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Møtereferat
Til stede: Frank Arntsen, Jens Petter Nygård, Geir E.D Øien, Olav Bolland, Øyvind Gregersen,
Torberg Falck, Lindis Burheim, Arvid Eriksen Skjervik, Merete Kvidal (fra 13:30)
Kristoffer Torbjørnsen, Ronny Kjeldsberg, Tanja Mathiesen, Kirsti Klokkerhaug
(referent)
Forfall:

Monica Rolfsen

Gjelder:

Møte i styringsgruppen for Samlokaliseringsprosjektet

Møtetid:

22.08.2018 13-14

Møtested: Hovedbygningen, møterom 101

1. Status framdrift og videre prosess
Prosjektleder Jens Petter Nygård gikk gjennom status og framdrift ifht. gjennomføring av
rektorvedtak fattet etter styringsgruppemøtet 16.05.2018. (sett inn lenke til forrige referat)
Status:
 Igangsatte flyttinger av teknologimiljøer til Gløshaugen, planlagt ila sommeren 2018, er i
rute og blir gjennomført etter planen.
 Samling av Lærerutdanningen er i rute. Flytter i desember 2018.
 Verkstedteknisk (Maskin og logistikk) er i rute. Planlegging er på plass og møter med
instituttene er gjennomført. Flytter i desember 2018.
 Nybygget på Valgrinda er i rute og kontrakt signert. Ferdig ila sommer 2019.
 Flytting av Samfunnsøkonomi til HHiT (Rustbygget) blir forsinket pga. at
Tannhelsetjenestens nye lokaler er forsinket med 1,5 mnd. Innflytting i februar 2018.
 Midlertidig flytting av avdeling for studieadministrasjon til Moholt skjer i januar 2019.
Videre prosess:
 SESAM og AMU støttet forslag om utsettelse av øvrige flyttinger.
 Konsekvenser av utsettelser ble gjennomgått i møtet (s. 6 i vedlagte presentasjon)
 Resten av prosjektet vil ses i tett sammenheng med Campusprosjektet. Prosjektdirektør for
Campusutvikling er nå medlem i styringsgruppen.
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Oversikt over hovedaktiviteter for 2018-2019 ble lagt fram i møtet (s. 5 i vedlagte
presentasjon)
Prosjektadministrasjonen blir styrket med prosjektutvikler, organisasjonsutvikler,
kommunikasjonsressurs og studieadministrativ ressurs for gjennomføring av fase 1.

Vedtak: Styringsgruppen tar statusrapporteringen til orientering.

2. Risikovurdering
Prosjektleder gikk gjennom tabell for risikovurdering (s.7 i vedlagte presentasjon) og innspill fra
styringsgruppen ble notert.
Tema som ble berørt:
 Skolelab – hensiktsmessig plassering/samlokalisering er under vurdering
 Kunstfagrom – starter prosess med kartlegging over sommeren.
 Kontorsituasjonen ved Akrinn: Kontorsituasjonen er ikke optimal. 4-manns-kontorene blir
for trange. Vil bli ytterlige behov ved flere ansettelser framover
Oppfølging:
Ligger utenfor samlokaliseringsprosjektet. Eiendomsavdelingene koples på for å finne
hensiktsmessige løsning innenfor rammen av bygget. Arealrammer øker med øking av
ansatte

Vedtak: Styringsgruppen tar informasjon om månedlig risikovurdering til orientering.

Vedlegg:
Notat av 19.06.18
Presentasjon - Samlokalisering etter fusjon
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Sakliste
1. Status framdrift og videre prosess
2. Risikovurdering

