

Malmö

Oskarshamn

Klintehamn

Borgholm

Växjö

Kalmar
Tingsryd

Färjestaden

Blekinge

Ängelholm

Helsingborg

Gotland

Visby

Vimmerby

Småland

Varberg

Nyköping

Norrköping

Skövde

Lerum

Göteborg

Södertälje

Katrineholm
Finspång
Motala

Västergötland

Kungälv

STOCKHOLM

Eskilstuna

Närke

Mariestad

Trollhättan

Norrtälje
Sigtuna

Köping

Örebro

Bengtsfors

Uddevalla

Uppsala

Västerås Enköping

Sä e

Lidköping

Uppland

Västmanland

Arvika

Karlstad

Östhammar

Avesta

Ludvika

Värmland

Bohuslän

Skutskär

Borlänge

Torsby

Dalsland

Gävle

Sandviken

Falun

Strömstad

Söderhamn

Bollnäs

Karlshamn
Kristianstad

Karlskrona

Lund

Trelleborg

Ystad
Högskolan i Gävle
Campusområdet
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Högskolan och regionen

B

akom Högskolans tillkomst 1977 låg ett starkt
regionalt engagemang främst från ledande kommunpolitiker i Gävle och Sandviken. Föreställningen om
betydelsen för länet av högre utbildning och tillgänglighet till en högskola var stark då som nu.
Näringslivet i Gävleborgsregionen har traditionellt och
länge dominerats av järn och stål, skog och trä. Fort
farande finns ett antal stora framgångsrika företag inom
dessa områden, men merparten av företagen är små
och medelstora. Bedömningen är att antalet tillverkande
företag kommer att minska medan antalet företag inom
tjänstesektorn ska öka. Genom den skärpta konkurrensen
i näringslivet och förändrat arbetsinnehåll ställs nya och
ökande krav på kunskaper och kompetens. Effektivitetssträvanden inom offentlig förvaltning kräver också detta.
Samhällsutvecklingen leder också till krav på större delaktighet och ansvarstagande för den enskilde. Det är mot
denna bakgrund som Högskolans roll i regionenbör värderas.
Den formella utbildningsnivån i Gävleborgs län är låg.
I jämförelse med övriga län ligger Gävleborg sist på listan
över personer med lägst treårig eftergymnasial utbildning,
även om andelen ökat påtagligt under de år som Högskolan verkat. Det finns en stark önskan om ytterligare
satsningar på utbildning för framtidens behov.
Högskolans utbildning domineras av professions
utbildningar (akademiska yrkesutbildningar) inom yrken
som lärare, sjuksköterska, socionom, ingenjör och ekonom. Utbytet med regionen vad gällernya studenter och
studenter med examina är också stort. Det gäller inte
minst inom skolans område och inom vården. Genom att
rekrytera studenter från regionen och genom att dessa
får anställning inom regionen bidrar HiG både till höjd utbildningsnivå och till viktig kompetensförsörjning. Effekten blir densamma också när studenter från andra delar
av landet får sin utbildning vid HiG och blir anställda i
länet.
Olika inslag av verksamhetsförlagd utbildning eller
praktik och examensarbeten är särskilt betydelsefulla
som samverkansform mellan utbildningarna och arbets
livet. Förutom att öka kvaliteten i utbildningen ger dessa
utbildningsinslag möjlighet att stärka kontakterna mellan
arbetslivet och HiG. Redan i kontakten mellan s tudenten
och praktikplatsen, t.ex. i ett examensarbete, kan det ske
ett kunskapsutbyte. Det kan innebära introduktion av nya
metoder eller produkter, som kan bidra till att stärka effektivitet och konkurrenskraft. De ger också arbetsgivare ett

försteg i rekryteringen av nya medarbetare när konkurrensen om kvalificerade medarbetare blivit allt svårare. Det är
också en utgångspunkt för den s.k. Co-op-utbildningen,
som utvecklats på senareår. Den innebär att studie
tiden förlängs motsvarande anställningstiden i ett sam
arbetsföretag. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns tre sådana
teknikutbildningar och en kandidatutbildning. Ett 80-tal
arbetsgivare samarbetar nu med HiG i dessa utbildningar.
Högskolan erbjuder ett stort antal distansutbildningar.
Gävleborg är det viktigaste rekryteringslänet till distansprogrammen, där H
 älsingekommunerna står för den
större andelen studenter. Kommunerna svarar för lokala
lärcentra och utbildning kan därmed bedrivas på hem
orten utan att man måste flytta eller resa långt dagligen.
Distansutbildningen är också ett alternativ eller komplement för studenterna på campus.
Vid Högskolans tillkomst var forskningsinslaget i
verksamheten närmast försumbart. Det kom att dröja till
början av 1990-talet innan forskningen på allvar utvecklades som verksamhetsgren. Åren omkring 2000 skedde
en kraftig ökning genom tillkomsten av Byggd Miljö i
Gävle respektive Centrum för Belastningsskadeforskning.
Båda dessa verksamheter innebar ökade medel till forskning och rekrytering av ett flertal kvalificerade forskare.
Att det bedrivs forskning också vid en högskola
är mycket viktigt. All högre utbildning ska vila på
vetenskapliggrund. Att lärare kan forska och att forskare
kan undervisa är avgörande för utbildningens nödvändiga
forskningsanknytning och därmed en av de viktigare
kvalitetsfaktorerna. Att studenterna får en god inblick i
forskningen innebär att de också själva kan ta ansvar för
sin fortsatta kunskapsförsörjning och bidra än mer i sitt
yrkesliv. Forskningen står nu för mer än en femtedel av
HiG:s verksamhet. Därmed är forskning också alltmer tillgänglig i regionen.
Samtidigt som kunskap baserad på forskning tillgängliggörs genom undervisning är det nödvändigt att
samla forskningen och forskarna till särskilda områden
för att skapa konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Högskolan har två sådana profilområden: Byggd miljö och
Hälsofrämjande arbetsliv. Särskilda utvecklingsmedel
har därutöver avsatts för en möjlig tredje profil inom det
utbildningsvetenskapliga området.
Byggd miljö är riktat mot byggnader, resurshus
hållning, inomhusmiljö och människa i samverkan. Forskningen rymmer ett flertal tekniska, ekonomiska och beteendevetenskapliga discipliner. Exempel på ett område
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med omfattande samverkan lokalt, regionalt och nationellt är energisystem. Hälsofrämjande arbetsliv bedriver
forskning inom ämnena arbetshälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete och psykologi. Forskningen om
arbetsrelaterad hälsa, välbefinnande och prestationer
har hög samhällsrelevans och forskningen om belastningsskador intar en särställning. Denna forskning liksom
forskningen på andra områden är vanligen tillämpningsinriktad och syftar ytterst till att lösa praktiska problem.
Högskolan har egen examensrätt i forskarutbildning inom
båda profilområdena. Doktoranderna kan i sin forskning
också bedriva samverkan av betydelse för regionen. Det
innebär sammantaget att kunskapsspridningen utöver
genom publiceringen av vetenskapliga rapporter också
sker i forskningsprojekten. Detta genom samarbete som
ofta sker med företag och verksamhet inom offentlig
sektori regionen eller nationellt.
Det har på senare år därutöver utvecklats ett antal
samarbeten som syftar till att öka utbytet mellan HiGoch
aktörer på regional eller lokal nivå. Exempelpå sådan är
Regionalt utvecklingscentrum i Gävleborg (RucX) – samverkan med kommuner och friskolor om lärarutbildning,
Gävleborg Plus – ett skogsindustriellt kluster och Humanparken – samverkan inom vård, omsorg, socialt arbete,
folkhälsa, idrott och personaladministration.
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Utöver regionala samarbeten finns även omfattande kontakter med och samarbeten med universitet och högskolor
såväl nationellt som internationellt. Det innebär vidare att
samarbetet med HiG kan innebära förbättrade möjligheter
i regionen till kontakter och samarbeten med andra kvalificerade forskningsmiljöer nationellt eller internationellt.
Högskolan kan sägas fungera som en mötesplats för
verksamheter i regionen med studenter och lärare i högre
utbildning och med forskning. Det gäller generellt för alla
verksamheter som präglas av tillgänglighet och öppenhet. Funktionen som mötesplats kommer särskilt till uttryck i högskolebiblioteket, i särskilda laboratorielokaler
och i seminarier och konferenser riktade till verksamheter
i omgivande samhälle och till allmänheten.
Högskolan är en stor organisation med en omsättning
på över 550 mnkr, drygt 14 000 studenter och närmare
600 anställda. Det innebär sammantaget att den ekonomiska inverkan av Högskolans verksamhet i regionen och
särskilt i Gävle kommun är betydande.
Regionen behöver fortsatta och ytterligare satsningar
på utbildning och forskning samt tillgång till Högskolan
för kompetensförsörjning, konkurrenskraft och samhällsutveckling.
Högskolans ambition är att stå för ”Vad framtiden behöver”.

