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Mandat: Utredning av studentboliger på og nær nytt campus
Bakgrunn
Universitetet skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
I 2015 besluttet regjeringen at NTNU skal samle sin virksomhet i Trondheim i området rundt
Gløshaugen. I forbindelse med rektor vedtak om faglig lokalisering i en samlet campus, ble det i
rektoratmøtet 26.03.2019 besluttet at prorektor for utdanning har ansvar for å følge opp lokalisering
og omfang av studentboliger på campus fra NTNUs side.
For å oppnå det nasjonale målet om dekningsgrad for studentboliger, må Sit bygge 4000
studentboliger frem mot 2030 i Trondheim. Sit ønsker å bygge disse på og nært campus. Det har i
lengre tid vært snakk om å ombygge Sentralblokkene på Gløshaugen til studentboliger. For å få en
urban campus med et attraktivt byliv viser det seg at man trenger betydelig flere boliger enn det det
vil være plass til i Sentralbyggene.

Formål
Sit og NTNU ønsker å utrede muligheten for å etablere studentboliger på og rundt campus
Gløshaugen. Boligutredningen skal vise omfang og mulige lokaliseringsområder, samt mål, premisser
og virkninger av boligene. Dette sett i lys av NTNUs kvalitetsprinsipper og planprinsipper, Sits mål for
campusutvikling og kommunens mål for bycampus og boligutvikling.

Metode
Sit leder arbeidet med utredning av studentboliger. Arbeidet skal skje i samarbeid med NTNU
Campusutvikling og prorektor for utdanning. Innleid konsulent må engasjeres for å utarbeide
utredningen. NTNUs rapport for faglig lokalisering skal legges til grunn. Sit nedsetter en
arbeidsgruppe og NTNU Campusutvikling og NTNU Eiendom vil bli invitert inn i arbeidsgruppen.
Utredningen skal avstemmes med NTNU Campusutvikling.
Utredningsarbeidet deles inn i to faser. Det avleveres rapport til prorektor for utdanning.

Ressurser:





Rapport for fagliglokalisering:
https://www.ntnu.no/campusutvikling/faglig-lokalisering
NTNUs prinsipplan:
https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1282972075/V1+Prinsipplan01.pdf/f2d651ea
-82a1-43eb-949c-37c8c21b58c3
NTNUs planprinsipp om Overlapp etableres mellom ulike funksjoner og aktiviteter (vedlagt)
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Mandat: Utredning av barnehage i nytt campus
Bakgrunn
Universitetet skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
I 2015 besluttet regjeringen at NTNU skal samle sin virksomhet i Trondheim i området rundt
Gløshaugen. Dette vil føre til at betydelig flere studenter vil bo og ha sitt daglige virke nær
Gløshaugen. Derfor må tilbudet til studentforeldre styrkes i området med flere barnehageplasser. Sit
har i denne anledning før spilt inn at man ønsker en barnehage på omkring fire mål med plass til 70
barn, som erstatning for barnehagen på Dragvoll.

Formål
NTNU og Sit ønsker å utrede lokalisering for studentbarnehage på Gløshaugen.
Barnehageutredningen skal vise omfang og lokalisering, samt mål, premisser og virkninger av
barnehagen. Dette sett i lys av NTNUs kvalitetsprinsipper og planprinsipper, Sits mål for
campusutvikling og kommunens mål for bycampus og barnehager.

Metode
Sit leder arbeidet med utredning av barnehage. Arbeidet skal skje i samarbeid med NTNU
Campusutvikling og prorektor for utdanning. Innleid konsulent må engasjeres for å utarbeide
utredningen. Sit nedsetter en arbeidsgruppe og NTNU vil bli invitert inn i arbeidsgruppen.
Utredningen skal avstemmes med NTNU Campusutvikling.
Utredningsarbeidet deles inn i to faser. Det avleveres rapport til prorektor for utdanning.

Ressurser:





Rapport for fagliglokalisering:
https://www.ntnu.no/campusutvikling/faglig-lokalisering
NTNUs prinsipplan:
https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1282972075/V1+Prinsipplan01.pdf/f2d651ea
-82a1-43eb-949c-37c8c21b58c3
NTNUs planprinsipp om Overlapp etableres mellom ulike funksjoner og aktiviteter (vedlagt)
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Mandat: Utredning av frivillighet i nytt campus
Bakgrunn
Universitetet skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
I 2015 besluttet regjeringen at NTNU skal samle sin virksomhet i Trondheim i området rundt
Gløshaugen. I forbindelse med rektor vedtak om faglig lokalisering i en samlet campus, ble det i
rektoratmøtet 26.03.2019 besluttet at prorektor for utdanning har ansvar for å følge opp
studentvelferd i nytt campus.
Studentfrivilligheten er det som gjør at Trondheim skiller seg ut som studieby, og bidrar til at NTNU
er kjent for å være nasjonalt ledende for studentliv. Studentfrivilligheten bidrar i stor grad til å
rekruttere nye studenter til Trondheim og NTNU. Trondheim har som ambisjon å bli Nordens beste
studieby.

Formål
Sit og NTNU ønsker å utrede hvordan frivilligheten skal styrkes i nytt campus. Utredningen skal vise
omfang og mulige lokaliseringsområder, samt mål og premisser. Dette sett i lys av studentenes
ønsker, NTNUs kvalitetsprinsipper og planprinsipper for campusutvikling, samt Sits mål for
campusutvikling.

Metode
Sit leder arbeidet med utredning av studentfrivillighet. Arbeidet skal skje i samarbeid med NTNU
Campusutvikling og prorektor for utdanning. Innleid konsulent må engasjeres for å utarbeide
utredningen. NTNUs rapport for faglig lokalisering skal legges til grunn. Frivillighetsgruppa i Study
Trondheim benyttes som ressursgruppe. Utredningen skal avstemmes med NTNU Campusutvikling.
Utredningsarbeidet deles inn i to faser. Det avleveres rapport til prorektor for utdanning.



Styringsgruppemøte: 07.08.2019: Delrapport 1 – Mål, premisser og kriterier
Styringsgruppemøte: 02.09.2019: Delrapport 2 – Funksjoner, omfang og lokalisering
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Mandat: Utredning av idrett og trening i nytt campus
Bakgrunn
Universitetet skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
I 2015 besluttet regjeringen at NTNU skal samle sin virksomhet i Trondheim i området rundt
Gløshaugen. I forbindelse med rektor vedtak om faglig lokalisering i en samlet campus, ble det i
rektoratmøtet 26.03.2019 besluttet at prorektor for utdanning har ansvar for å følge opp lokalisering
og omfang av idrettsbygg på campus fra NTNUs side.
I forbindelse med campussamlingen vil det være behov for å erstatte fasiliteter til idrett som i dag
ligger på Dragvoll, i Gløshaugen-området. Høsten 2018 ble det ferdigstilt en rapport om NTNUs
fremtidige idrettssatsing som skal danne grunnlag for følgende utredning.

Formål
Det skal lages en utredning for fremtidig behov for idrett og trening. Denne skal inneholde forslag til
lokalisering av idrettsfasiliteter som kan benyttes både av studenter og studentidrettslag og til
utdanning og forskning innen idrett ved NTNU. Utvalget skal spesielt utrede behov
studentidrettslagene og Sit har for trenings- og idrettsanlegg. Prorektor for utdanning vil som et
underlag for arbeidet avklare det tilhørende funksjonsbehovet innenfor idrettsfag ved NTNU.
Representant fra Sit leder arbeidet. NTNU og NTNUI stiller med representanter.

