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RAMBØLL OM UNDERVISNINGBYGG
HVA VIL PÅVIRKE UNDERVISNINGSSEKTOREN FREMOVER?

RAMBØLL
SENTRALE DRIVKREFTER I UNDERVISNINGSBYGG

I dette notatet oppsummerer vi drivkrefter som preger
undervisningssektoren i dag og fremover. Drivkreftene er
identifisert gjennom dokumenter og intervjuer – primært
i universitets- og høyskolesektoren, supplert med
intervjuer fra videregående og grunnskolesektoren.
Vi vil takke de som tok seg tiden til å la seg intervjue og
dele av erfaringer og tanker om tiden vi står i.

Rambøll
Hoffsveien 4
Postboks 427 Skøyen
0213 Oslo
T +47 2252 5903
https://no.ramboll.com

Med dette arbeidet ønsker vi å gjøre det tydeligere hvilke
utviklingstrekk som påvirker samfunnet, og også å gjøre
det enklere å ta noen valg, selv i tider preget med
usikkerhet.
Dersom du har innspill eller spørsmål knyttet til
innholdet, ta gjerne kontakt med oss.
Notatet vil bli oppdatert med vår nyeste innsikt med
jevnlige mellomrom. Neste notat kommer våren 2021.

Rambøll
Oslo, 26. nov 2020

Rambølls misjon er å skape bærekraftige
samfunn der mennesker og natur blomstrer. Vi
skal bidra til en positiv, langsiktig utvikling av
samfunnet, ved å oppfylle våre kunders visjoner
og finne løsninger på deres mest presserende
behov, utfordringer og bekymringer. Vår visjon
er å være et globalt ledende konsulentfirma
som leverer integrerte og bærekraftige
løsninger, for i dag og fremtiden.
Rambøll Management Consulting AS
NO 987 886 609 MVA
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1.

OM Å ØVE PÅ USIKRE TIDER I SIKRE
OMGIVELSER

«Fall i norsk oljepris!? Nei, det er totalt usannsynlig!»
Sitatet overfor kommer fra en person i en vestlandskommune våren 2014.
Vi hadde samlet aktører fra kommunen, politikere, næringslivet og
frivilligheten for å skissere fremtidsutviklingen for kommunen i et
scenarioprosjekt. På dette tidspunktet var oljenæringen fortsatt en trygg
plattform i norsk økonomi. Likevel ble vi enige om å lage fremtidsbilder
både med og uten olje som dominerende næring.
Noen få måneder etter at scenarioprosjektet var levert, begynte næringen å
stenge ned og folk måtte sies opp – nettopp på grunn av fall i oljeprisen.
Tross antagelsene om usannsynlige utviklinger, var den nevnte
vestlandskommunen forberedt.
Gjennom flere år har vi øvd med aktører i stat og kommune på hvordan vi
kan forberede oss på usikre tider. Vi har sammen undersøkt hvilke
utviklingstrekk i samfunnet som påvirker oss, men som vi ikke
nødvendigvis kan påvirke tilbake, og hvordan vi kan forberede oss på dette.
Fra og med 12. mars 2020 har vi som samfunn stått i en større grad av
usikkerhet enn det vi har vært vant med gjennom mange år. Vi opplever
økt interesse og engasjement for scenarioplanlegging. Et viktig grunnarbeid
inn i det å forstå fremtiden handler om å forstå drivere som preger
samfunnet.
I dette notatet kan du lese om oppdaterte drivkrefter som påvirker
undervisningsbygg i dag og tiden fremover.
God lesning.
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Hva er drivkrefter?
Drivkrefter er utviklingstrekk i samfunnet som påvirker oss, men som
vi ikke nødvendigvis kan påvirke tilbake. Dette kan f.eks. være
økonomisk nedgangstid – det påvirker oss som enkeltindivider og
organisasjonene våre, men vi kan ikke bestemme oss for at nå skal vi
ha en sunn, vedvarende økonomisk oppgangstid. Drivkrefter er noe
mer enn nyheter og midlertidige trender. En grei huskeregel er at du
ikke kan håndhilse på en drivkraft.
Gjennom å bli kjent med drivkreftene tvinges man til å flytte blikket fra
seg selv og sin organisasjon, til å se på samfunnet og helheten. Målet
er ikke å spå fremtiden, men forstå i hvilke retninger drivkreftene kan
føre samfunnet.
Hva er scenarioplanlegging?
Ønsker du å lære mer om drivkrefter og hvordan dette
benyttes inn i scenarioplanlegging, kan du lese mer i eget
notat tilgjengelig på Rambølls nettsider.