Nuvarande campus’ tillkomst och nuläge

U

nder början av 1990-talet expanderade dåvarande
Högskolan i Gävle/Sandviken och lokalerna i f.d.
dövstumskolan i centrala Gävle räckte därför inte till. Olika
alternativ för lokalisering av en ny byggnad för Högskolan
diskuterades, bland annat i det gamla hamnområdet ute
på Alderholmen där kommunen hade storautbyggnadsplaner. Som en följd av svag konjunktur tappade Alderholmsprojektet fart och när riksdagen 1992 beslöt att
Hälsinge regemente (I 14) på Kungsbäck i Gävle skulle
läggas ned blev den naturliga lösningen att konvertera
de gamla regementsbyggnaderna till nya lokaler för
Högskolan.Ombyggnad av militärkaserner till lokaler för
högre utbildning hade tidigare prövats med bra resultat i
Uppsala och regementsområdets läge vid Gavleån i parkmiljö var attraktivt. Projektet genomfördes successivt med
start 1993 och Högskolan började flytta in 1994.
Kasernerna på Kungsbäck byggdes i början av
1900-talet enligt det tidsenliga mönster som var gemensamt för den stora utbyggnaden av regementen runt om
i Sverige. En centralt belägen kanslibyggnad (nuvarande
hus 21) flankeras av kaserner med logement, som tillsammans med matsal, marketenteri och materialförråd ramar

in en stor grusad gård för exercis. Byggnadsskicket är
kraftfullt med tunga fasader, höga rumshöjder och enkel
stomme av massiva tegelväggar och betongbjälklag.
Kasernernas uppradade logement har mått som
passarför lärosalar och de breda dagsljusbelysta korridorerna ger bra uppehållsrum för studenterna. Den befintliga
stomstrukturen har därför kunnat bibehållas och rivning av
bärande väggar undvikas. Rum i HiG:s lokalprogram med
mer specifika krav på storlek och utformning, som aula och
bibliotek, placerades i tillbyggnader på k aserngårdsidan
medan fasaderna ut mot Regementsparken med Gavleån
och Boulognerskogen lämnades intakta. Tillbyggnadernas
arkitektur är modern och kontrasterar mot kasernernas
rustik genom sina släta fasader, stora glasade partier och
fönsterband. Samhörigheten mellan det gamla och det
nya markeras genom materialvalet och tillbyggnadernas
enkla symmetri och axialitet. Av kaserngårdens grus blev
det en mäktig gräsyta omgiven av trädalléer på klassiskt
manér. Genom senare tillbyggnader har gården fått en
mer sluten form och har även kunnat utnyttjas för en viktig tillbyggnad av biblioteket. 2011 tillkom hus 45 med en
strategisk placering mot Teknikparken.
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T e k n i k pa r k e n

R

Närområdet
Högskolan i Gävle, HiG, ligger vackert belägen vid Gavleån
och med gång- och cykelavstånd till det mesta. Det är
nära centrum, mitt emellan grönska och stad. Att promenera från järnvägsstationen tar 25 minuter. HiG ligger kommunikationsmässigt väl placerat i staden med närhet både
till E4 och E16. Närmaste grannarär grönområdena Regementsparken och Boulognerskogen samt företagsparken
Teknikparken där en del av Gävles näringsliv är samlat.
Väster om Högskolan har försvaret kvar lokaler. Det har
under en längre tid diskuterats om försvaret helt ska lämna
området, men tidshorisonten för en eventuell flytt är högst
osäker. Kommunen planerar att genom en förlängning
av Väster
bågen länka campusområdet med stadsdelen
Olsbacka.Kommunen har även planer för bostäder väster
om E4 samt söder om campusområdet.

Verksamhetens behov
HiG:s verksamhet och dess omvärld är under ständig utveckling. Campusplanen syftar till att ge riktlinjer för förändring av den fysiska miljön, för att denna ska stödja
verksamheten i framtiden. Det finns därför behov av att
blicka in i framtiden för att kartlägga de för verksamheten
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mest kritiska områdena, utifrån behoven av den fysiska
miljön. En genomgång av dessa områden följer nedan.

Utbildning
HiG ska bedriva utbildningar på grund- och avancerad
nivå där bredd och fragmentering i utbildningsutbudet
motverkas. Detta ska uppfyllas genom att koncentrera
utbildningen till ett begränsat antal starka områden där
förutsättningarna för forskningsanknytning och student
rekrytering är goda. Högskolans forskningsprofiler är Byggd
miljö samt Hälsofrämjande arbetsliv. Trots en strävanmot
koncentration ska HiG samtidigt behålla och utveckla sin
framskjutna position som utbildningssamordnare regionalt,
nationellt och internationellt. Detta medför bland annat att
den fysiska miljön i framtiden måste klara av att hantera
färre program med fler studenter per program. Även möten
mellan utbildning och forskning är viktiga.
HiG har ett pågående arbete med att utveckla pedagogiken inom utbildning. Det är däremot svårt att sia om
framtiden, framför allt med campusplanens tidshorisont
(–2030). Det blir i stället viktigt att den fysiska miljön är
flexibel för att kunna anpassa sig till förändrad pedagogik.
Utgångspunkter för framtidens lärande är dock att kunna
möta studenter med olika behov av och preferenser för