Oppgaver og leveranser








Utredningen skal beskrive funksjonsbehov og foreslå ulike konsepter for idrettsbygg i som
følge av avvikling av Dragvoll pga. campussamling i området rundt Gløshaugen.
Utredningen skal beskrive mål for idrettsanlegg og overordnede kriterier for lokalisering av
disse i et samlet Campus i Trondheim, gitt studentenes behov og NTNUs utdannings- og
forskningsaktivitet som benytter disse fasilitetene.
Utredningen skal beskrive overordnet funksjonalitet og alternativer for lokalisering av
idrettsbygg.
Sit skal samarbeide nært med NTNU Campusutvikling og utnytte den det grunnlaget som
foreligger og kunnskapen som prosjektets arbeidsgrupper bringer frem.
Arbeidet skal sees i sammenheng med utredningen av NTNU sin fremtidige utdanning og
forskning innen idrett datert 2018/2019
Utredningen skal overordnet beskrive idrett og treningsfasiliteter på campus

Utredningsarbeidet deles inn i to faser. Det avleveres rapport til prorektor for utdanning.
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Mandat: Utredning av servering i nytt campus
Bakgrunn
Universitetet skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
I 2015 besluttet regjeringen at NTNU skal samle sin virksomhet i Trondheim i området rundt
Gløshaugen. I forbindelse med rektor vedtak om faglig lokalisering i en samlet campus, ble det i
rektoratmøtet 26.03.2019 besluttet at prorektor for utdanning har ansvar for å følge opp lokalisering
og omfang av studentvelferd på campus fra NTNUs side.
Studenter og ansatte ønsker et mer mangfoldig tilbud av varer og tjenester enn i dag, og som NTNU
og Sit har som mål å urbanisere Gløshaugen i forbindelse med campusutviklingen. Serveringssteder
er viktig for å skape liv og spiller en viktig rolle i ansatte og studentens sosiale liv.

Formål med utredningen
NTNU og Sit ønsker å utrede servering på Gløshaugen. Knutepunktsutvalget deles i en gruppe for
servering og en gruppe for studentsenter. Dette mandatet regulerer servering. Utredningen skal
foreslå mål og premisser, samt arealbehov og lokalisering på et tilstrekkelig detaljert nivå.

Metode og organisering
Sit leder arbeidet med utredning av servering. NTNU og VT stiller med representanter inn i arbeidet.
Rapporten skal leveres til prorektor for utdanning. NTNUs rapport for faglig lokalisering,
kvalitetsprinsipper og planprinsipper for campusutvikling skal legges til grunn, sammen med Sits mål
for campusutvikling.

Leveranser
Utredningsarbeidet deles inn i to faser. Det avleveres rapport til prorektor for utdanning.

27.06.19

Mandat: Utredning av studentsenter i nytt campus
Bakgrunn
Universitetet skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.
I 2015 besluttet regjeringen at NTNU skal samle sin virksomhet i Trondheim i området rundt
Gløshaugen. I forbindelse med rektor vedtak om faglig lokalisering i en samlet campus, ble det i
rektoratmøtet 26.03.2019 besluttet at prorektor for utdanning har ansvar for å følge opp
studentvelferd i nytt campus. Sit har fått delegert ansvar for utredning av studentsenter.
I et sentralt knutepunkt vil det være viktig å ha et mottak for tjenester til studenter som i dag er på
ulike steder. Det meste av dette finnes i dag, men ved å samle det vil man både kunne få bedre
utnyttelse av arealene, og også bedret tilgjengelig og synlighet for de ulike tilbudene for studentene.

Formål
Sit og NTNU ønsker å utrede studentvelferd i nytt campus. I den anledning foreslås det å anlegge et
studentsenter. Utredningen skal forslag til innhold, omfang og mulige lokaliseringsområder, samt mål
og premisser. Dette sett i lys av studentenes ønsker, NTNUs kvalitetsprinsipper og planprinsipper for
campusutvikling, samt Sits mål for campusutvikling.

Metode
Sit leder arbeidet med utredning av studentsenter. Arbeidet skal skje i samarbeid med NTNU
Campusutvikling og prorektor for utdanning. Innleid konsulent må engasjeres for å utarbeide
utredningen. NTNUs rapport for faglig lokalisering skal legges til grunn. Utredningen skal avstemmes
med NTNU Campusutvikling.
Utredningsarbeidet deles inn i to faser. Det avleveres rapport til prorektor for utdanning.

Utredninger for
studentvelferd og frivillighet
i nytt campus
Delrapport 1 – Mål, premisser og kriterier
Revidert versjon, august 2019
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Delrapport 1: Mål, premisser og kriterier
1

Introduksjon

1.1

Oppdrag og formål

Universitetet skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette
for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. I 2015
besluttet regjeringen at NTNU skal samle sin virksomhet i Trondheim i området rundt
Gløshaugen. I forbindelse med rektorvedtak om faglig lokalisering i en samlet campus,
ble det i rektoratmøtet 26.03.2019 besluttet at prorektor for utdanning har ansvar for å
følge opp lokalisering og omfang av studentvelferd på campus fra NTNUs side. Velferd
skal sees på i sammenheng med tilhørende knutepunktsfunksjoner. Sit er, ved sitt
operative ansvar for studentvelferdstjenestene på NTNU, både en premissgiver og
bidragsyter i campusutviklingsarbeidet. Sit ønsker å være en kompetent og innovativ
lagspiller for NTNU og en garantist for folkeliv og studentvelferd.
Basert på dette, har Sit fått ansvar for å gjennomføre et utredningsarbeid på vegne av
prorektor for utdanning. Utredningen reguleres av mandater for funksjonene
studentsenter, servering, frivillighet, idrett og trening, studentboliger og barnehage1.
Delrapport 1 (denne rapporten: Mål, premisser og kriterier) oppsummerer første fase av
utredningsarbeidet (mai-august 2019) og beskriver mål, premisser og kriterier knyttet til
utvalgte tema. Den følges opp av en Delrapport 2 (Funksjoner, omfang og lokalisering),
som skal oppsummere andre fase i utredningsarbeidet (juli-august 2019). Den vil
beskrive og illustrere lokaliseringsalternativer og omfang av arealer, samt utdype
funksjonsbehov og sammenhenger/hierarki, inkludert avhengigheter til andre
knutepunktsfunksjoner. Delrapportene blir samlet til en felles rapport ved
ferdigstillingen av utredningsarbeidet (estimert i begynnelsen av september 2019).
Utredningsarbeidet, med relaterte rapporter, skal gi innspill til det videre
campusplanarbeidet og bidra med grunnlag for reguleringsplaner.

1.2

Føringer for utredningsarbeidet

Utredningsarbeidet forholder seg til følgende føringer:

1

•

Godkjente mandater for studentsenter, servering, frivillighet, idrett og trening,
studentboliger og barnehage

•

Sits strategiprosess

•

Trondheim kommunes planprogram for bycampus Elgeseter

•

Sits mål for campusutvikling: Aktiv, urban og inkluderende campus

•

NTNU Campusutvikling: Rapport for faglig lokalisering

•

NTNU Campusutvikling: Arealkonsepter for NTNU

Mandatene er utarbeidet av Sit og godkjent av prorektor på NTNU.

Sit – innspill campusprosjekt
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•

NTNU Campusutvikling: Prinsipplan for campusutvikling

•

Statsbyggs rapport: Oppstart Forprosjekt (OFP)

Disse er utdypet nærmere som en del av premissene for mål og kriterier.

1.3

Utredningstema, fokus og avgrensning

I et vedlegg til arealkonseptet beskrives det 24 knutepunktsfunksjoner (se figuren
nedenfor). Denne rapporten er avgrenset til å beskrive mål, premisser og kriterier
knyttet til seks temaer som favner tolv knutepunktsfunksjoner med særlig betydning for
studentvelferd og -frivillighet (markert med hel strek i figuren):
•

Studentsenter: Helsetjenester, Coworkingområder, Informasjonstjenester,
Veiledningstilbud, Studentdemokrati

•

Servering: Restaurant/kantine, Pub og serveringssteder, Kafé og kaffebar

•

Frivillighet: Studentfrivillighet

•

Idrett og trening

•

Studentboliger

•

Barnehage

Sit har i dag ansvar for servering, studentboliger, idrett og trening, barnehage og
frivillighet, enten alene eller sammen med NTNU gjennom fristasjon-ordningen.

Figur: De 24 knutepunktsfunksjonene
I tillegg er det åtte knutepunktsfunksjoner som støtter opp under og vil styrke
studentvelferd- og frivillighet (markert med stiplet strek i figuren):

Sit – innspill campusprosjekt
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•

Arrangementsareal

•

Konferansefasiliteter

•

Utstillingsområder

•

Uteareal

•

Handel

•

Hovedinngang med resepsjon

•

Områder for avslapning og restitusjon

•

Oppholdsområder

Disse knutepunktsfunksjonene er ikke direkte gjenstand for utledningene av mål og
kriterier i denne Delrapport 1, men vi vil beskrive sammenhengen (og avhengighetene)
mellom disse og utredningstemaene i Delrapport 2.

1.4

Arbeidsprosess og deltakere

Utredningsarbeidene/prosjektet er organisert på følgende måte:
•

Det er etablert en styringsgruppe med deltagere fra Sit og representanter fra
NTNU. Leder av Velferdstinget (VT) har deltatt i styringsgruppen fra august
2019.