1. Status framdrift og videre prosess
Styringsgruppas forslag til revidert fremdriftsplan, vedtatt i styringsgruppemøtet 16. mai, ble etter
behandling i SESAM 8. juni besluttet av Rektor slik som den ble foreslått. Som del av dette ble det
også besluttet at Avd. for studieadministrasjon lokaliseres midlertidig på Moholt fra januar 2019.
Den reviderte fremdriftsplanen legges til grunn for det videre arbeidet.
Pågående prosjekter som gjennomføres
De planlagte ombyggingene for elektrofagene, fornybar energi og allmenn på Gløshaugen sluttføres
i juli og august. Det samme gjelder ombyggingene for flytting av undervisningsarealer og
studentarbeidplasser for Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap fra Høgskoleringen 3 til
Realfagbygget A-blokka. Flyttingene har startet og blir ferdige medio august 2018. All
undervisning for disse vil foregå på Gløshaugen fra medio august.
I juli starter ombyggingene for flyttingen av lærerutdanningen fra Moholt til Kalvskinnet (Gunnerus
gt. 1 nord). Arealene blir innflyttingsklare til desember 2018.
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Kontrakt med entreprenør om bygging av nytt laboratoriebygg for Inst. for geovitenskap og
petroleum (geologi og bergteknikk) og Sintef ble signert i mai. Bygget ferdigstilles sommeren 2019.
Det arbeides videre med planlegging av ombygginger for instituttet i PTS1/PTS2 på Valgrinda.
Flytteplanleggingen for deler av Inst. for maskinteknikk og produksjon (maskin og logistikk) fra
Kalvskinnet til Gløshaugen og Inst. for samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen pågår
nå. Begge flyttingene planlegges gjennomført i forbindelse med årsskiftet 2018/2019. Flyttingen av
samfunnsøkonomi er blitt forsinket med ca 2. mnd.
Statsbygg har, som byggeier, også igangsatt ordinær rehabilitering av Retorten på Kalvskinnet. I
den forbindelse bygges det nye studentarbeidsplasser for å øke kapasiteten på Kalvskinnet. Det
etableres også nye arealer for Newton-rommet i Retorten da Newton-rommet må ut av sine
nåværende arealer i Gunnerus gt. 1- sør.
Prosjekter som vurderes utsatt i inntil ett år – videre framdrift
Vedtaket om utsettelse berører følgende enheter:





IV-fakultetet: Bygg og miljø, Program for Industriell økologi
NV-fakultetet: Materialteknologi, Matvitenskap (utredes)
IE-fakultetet: Datateknikk og informatikk
Fellesadministrative avdelinger: Økonomiavdelingen, IT-avdelingen, Avdeling for
studieadministrasjon, Avdeling for dokumentasjonsforvaltning, HR- og HMS-avdelingen (flytting
internt på Kalvskinnet)