B o u l o g n e r s ko g e n
R e g e m e n t s pa r k e n

H ö g s ko l a n i G äv l e

lärande. Studenter vill lära hur de själva vill, när de själva
vill, var de själva vill och ofta tillsammans. Läromoment
där studenter kommunicerar, samverkar, visar öppenhet
och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter är
viktiga. Det bör finnas lärosalar som tillgodoser krav på
flexibel inredning som kan möbleras efter önskemål, och
med modern teknik för att kunna tillgodogöra sig, och
dela med sig av information. Dessa lärosalar benämns
ofta ”rum för aktivt lärande”. Undervisningsformen har fått
genomslag internationellt och under senare tid även större
uppmärksamhet vid svenska lärosäten.
HiG tillhör de lärosäten i Sverige som har störst andel
distansutbildningar. Antalet distansstudenter som studerar
vid HiG kommer sannolikt att öka i framtiden. Redan i dagsläget använder sig den campusbaserade utbildningenav
verktyg som traditionellt har ansetts vara utformade för
distansutbildning. Dessa verktyg är bl.a. inspelade före
läsningar och webbaserade plattformar för att dela med
sig och ta del av information. Den campusbaserade utbildningen och distansutbildningen flyter därmed samman
till det som på engelska benämns Blendedlearning. Mobilt
lärande ökar också och därmed är it-infrastruktur mycket
viktig. Det krävs hög accesstill ett väl fungerande trådlöst
datanätverk/WiFi både inom- och utomhus. Bland annat

måste ljudmiljön anpassas i lärosalar där video- och tele
kommunikation med webbkonferensverktyg används för
både distans- och campusutbildningar. Det är viktigt att
den fysiska miljön kan hantera denna utveckling. Detta avser såväl de f ormella läromiljöerna där studenter kan delta
på plats som s tudier på distans (tekniska lösningar). Vidare
ställs krav på att utforma attraktiva informella studiemiljöer
på campus, för att bibehålla ett dynamiskt campusområde med liv och rörelse, och möjligheter till såväl själv
studier som grupparbeten.

Forskning
Ämnesmässig profilering är en viktig framgångsfaktor för
forskningen vid HiG. Som exempel kan nämnas hur ämnet
biologi kan göras mer framgångsrikt genom att rikta det
mot det tvärvetenskapliga området miljöpsykologi. Detta
ställer krav på att den fysiska miljön stödjer samverkan
mellan olika ämnesområden, samtidigt som forskare behåller kontakten med sitt ämne. Även oplanerade möten
mellan forskare från olika ämnesområden blir viktiga för
att stimulera idéer till nya gemensamma forskningsprojekt.
HiG:s förmåga att attrahera ledande forskare i global
konkurrens är viktig. En attraktiv arbetsmiljö vid HiG kan
utgöra en bidragande faktor vid rekryteringen. Forskar-
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nas ämneskompetens ska gärna vara profilerad för att
stödja inriktningen mot ämnesmässig profilering inom
forskningen.
Som behandlas under punkten Näringslivssamarbete
utgör samarbetet mellan akademi och näringsliv också en
viktig framgångsfaktor för forskningen vid HiG.

Studentliv på campus
Studenter vid HiG önskar i större utsträckning se sina
behov tillfredsställda i Högskolans närområde. I nuläget
ligger majoriteten av studentbostäderna belägna i Sätra
på andra sidan staden, utan direktförbindelser med buss
under långa perioder. Cykelvägarna är på vissa sträckor
dåligt markerade och utan belysning. Ytor för samvaro
önskas i större utsträckning både inomhus och utomhus.
HiG:s innergård är en uppskattad plats, men dess användning bör kunna ökas genom ett mer medvetet nyttjande av utemiljön. Studenterna önskar även större utbud
av handel och service i området. De efterfrågar främst en
livsmedelsbutik och möjlighet att ta ut pengar, något som
är viktigt för studentaktiviteter på campus kvällstid. Nuvarande friskvårdsutbud anses inte uppfylla studenternas
önskemål. Befintlig anläggning inom området saknar gym
och omklädningsrummen behöver renoveras.
HiG har ett stort antal internationella studenter och
forskare. Dessa har en något annorlunda kravbild på den
fysiska miljön. Här är det snarare information om den
fysiska miljön som önskas än faktiska miljöförändringar.
Det man främst önskar är introduktions
information om
livetpå campus och i staden, för att snabbt kunna komma
in i studentlivet vid HiG. Även kollektivtrafikförbindelser
mellan campus och en större livsmedelsbutik önskasav
de internationella studenterna.

Studentföreningarnas syn på
förbättringsmöjligheter
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Hållbarhet
Hållbarhetsfrågor är centralt för HiG genom de forskningsoch utbildningsinriktningar som erbjuds. HiG:s vision
understryker målet om en hållbar livsmiljö för människan.
Med detta menas att HiG ska bedriva en hållbar verksamhet med direkt inverkan – genom att inkludera hållbar utveckling i alla HiG:s aktiviteter. Det innebär även indirekt
inverkan på hållbarhet genom att studenterna i framtiden
tillämpar det de lärt sig om hållbarhet under sin tid vid
HiG. Hållbarhetsfrågorna ställer krav på den fysiska miljön
som studenterna verkar i. Den ska göra dem medvetna
om hållbarhetsfrågor och göra en hållbar livsmiljö till en
naturlig del av deras liv.
Högskolan bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete
och blev som andra lärosäte i Sverige miljöcertifierat enligt
ISO 14001 redan 2004. HiG:s miljösatsning värdesätts av
studenterna och bidrar till att differentiera HiG mot andra
lärosäten i Sverige.

Samarbete med omgivande samhälle
Samverkan är en viktig komponent för HiG, och den kan
ske inom flera olika områden. Samverkan mellan företag
och studenter ger näringslivet tillgång till ny kunskap och
möjliggör även för kompetensförsörjning. Co-op-utbildningarna är ett samarbete där utbildningen delvis bedrivs i
form av praktikperioder på företag. Samarbeten kan också
bestå av gemensamma forskningsprojekt mellan närings
liv/samhälle och akademi, eller av kompetensutveckling
genom enskilda kurser eller utbildningspaket vid HiG.
Den fysiska miljön bör stimulera utbytet mellan akademi
och omgivande samhälle. Detta kan göras inom flera
områden. Goda kommunikationer och ett lätt-orienterat
campus är väsentligt. Mötes
platser för planerade och

Internationella studenters syn på
förbättringsmöjligheter

1. Boende

1. Information

2. Samvaro

2. Service och handel

3. Service och handel

3. Kommunikationer

4. Friskvård

4. Friskvård

5. Kommunikationer

5. Boende

6. Studier

6. Studier

7. Restauranger/kaféer

7. Restauranger/kaféer

oplanerade möten behövs. Magneter som attraherar
näringslivsaktörer till campus behöver skapas. Närheten
till en inkubatorsmiljö är viktig för att stödja nya företag
startade av studenter eller avknoppade från forskningen
vid HiG. Ett nära och lättillgängligt HiG är viktigt för att
under
lätta kontakter mellan forskare och omgivande
samhälle.