•

Selve prosjektgruppa (prosjektledelse og -gjennomføring) består av
prosjektleder fra Sit og tegn_3. Representanter fra NTNU Campusutvikling har
vært invitert inn.

•

Prosjektgruppa får innspill på mail, i spørreskjema og i møter med studenter,
ansatte og andre berørte.

•

I tillegg får prosjektgruppa innspill via to workshoper med nøkkelpersoner fra
Sit, NTNU, Trondheim kommune, studentfrivilligheten og studentdemokratiet.

Workshoper er viktige arenaer for innhenting av informasjon og innspill, og for
medvirkning og forankring.
Delrapportene føres i pennen av tegn_3, basert på innspill gitt av styrings-, prosjekt- og
arbeidsgruppene – og andre involverte.
Arbeidet bygger direkte på innspill gitt i tidligere arbeid i prosjektgrupper med rapport
om Arealkonsept for Campus NTNU og høringssvar til denne.

Sit – innspill campusprosjekt
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2

Bakgrunn

I dette kapitlet går vi dypere inn i NTNU og Sits samarbeid om studentvelferd og
knutepunktsfunksjoner. Vi forklarer også hva vi legger i sentrale begreper brukt i
rapporten, for å tydeliggjøre hvilken forståelse som ligger til grunn for mulighetene og
løsningene som beskrives senere i denne rapporten.

2.1

NTNU, Sit og samarbeidsområder

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser
i Ålesund og Gjøvik.
NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, og et
tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.
Sit er Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. En studentsamskipnad har
som oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested, og tilby
tjenester til studentene. Sit er en virksomhet med 350 ansatte og har en omsetning på
550 millioner NOK per år. Studentsamskipnad er en egen organisasjonsform underlagt
lov om studentsamskipnader og under tilsyn fra Kunnskapsdepartementet. Sit har ingen
eiere, og styret er høyeste organ. NTNU er representert i Sits styre.
Samarbeidsavtalen mellom NTNU og Sit regulerer samarbeidsområder der det gis
økonomisk tilskudd, og den regulerer virksomhetsområder. Avtalen innledes med:
«NTNU og Sit har felles mål om å gi våre studenter en innholdsrik og verdifull
studietid. Studentene skal både tilegne seg ny kunnskap og oppleve studietiden
som en minneverdig periode i livet. Vår omsorg skal gi studentene muligheter for
vekst og utvikling, og mestring i sin utdanning. Vi har et sterkt ønske om at våre
studenter skal trives og nyte studielivet. NTNU og Sit har et felles ansvar for våre
studenter både i studiehverdagen og fritiden. «Mens NTNU har det strategiske
planansvaret for studentvelferd, har Sit det operative ansvaret. Sit har et
selvstendig ansvar for egen strategisk utvikling og forvaltning av egne verdier og
ressurser.»

2.2

Campusutvikling generelt og i Trondheim

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte
lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Staten skal finansiere
nybygg i området på inntil 92 000 kvadratmeter og ombygging av inntil 45 000
kvadratmeter av eksisterende arealer på NTNU. I desember 2018 leverte Statsbygg sin
OFP-rapport. OFP-rapporten skal danne grunnlaget for regjeringens vurdering om man
skal gå i gang med et forprosjekt for campussamling. I januar 2019 sendte NTNU inn sitt
planprogram for samlet campus til Trondheim kommune for politisk behandling. På
bakgrunn av det innsendte materialet har Trondheim kommune utarbeidet Planprogram
for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter, som er underlagt politisk
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behandling i Trondheim kommune. 25. april 2019 vedtok Bystyret i Trondheim
Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter.
Delrapport 1 og 2 bygger på lokaliseringsanalysen og annen kunnskap i OFP-rapporten.
Arbeidet forholder seg også til planprinsipper og øvrige rammer i planprogrammet for
universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter.

2.3

Begrepsavklaring: Hva er et knutepunkt?

I NTNUs arealkonsept er «knutepunkt» beskrevet som en av tre hovedkategorier for
areal på fremtidens campus. Begrepet knutepunkt er flertydig, men det springer ut av
trafikale knutepunkter som sted der ulike veier eller strømmer av mennesker og trafikk
møtes, og møteplasser som tiltrekker seg folk. I arealkonseptet sies det at: «For at
NTNUs knutepunkt skal fungere som gode møteplasser er det lagt vekt på 2
hovedegenskaper: De skal plasseres i tett relasjon til funksjoner som studenter, ansatte
og byens befolkning oppsøker, og de skal fylles med funksjoner som inviterer til
opphold2.» Knutepunktene skal altså legge til rette for det kollektive livet på campus.
I arealkonseptet anbefales det at det etableres ett sentralt knutepunkt som virker som
et tydelig hjerte for NTNU. Vil man til NTNU, starter man der, og finner et bredt tilbud.
Dette virker sammen med flere små, lokale knutepunkt med lavere tilbud.

I delprosjektet «Faglig lokalisering» brukes «faglig knutepunkt» som en kategori areal
som er samlende for faglige klynger. I tillegg til spesialiserte læringsarealer og
tverrfaglige senter og samarbeidslokaler skisseres det at noen knutepunktsfunksjoner
kan legges til disse.
Det sentrale knutepunktet er beskrevet som et NTNU-hjerte, og i kvalitetsprogrammet
er en av seks kvalitetsprinsipp «nettverk av knutepunkt».
I denne rapporten tar vi utgangspunkt i knutepunktlokalisering fra prinsipplanen3: Den
sentrale, samlende møteplassen/hjertet/knutepunktet er Campusparken og området
rundt.
De seks knutepunktsfunksjonene som omtales i denne rapporten har ulike behov. Noen
funksjoner må ligge ved et sentralt knutepunkt, mens andre vil være riktigere plassert i
strøk eller mindre sentrale knutepunkt.

2.4

Begrepsavklaring: Mål, premisser, prinsipper og kriterier

Et mål settes for å beskrive en ønsket situasjon i framtiden. Man setter opp mål slik at
man kan kontrollere om man har oppnådd målene, eller om man er på vei dit. Et
effektmål viser til de konsekvensene et tiltak vil ha for brukere.

2
3

Arealkonsept, s.30
Prinsipplan for NTNU Campus. NTNU Campussamling Versjon 0.1. Datert 24.01.19
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I dette tilfellet er målene hentet fra NTNUs rapport for arealkonsepter i campus. Sit har
fra målene utledet delmål som er relevante for utredningene.
Et premiss er en forutsetning eller en grunngiving som også kan vise til de valg som
allerede er gjort, og som man må forholde seg til. I denne rapporten er premissen ikke
forutsetninger for å komme fram til målene som er skissert, men det er forutsetninger
som er viktige for å kunne skissere veien fram til målet.
Et prinsipp er en grunnleggende retningslinje som skal følges for å nå målene, og i
prinsipplanen og arealkonseptet finner vi henholdsvis generelle utformingsprinsipper
som er detaljert for knutepunkt og spesifikke planprinsipper for Campusområdet
Gløshaugen.
Sammen med innhenting av informasjon fra berørte parter og arbeidsgrupper detaljeres
prinsippene ut i kriterier som kan brukes til å vurdere lokaliseringsforslag.
Kriterium er kjennetegn som kan brukes for å avgjøre om en nærmere bestemt
betingelse er tilfredsstilt eller oppfylt. Det vil si at vi kan sette opp delmål for knutepunkt
der kriteriene er klare kategorier som må oppfylles for at delmålet skal oppnås.
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3

Overordnede mål og premisser

NTNUs mål og premisser i campusprosjekt, sammen med Sits egne mål for
studentvelferd og tilhørende knutepunktsfunksjoner, danner grunnlaget for å utlede
delmål og kriterier for de seks utredningstemaene (se figuren nedenfor).

Figur: Sammenhengen mellom overordnede mål og premisser, og delmål og kriterier.
Premissene kan ses som sjekkpunkter for kriteriene.

3.1

NTNUs mål for knutepunkt

I NTNUs arealkonseptet står det at «Målet [for arealkonseptet] har vært å utvikle et
konsept for knutepunkt som:
1. Legger til rette for at de viktigste interessentene på universitetet – studenter,
ansatte, forskningspartnere, næringsliv og lokalsamfunn – kan samles og møtes
2. Skaper et «buzz» som bidrar til idealet om en levende campus
3. Bidrar til velferd for studenter og ansatte
4. Legger til rette for at samarbeidspartnere og byens befolkning skal komme inn
på Campus4»
Mål 2 omhandler «buzz». Buzz kan oversettes som «summing», og «noe alle prater om».
I økonomisk geografi brukes begrepet «buzz» om et stedlig forankret miljø, der sosiale
og faglige prosesser samvirker og tilrettelegger for kunnskapsdeling og innovasjon5.
Steder kan legges til rette for at folk treffes tilfeldig eller deltar i aktiviteter sammen som
skaper buzz.