PESTEL-rammeverket som verktøy
En måte å identifisere og sortere drivkrefter på, er
gjennom PESTEL-rammeverket. PESTEL er (engelsk)
forkortelse for de seks store drivkraftområdene:
politikk, økonomi, sosial, teknologisk, miljømessig
og legalt. PESTEL kan hjelpe oss med å identifisere
drivkrefter innenfor flere områder enn de vi normalt
tenker på. I tillegg bidrar det til å tydeliggjøre
drivkreftene når vi jobber med dem. De fleste
drivkrefter er likevel påvirket av flere av områdene i
PESTEL.
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2.

FRA KORTSIKTIGE ENDRINGER TIL LANGSIKTIG
PLANLEGGING AV UNDERVISNINGSBYGG
En sentral problemstilling i planlegging og realisering av undervisningsbygg 1 i Norge er
at vi tenker for kortsiktig innenfor et system som er rigid og tar lang tid å endre.

«Vi tenker for kort når vi bygger, og vi endrer byggene
for raskt»
Sitatet over peker på et kjerneproblem i dagens byggeprosesser som flere av informantene har
trukket frem: planleggingen av undervisningsbygg skjer i et system som er rigid og tar lang tid å
endre. Dagens praksis oppleves fordyrende og gjør det f.eks. vanskelig å imøtekomme kravene
om mindre Co2-avtrykk.
Vi ser at utdanningssektoren er i endring. For å imøtekomme fremtidens undervisningsbehov er
det særlig to utviklingstrekk vi vil fremheve. Dette handler om økt vektlegging av læring og
tverrfaglighet – dette utdyper vi på neste side under sosiale drivkrefter.
Særlig under COVID-19 har vi som samfunn og enkeltmennesker hatt en enorm økning i bruk av
digitale plattformer, også i undervisningssammenheng. Men undervisning handler om mer enn å
tilegne seg ny kunnskap: undervisning er også en sosial arena for relasjonsbygging og personlig
utvikling. Et spørsmål vi stiller oss er hva den utstrakte digitale bruken gjør med kulturen blant
studenter, elever og ansatte i undervisningssektoren. Vi spør oss også om «pendelen vil snu» og
at vi vil ta tilbake det sosiale og fysiske med full kraft når smittevernrestriksjonene etter hvert
avtar.
Av mer kortvarige utfordringer hører vi at en god del nye prosjekter er satt på vent. Det oppleves
å være en digital barriere å ta fatt på mer kreative prosesser som gjerne skjer i tidligfase i
byggeprosjekter. På litt lengre sikt kan dette bety et midlertidig etterslep i byggenæringen.
Mange informanter trekker frem at når det gjelder planlegging av nye undervisningsbygg har det i
mange år vært en stor utfordring at mange ansatte ønsker og forventer cellekontor, noe som går
på tvers av nasjonale krav til færre kvadratmeter i offentlige kontorbygg. Vi hører av intervjuene
at særlig i universitetssektoren er det en sterk forventning til cellekontor, både hos unge og mer
erfarne akademikere, noe som peker mot en vedvarende interessekonflikt på dette området.
De nevnte utfordringene og problemstillingene handler om det vi ser her og nå, men som ikke
nødvendigvis kan defineres som tydelige utviklingstrekk. På neste side kan du lese mer om noen
av de drivkreftene vi mener vil påvirke undervisningsbygg i årene fremover.

1

I notatet defineres undervisningsbygg som samtlige bygg knyttet til undervisningssektoren inkludert undervisning, kontorer og fellesområder.
Notatet fokuserer primært på universitet- og høgskolesektoren og videregående.
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3.