Osäkerhet runt framtida lokalbehov
Campusplanen ska vara ett styrande dokument för den
fysiska miljön som ska gälla fram till år 2030. Under
denna tid kommer förutsättningarna för HiG sannolikt
att förändras.Därför måste campusplanen erbjuda rikt
linjer för både perioder med ökade och minskade anslag
för forskning och utbildning (se sid 32 – 33).

Nuläge
Utifrån nulägesanalysen av campus har ett flertal styrkor identifierats som är värda att förvalta och utveckla. Även svagheter som bör byggas bort, byggas till eller förändras har kartlagts som del av arbetet.

Att förvalta och utveckla
•

Grönområden på HiG och i närområdet

•

Estetiskt tilltalande byggnader och yttre miljö

•

De gamla, anrika regementsbyggnaderna

•

Användandet och förvaltningen av befintliga byggnader – hållbarhetsaspekt

•

Ett sammanhållet campusområde

•

Närheten till Teknikparken och centrum

•

Tillgång till elljusspår och möjlighet till andra fysiska aktiviteter i närområdet

Att bygga bort, bygga till eller förändra
•

Svårt att hitta till och på HiG

•

Campusområdet kan upplevas som slutet

•

Otydlig huvudentré

•

Bristfällig koppling till närområdet (inklusive hus 45)

•

Attraktiva magneter behöver skapas för att skapa flöden mellan Teknikparken och HiG

•

HiG:s verksamhet är anonym för förbipasserande och tillfälliga besökande

•

Avsaknad av ett centralt ”vardagsrum”

•

Traditionellt utformade lärosalar behöver kompletteras med rum för flexibelt lärande

•

Färre oflexibla lokaler

•

För liten andel campusnära studentbostäder

•

Avsaknad av campusnära träningsmöjligheter som möter behovet

•

Service- och handelsutbudet möter inte behovet

•

Osäkra cykelvägar till studentbostadsområden och till centrum

•

Linjedragning och antal avgångar över dygnet för kollektivtrafik mellan HiG och viktiga	
punkter i staden möter inte verksamhetens behov
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Arkitektur och yttre miljö

B

Dagens HiG

yggnaderna runt innergården uppfördes huvud
sakligen 1908 – de flesta ritade av arkitekt Erik
Josephson. En kulturhistorisk byggnadsundersökning
gjordes av Länsmuseet 1992 och omfattar 23 byggnader. 1993 kompletterades inventeringen med övriga
regementsbyggnader och Valls herrgård. Såväl byggnaderna som området som helhet har stort kulturhistoriskt
värde. Nya tillskott kräver stor omsorg, men kan göras
med olika angreppssätt beroende på uppgiftens art.
Omvandlingen till högskola i mitten av 1990-talet
projekterades av White Arkitekter/Bengt Svensson. De
f.d. kasernerna är invändigtombyggda med ursprunglig
exteriör. Ett antal låga byggnader med en förbindelsegång
i glas och stål binder idag samman kasernerna. En högre byggnad avslutargården åt öster. Tillsammans med
kasernerna bildas en symmetrisk u-form, som är öppen
mot söder. Nytillskottens arkitekturkan beskrivas som en
sparsmakad och diskret modernism. De ansluter till de
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äldre byggnaderna i kulör och material, men är moderna
och tids
typiska. Ett annat förhållningssätt 
ligger bakom
biblioteksbyggnaden, ritad tio år senare av Tirsén & Aili
Arkitekter/Hans Tirsén. Byggnadens storlek och stora
symbolvärde motiverade en kraftigt avvikande gestaltning.
Den runda formen ger goda siktlinjer mot bakomliggande
byggnader och gör att kaserngårdens u-form fortfarande
kan uppfattas. Den militära symmetrin bevaras som en
viktig del av campusområdets identitet.

Förslag till förändring
Diskussioner har förts om lämpligt läge för huvudentrén till
campus. Nuvarande entré är alltför osynlig och hela norrsidan upplevs av vissa som sluten och livlös. Högskolan anser att detta är så viktigt för HiG:s funktion att en fördjupad
studie av utformning och innehåll bifogas campusplanen
(Bilaga 2).Där föreslås att entrén även i fortsättningen
sker från Kungsbäcksvägen nära hus 21 (f.d. kanslihuset),
som är den självklara medelpunkten. Entrén vid Rävhallen

byggs ut och möter gatan med ett utskjutande skärmtak.
Ett entrétorg binder samman skärmtaket med kanslihusets frontespis och fontän och bildar en representativ och
tydlig adresspunkt. Tillbyggnaden är symmetriskt placerad
mellan hus 21 och hus 11. Utformning och material kan ses
som en fortsättning av den g
 lasade förbindelsegången.En
ny godsmottagning föreslås ersätta befintlig lastbrygga så
att exteriören för hus 21 kan återställas.
Nya byggnader på södra sidan av innergården
grupperasoch bildar symmetriska gårdar. Hus 96 känns
art
främmande och kan på sikt ersättas med under
visningsbyggnader, med en lämplig höjd på tre våningar.
U-formade gårdar kan gärna tillämpas för nya studentbostäder den dag militären lämnar förrådsbyggnaderna
vid Stenhammarsvägen.
En ny profilbyggnad med ett spännande innehåll
kan motivera en friare utformning. Ett högt hus vid Sten
hammars
vägen i fonden av Kungsbäcksvägen kan bli
ett blickfång och en symbol för Högskolans och Teknik
parkens samlade kompetens. Det kan handla om eko-

logiskt byggande, nya byggmetoder eller annat som
knyter an till HiG:s traditioner inom byggnadsforskning.
Stora delar av campusplanområdet är av riksintresse för
kulturminnesvården, exempelvis Regementsparken och
kasernområdet. Regementsparkens centralaxel är riktad
mot f.d. kanslihusets frontespis med en stängd dörr, vilket är olyckligt. Entréerna mot Kungsbäcksvägen skyms
av höga alléträd. Såväl centralaxeln som alléträden och
bassängen framför hus 21 föreslår vi bevaras. Entrétorget
enligt ovan förmedlar övergången till den nya huvudentrén.
Centralaxeln får en fortsättning med en ny gångbro över
Gavleån till Boulognerskogen. Gårdensstriktaträdalléer
bevaras. Norra delen möbleras med lugna, soligasittplatser och södra delen aktiveras med en friluftsscen och
olika sportaktiviteter. Den östra delen kan gärna innehålla
fruktträd, bärbuskar, grönsaksodlingar och ett orangeri
som förlänger utesäsongen.
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Visi on för den Fy s is ka m i lj ön

Högskolan i Gävle – en arena där framtiden formas


En miljö som skapar förutsättningar för en hållbar livsmiljö för
människan – idag och imorgon



En miljö för lärande och innovation som bjuder in till möten
– inom Högskolan, med näringslivet och med staden
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Ett öppet, tillgängligt och nära campusområde

Vision campus 2030

C

ampusarbetet har tagit sin utgångspunkt i den
övergripande visionen för HiG. Målet är att den
fysiska miljön ska stödja verksamheten – inte bara idag
utan även utifrån förutsättningar som gäller i framtiden.
Tidshorisontenför campusplanen är en vision om en fysisk miljö som sträcker sig till år 2030. Det är därför önskvärt att det även finns andra styrande dokument inom HiG
med lång tidshorisont.
Vi s io n f ör Hi G