4

Arealkonseptet, s. 43
Bathelt, Harald & Malmberg, Anders & Maskell, Peter. (2002). Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of
Knowledge Creation. Progress in Human Geography. 28. 10.1191/0309132504ph469oa.
5
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Idealet om en levende campus finner vi i kvalitetsprogrammet der det sies at «En urban
Campus er attraktiv, åpen og levende6». Det vil si at vi tolker det slik at mål 2 støttes av
de aktiviteter som tilbys på campus til vanlig, men samlet og med et mer urbant tilsnitt:
det vil si at det tilrettelegges for en stor strøm av mennesker og at det er mye som skjer
der.
Mål 4 handler derimot om å tiltrekke folk som vanligvis ikke bruker campus så mye – de
skal ha arealer å gå til, en grunn til å være der. Dette kan selvfølgelig også bidra til
«buzz», og kan bidra til innovasjon ved at man bringer sammen kunnskap fra helt ulike
sfærer i samfunnet7, men hovedmålet er at det skal være urbane byrom for alle.
«Studentbiten» i mål 3, slik vi tolker det, retter seg direkte mot kjernen i denne
rapporten og utredningsarbeidet: studentenes ve og vel. Målet videreføres i
knutepunktene ved at en rekke av de 24 definerte funksjonene tilrettelegger for
studentvelferd (se pkt. 1.3). Studentvelferd bygger opp under trivsel, rekruttering og et
NTNU-studentliv som utmerker seg på nasjonalt nivå.
De fire knutepunktmålene henger sammen og støtter opp under hverandre.

3.2

Premisser

Målene i NTNUs campusprosjekt er styrende for Sit og for utredningene av
studentvelferd og tilhørende knutepunktsfunksjoner. I grunnlagsdokumentene ligger
utredninger opp mot prinsipplan, faglig lokalisering og rapport for arealkonsepter. Mer
konkret forholder både prinsipplan og arealkonsept seg til 6 overordnede
kvalitetsprinsipper gjennom henholdsvis 9 planprinsipp og 7 utformingsprinsipper.
Utformingsprinsippene er generelle, og er spesifisert for hvert av arealkonseptene, og vi
har tatt utgangspunkt i hvordan disse er beskrevet for konseptet knutepunkt.
De ni planprinsippene forholder seg aktivt til både kvalitetsprinsippene og
utformingsprinsippene, og gjelder for Gløshaugen og omliggende områder spesielt.
I tillegg er det innhentet informasjon fra aktører gjennom mail, møter og workshop, slik
at man skal ha et bredt tilfang av ideer og innspill.
3.2.1

Kvalitetsprinsipper for NTNU Campusutvikling

Kvalitetsprogrammet forklarer hvorfor man ønsker å utforme Campus for å stemme
overens med visjonen «Kunnskap for en bedre verden8.

6

Kvalitetsprogrammet for campus, s. 15
Meyer, S. (2007). Det innovative mennesket. Fagbokforlaget.
8 https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/NTNU+kvalitetsprogram_vedtatt/68107f01-6f42-4cfb-9fc0-7b61f97e799f
7

Sit – innspill campusprosjekt

14/08/2019

10

3.2.2

Utformingsprinsipper fra NTNUs arealkonsept for campusutvikling

I utviklingen av campus vil det tas ulike grep for utforming for å møte
kvalitetsprinsippene. Utformingsprinsippene er utviklet for å beskrive hvilke grep som
gjøres for å løse det, og det er skissert hvordan dette løses for knutepunkt spesifikt i
arealkonseptet9.
3.2.3

Planprinsipper fra NTNUs prinsipplan

Mens kvalitetsprinsippene og utformingsprinsippene er generelle, og kan brukes til å
vurdere alle Campuser på NTNU, er prinsipplanen spesifikk for området rundt
Gløshaugen, og er kunnskapsgrunnlag for planprogrammets føringer for detaljplanene.
Den er også grunnlag for NTNUs arbeid for videre arbeid med campus10. Prinsipplanen
inneholder et overordnet plangrep som skal få området fra byen, via Kalvskinnet til
Valgrinda til å henge sammen, samt ni spesifikke planprinsipp som forholder seg til det
mindre området rundt Gløshaugen som det området der det skal bygges de neste ti
årene11.

3.3

Sits overordnede mål - aktiv, inkluderende og urban
campus

NTNUs mål for knutepunkt skal bidra til at NTNU når sin visjon om «Kunnskap for en
bedre verden». Sit skal bidra med tjenester, velferd og tilrettelegging for
studentfrivillighet slik at knutepunkt blir steder der «kunnskap og mennesker møtes».
Knutepunktene er arenaene som knytter faglig og sosial aktivitet sammen.
«Sit ønsker et levende universitetsområde med knutepunkt som pulserer hele
døgnet. For å få til dette trenger vi en aktiv, urban og inkluderende campus. En
aktiv campus vil skapes ved å legge til rette for organisert og uorganisert fysisk
aktivitet samtidig som kulturell og ideell studentfrivillighet gis rom til å blomstre.
En urban campus vil skapes gjennom attraktive serveringssteder, et mangfold av
tjenester og trygge, sentrale studentboligstrøk. En inkluderende campus skaper
sosiale møteplasser, tilrettelegger for læring og forebygger ensomhet, samt gir
et tilbud til byens øvrige befolkning og studentforeldre. Slik vil Sit styrke
studentenes velferd og bidra til å oppnå NTNUs kvalitetsprinsipper for
campusutvikling.»12

9

https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/180820+Arealkonsept+for+NTNU++1.3+%28skjermvisning%29++redusert.pdf/c27dcdb1-b828-4d55-be44-402bd4fc0c85
10 Prinsipplanen, s 4
11 https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1282972075/V1+Prinsipplan01.pdf/f2d651ea-82a1-43eb-949c-37c8c21b58c3
12 Sitat fra: Høringsuttalelse til bygningsrådets vedtak om høring og offentlig ettersyn av tilleggsutredninger til planprogram for samlet
campus. Datert 9.11.2018
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4

Studentvelferd og tilhørende
knutepunktsfunksjoner - delmål og kriterier

Ved å se NTNUs og Sits mål i sammenheng, er det utledet følgende delmål for
studentvelferd, frivillighet og tilhørende knutepunktsfunksjoner:
1. Studentsenter: Tjenester til studenter er samlet, lett tilgjengelige, synlige og har
informasjon som veileder videre inn i tjenestene
2. Servering: Campus skal ha et variert og attraktivt serveringstilbud for studenter,
ansatte og besøkende
3. Frivillighet: Campus har gode arealer for frivilligheten som tillater den å være
synlig og inkluderende
4. Idrett og trening:
a. Idrettsarealer som dekker behovene til NTNU og studentene
b. Idrettsflatenes lokaler bør gjenspeile at Trondheim er en stor aktør på
idrettsutdanning og velferdstjenester
c. Uterom som oppfordrer til organisert og uorganisert aktivitet
5. Studentboliger: Studentboliger skal gi gode bomiljø som fremmer fellesskap og
urbanitet
6. Barnehage: Er plassert sentralt i forhold til campus og bysentrum og bidrar til
attraktiv campus for flere livsfaser
I det følgende utdyper vi hver av disse, og beskriver relaterte kriterier.