HVILKE DRIVKREFTER PÅVIRKER
UNDERVISNINGSBYGG I DAG?
3.1 Hva vil påvirke oss fremover?
Ved å se på historisk utvikling og tunge utviklingstrekk som driver
samfunnsutviklingen, vil man kunne si noe om drivkrefter som med stor
sannsynlighet vil være med på å prege undervisningsbygg i årene fremover. Disse
oppsummeres i det følgende:

SOSIALE: Fra tradisjonell undervisning til mer læring
Tradisjonelle undervisningsformer i store aulaer og klasserom erstattes med økt
grad av læring gjennom gruppearbeid og praksis. Denne utviklingen gjelder både i
høyere utdanning og i grunnskole og videregående. Den nye praksisen i
undervisningssektoren skaper nye behov i byggene. Fellesområdene, som
tradisjonelt har vært benyttet som områder til adgangsaktivitet og pauser, blir
viktigere og brukes i dag i undervisningsformål.

Fra domeneeksperten til mer tverrfaglighet
Hva vi utdannes til, ser også ut til å endres. Samtidig som vi skal ha mer
spisskompetanse og domeneekspertise, etterspørres også en økt grad av
tverrfaglighet av både studenter, elever, samt arbeidsmarkedet. Dagens student
vil i større grad sette sammen sin egen timeplan på tvers av fagretninger og på
tvers av institusjoner. Økt bruk av digitale undervisningsplattformer har gjort
internasjonale universiteter langt mer tilgjengelig for studentmassen, uten at de
må flytte til et nytt sted.

Flere tar høyere utdanning
Vi tilbringer flere år på skolebenken enn tidligere. Samtidig ser vi at det er flere
som tar deltidsstudier ved siden av jobb og gjennomsnittsalderen blant studenter
i høyere utdanning er økende.

5

Rambøll – Sentrale drivkrefter i undervisningssektoren november 2020

MILJØMESSIG: Økt vekt på funksjon og flerbygg
De siste årene har planlegging av nye
bygg handlet mindre om såkalte
signalbygg, og mer om funksjonalitet.
Kommunal sektor er også i økende
grad opptatt av flerbruk av offentlig
bygg, noe som skaper nye
forventninger til bruk av
undervisningsbygg utenfor tradisjonell
åpningstid/skoletid, samt deling av
lokaler på tvers av sektorer. Dette er i
tråd med målene om å bygge færre
nye kvadratmeter.

JURIDISK:

Økt kompleksitet i kravene til bygg
Det grønne skiftet er på full fart inn i bygg- og eiendomssektoren
gjennom økte forventninger og krav i byggeprosjekter til gjenbruk
og sirkulær økonomi. Byggene skal samtidig ivareta
samfunnsbyggende elementer og universell utforming, og ha en
fleksibilitet som imøtekommer endringer i funksjon over tid. En
sektor med mange eldre og verneverdige bygg vil ha behov for
oppdatert bevarings- og rehabiliteringskompetanse.

ØKONOMISK: Mindre nasjonale midler fremover
Utviklingen i velferdsstaten knyttet til økonomisk
nedgang i stat og kommune vil få ringvirkninger for
stimuleringsmidler og statlig støtte, og det vil bli
mindre nasjonale midler til byggeprosjekter og
vedlikehold fremover. Lavere investeringer vil
påvirke mulighetsrommet for undervisningsbygg,
herunder kunne gi høyere driftskostnader i årene
fremover.
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POLITISK: Desentralisert modell for ivaretakelse
av undervisningsbygg
Ivaretakelse av undervisningsbygg er
beholdt i en desentralisert modell i Norge.
Det er i dag opp til institusjonene,
kommunene og fykeskommunene selv å
sørge for drift og ivaretakelse av
byggene. Tidligere nasjonal
rådgivningstjeneste for
undervisningsbygg har blitt lagt ned og
en nylig drøfting av mulighetene for
sentralisering ble ikke vedtatt.

TEKNOLOGISK: Økt digitalisering
Det er økende bruk av digitale
plattformer i undervisningen. Særlig i
lys av COVID-19 er det økt bruk av
hybrid-løsninger i
undervisningssammenheng, hvor noen
deltar fysisk og noen digitalt.

Økt bruk av sensorteknologi gir
bedre data for planlegging
Teknologien øker mulighetene for å få god statistikk over bruk av
bygg. Sensorer kan samle statistikk knyttet til bruk av klasserom,
fellesarealer, toaletter og grupperom m.fl. for å bedre forstå hvor
ofte og lenge ulike rom blir benyttet. I forlengelsen av dette vil
man kunne gjøre bedre analyser av fysiske/bygningsmessige
behov fremover.
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4.