Högskolan i Gävle har en ledande position
inom utbildning och forskning för
en hållbar livsmiljö för människan.
Visionen för HiG pekar tydligt på det som är centralt
för verksamheten – hållbar livsmiljö för hela människan.
HiG satsar på arbetsmiljön för personal, studiemiljön för
studenter, långsiktighet i resursanvändandet och ett aktivt
kvalitetsarbete. Utifrån utbildning och forskning vill HiG
verka för en hållbar livsmiljö för människan, inte bara idag
utan även i framtiden.
I HiG:s vision och mål för verksamheten finns ett flertal
områden som den fysiska miljön kan stärka. Dessa är:


hållbar livsmiljö för människan



samverkan och samproduktion med andra lärosäten,
det lokala och regionala näringslivet samt den civila
och offentliga sektorn



stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom
flexibla lösningar med obegränsade studiemöjligheter
i tid och rum



attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö
med tydliga internationella inslag



effektiv resursanvändning samt en hållbar samhälls
utveckling

Visionen beskriver ett öppet campus som inte bara är
till för de verksamma vid HiG utan även för aktörer från
näringslivet, staden och regionen. Högskolans närvaro

i staden stärks när HiG:s verksamhet tydligt annonseras mot omgivningen. Högskolan är en integrerad del av
staden där campus utgör en tillgång för HiG, för näringslivet och för staden i stort. Campus utgör en arena för
möten där man kan ta del av andras kunskap och dela

med sig av sin egen. Det är en miljö som inbjuder till både
planerade och spontana möten, något som bidrar till att
nya idéer genereras.
Campus utgör en hållbar livsmiljö där man utvecklas
av att verka i ett hållbart sammanhang – socialt,ekonomiskt och ekologiskt. Verksamma på campusgörs medvetna om sin miljöpåverkan för att stimulera ett hållbart
beteende. Studenter, framtidens beslutsfattare, ges förutsättningar att i framtiden tillämpa kunskaper om en hållbar
livsstil. Det är ett campus där framtiden formas.
Det framtida campus är ett dynamiskt område som
förtätas inåt mot innergården och utåt mot närområdet.
Bebyggelse har slutit sig runt en inre gård för att stärka
känslan av en arena. Innergården är en tydlig centrum
punkt där miljöer för rekreationoch fysisk aktivitet erbjuds.
HiG:s profil mot en hållbar livsmiljö för människan är speciellt tydlig här. Miljöerna har utformats för att marknadsföra
och ge exempel på Högskolans forsknings- och utbildningsinriktningar. Teknikparken och HiG har genom tydliga stråk och sammankopplande bebyggelse integrerats
till en enhet med gemensam handel och service för att
skapa flöden på området.
Campus blir ett område där människors behov i stor
utsträckning tillfredsställs i närområdet. Utbudet är utformat för att möta behov från människor med olika bakgrund och förutsättningar. Tillskottet av campusnära
studentbostäder bidrar till liv och rörelse i området både
dag- och kvällstid. Grundläggande handel och service har
etablerats och ett rikt utbud av fysiska aktiviteteroch kultur
erbjuds. På campus finns ett varierat utbud av miljöer för
självstudier, som passar olika lärostilar och olika aktiviteter.
Detta gör att många studenter spenderar en stor del av
sin tid vid och kring HiG. Campus utgör en attraktiv miljö
att verka i.
Gränserna mellan distansutbildning och campusbaserad utbildning suddas ut i ett framtida campus. Modern
informationsteknik ökar möjligheterna för studenter att

välja tid och plats för studier. Den möjliggör även i större
utsträckning för distansstudenter att ta del av under
visning tillsammans med studenter på campus.
För att den fysiska miljön ska utvecklas mot den vision
för campus som målats upp har fem strategier tagits fram.
Dessa fem strategier ska utgöra grunden för all campusutveckling och för alla projekt på campus:
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Förutsättningar för en hållbar livsmiljö för människan



Tydliga kopplingar till närområdet och till staden



Tydlig annonsering av Högskolan och dess
verksamhet



Attraktiva mötesplatser på campus



Gränslös utbildning i tid och rum

Förutsättningar för en
hållbar livsmiljö för människan
I dagsläget finns tillgångar på campus för fysisk aktivitet,
även om flera av dem inte möter behovet från studenter
och anställda. Ett förslag är att informera om och stärka
dessa tillgångar samt att komplettera med ytterligare faciliteter för att bättre möta behovet. Som exempel finns ett
elljusspår i närområdet, men behov finns att komplettera
med väl fungerande omklädningsrum. Högskolan saknar
även ett gym, vilket ligger högt upp på studenternas önskelista. Tillgångarna för fysisk aktivitet bör samlas och göras väl synliga för att bidra till känslan av att campus är ett
område som stödjer fysisk aktivitet.
Tillgången på bostäder för studenter vid HiG är i dagsläget bättre än vid många andra lärosäten i Sverige. Erbju-
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dandet av studentbostäder möter dock inte studenternas
behov. Majoriteten av studentbostäderna är lokaliserade i
stadsdelen Sätra, och studenterna önskar hellre bo i anslutning till HiG. Fler studentbostäder bör därför upprättas
i anslutning till campus. Utbudet ska vara varierat för att
möta studenter med olika behov. Studentbostäder skapar
liv och trygghet på campus då fler personer kommer att
röra sig på området vid olika tidpunkter.
Det finns önskan om handel och service på området.
Kundunderlaget är dock begränsat i dagsläget, men kommer att öka i framtiden när fler studentbostäder etableras
i närområdet. Kommunen planerar även att möjliggöra
bostadsbyggande i anslutning till campus och anlägga
vägar för att integrera området med närliggande stads
delar. Högst prioritet för studenterna är möjligheten att
köpa ett basutbud av livsmedel nära campus.Om inte
underlag för en fysisk butik finns kan istället alternativ som
utlämning av matkassar via studentcentrum undersökas.
Även möjlighet att ta ut pengar på campus är prioriterat,
främst för studentföreningarnas kvällsaktiviteter som är
beroende av kontanthantering.
Stadsbibliotek, konserthus och konstcentrum ligger
placerade längs med Gavleån likt ett kulturstråk. En
önskan finns att förlänga detta stråk och att inkludera

campus genom samarbeten med dessa verksamheter.
Man kan då nyttja de attraktiva miljöer som finns på HiG
för tillfälliga utställningar, konserter och föreläsningar.
Gröna kommunikationer som gång-, cykel- och kollektivtrafik ska stimuleras för att öka användandet av dessa.
Många verksamma vid HiG är dock beroende av bil för
sina resor. Målet är därför inte att hindra användandetav
bil utan istället att förbättra förutsättningarna för gröna
kommunikationer så att dessa blir ett attraktivare alternativ. Användandet av cykel stimuleras genom ett nytt omklädningsrum som möjliggör för cyklisterna att byta om.
Även möjligheter att reparera sin cykel i närområdet kan
ha en positiv effekt för cykelanvändandet. Viktiga cykelvägar förbättras i staden, främst sträckorna HiG – Sätra och
HiG – centrum. Dessa vägar har sträckor som behöver
breddas, tydligare markeras samt bli belysta. Även cykelparkeringar bör säkras i tillräckligt antal vid samtliga större
entréer. Bilparkeringar ska däremot lokaliseras i områdets
utkanter för att minska deras attraktivitet samt ta bort den
barriäreffekt parkeringar kan ha när de liggeri stort antal
mitt på campus. Handikapparkeringar finns även i fram
tiden centralt lokaliserade för att säkra god tillgänglighet.
Anställda och studenter har tidvis perioder med hög
arbetsbelastning och stress. Det är därför viktigt att miljö-