4.1

Studentsenter

Delmål: Tjenester til studenter er samlet, lett tilgjengelige, synlige og har
informasjon som veileder videre inn i tjenestene
Kriterier:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

En felles resepsjon som gir studenter ett tilgangspunkt til studenttjenester
Informasjon og tilgang til behandlingstrappen for riktig type helsetjeneste
Sambruk av arealer til kurs, gruppeterapi og trening
Arealer for studentfrivillighet og studentdemokrati
Arealer for Sits administrasjon
Tilknytning til serveringssteder, coworking og lounge slik at det også er
attraktivt
når man
ikke
har viktig
direkte
bruk
studenttjenesten
i seg
selv som
I et sentralt
knutepunkt
vil det
være
å ha
et for
mottak
for tjenester til
studenter
g. på ulike steder. Det meste av dette finnes i dag, men ved å samle det vil man
i dag er
både kunne få bedre utnyttelse av arealene, og også bedret tilgjengelig og synlighet for
de ulike tilbudene for studentene.
For helsetilbud er det ønskelig med å kunne levere et utvidet helsetilbud i samarbeid
med kommunen. Det kan være vanskelig for studentene å vite hvem de skal snakke
med, og samlokalisering vil gjøre det lettere å sette studenter på riktig sted i
behandlingstrappa. Ved å samle alle studentrettede tjenester i Sit vil det også være
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mulig å ha en felles inngang slik at tjenester det kan være skambelagt å besøke er
sentralt, men diskret tilgjengelig.
Studentdemokratiet ved NTNU er formelle organer ved NTNU og består av
Studenttinget, institutt- og fakultetstillitsvalgte, samt Velferdstinget. Velferdstinget har
behov for å lokaliseres i sentrale og synlige arealer, med nærhet til Sits administrasjon.
Studenttinget ønsker nærhet til resten av studentdemokratiet. Alle er avhengig av
tilpassede lokaler og tilstrekkelig areal for sin virksomhet. Institutt- og
fakultetstillitsvalgte har i tillegg behov for å kunne ivareta sin funksjon nær sine
institutter og fakulteter.
Resepsjon er en tjeneste som sikrer at brukere av aktivitetene i bygget mottas på en god
måte. Det skal både gis informasjon og være mulig å registrer sitt behov for besøket.
Resepsjonen kan uformes og tilrettelegges på ulike måter, blant annet med bemannet
resepsjonsdesk og/eller digital registrering. Fysisk utforming og valg av
resepsjonstjeneste henger sammen med hvilke tjenester som ligger i studentsenter. For
eksempel vil helsetjenester kunne kreve både bemanning og fysiske skiller for anonym
innmelding av behov. Dette kan kombineres med digitale løsninger.
Et tilbud som ikke finnes i dag er et tilgangspunkt for boliger, en førstelinje med
resepsjon som server boliger utover boligtjenestens åpningstid.
Eksempler på tilbud som kan samles i et studentsenter:
• Psykososial helsetjeneste
• Helsestasjon
• Kommunalt legesenter
• Karriere og rådgivning
• Kurslokaler
• Kompetansesenter for frivillighet
• Studentdemokrati (Student-ting og Velferds-ting)
• Sits administrasjon
• Sit boligadministrasjon
• Sit resepsjon
• Lokaler med midlertidige funksjoner
• Lokaler der frivillige organisasjoner kan ha samlinger (coworking-områder)
• Serveringssted / lounge
• Studentdemokrati
• Lokaler for institutt- og fakultetstillitsvalgte
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4.2

Servering

Delmål: Campus skal ha et variert og attraktivt serveringstilbud for studenter,
ansatte og besøkende
Kriterier:
a.
b.
c.
d.
e.

Serveringssteder i tilknytning til formidlingsarealer
Serveringssteder med åpne fasader ut mot knutepunkt eller portaler
Smidige overganger mellom ute og inne som fungerer i alle årstider
Variert tilbud til studenter, ansatte, representasjon og byens befolkning
Tilbud større deler av døgnet

Serveringssteder er viktig for å skape liv og spiller en viktig rolle i ansatte og studentens
sosiale liv. Serveringsstedene skal være offentlig tilgjengelige, og vil, avhengig av tilbud,
være steder som også vil oppsøkes av byens innbyggere. I dag er salget begrenset av
åpningstid, med omsetningen på topp midt på dagen. De større kantinene serverer 1500
måltider i en hektisk halvannen time rundt lunsj, og i løpet av en uke serveres mer enn
9000 kaffekopper. Kantinene brukes også til uformelle møter, og i eksamenstid
forvandles kantinene til lesesal. Serveringsarealene er viktige sosiale arenaer hvor
uformelle møter oppstår og nye bekjentskaper skapes. Serveringsstedene er i tillegg
viktige arealer for arrangementer og med mulighet for lukkede selskap. Det må tas en
prinsipiell diskusjon om alkoholservering på campus.
Med flere attraktive konsepter vil campusområdet ha høyere attraksjonskraft. Det betyr
flere besøkende og tilbud som er attraktivt for byen. For eksempel kan byggene rundt
hovedbygget berikes med utsiktspunkt og finere restaurant. På campus sentralt eller i
portalene kan det være plass til faculty club, pub og fortauskafeer.
Serveringsstedet blir ofte navet i et bygg, og hvert bygg bør dermed ha en eller annen
form for servering. For å gi serveringstilbud til større konferanser og arrangementer bør
det kunne etableres satellittkjøkken knyttet til arrangementsarealer.
I prinsipplanen er det skissert at det skal være servering i knutepunkter og dessuten i
alle portaler: altså at det skal være mulig å sette seg ned i alle tilgangspunktene til
campus. Dette vil skape forbindelse mellom Midtbyen og Campus.
Det kreves gjerne en større utredningsjobb for å finne ut hvordan tilbudet i dag skal
utvikles og utvides.
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4.3

Frivillighet

Delmål: Campus har gode arealer for frivilligheten som tillater den å være synlig og
inkluderende
Kriterier:
a. Tilgjengelige arealer som kan bookes av linjeforeninger og studentfrivillighet
b. Identitetsarealer på campus som også kan brukes til sosiale og faglige
arrangementer
c. Aktivitetsareal som øvingslokale for kor/teater, intervjusted og møtelokaler
for festivaler o.l. for å sikre forutsigbar tilgang
d. Eventområde og hverdagsarealer som overlapper
e. Uformelle arealer som loungene på Dragvoll/Stripa til møter
f. Nærhet til Sits funksjoner, spesielt samtaletilbud, helsesøster, Sit Råds kurs,
og idrettshaller
g. Mulighet for brukere å sette preg på egne lokaler for å skape identitet
Studentvelferd og frivillighet er viktig for NTNUs faglige virksomhet gjennom faglige
foreninger, studentdemokratiske organisasjoner, studentkultur, studentidrett,
interesseforeninger og internasjonale foreninger13. Tiltak her bygger direkte opp under
målet om studentfrivillighet og studentvelferd, samt “buzz” på campus.
Studentfrivilligheten er det som gjør at Trondheim skiller seg ut som studieby, og bidrar
til at NTNU er kjent for å være nasjonalt ledende for studentliv. Det skal NTNU fortsette
å være. Studentfrivilligheten bidrar i stor grad til å rekruttere nye studenter til
Trondheim og NTNU. Trondheim har som ambisjon å bli Nordens beste studieby.
Frivilligheten skaper levende campus gjennom å ha aktiviteter utover hele døgnet og
uka, og er dermed attraktive å huse i knutepunkt.
I arbeidsgruppa er det ulike synspunkter på hvor bredt man skal definere frivillighet: om
arealer tilegnet frivillighet bør begrenses til studentfrivillighet alene, eller om det skal
være mulig å tenke frivillighet generelt, slik som ordinære frivillige organisasjoner eller
kampanje, aktivisme og andre aktiviteter som har en midlertidig tilstedeværelse.
Gjennom frivillighet kan man på Campus velge å være mer i dialog med resten av byen.
Samtidig er det viktig å ivareta studentkulturen når Gløshaugen blir mer urban. Magien
og lidenskapen i studentenes verden er viktig å tilrettelegge for.
I rapporten om Areal for studentfrivilligheten i Trondheim14 pekes det på at
studentfrivilligheten på tvers har grunnleggende behov for kontor, møterom, lager og
sosialt areal – og i tillegg har mange behov for lokaler til å gjøre selve aktiviteten sin. Det

13

Sit Høringsuttalelse til rapport om faglig lokalisering for samlet campus NTNU i Trondheim

14

StudyTrondheim (2017): Areal for Studentfrivilligheten i Trondheim.
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hevdes at frivilligheten hadde hatt større kapasitet for å inkludere deltagere dersom de
hadde hatt større tilgang på arealer.
Arbeidsgruppene ser det som en fordel dersom mye av det grunnleggende behovet blir
samlet et felles sted, utenom frivilligheten som eksisterer på Studentersamfundet og
idrettsbygget i dag. Studentfrivilligheten kan deles inn i 5 hovedområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Studentfaglige foreninger – for eksempel linjeforeninger, Revolve og START
Studentkultur – for eksempel Studentersamfundet, UKA, kor, orkester
Studentidrett – for eksempel NTNUI, linjeforeningene sine idrettslag
Interesseforeninger – for eksempel SAIH, IAESTE
Internasjonale foreninger – for eksempel ISU

