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Projektorganisationen har sammanställt och sorterat bland alla idéer som kommit in från 
workshops och webbformulär. Projektledningen utreder nu följande områden utifrån vision 
och målbilder:

• Ett samlat och integrerat campus
• Bostäder på campusområdet  
• Mötesplatser och studieplatser för ett levande och tillgängligt campus (informella 

lärmiljöer)
• En tydlig och välkomnande huvudentré. Samt tydliga orienteringsskyltar.
• Arbetsplatser/kontor och mötesrum som möjliggör ett hållbart och effektivt utnyttjande
• Moderna och flexibla lärmiljöer som skapar bästa förutsättningar för undervisning – i fysisk 

& digital miljö
• Inspirerande och gröna utemiljöer som skapar aktivitet, avkoppling och möten
• Hållbara kommunikations- och parkeringsmöjligheter
• Campus Integrerat med stadskärnan
• Extern verksamhet på campusområdet
• Långsiktig områdesplan för helheten
• Minskad klimatpåverkan

Nuläge



Områden som utreds internt Uppdragsbeskrivning Ansvarig

Mötesplatser och studieplatser för ett levande och 
tillgängligt campus (informella lärmiljöer)

Ta fram ett underlag för hur vi på bästa sätt kan skapa 
mötesplatser, studieplatser, i enlighet med campusvision och 
effektmål.  

Thomas Winman

Arbetsplatser/kontor och mötesrum som möjliggör ett 
hållbart och effektivt utnyttjande

Utreda och ta fram ett underlag på hur vi på bästa sätt kan 
organisera  arbetsplatser/kontor för ett effektivt och hållbart 
utnyttjande i enlighet med campusvision och effektmål.

Åse Boman

Moderna och flexibla lärmiljöer som skapar bästa 
förutsättningar för undervisning – i fysisk & digital miljö

Ett arbete med att ta fram en utbuds- och digitaliseringsstrategi 
pågår och ska vara klart i slutet på juni. Därefter kan arbetet med 
att utreda och ta fram förslag på lärmiljöer påbörjas.

Thomas Winman

En tydlig och välkomnande huvudentré. Utreda hur Högskolan Väst kan få en tydlig och välkomnande 
huvudentré och mötesplats där man får information, hjälp och 
möter vår verksamhet. Frågan innefattar även en plan för hur vi 
gör med Restaurang Västan och restaurang/café på campus.

Thomaz Birgerson

Minskad klimatpåverkan Utarbeta mål och strategier för hållbar utveckling av resurs- och 
energiförbrukning.

Thomaz Birgerson



Områden som utreds i samverkan Uppdragsbeskrivning Ansvarig

Inspirerande och gröna utemiljöer som skapar 
aktivitet, avkoppling och möten

Utreda hur campusområdet kan göras grönare och mer levande 
genom att skapa  miljöer för aktivitet och möten, i enlighet med 
campusvision och effektmål. Lämna förslag på alternativa 
lösningar.

Thomaz Birgerson

Hållbara kommunikations - och 
parkeringsmöjligheter

Utreda kommunikationssituationen och tillgången till parkering av 
bilar och cyklar på campus. Ta fram förslag på hållbara  
kommunikations- och parkeringsmöjligheter för Högskolan Västs 
personal, studenter och gäster. 

Johan Bengtsson

Campus integrerat med stadskärnan Utreda och definiera delprojekt utifrån frågeställningen: hur gör vi 
campus och stadskärnan mer integrerade?

Johan Bengtsson

Extern verksamhet på campusområdet 1. Utreda vilken typ av externa aktörer/ näringsidkare som genom 
att finnas på campusområdet skulle bidra till ökad service, aktivitet 
och ett mer levande campus.

2. Utreda vilka samverkanspartners som genom att finnas på 
campusområdet skulle bidra till att stärka högskolans samverkan, 
utbildning och forskning. Och på så sätt stärka högskolans AIL-
profil som landets ledande högskola inom AIL.

Li Lejerstedt

Långsiktig områdesplan för helheten Ta fram en plan för möjlig utveckling i enlighet med vår 
gemensamma målbild (campus, centrum, "studentstaden").

AndersTorslid

Ett samlat och integrerat campus Utreda möjligheter att flytta forskningsverksamheten från PTC till 
campus, helt eller delvis. Identifiera för- och nackdelar samt 
förutsättningar och konsekvenser, som ska diskuteras med berörda 
parter/intressenter. Lämna förslag på lösning/lösningar.

Per Nylén

Bostäder på campusområdet  Utreda möjligheter att nyttja befintliga byggnader inom 
campusområdet alternativt bygga nytt. Lämna förslag på tänkbara 
lösningar.

Anders Torslid/Urban Blom



Frågan om ett samlat och integrerat campus och eventuell flytt av PTV till campus är en 
fråga som berör och som också påverkar flera av de andra punkterna som utreds. 
Per Nylén hämtar just nu in synpunkter från våra intressenter.

Det finns i huvudsak tre skäl till att vi inom ramen för campusprojektet, beslutat att 
utreda fördelar, nackdelar och förutsättningar för flytt av hela eller delar av vår 
forskningsverksamhet (PTV) vid PTC, till Campus:

• Möjligheten att skapa en sammanhållen, stark och internationell forskning och 
utbildningsmiljö där utbildning, forskning är integrerade 

• Möjligheten att skapa en bättre interaktion mellan studenter, lärare och forskare där 
studenter och samarbetspartners får ökad delaktighet i forskningsverksamheten

• Möjligheten att öka antalet tvärdisciplinära projekt med övriga institutioner

Status: Utredning samlat campus



Bostäder på campus skulle betyda oerhört mycket för att utveckla ett mer levande 
campus och en mer levande stadskärna. Attraktiva studentbostäder är också viktig för 
den strategiska satsning som vi nu gör på internationell rekrytering. Innan sommaren 
kommer vi förhoppningsvis att ha ett inriktningsbeslut.

Kraftstaden, Eidar och Samhällsbyggnadsförvaltingen utreder för närvarande om 
befintliga byggnader på campusområdet kan göras om till bostäder eller om det finns 
förutsättningar att bygga nya bostäder på området. 

Status: Bostäder på campus



Alla idéer kräver inte utredning och dessa ”frukter” plockar vi direkt: 

• Mer grönska i våra lokaler. 
• Studieytor får fräscha anpassade möbler. 
• Vi fräschar även upp studentpentryn.
• En ny modell för lokalbokning för att förbättra nyttjandet av våra 

föreläsningssalar är på gång.

”Lågt hängande frukter”



Har du idéer och tankar hur du vill ha campus i framtiden?

Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter via formuläret som ligger 
kvar fram till sommaren:
https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/campusutveckling/

Idéinsamling fram till sommaren

https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/campusutveckling/
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