er för rekreation, återhämtning och reflektion finns. Dessa
miljöer skapas både utomhus och inomhus. Innergården
utgör centrum för utomhusmiljön, och inomhus skapas
miljöer som fungerar som ”vardagsrum”. HiG har flertalet kommunikationsytor som i dagsläget inte används
optimalt, utan bör kunna användas annorlunda. Dock får
dessa ytor inte ha för stora flöden av människor, då de ska
upplevas som lugnare. Miljöer för rekreation ska även beaktas vid och säkras i samband med nybyggnadsprojekt.
Den yttre miljön kan utformas för att erbjuda ekotjänster,
så som fruktträd och bärbuskar där verksamma vid HiG
kan plocka bär och frukt. Växtlighet kan erbjuda skugga
under heta sommardagar. Vid utformning av den yttre miljön ska även hänsyn tas till förutsättningar för en biologisk
mångfald på campus.
HiG och Akademiska Hus har redan i dagsläget ett
utvecklat samarbete för energioptimering. En möjlighet
är dock att i större utsträckning involvera studenterna vid
HiG i hållbarhetsarbetet, vilket skulle kunna göras genom
att låta studenter driva egna hållbarhetsinitiativ på campus
samt att tillsammans med Akademiska Hus arbeta i olika
projekt. Detta skulle utöver en förbättrad hållbarhet på
området även ge studenterna värdefull erfarenhet inför
arbetslivet. HiG och Akademiska Hus ska även verka för
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ett effektivt nyttjande av lokalerna. Ett arbete pågår med
att se till att lokalerna är flexibla nog för att kunna möta
olika behov över tid. De gamla regementsbyggnaderna
har sämre förutsättningar att omformas varför flexibla
lösningar främst åstadkoms i yngre byggnader och genom nybyggnation. Nya byggnader ska certifieras enligt
certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå silver eller högre.
Verksamma på campus ska göras medvetna om deras
miljöpåverkan för att stimulera ett miljövänligt beteende
exempelvis kan digitala skärmar informera om aktuellt
resursutnyttjande och hur detta förhåller sig till de mål
som satts upp.

Tydliga kopplingar
till närområdet och till staden
Som del av arbetet med campusplanen har en dialog
mellan HiG, Akademiska Hus, Gavlefastigheter och Gävle
kommun upprättats avseende utvecklingen av den fysiska
miljön. Denna dialog har varit värdefull och bör fortsätta.
Detta gäller kanske främst diskussioner mellanHiG,
Akademiska Hus och Gavlefastigheter avseende integre
ringen mellan Teknikparken och HiG i syfte att stimulera
utbytet mellan akademi och näringsliv. Detta initiativ kräver
speciellt fokus för att bli framgångsrikt.
HiG ligger geografiskt nära Teknikparken, men trots
detta kan områdena upplevas som avskilda från varandra.
Ett behov finns därför av att bättre integrera HiG och
Teknikparken med varandra. Två grepp föreslås därför.
Tydliga gångstråk ska skapas mellan HiG och Teknik
parken. Vidare ska områdena länkas samman med bebyggelse i form av studentbostäder. Bilparkeringar kan
ha en barriäreffekt, varför möjlighet till parkering i garage
under mark ska utvärderas vid nybyggnation.
Det är viktigt att stärka Högskolans koppling till staden
genom goda kommunikationer. De viktigaste områdena
för verksamheten utgörs främst av centrala Gävle och
studentbostadsområdetSätra. För att underlätta för
cyklister bör cykelvägarna vid vissa sträckor breddas,

markeras tydligt samt belysas. Direktlinjer för kollektiv
trafiken bör upprättas med avgångar som möter behovet
över dygnet.
Även kopplingarna till Regementsparken och Boulogner
skogen bör stärkas. Regementsparken har i dagsläget en
axel som centrerar mot en byggnad som inte är öppen
(hus 21). Kopplingen till Regementsparken bör därför i
stället göras mot huvudentrén för HiG. Boulognerskogen
har attraktiva tillgångar som till exempel kafé, minigolf och
en blivande badplats. Dessa kan göras mer tillgängliga
genom att en ny bro byggs över Gavleån, i höjd med
HiG:s huvudentré. Avståndet till Boulognerskogen skulle
därmed reduceras markant. I dag ligger närmaste bro vid
Silvanum/Konstcentrum.
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Tydlig annonsering
av Högskolan och dess verksamhet
Skyltningen till och på Högskolan är inte tillfredsställande i
dagsläget. Ny skyltning föreslås för att lättare hitta till och
på Högskolan. Dessa skyltningar kan utgöras av:


Tydligare skyltning vid tågstationen om vilka bussar
som går till Högskolan



Skyltning vid knutpunkter i närområdet



Skyltning vid parkeringar på campus



Interaktiv karta över campus i huvudentrén



Nytt skyltprogram för HiG

HiG saknar i dagsläget en tydlig entré, vilket framför allt
gör det svårt för förstagångsbesökare att hitta. En ny
huvudentré föreslås därför. Den skulle fungera som ett
skyltfönster mot förbipasserande för att marknadsföra
HiG. I dagslägetär Högskolans annonsering mot Kungsbäcksvägen anonym.
En tydlig entré gör att fler personer använder just
denna ingång till HiG och utställningsytor kan skapas i
anslutning. Ytan kan nyttjas för att marknadsföra forskning, utbildning och samverkan för besökare.
En ny entré kopplas också till en tydlig informationsdisk för att besökare ska slippa fundera över var de ska
gå för att få hjälp. Denna information skulle utformas som
en en-väg-in-service. Där kan gäster och verksamma få
hjälp med de flesta frågor som rör HiG.
Inre och yttre miljöer för samvaro används för att
marknadsföra forskning och utbildning vid Högskolan.
Forskare och studenter inom arbetshälsovetenskap,
industridesign och trädgårdsutformning kan involveras i
arbetet med att utforma dessa miljöer.

