
Campus 
Vestfold

• Største campus i HSN

• HSN blir universitet 
Universitetet i 
SørøstNorge (USN)

• Ca 5000 studenter

• Ca 600 ansatte

• Forskningspark

• Brannsimuleringsanlegg

• Idrettsbygg og 
svømmehall

• 250 studentboliger

• Nytt velferd-senter og 
160 student-boliger er 
under bygging



Universitet i SørøstNorge
Campus Vestfold

• Regionen har et stort potensiale for verdiskapning knyttet til et nytt universitet 

• Vi er en del av gode FOU-nettverk, både internt i Vestfold, regionalt og 
internasjonalt.

• innovasjons- og FoU-aktiviteten er over landsgjennomsnittet og voksende. 
Vestfold har høyest vekst av alle fylker de siste 10 årene. FoU-aktivitet en er 
særlig høy i næringslivet. 

• USN gir tilgang på regional høyere utdanning og forskning, i stor grad koblet til 
sterke næringsmiljøer i regionen. 

• Forskningsparken – Vestfold Innovation Park – på Bakkenteigen kobler USNs og 
næringslivets forsknings- og innovasjonsaktivitet og styrker grunnlaget for vekst 
både i eksisterende bedrifter og gjennom nyetableringer. 

• Vi er knyttet til nasjonale programmer som NCE, Arena og VRI. Vi har blant 
annet bygget innovasjon- og utviklingskompetanse gjennom VRI som kan brukes 
videre og over føres til andre innsatsområder. 



Campus Vestfold

• Regional plan for verdiskapning og innovasjon går inn for et 
målrettet samspill med USN. 
• USN er regionens viktigste redskap for høyere utdanning, FOU og 

innovasjon. 
• Samspillet med USN skal styrkes og USN skal støttes i en spisset satsing 

på Vestfolds kjerneteknologier og grønn vekst

• RPBA har pekt ut campus Vestfold som et av to særlig viktige 
regionale næringsområder. 
• Campus Vestfold er pekt ut fordi det er viktig for teknologi og 

forskningsbasert næringsutvikling knyttet til høgskolemiljøet.

• Fylkesutvalget 8.6.2018
• Bakgrunnen er et behov for bedre helhetlige løsninger til/fra campus, 

blant annet til nye Horten stasjon og for å opprettholde 
attraksjonskraften ved campus Vestfold

• Fylkesrådmannens innstilling legger tilgrunn at finansiering av 
trafikkanalysen er å bidra til at Campus Vestfold videreutvikles som et 
regionalt utviklingsområde med betydning for hele Vestfold.



Hvorfor ny veg til campus Vestfold 

• Et universitet har et stort potensiale for verdiskaping og 
næringsutvikling. Det er viktig for regionen å utnytte dette 
potensialet.

• Det kom ikke jernbanestasjon på campus – må finne andre 
løsninger

• Ny veg mot nord til stasjon og E18 er helt nødvendig for 
USN og kunnskapsbasert næringsutvikling

• Campus Vestfold i konkurranse med andre campus i USN.

• Drammen og Porsgrunn har jernbanestasjon like ved 
campus. 

• Rekruttering er viktig for USN 

• Sikkerhet og beredskap gjør det også nødvendig med en ny 
inn og utkjørsel



Kommune-
planens 
arealdel

• Kommunepl
anens 
arealdel 
vedtatt i 
2015

• Ny rullering 
i 2018
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Kostnadsberegningene er foretatt på grunnlag av erfaringstall, løpemeterpris og 
gitt på dette planstadiet med en usikkerhet på +/- 40 %. Enhetsprisene er basert på 
normale grunnforhold uten spesielle stabilitetstiltak. Ved videre prosjektering må 
det foretas grunnundersøkelser og tiltak beskrives.