Studentfrivillighet trenger både sentrale eller distribuerte lokaler.
Distribuerte lokaler:
Det anbefales distribuerte lokaler til studentfaglige foreninger – for eksempel
linjeforeninger og foreninger med behov for tilknytning til institutt, fakultet eller
fagretning.
Tildeling av arealer og kontor til linjeforeningene er instituttenes og fakultetenes ansvar.
Det anbefales at de organiseres i klynger synlig og nært plassert opp mot der de aktuelle
studentene har læringsarealer.
Studentidrett – for eksempel NTNUI, linjeforeningene sine idrettslag. Studentidretten
holder hovedsakelig til i tilknytning til idrettsbyggene.
Studentersamfundets faste gjenger blir ivaretatt på Samfundet. Studentersamfundet
med nybygg vil være det primære studentkulturelle arealet i campus. Arealer i det nye
KAM-senteret må kunne brukes av studenter når det ikke brukes av NTNU.
UKA holder til i Trafoen, mens ISFiT har per i dag lokaler i hovedbygget.
Sentrale lokaler:
I tilknytning til sentralt knutepunkt plasseres Studenttinget og Velferdstinget samt
Interesseforeninger som for eksempel SAIH og IAESTE. Det er også aktuelt å plassere
disse funksjonene i et studentsenter (se pkt. 4.1)
Studentkulturelle organisasjoner og studentidrettslag tildeles popup-areal for
promotering og tilstedeværelse i tilknytning til sentralt knutepunkt på Gløshaugen.
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4.4

Idrett og trening

Delmål:
1. Idrettsarealer som dekker behovene til NTNU og studentene, i tillegg til
flere mindre treningssentre som kan fylle mange funksjoner igjennom
døgnet. Halltilbudet som forsvinner når Dragvoll fraflyttes, skal erstattes
2. Idrettsflatenes lokaler bør gjenspeile at Trondheim er en stor aktør på
idrettsutdanning og velferdstjenester
3. Uterom som oppfordrer til organisert og uorganisert aktivitet
Delmål spesifisert med kriterier:
1. Erstatning for tilbudet som finnes på Dragvoll i dag, gjennom tilgang til
idrettsarealer som dekker behovene til NTNU og studentene, og mindre
treningssentre lokalisert i knutepunkt som kan fylle mange funksjoner
igjennom døgnet: Eksempelvis trening, yoga, dans, gruppeterapi,
undervisning, kampsport.
a. Tilgang til minst to håndballflater, enten i eget eller innleid bygg
b. Potensiale for sambruk undervisning, laboratorium, eksamen,
arrangement
c. Potensiale for sambruk andre idrettslag
d. Tilknytning til parkarealer for utsyn og mulighet for aktivitet
2. Idrettsflatenes lokaler bør gjenspeile at Trondheim er en stor aktør på
idrettsutdanning og velferdstjenester.
Areal til idrettsbygg og fysisk aktivitet må avsettes tidlig i planprosessen
a. Minst ett treningssenter i eller ved det sentrale knutepunktet
b. Nærhet mellom ulike helsefremmende tilbud, gjerne treningssenter
samlokalisert med studentsenter
c. Idrettshall med nærhet til NTNUs fagmiljø for idrett, helse og kultur
3. Uterom som oppfordrer til organisert og uorganisert aktivitet

Idrettsfasiliteter skal kunne benyttes både av studenter og studentidrettslag og til
utdanning og forskning innen idrett ved NTNU. I dag er 50% av tiden i hall på Dragvoll på
dagtid satt av til NTNU. Den faktiske bruken av arealene er mindre enn dette.
Studentidrettslagene og Sit har behov for trenings- og idrettsanlegg, og det er behov for
tilrettelegging av lavterskel aktivitet også utendørs.
Det er viktig å skille mellom organisert idrett, trening og uorganisert aktivitet. Idrett har
svært spesifikke krav til arealer og foregår på strengt regulerte baner, og uten disse blir
idretten umulig å gjennomføre. Trening og uorganisert aktivitet har helt andre krav til
arealer der reguleringen ikke er like viktig. Som eksempel er fotball uten en presis bane,
bare «løkkefotball». Dette er også en aktivitet som det kan være viktig å legge til rette
for, men i tillegg til den organiserte idretten.
Sit – innspill campusprosjekt
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Utover arealer til f.eks. treningssenter, er det under dette punktet lagt til aktivitet som
gjerne kan foregå i et grøntområde, enten alene eller sammen med andre. Nærhet til
grøntområder og til naturen er helsefremmende i seg selv. Sammen med helsetilbudet i
Sit kan grøntområdene brukes som innledning og avslutning i kurs og behandling, og
man kan legge til rette for vandremøter langs en løype.
Uorganisert aktivitet kan bidra til alle verdiene aktiv, urban, inkluderende ved at det
tiltrekker seg folk, gir en opplevelse av liv og energi, samt at det kan invitere til parallelle
aktiviteter.
Planprinsippene «Grøntområder skal ha mer aktivitet og binde by og campus sammen»
og «levende campusstrøk binder delområdene sammen» støttes særlig av disse
tiltakene, gjennom utformingsprinsippene om mellomrom med mening, fleksible
løsninger og åpne grensesnitt.
En underjordisk treningshall ble anbefalte i Elgeseter Park av ulike arbeidsgrupper. Det
gjennomføres enkle geotekniske vurderinger og vurderinger av tiltakets kostnader og
bærekraft.

4.5

Studentboliger

Delmål: Studentboliger skal gi gode bomiljø som fremmer fellesskap og urbanitet
Kriterier:
a. Lokalisering på/nær campus kan skape aktivitet utover vanlig kontortid, men
vil kreve en tilstrekkelig mengde boliger for å sikre et godt sosialt bomiljø.
b. Plassering i en bymessig kontekst som gir trygghet til både boliger og
omgivelser, og samtidig gir nærhet til service og gode utearealer
d. Gode og varierte tilbud rundt boligene
e. Dekke studentbolig-behov nært eller på Gløshaugen
f. God bokvalitet, ved muligheter for sollys, halvprivate uterom, og fleksible
boformer
Studentboliger på campus bidrar til kvalitetsprinsippene oppfylles. Boliger skaper
funksjonsblanding på campus, men er ikke tilststolrekkelig for å oppnå en urban campus
alene. I tillegg vil man få en bærekraftig campus ettersom kompakt bygging senker
transportbehov og beslaglegger mindre grunnflate. Boliger fører også til at Gløshaugen
kan bli et levende laboratorium der aktivitet eksisterer etter studie- og arbeidsdagen er
ferdig. Nærhet til læringsareal er noe studentene ønsker, samtidig som det vil gi
grunnlag for næring, tjenester og handel. Et premiss må være at studentboliger ikke går
på bekostning av universitetets kjernevirksomhet.
Alle Sits nye studentboliger skal lokaliseres på campus, nær campus eller sentrumsnært.
Målet er en dekningsgrad opp mot 20% av student-boligmarkedet. Bygging av
studentboliger vil skape gode bomiljø og motvirke “hyblifiserte” by-områder med
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boliger preget av dårlig vedlikehold og små forhold. Det er viktig at boligene har
tilstrekkelige servicefunksjoner i nærheten.
Boliger på campus vil bidra til en bymessig utvikling på campus. Det totale antallet
boliger som er skissert for å nå 20% dekningsgrad er 4000 nye hybelenheter frem mot
2025. I dag har Sit en dekningsgrad på 16-17%, og det er en god balanse i markedet for
studentboliger i Trondheim. Hvorvidt Sit skal øke sin andel til 20% må derfor undersøkes
nærmere. Sit har et mål om at nye studentboliger skal bygges på eller ved campus og
sentrumsnært. Man trenger ulike tilbud i bomiljø, og studenter kan bidra til å få
området til å ha liv mye større deler av døgnet. Dersom 2 – 4000 hybelenheter blir
bygget på campus vil man få en boligtetthet som bidrar betydelig til målet om
urbanisering av Gløshaugen.
Det er aktuelt med studentboliger i kombinasjonsbygg med NTNU-aktivitet på campus, i
tillegg til at Sit kan bygge egne bygg, enten sentralt eller i randsonene av Campus.
Kombinasjonsbyggene bør lokaliseres på/nært knutepunkt med aktive første-etasjer
som kan skape aktivitet utover vanlig kontortid.
Universitetet og Sit bør i stor grad planlegge ny bygningsmasse og valg av tomter
sammen for å optimalisere de ønskede effektene.
Bolig er bare ett av flere tiltak for å få attraktive byrom. Boliger gir også behov for et
større tilbud av kiosk, dagligvare og spisesteder, samt grøntarealer. På den måten vil
området oppleves åpent og livlig også på ettermiddags/kveldstid. Boliger sammen med
funksjoner i aktive førsteetasjer vil bidra til den sosiale overvåkningen som gjør at
områder oppleves trygge gjennom hele døgnet.
Når Sit bygger boliger og legger til rette for tilhørende servicetilbudet, gjør dette også
området attraktivt for andre av byens beboere og bidrar til å nå målet om å bringe
byens befolkning inn på campus.
Ved planlegging av studentboliger i kombinasjon med NTNU-funksjoner må man ta
hensyn til eventuelle laboratorium, lagring av farlige stoffer som er lite forenelig med
boligformål.
Alternative konsept for boligbygging: Boligmassen Sit trenger for å dekke fremtidige
behov er opp mot 4000 hybelenheter. For å kunne se utbyggingen i kontekst med øvrig
byutvikling vil det illustreres og vurderes tre alternative utviklingskonsept. Dette gir et
bedre bilde av fordeler og svakheter ved mulige plasseringer siden virkningen på
bystrukturen og spesielt virkningen på campus er tydeligere ved sammenligning av
utviklingskonsepter. Overgangen mellom konseptene kan justeres ved behov.
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4.6