Attraktiva mötesplatser på campus
En viktig faktor för att skapa möten är densiteten i bebyggelsen. Utbyggnaden av campus görs därför genom
förtätning på campus och i närområdet för att skapa liv
och dynamik samt bidra till möten.
En gemensam visningslokal, t.ex. i anslutning till
huvudentrén eller i en nyuppförd märkesbyggnad, för HiG
och näringsliv skapas för möten. Denna mötesplats är
viktig för att göra akademi och näringsliv medvetna om
varandras verksamheter och för att skapa samarbeten.
Idrotts- och kulturaktiviteter är ett beprövat verktyg
för att skapa möten mellan människor. Öppna aktiviteter
är ett medel för att integrera svenska och internationella
studenter.
För att få personer att mötas är det viktigt med
magneteri miljön som skapar rörelse.Resurser för Teknik
parken och HiG, i form av restauranger, kaféer, konferensservice och träningslokaler kan vara gemensamma.
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Även internt är det viktigt att skapa centrala magneter
som får personer inom HiG att förflytta sig inom campus
och mötas. En sådan träffpunkt är restaurangen. I dagsläget upplevs den dock inte ha de kvaliteter som krävs för
att attrahera ett bredare spektrum av gäster.K
 valiteten
på maten upplevs inte vara i paritet med priset, och lokalen
behöver renoveras för att utgöra en mer a
 ttraktiv plats.
Restauratörens utbud ses över för att skapa en bättre
överensstämmelse med efterfrågan. Möjlighet att värma
medhavd mat ska medges för att restaurangen ska
kunnabli en samlingsplats även för de som tar med sig
mat.

Gränslös utbildning i tid och rum
Tillgängligheten för studenter förbättras genom att göra
delar av campus öppet dygnet runt och anpassa öppettider efter behov i de lokaler som kräver bemanning.
Campus ska vara en attraktiv plats att bedriva självstudier på. För att möta behoven från en heterogen studentgrupp behöver olika informella läromiljöer skapas.
Fler lärosalar behöver utrustas med videoteknik för
att möjliggöra för en större andel distansutbildningar, ge
större flexibilitet avseende tid och plats för studier samt
sudda ut gränsen mellan distansstudenter och campusstudenter. Tekniken ska stödja att distansstudenter kan
delta aktivt i undervisningen på liknande villkor som de
studenter som deltar fysiskt.
Beroende på vilken pedagogisk inriktning HiG tar i
framtiden kommer den fysiska miljön att behöva anpassas för att på bästa sätt stödja pedagogiken. Den fysiska
miljön behöver således utvärderas med jämna mellanrum för att se vilka förändringar som behövs, utifrån den
pedagogiska utvecklingen. En slutsats från arbetet med
campusplanen har varit att bygga in tillräcklig flexibilitet
i den fysiska miljön för att kunna hantera de förändrade
krav som den framtida pedagogiken ställer. Som del
av campusplanen har diskussioner förts om sannolika
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framtida inslag inom pedagogik och vilka effekter dessa
har på den fysiska miljön. Åtgärderna nedan redovisar
dessa effekter.


Behovet av föreläsningssalar minskar då föreläsnings
momenten i större utsträckning blir nätbaserade och
bedrivs som självstudier. Dock kommer sannolikt
behovet av stora föreläsningssalar kvarstå för vissa
utbildningar.



De informella läromiljöerna blir viktigare då fler utbildningsmoment läggs ut på studenter som del av
självstudier och grupparbeten.



Lärosalar utformas för att stödja aktiva utbildningsmoment som problemlösning i grupp, där studenterna presenterar lösningar för varandra samt ger
varandra kritik och hjälp. Nuvarande lärosalar vid
HiG är i stor utsträckning traditionellt utformade med
bord i r ader med studenterna vända mot läraren.
En större variation i lärosalarna är önskvärt, med
varierande möblering för olika ändamål samt flexibel
möblering som kan anpassas efter behov. Ett större
fokus på aktiva läromoment kommer sannolikt att
öka behovet av mer anpassningsbara lärosalar och
grupprum där interaktioner med bl.a. videoteknik
kan ske.



I framtiden finns behov av lokaler och datasalar för
digital tentahantering då tentahanteringen övergår
från pappertentor till digital hantering antingen med
lärosätets datorer eller där studenterna använder sina
egna portabla datorer. Generös access till eluttag
(laddning av datorer) och trådlöst nätverk blir här
viktigt. Även formativ examination kommer s annolikt
att öka där s.k. clickers/mentometrar används för att
ge läraren aktiv respons från studenten på sin under
visning. Det ställer krav på ett stabilt och kraftfullt
nätverk i alla lärosalar i framtiden.
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Vision för närområdet

Ny gångbro fö
Regementspa
Boulognern.

Här finns restaurang och förskola.

Teknikparken och campus
byggs samman med bostäder,
service och gena gångvägar.
En centralt placerad hög byggnad
med specifikt innehåll kan bli en
symbol för områdets samlade
kompetens.

Utbyggd parkering.
Befintlig golfrange riktas om.

Redan planerade studentbostäder.
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örbinder
arken med

Parkeringen kan byggas ut
mot bollplanen.

Utbyggd huvudentré mot entrétorg
annonserar sig mot Kungsbäcksvägen.

Nya mötesplatser och
aktiviteter på innergården.

Skrivsalsbyggnaden
ersätts med modern
undervisningsbyggnad.

Nya studentbostäder.

Ny kafébyggnad vid Valhall
nyttjas gemensamt av campus
och Teknikparken.

Ny byggnad med gym och
omklädnadsrum kopplas till hus 81.

Nya studentbostäder på nuvarande
militärområde.

29

Vision för centrala campus

Huvudentrén byggs ut med reception, uppehållsplatser och utställningsytor
och aktiverar den slutna norrsidan. Ett kraftigt utskjutande skärmtak annonserar
entrén mot Kungsbäcksvägen. Entrétorget binder samman Regementsparkens
mittaxel med huvudentrén och blir en plats för olika evenemang.

Gena, raka gångförbindelser mot hus 45
och Teknikparken.

En ny kafébyggnad vid Valhall kan bli ett
gemensamt lunchställe för HiG och Teknikparken.
Här kan en matbuss angöra och servera snabb
mat. Solig uteplats åt sydväst. Kaféet blir ett
komplement till konferensverksamheten i Valhall
(hus 41).
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Östra innergården har fruktträd, bärbuskar,
grönsaksland och ett orangeri/vinterträdgård.
Lugna soliga sittplatser i norra och östra delen.

Skrivsalsbyggnaden kan på sikt ersättas
med en undervisningsbyggnad, byggd i
symmetrisk u-form.
Södra delen av innergården aktiveras med
klättertorn, utegym, boule, streetbasket och
en utescen vid biblioteket.

Matsalsbyggnaden byggs om för att även
innehålla personalmatsal.

Ny byggnad med gym och omklädnadsutrymmen
kopplade till idrottshallen (hus 81).
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Utvecklingsscenarion
För att hantera en framtid med osäkerhet runt lokalbehovet har två olika scenarion tagits fram:
ett tillväxtscenario och ett scenario med minskat lokalbehov. Tillväxtscenariot hanterar ett ökat
lokalbehov om 20 procent från dagens lokalyta. Scenariot med minskat lokalbehov hanterar ett
minskat lokalbehov om 20 procent samtidigt som byggnaderna runt innergården fortsätter användas av HiG. Syftet är att säkra ett sammanhållet campus.

Tillväxtscenario
Grön markering visar på ytor med utbyggnadsreserver.