Samlokaliseringsprosjektet har tett dialog med Campusprosjektet om avklaringer knyttet til fysisk
plan og videre avklaring av arealkonsepter. Det forventes at de første signalene rundt hvilke
bygninger som kan bli berørt at den langsiktige campusutviklingen kommer i løpet av september
2018. Det er også forventet at det kommer avklaringer knyttet til arealkonsepter tidlig høsten 2018.
Basert på informasjonen over vil samlokaliseringsprosjektet legge opp til at styringsgruppa i
september/oktober behandler:
 revidert fremdriftsplan for gjennomføring av de gjenstående prosjektene
 arealramme, kostnadsspenn og arealkonsepter for den videre konseptutvikling
Resten av høsten 2018 settes av til gjennomføring av brukerprosesser og konseptutvikling for de
prosjektene som blir besluttet videreført. Oppdatert grunnlag til styringsgruppen for beslutning om
oppstart forprosjekt kan da legges fram ved årsskiftet 2018/2019.
Våren 2019 er det planlagt å utarbeide forprosjekt for de prosjektene som besluttes videreført. Dette
vil danne grunnlag for beslutning i styringsgruppen om oppstart detaljprosjektering og
gjennomføring.
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Fellesadministrasjonen til Kalvskinnet
De utflyttingene fra Kalvskinnet i 2018 frigjør store deler av Gunnerus gt. 1 sør og hele Sverres gt.
10. Noe av dette frigjorte arealet planlegges brukt til å etablere arbeidsplasser i Gunnerus gt. 1 sør,
4. og 5. plan og i Sverres gt. 10, 2.–4. etasje. Vurderingen er at dette kan gjennomføres uten at det
oppstår kapasitetsproblemer på undervisningsrom når lærerutdanningen flytter fra Moholt til
Kalvskinnet.
Statsbygg, som byggeier, skal gjøre ombyggingene for NTNU. De planlegger å starte
programmering og prosjektering i løpet av senhøsten 2018. Det er derfor igangsatt
organisasjonsprosesser med de avdelingene i fellesadministrasjonen som skal lokaliseres på
Kalvskinnet 2020/2021. Hensikten er at hver avdelingen gjennom medvirkningsprosesser avklarer
mål og suksesskriterier for prosessen, behov og funksjoner som må dekkes i arealene, samt viktige
grensesnitt med andre avdelinger. På grunnlag av dette tas det i løpet av september/oktober 2018
stilling til hvilke arealer som passer best til de ulike avdelingene. Dette blir utgangspunktet for
videre tilpasning sammen med aktuell avdeling.
Avhengig av hvilke arealkonsept som velges for arbeidsplassutforming vil det kunne etableres
maksimum 230 arbeidsplasser i disse arealene. Samling av alle de fem avdelingene som er planlagt
på Kalvskinnet var opprinnelig ca 400 arbeidsplasser. I tillegg er det nå signalisert vekst hos flere
av avdelingene som innebærer en samlet økning på mellom 50 og 100 nye medarbeidere. Det vil
derfor ikke være mulig å samle de fellesadministrative avdelingene på Kalvskinnet før alle
teknologimiljøene er flyttet ut.
Spesialrom for ILU knyttet til virksomheten på Kalvskinnet
Flyttingen av Lærerutdanningen (ILU) fra Moholt forutsatte at det ble etablert gode og langsiktige
løsninger for spesialrom knyttet til virksomheten på Kalvskinnet. I dette er behovet for
naturfagarealer nå aktualisert som følge av at flyttinger av de siste teknologimiljøene fra Akrinn er
utsatt. Den midlertidige sambruken som det var lagt opp til anses ikke tilfredsstillende når
mellomperioden utvides. I samråd med ILU forslås det å etablere naturfagarealer i Lysholmbygget
der dette opprinnelig var planlagt. Kostnadsestimat for dette er ca 2 mill.
Det finnes ingen konkrete løsninger for spesialrom for kunstfagene før det skjer videre utflytting fra
Kalvskinnet. Prosessen med å vurdere langsiktig løsninger igangsette når videre prosess for
utflytting fra Kalvskinnet er avklart høsten 2018. Kortsiktig løsning er sambruk i aktivitetsrommet
(LYGYM 2) i Lysholmgården. Dagens løsning på Moholt kan også opprettholdes inntil videre.
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Delvis flytting av teknologifagene fra Kalvskinnet – konsekvenser for undervisning
Avdeling for studieadministrasjon har gjennomført en ny analyse over konsekvenser for delvis
flytting av teknologifagene fra Kalvskinnet. Oversikten under viser emner som i forbindelse med
samlokalisering høsten 2018 er aktuelle for konsekvenser av at studentgrupper er på ulike campus.
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Som oversikten viser er det et fåtall emner, basert på studentenes valg i utdanningsplan for høsten
2017, som har studenter på mer enn et campus selv med høstens flytting. TALM1005 og
TALM3005 er de eneste emnene som har markante grupper på mer enn et campus.
For å løse disse utfordringene har Avd. for studieadministrasjon i samråd med emneeier følgende
løsninger å velge blant, hva som velges i de ulike tilfeller vil variere:
1. Fra exphil og matematikk er vi kjent med at det, både pga campusproblematikk og størrelse
på rom, splittes opp i parallelle undervisningsløp. Da vil de ulike parallellene kunne
plasseres på relevante campi for ulike grupper av studenter.
2. En annen løsning er å identifisere emner som har studenter på ulike campus og i etterkant av
planleggingen sørge for at det er tid til å reise mellom campus for studentene. Det vil i løpet
av høsten komme en løsning for å identifisere disse i timeplansystemet.
3. Den siste løsningen vil være for studieprogrameier å vurdere om likeverdige emner finnes
på campus som kan erstatte emnet som flytter fra studentenes campus.
Vurderingen er at det i liten grad tilføres kompleksitet som ikke kan løses ved hjelp av foreslåtte
løsninger.
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2. Risikovurdering
Som del av månedsrapporteringen i prosjektet utarbeides en oversikt over de ulike
byggeprosjektenes risiko, se tabell nedenfor. Se kommentarer til punktene som krever tiltak
nedenfor.
OK
Overvåkes
Krever tiltak

