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Notat 

Til:  Fakultetene, Eiendomsavdelingen, Campusservice 

Kopi til:  

Fra: Rektor v/økonomi- og eiendomsdirektøren 

Signatur:   

Samlokalisering etter fusjon 

 

På grunnlag av forslag fra oppnevnt styringsgruppe, etter behandling i Arbeidsmiljøutvalget, 
drøftinger i dekanmøte og drøftinger i SESAM vedtar rektor at følgende prosjekter skal 
startes opp gjennom prosjektering og påfølgende byggearbeider/bygningsmessige 
tilpasninger: 

 

• Indecol flyttes til «Oppredningen» 

• 5 nye laboratorier for NV-fakultetet 

• Nytt felleslaboratorium i «Oppredningen» for teknologifakultetene 

• IE disponerer 4 etg. i A-blokka Realfagsbygget + IT Syd + (deler av) Høgskoleringen 
3 + Sentralbygg 1 9 etg + Elektro D+B2, 4. etasje 

• Campusservice fagområde bygg flyttes til NHL (Valgrinda) 

• Lærerutdanning (ILU) og Fellesadministrative enheter lokaliseres til Kalvskinnet 

 

Det forutsettes at leide arealer på Moholt ikke skal brukes etter leieavtalens utløp 2021. 

 

Rektor legger følgende forutsetninger til grunn for det videre planleggingsarbeidet for 
Kalvskinnet: 

 ILU disponerer CK1(Akrinn), CK2, evt. også deler av Gunnerus gt. 1 (til 
cellekontorer)  

 Fellesadministrasjonen disponerer deler av Gunnerus gt. 1, Sverres gt. 10, deler av 
CK1 (Akrinn) 

 Premisser for etablering av arbeidsplasser ILU: 

o Ikke bygge om teamkontor til cellekontor i Akrinn 

o Ikke bruke plan 5 og 6 i Akrinn  

o Evt. bygge om undervisningsareal til arbeidsplasser i Gunnerus gt. 1 hvis behov 
for flere cellekontor. 
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Rektor legger følgende forutsetninger til grunn for det videre planleggingsarbeidet for 
Gløshaugen: 

 

 Simulering som er gjort viser at all undervisning har nødvendige rom, med samme 
ramme som før mht. innenfor ordinær arbeidstid og utenfor arbeidstid (etter 16.00). 
Dette siste berører ca. 100 av 1700 hendelser, noe som også er tilsvarende i dag.  

 Noen kollisjoner kan oppstå gjennom at studenter ikke kan være på to steder 
samtidig. 

 Det vil være mindre slakke til konferanser, møter, EVU osv. på Gløshaugen. 

 Det vil være tilstrekkelige muligheter for studentarbeidsplasser for bachelor-
oppgaver (6. semester teknologi) 

 

Disse momentene ligger til grunn for de vedtak rektor gjør nå om arealdisponeringer, jfr. 
punktene over. 

 

Det forutsettes at TTO forblir i nåværende lokaler i KB1. 

 

Gjennomføring neste fase 

 

Detaljplanlegging/romprogrammering m.v. utføres av berørte fakulteter i samarbeid med 
Eiendomsavdelingen og Campusservice. Eiendomsavdelingen skal ha et koordinerende 
sluttansvar. Oppgaven fordeles slik: 

 

Prosesser Gløshaugen   

– IE- fakultetet 

– IV-fakultetet 

– NV-fakultetet 

og Kalvskinnet   

– SU-fakultetet 

 

Det forutsettes at arbeidet tar utgangspunkt i de leveranser som er gjort av det enkelte 
fakultet tidligere i år, men med nødvendige endringer som følger av rektors vedtak gjengitt 
over. Det bes om arbeidet gjøres innen 01.10.2017.  Eiendomsavdelingen vil bistå i 
arbeidet løpende. Kontaktpersoner er 

 

Kalvskinnet:  Anne Simonsen 

Gløshaugen:  Nils Jørgen Moltubakk 

 

Medvirkning og medbestemmelse ivaretas av fakultetene og avdelingene, med 
medbestemmelse i respektive LOSAM.  
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Rektor legger opp til følgende framdrift av arbeidet i inneværende år: 

 

 September: (dette notat) 

 overordnede rammevedtak for Gløshaugen og Kalvskinnet: arealdisponeringer 

 

Oktober:  

 detaljert plan for ILU Kalvskinnet 

 tidl Innovasjonssenter Gløshaugen 

 institutt for allmennfag 

 

Desember:  

 detaljert plan for Gløshaugen 

 detaljert plan for Fellesadministrasjonen 

 

Dette vil legge grunnlag for oppstart av byggearbeider mv. fra januar 2018.  

 

 

***** 