Barnehage

Delmål: Barnehage er plassert sentralt i forhold til campus og bysentrum og bidrar
til attraktiv campus for flere livsfaser
Kriterier:
a. Solforhold. Bygget må kunne vende slik at inngangen og arealet
foran innganger er solfylt i perioden fra kl 9 til 16
b. Uteområde som bidrar til god lek for barn. Deler av arealet må være
flatt. Universell utforming
c. Nærhet til kollektivtransport og by for effektiv overlevering og
utflukter
d. Ønskelig å ha flerbruk og sambruk for å strekke bruken utover
døgnet.
e. Nærhet til campus
NTNU og Sit ønsker å utrede lokalisering for studentbarnehage på Gløshaugen.
Barnehageutredningen skal vise omfang og lokalisering, samt mål, premisser og
virkninger av barnehagen. Dette sett i lys av NTNUs kvalitetsprinsipper og
planprinsipper, Sits mål for campusutvikling og kommunens mål for bycampus og
barnehager.
Barnehage bidrar til å bringe flere livsfaser inn på campus, og det er dermed ønskelig at
dette er på Campus. Det kan også være i randsonene, og man kan bygge selv eller kjøpe
en eksisterende barnehage til erstatning for barnehagen som i dag er på Dragvoll.
Uteområdet til barnehagen er fellesarena utenfor åpningstid, og man kan også se for seg
flerbruk av lokalene med både for eksempel kulturskole og studenttilbud, det kan rett og
slett ha en samfunnshusfunksjon i tillegg til bruken som det meste av året er på dagtid.
Arbeidsgruppa sier det er ønskelig at barnehagen er en del av en kulturakse mellom
bysentrum og campus.
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Levende campus - Der kunnskap og mennesker møtes

Utredninger for studentvelferd og frivillighet i ny campus
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[Leseveiledning]
Denne versjonen, i word-formatering, er en forløper til det grafiske sluttproduktet. Det er
lagt vekt på å få med alt tekstlig innhold og noen sentrale illustrasjoner – som grunnlag
for behandling/diskusjoner i ulike diskusjons- og beslutningsfora.
Mål, premisser og kriterier ble presentert i del 1 datert 14.08.19. Forslag til omfang,
funksjon og lokalisering i del er inkludert i rapport datert 28.08.2019.
Utredningstemaene i kapittel 4 er av ulik art, så kapitlene vil bli forskjellige.
Den endelige versjonen vil ta inn eventuelle innspill fra videre prosess, være grafisk
bearbeidet og inneholde supplerende/utdypende illustrasjoner/piktogrammer.

1 Introduksjon
1.1

Oppdrag og formål

Universitetet skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette
for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. I 2015
besluttet regjeringen at NTNU skal samle sin virksomhet i Trondheim i området rundt
Gløshaugen. I forbindelse med rektorvedtak om faglig lokalisering i en samlet campus,
ble det i rektoratmøtet 26.03.2019 besluttet at prorektor for utdanning har ansvar for å
følge opp lokalisering og omfang av studentvelferd på campus fra NTNUs side. Velferd
skal sees på i sammenheng med tilhørende knutepunktsfunksjoner. Sit er, ved sitt
operative ansvar for studentvelferdstjenestene på NTNU, både en premissgiver og
bidragsyter i campusutviklingsarbeidet. Sit ønsker å være en kompetent og innovativ
lagspiller for NTNU og en garantist for folkeliv og studentvelferd.
Basert på dette, fikk Sit i april 2019 ansvar for å gjennomføre et utredningsarbeid på
vegne av prorektor for utdanning. Utredningen reguleres av mandater for funksjonene
studentsenter, servering, frivillighet, idrett og trening, barnehage og studentbolig1.
Utredningsarbeidet har vært utført i to faser:
•

Fase 1 (mai-juli 2019) – identifisering av mål, premisser og kriterier knyttet til
utvalgte tema

•

Fase 2 (juli-august 2019) – utredning av funksjoner, omfang og
lokaliseringsalternativ, samt en vurdering av avhengighet til andre
knutepunktsfunksjoner.

Denne rapporten oppsummerer arbeidet gjort i begge fasene. Utredningsarbeidet skal gi
innspill til det videre campusplanarbeidet og bidra med grunnlag for reguleringsplaner.

1

Mandatene er utarbeidet av Sit og godkjent av prorektor på NTNU.
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1.2

Føringer for utredningsarbeidet

Utredningsarbeidet forholder seg til følgende føringer:
•

Godkjente mandater for studentsenter, servering, frivillighet, idrett og trening,
barnehage og studentboliger

•

Sits strategiprosess

•

Trondheim kommunes planprogram for bycampus Elgeseter

•

Sits mål for campusutvikling: Aktiv, urban og inkluderende campus

•

NTNU Campusutvikling: Rapport for faglig lokalisering

•

NTNU Campusutvikling: Arealkonsepter for NTNU

•

NTNU Campusutvikling: Prinsipplan for campusutvikling

•

Statsbyggs rapport: Oppstart Forprosjekt (OFP)

Disse er utdypet nærmere som en del av premissene for mål og kriterier.

1.3

Utredningstema, fokus og avgrensning

I et vedlegg til arealkonseptet beskrives NTNUs 24 knutepunktsfunksjoner (se figuren
nedenfor). Denne rapporten beskriver seks temaer som favner tolv
knutepunktsfunksjoner med særlig betydning for studentvelferd og -frivillighet (markert
med hel strek i figuren):
•

Studentsenter: Helsetjenester, Coworkingområder, Informasjonstjenester,
Veiledningstilbud, Studentdemokrati

•

Servering: Restaurant/kantine, Pub og serveringssteder, Kafé og kaffebar

•

Frivillighet: Studentfrivillighet

•

Idrett og trening

•

Studentboliger

•

Barnehage

Sit har i dag ansvar for servering, studentboliger, idrett og trening, barnehage og
frivillighet, enten alene eller sammen med NTNU gjennom fristasjon-ordningen.
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Figur: NTNUs 24 knutepunktsfunksjoner
I tillegg er det åtte av NTNUs knutepunktsfunksjoner som støtter opp under og vil styrke
studentvelferd- og frivillighet (markert med stiplet strek i figuren):
•

Arrangementsareal

•

Konferansefasiliteter

•

Utstillingsområder

•

Uteareal

•

Handel

•

Hovedinngang med resepsjon

•

Områder for avslapning og restitusjon

•

Oppholdsområder

Disse knutepunktsfunksjonene er ikke direkte gjenstand for utledningene av mål og
kriterier, men det er gjort noen betraktninger knyttet til sammenhengen (og
avhengighetene) mellom disse og utredningstemaene avslutningsvis i denne rapporten.