P. Navn
TATT I BRUK:
Studentbedrifter Gløshaugen til VM-Paviljongen
IT-avdelingen til Provisorier i Sluppenveien
Digitale eksamener via provisorium
Matematikksenteret til Akrinn/Sverres gt.15

Kostnad

Fremdrift
1
2
1
1

Kvalitet
omfang

Risiko
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

I PRODUKSJON:
IGP til Nybygg Valgrinda
Ombygging av Varmeteknisk
IE til Høgskoleringen 3
IE Ombygging av Elektroblokkene A-F
Institutt for lærerutdanning til Gunnerus gt.1 Nord
Undervisningsrom i Kjelhuset
IAL ekskl forkurs til "Elektroblokkene"
IDI til Realfagsbygget A2-A4
IE Stud.plasser til Gamle Elektro/Nachi-lab
Flytting/møblering
Prosjektadministrative kostnader

2
2
1
1
1
1
1
2
1
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

DETALJPROSJEKTERING:
Inst. for Samfunnsøk. til Rustbygget

2

3

2

1

KONSEPTUTVIKLING:
IGP til PTS1/PTS2
IMAL til Verkstedteknisk
ILU Skolelab via prov Realfag C2

2
1
2

1
1
1

2
2
3

2
2
3

BEHOVSAVKLARING:
Kalvskinnet, Fellesadministrasjon

2

1

2

2

PÅ VENT:
IBYG til Byggteknisk
Ny NV LAB til Realfagsbygget C2
IDI til IT-bygget syd (evt. A-blokka RFB)
Ombygging Oppredningen ifm Samlokalisering
NSR (tidl. Renatesenteret) til Elektro A
Ny Visualiseringslab IDI til Gløshaugen
Matvitensak nye laboratorier, Realfag

3
2
1
3
2
2
3

1
1
1
1
1
1
1

3
2
1
3
2
2
3

3
2
1
3
2
2
2
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Risiko som krever kompenserende tiltak:
Flytting/møblering: Kostnader til flytting vurderes som underestimert. Budsjettposten økes ved
ifbm med revisjon av totalramme.
Inst. for Samfunnsøk. til Rustbygget: Flyttingen antas å bli forsinket med ca. 2 måneder pga. utsatt
utflytting fra lokalene. Ekstern leietaker (Tannlegene) har forsinkelser i nye lokaler og flytter ikke
ut før i desember 2018. Det er igangsatt prosess sammen med fakultetet for å iverksette
kompenserende tiltak.
ILU Skolelab via provisorier i Realfagbygget C2: Omfang uklart da det er besluttet omorganisering
(deling av gruppa) fra 2019. Prosess for avklaring av behov igangsettes høsten 2018.
IBYG til Byggteknisk: Omfang og kostnad uavklart pga i påvente av avklaring av fysisk plan i
Campusprosjektet. Videre byggeprosess prosess satt på vent til avklaring foreligger.
Ombygging Oppredningen ifm Samlokalisering: Omfang og kostand uavklart pga i påvente av
avklaring av fysisk plan i Campusprosjektet. Berører flytting av Materialteknologi og Indecol.
Videre byggeprosess satt på vent til avklaring foreligger.
Matvitensak nye laboratorier, Realfag: Ulike løsninger vurderes for matvitenskap i Kjemiblokk 5
og i Realfagbygget. Prosjektet er p.t utenfor samlokaliseringsprosjektets oppdrag, og realisering
forutsetter vedtak om løsning og finansiering. Gjennomføring vil bli vurdert i forbindelse med ny
arealramme og totalkostnad for samlokaliseringsprosjektet høsten 2018.