Scenario med minskat lokalbehov
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Scenario med minskat lokalbehov
Gul markering visar på byggnader som skulle kunna lämnas vid minskat lokalbehov.
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Bilaga 1 – Projektplan, föreslagna projekt
11. Skrivsalsbyggnaden rivs och ersätts med
		undervisningslokaler

1. Utbyggd huvudentré
2. Bättre gångförbindelse från kasernområdet till
		 hus 45 och Teknikparken

12. Ny bro till Boulognerskogen

3. Parkeringen väster om hus 45 iordningsställs

13. Parkeringen vid bollplanen i öster byggs ut

4. Nytt gym och omklädnadsrum

14. Ny märkesbyggnad vid Stenhammarsvägen

5. Innergårdens yttre miljö

15. Renovering av restaurang och kårlokal

6. Ny entré och kafébyggnad på västra sidan vid Valhall

16. Vinterträdgård

7. Nya studentbostäder i västra delen

17. Moderna pedagogiska miljöer

8. Ny matvarubutik vid Regementsvägen

18. Säkrare cykelvägar mellan HiG, Sätra och centrum

9. Studentbostäder på södra sidan av området
10. Studentbostäder på nuvarande militärområde

1
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6
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4
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Bilaga 2 – Förslag till ny huvudentré

En tydlig huvudentré
Östra entrén möter Kungsbäcksvägen med en glasad utbyggnad, symmetriskt placerad mellan
hus 11 och 21. Det förlängda taket bildar ett skärmtak, som sträcker ut en hand mot samhället
utanför. Ett entrétorg anläggs mellan den befintliga dammen och det nya skärmtaket. Tidigare
kanslihusets frontespis får en nutida pendang vid torgets andra kortsida. Entrétorget dras fram
över Kungsbäcksvägen med en varierad stensättning, som tydligt signalerar sänkt fart och
blandtrafik. Här stannar bussen och taxi får en tydlig adresspunkt. Nära huvudentrén finns plats
för 3 00– 400 cyklar.
Utbyggnaden och Rävhallen utgör ”första mötet” för Högskolan med reception/back office,
utställningsytor och studieplatser. En smal tillbyggnad mot passagen mellan hus 21 och 22
innehåller avfallsrum, förråd och butik. Gården framför västra entrén används även vid godsmottagning och hämtning av avfall. Befintlig lastkaj på västra gaveln kan rivas och kanslihusets
ursprungliga utseende återställas.
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Bilaga 3 – Sammanfattning av strategier
Förutsättningar för en hållbar livsmiljö för människan
 Skapa förutsättningar för en aktiv livsstil
 Fler campusnära bostäder minskar behov av resor, och skapar liv och trygghet på campus
 Fler attraktiva studiemiljöer som möter olika lärostilar och aktiviteter
 Utökad service i anslutning till campus
 Campus som förlängning av ”kulturstråket”
 Stimulera gröna kommunikationer
 Skapa fler miljöer för rekreation
 Utemiljöer som ger ekotjänster, t.ex. frukt och bär
 Effektivt resursutnyttjande och medvetenhet om miljöpåverkan

Tydliga kopplingar till närområdet och till staden
 Fortsatt samarbete runt framtida utveckling av fysiska miljön med Teknikparken
och Gävle Kommun
 Skapa tydliga stråk mellan HiG och Teknikparken
 Använd studentbostäder för att knyta samman HiG med Teknikparken
 Belysta, bredare och tydligt markerade cykelstråk mellan HiG, Sätra och centrum
 Utökad kollektivtrafik mellan HiG och viktiga platser i staden
 Förstärk kopplingen mellan parken och HiG

Tydlig annonsering av Högskolan och dess verksamhet
 Tydlig skyltning till och på HiG
 Tydlig entré som marknadsför HiG mot förbipasserande – ett skyltfönster
 Entrén används som plats för marknadsföring av forskning, utbildning och samverkan
 ”En väg in”-service i entrén
 Utforma inre och yttre miljöer för samvaro så att de återspeglar utbildning
inom arbetshälsovetenskap, industridesign och trädgårdsutformning

Attraktiva mötesplatser på campus
 Utbyggnad genom förtätning – på campus och inom närområdet
 Gemensam visningslokal för HiG och näringsliv
 Skapa fler informella läromiljöer
 Organiserade idrotts- och kulturaktiviteter
 Gemensam service mellan HiG och Teknikparken
 Kultursamarbeten med staden
 Renovering av restaurang och kårlokaler

Gränslös utbildning i tid och rum
 (Utökade) öppettider på campus som möter studenternas behov
 Informella läromiljöer som möter behov från olika lärostilar och läroaktiviteter
 Liknande förutsättningar för distansstudenter och studenter som deltar i undervisning på plats
 Fortlöpande utveckling av den fysiska miljön för att stödja den pedagogiska utvecklingen
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Bilaga 4 – Projektdeltagare
Styrgrupp			
Maj-Britt Johansson, HiG, rektor
Christian Jönsson, Akademiska Hus, fastighetschef
Hans Antonsson, Akademiska Hus, f.d. regiondirektör
Projektledning			
Ulf Forsell, Avdelningen för lokal och service, avdelningschef
Fredrika Nordahl Westin, Avdelningen för infrastruktur, lokalhandläggare
Håkan Englund, Avdelningen för ekonomi och planering, utredare
Per Nilsson, Akademiska hus, fastighetsutvecklare, projektledare

Arbetsgruppen			
HiG			
Thorleif Cederqvist, Akademin för teknik och miljö, ekonom
Bodil Zacharoff, Akademin för hälsa och arbetsmiljö, adjunkt folkhälsovetenskap
Ernst Hollander, Akademin för utbildning och ekonomi, lektor företagsekonomi
Maivor Hallén, Bibl ioteket, bibliotekschef		
Camilla Niss, prorektor med särskilt ansvar för forskningens utveckling
Kaisu Sammalisto, vicerektor hållbar utveckling
Elisabeth Daunelius, Högskolegemensam administration, förvaltningschef
Katarina Hansson Andersson, Saco-S, adjunkt industriell ekonomi
Lena Fernstedt, ST, schema- och tentamenssamordnare
Mikael Forsberg, LF, adjunkt didaktik
Joakim Helmbrant , Avdelningen för kommunikation och samverkan, näringslivssamordnare
Marie Nilsson, arbetsmiljösamordnare, f.d. huvudskyddsombud
Björn Karlsson, Avdelningen för infrastruktur, avdelningschef		
Studenter			
Malin Ögren, Design och träteknik, åk 3
Anders Hällberg, Design och träteknik, åk 3		
Sofia Lagerberg Alfredsson, Gefle Studentkår, studentombud
Eric Persson, Gefle Studentkår, ordförande
Josefin Hallström, Gefle Studentkår, vice ordförande
Externt 		
Lo Lennartsson, Gävle kommun, Samhällsbyggnad, planarkitekt
Tove Elvelid, Gävle kommun, näringslivschef
Hans Tirsén, Tirsén & Aili arkitekter, Luleå, arkitekt
Christian Frisenstam, Akademiska hus, arkitektråd			
Cecilia Öhlén, Gavlefastigheter, fastighetschef
Per-Arne Vahlund, Gavlefastigheter, VD
Stefan Öberg, Norrporten, marknadsområdeschef
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