HVA MÅ VI VÆRE SÆRLIG
OPPMERKSOMME PÅ I TIDA FREMOVER?
For å lykkes med bærekraftige løsninger og bærekraftsmålene til FN, hvor
både god utdanning og bærekraftige byer og samfunn er sentralt, må
planleggingen av undervisningsbygg i større grad ta hensyn til endrede
funksjoner og behov i undervisningen i årene fremover.
Ser vi på undervisningen, ser vi at tradisjonell undervisning blir erstattet
med et økende fokus på læring. Vi kan si at elever og studenter i mindre
grad bare ser og hører, men at de også gjør. Læring skjer i kortere
intervaller, både daglig og i mer langsiktig perspektiv. Det sies at vi aldri
er utlært og at vi stadig må fornye oss. Dette gjelder oss som
enkeltpersoner, men også våre byggeprosesser og enkeltprosjekter.
I møte med økte juridiske krav til miljømessige løsninger, sosiale
forventninger om god funksjonalitet og økt fleksibilitet i bygg, samt
knappere offentlige økonomiske rammer, vil nye og innovative løsninger
være både forventet og etterspurt. I en sektor som fortsatt er
desentralisert i Norge vil deling av ideer, innsikt og erfaringer på tvers
være særlig viktig.
Vi håper at Rambøll kan være en viktig bidragsyter og samarbeidspart i
undervisningssektoren i årene fremover.
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5.

RAMBØLLS TILNÆRMING
Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel &
byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting.
I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 15 kontorer. På verdensbasis har vi
totalt 15 500 medarbeidere, lokalisert i 35 land.
Fremtidsrettede løsninger
I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger, som skal gi rom for
vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre
tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.
Kreativitet og innsikt – vår måte å skape nye ideer på
Løsningene våre er helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten til de som jobber her
samt dialogen vi har med våre kunder daglig. Et prosjekt hos oss vil aldri være likt et annet. Vi
har metoder, fag og kompetanser som står fast, men kombinasjonen av disse byggesteinene vil
tilpasses hvert behov og prosjekt.

Rambøll er en sterk tilhenger av FNs
bærekraftsmål
Vi bidrar til alle de 17 bærekraftsmålene, og de danner
grunnlaget for selskapets strategiske retning. Våre
prosjekter, markeder og metoder skal bidra til å oppnå
de globale ambisjonene for hver av disse målene i
praksis.
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5.1

Hvem er vi?

Rambøll har mange kompetanse. Tilknyttet notatets tematikk vil vi særlig trekke frem følgende:

Hanne Holden Halmrast
hold@ramboll.com

Pål Helge Holum
paal.holum@ramboll.no

Hege Hellvik
hege.hellvik@ramboll.com

Jobber med
evaluering, analyse
og utredning innen
barnehage-, skoleog
utdanningsområdet

Jobber med
prosjektledelse,
konstruksjonsteknikk
innen
undervisningbygg

Jobber med
scenarioutvikling og
behovsutredning
tidligfase bygg
(samfunnsgeograf)

(sivilingeniør)
(statsviter)

Ta gjerne kontakt hvis du vil høre mer.
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6.

RAMBØLLS BIDRAG TIL EN HELHETLIG OG
BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING
Rambøll er historien om to dyktige ingeniører som gjennom sitt sterke
engasjement, sin kunnskap og holistiske filosofi, bygget opp virksomheten som
siden har vært med å prege samfunnsutviklingen i Danmark og også i Norge. Våre
grunnleggeres bevisste holdning til etisk forretningsdrift og en helhetlig og
bærekraftig samfunnsutvikling er ført videre og preger i dag vår identitet, verdier
og måten vi leverer våre tjenester på.

Rambøll, slik vi kjenner det i dag, er en direkte videreføring av selskapet som
våre grunnleggere startet sammen. Børge Johannes Rambøll og Johan Georg
Hannemann etablerte "Rambøll & Hannemann" i 1945. De to var kolleger ved
Danmarks tekniske universitet (DTU).
Det lille ingeniørkontoret la grunnen for det Rambøll vi kjenner i dag. Et
prinsippfast selskap med klar og tydelig filosofi. Den høye etiske standarden,
ansvarsbevisstheten overfor samfunnet og glade og tilfredse ansatte er fremdeles
nøkkelelementer i Rambølls forretningsmodell. En standard som vi i Rambøll
strekker oss etter hver dag og i hvert et prosjekt.
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