Samlokalisering etter fusjon
Styringsgruppemøte 22. juni 2018

Kunnskap for en bedre verden

Saker
1. Status framdrift og videre prosess
2. Risikovurdering
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Status gjennomføring
• Pågående flyttinger sommer 2018 i rute
• Samling av Lærerutdanningen i rute – flytter desember 2018
• Nybygg Valgrinda i rute – ferdig sommer 2019
• Verkstedsteknisk (Maskin og logistikk) i rute – flytter
desember 2018
• Handelshøgskolen (Samfunnsøkonomi) forsinket – innflytting
februar 2019
• Avd. for studieadministrasjon flytter midlertidig til Moholt
januar 2019
Kunnskap for en bedre verden
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Hovedaktiviteter 2018–2019
mai–august

2018

september–desember

januar–april

2019

mai–

Sluttføre pågående prosjekter:
Teknologifag og Allmenn
til Gløshaugen

Lærerutdanningen samles
på Kalvskinnet

Maskin og logistikk til Gløshaugen,
Samfunnsøkonomi til HHiT
Geologi og bergteknikk ved Institutt for geovitenskap og petroleum til Valgrinda inkl. nytt laboratoriebygg

Avklaringer i campusprosjektet:
Arealkonsept
Prinsipplan og fysisk plan

Faglig lokalisering

Prosjektgjennomføring:

Prosjektutvikling av gjenstående prosjekter:
Avklare arealramme og
kostnadsspenn

Organisasjonsprosesser:
Forberede organisasjonsog medvirkningsprosesser

Behovsavklaring

Konseptutvikling

B1: Areal- og kostnadsramme
Brukerprosesser
konseptutvikling

Konseptbearbeiding

B2: Oppstart av forprosjekt
Brukerprosesser
bearbeiding

Detaljprosjektering, produksjon
og overlevering

B3: Ramme for gjennomføring
B4: Oppstart
Brukerprosesser
organisering + funksjon i nye lokaler

Studieprosesser:
Konsekvenser av undervisning på to campus

Prosjektorganisasjon:
Styrke prosjektadministrasjon, prosjektutvikling, organisasjonsutvikling, kommunikasjon og studieadministrasjon
Kunnskap for en bedre verden
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Konsekvenser utsettelse
• Undervisningskapasitet ok høst 2018 og vår 2019
• Undervisning delt campus håndteres
• Naturfagarealer etableres i Lysholmbygget
• Arealer kunstfag utredes høst 2018

Kunnskap for en bedre verden
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Risikovurdering
- juni 2018

P. Navn
TATT I BRUK:
Studentbedrifter Gløshaugen til VM-Paviljongen
IT-avdelingen til Provisorier i Sluppenveien
Digitale eksamener via provisorium
Matematikksenteret til Akrinn/Sverres gt.15

Kostnad

Fremdrift
1
2
1
1

Kvalitet
omfang

Risiko
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

I PRODUKSJON:
IGP til Nybygg Valgrinda
Ombygging av Varmeteknisk
IE til Høgskoleringen 3
IE Ombygging av Elektroblokkene A-F
Institutt for lærerutdanning til Gunnerus gt.1 Nord
Undervisningsrom i Kjelhuset
IAL ekskl forkurs til "Elektroblokkene"
IDI til Realfagsbygget A2-A4
IE Stud.plasser til Gamle Elektro/Nachi-lab
Flytting/møblering
Prosjektadministrative kostnader

2
2
1
1
1
1
1
2
1
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

DETALJPROSJEKTERING:
Inst. for Samfunnsøk. til Rustbygget

2

3

2

1

KONSEPTUTVIKLING:
IGP til PTS1/PTS2
IMAL til Verkstedteknisk
ILU Skolelab via prov Realfag C2

2
1
2

1
1
1

2
2
3

2
2
3

BEHOVSAVKLARING:
Kalvskinnet, Fellesadministrasjon

2

1

2

2
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IBYG til Byggteknisk
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3
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