1.4

Arbeidsprosess og deltakere

Utredningsarbeidene/prosjektet er organisert på følgende måte:
•

Det er etablert en styringsgruppe med følgende deltakere: Audhild Kvam (Sit),
Nina Salvesen (Velferdstinget, deltatt siden juli 2019), Frank Arntsen (NTNU),
Merete Kvidal (NTNU), Espen Munkvik (Sit), Espen Holm (Sit), Lisbeth Aspås (Sit).
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•

Prosjektgruppa (prosjektledelse og -gjennomføring) består av prosjektleder
Gabriel Qvigstad (Sit) og GPA, (tidligere tegn_3) 2. Representanter fra NTNU
Campusutvikling har vært invitert inn i relevante møter.

•

Prosjektgruppa får innspill på mail, i spørreskjema og i møter med studenter,
ansatte og andre berørte.

•

I tillegg får prosjektgruppa innspill via to workshoper med nøkkelpersoner fra
Sit, NTNU, Trondheim kommune, studentfrivilligheten og studentdemokratiet.

Rapporten er ført i pennen av GPA, basert på innspill gitt av styrings-, prosjekt- og
workshopgruppene og andre involverte - i form av arbeidsmøter, telefonsamtaler og to
workshoper for innhenting av informasjon og innspill (muntlig, grunnlags- og
arbeidsdokumenter), medvirkning og forankring. Deltakere på workshopene var
representanter fra Velferdstinget, Studenttinget, Studentersamfundet, UKA, ISFiT,
linjeforeningene, NTNU, Sit, StudyTrondheim, plangruppa for campus- og byutvikling
Trondheim kommunes byutviklingskomité og administrasjon - til sammen omkring 50
personer. Workshoper har vært viktige arenaer for innhenting av informasjon og
innspill, og for medvirkning og forankring. Det refereres direkte til noen innspill
underveis i rapporten3. For mer utfyllende beskrivelser av diskusjoner og gruppearbeider
henvises det til vedlagte oppsummeringer.
Fase 1 i utredningsarbeidet ble oppsummert i et eget dokument, kalt «Delrapport 1 –
Mål, premisser og kriterier». Innholdet i Delrapport 1 er godkjent av Styringsgruppen,
levert til prosjekteier Anne Borg som har forankret dokumentet i NTNUs dekanmøte.
Dette utkastet til endelig utredning (28.08.19) tar innholdet i Delrapport 1, og supplerer
dette med funksjoner, omfang og lokalisering som har vært oppdrag for arbeid utført i
fase 2.
Arbeidet bygger direkte på innspill gitt i tidligere arbeid i prosjektgrupper med rapport
om Arealkonsept for Campus NTNU og høringssvar til denne.

2

tegn_3 har gått sammen med danske Gottlieb Paludan Architects (GPA) og etablerer et skandinavisk arkitektfirma med kontorer i
København, Malmö, Oslo og Trondheim. Det nye arkitektfirmaet vil bli drevet under navnet Gottlieb Paludan Architects og fusjonen vil skje
gradvis i løpet av 2019.
3 Dette gjelder særlig innspill gitt i workshop 2, 15. august 2019 – til temaer som prioriterte sammenhenger med andre funksjoner, samt
prioriterte plasseringer/beliggenhet.
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2

Bakgrunn

Dette kapitlet går dypere inn i NTNU og Sits samarbeid om studentvelferd og
knutepunktsfunksjoner. Hva som legges i sentrale begreper brukt i rapporten beskrives,
for å tydeliggjøre hvilken forståelse som ligger til grunn for mulighetene og løsningene
som beskrives senere i denne rapporten.

2.1

NTNU, Sit og samarbeidsområder

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser
i Ålesund og Gjøvik.
NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, og et
tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.
Sit er Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. En studentsamskipnad har
som oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested, og tilby
tjenester til studentene. Sit er en virksomhet med 350 ansatte og har en omsetning på
550 millioner NOK per år. Studentsamskipnad er en egen organisasjonsform underlagt
lov om studentsamskipnader og under tilsyn fra Kunnskapsdepartementet. Sit har ingen
eiere, og styret er høyeste organ. NTNU er representert i Sits styre.
Samarbeidsavtalen mellom NTNU og Sit regulerer samarbeidsområder der det gis
økonomisk tilskudd, og den regulerer virksomhetsområder. Avtalen innledes med:
«NTNU og Sit har felles mål om å gi våre studenter en innholdsrik og verdifull
studietid. Studentene skal både tilegne seg ny kunnskap og oppleve studietiden
som en minneverdig periode i livet. Vår omsorg skal gi studentene muligheter
for vekst og utvikling, og mestring i sin utdanning. Vi har et sterkt ønske om at
våre studenter skal trives og nyte studielivet. NTNU og Sit har et felles ansvar for
våre studenter både i studiehverdagen og fritiden. «Mens NTNU har det
strategiske planansvaret for studentvelferd, har Sit det operative ansvaret. Sit
har et selvstendig ansvar for egen strategisk utvikling og forvaltning av egne
verdier og ressurser.»

2.2

Campusutvikling generelt og i Trondheim

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte
lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Staten skal finansiere
nybygg i området på inntil 92 000 kvadratmeter og ombygging av inntil 45 000
kvadratmeter av eksisterende arealer på NTNU. I desember 2018 leverte Statsbygg sin
OFP-rapport. OFP-rapporten setter rammene for campussamling ved NTNU i Trondheim
og ble kvalitetssikret i mai 2019, med anbefaling om at planene om campussamling
videreføres. Regjeringens beslutning forventes innen utgangen av 2019.
I januar 2019 sendte NTNU inn sitt planprogram for samlet campus til Trondheim
kommune for politisk behandling. På bakgrunn av det innsendte materialet har
Trondheim kommune utarbeidet Planprogram for universitets- og campusformål i
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Bycampus Elgeseter, som er underlagt politisk behandling i Trondheim kommune. 25.
april 2019 vedtok Bystyret i Trondheim Planprogram for universitets- og campusformål i
Bycampus Elgeseter.
Delrapport 1 og 2 bygger på lokaliseringsanalysen og annen kunnskap i OFP-rapporten.
Arbeidet forholder seg også til planprinsipper og øvrige rammer i planprogrammet for
universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter.

2.3

Begrepsavklaring: Hva er et knutepunkt?

I NTNUs arealkonsept er «knutepunkt» beskrevet som en av tre hovedkategorier for
areal på fremtidens campus. Begrepet knutepunkt er flertydig, men det springer ut av
trafikale knutepunkter som sted der ulike veier eller strømmer av mennesker og trafikk
møtes, og møteplasser som tiltrekker seg folk. I arealkonseptet sies det at: «For at
NTNUs knutepunkt skal fungere som gode møteplasser er det lagt vekt på 2
hovedegenskaper: De skal plasseres i tett relasjon til funksjoner som studenter, ansatte
og byens befolkning oppsøker, og de skal fylles med funksjoner som inviterer til
opphold4.» Knutepunktene skal altså legge til rette for det kollektive livet på campus.
I arealkonseptet anbefales det at det etableres ett sentralt knutepunkt som virker som
et tydelig hjerte for NTNU. Vil man til NTNU, starter man der, og finner et bredt tilbud.
Dette virker sammen med flere små, lokale knutepunkt med lavere tilbud.

I delprosjektet «Faglig lokalisering» brukes «faglig knutepunkt» som en arealkategori
som er samlende for faglige klynger. I tillegg til spesialiserte læringsarealer og
tverrfaglige senter og samarbeidslokaler skisseres det at noen knutepunktsfunksjoner
kan legges til disse.
Det sentrale knutepunktet er beskrevet som et NTNU-hjerte, og i kvalitetsprogrammet
er en av seks kvalitetsprinsipp «nettverk av knutepunkt».
I denne rapporten tas det utgangspunkt i knutepunktlokalisering fra prinsipplanen5: Den
sentrale, samlende møteplassen/hjertet/knutepunktet er Campusparken og området
rundt.
De seks knutepunktsfunksjonene som omtales i denne rapporten har ulike behov. Noen
funksjoner må ligge ved et sentralt knutepunkt, mens andre vil være riktigere plassert i
strøk eller mindre sentrale knutepunkt.

2.4

Begrepsavklaring: Mål, premisser, prinsipper og kriterier

Et mål settes for å beskrive en ønsket situasjon i framtiden. Man setter opp mål slik at
man kan kontrollere om man har oppnådd målene, eller om man er på vei dit. Et
effektmål viser til de konsekvensene et tiltak vil ha for brukere.

4
5

Arealkonsept, s.30
Prinsipplan for NTNU Campus. NTNU Campussamling Versjon 0.1. Datert 24.01.19
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I dette tilfellet er målene hentet fra NTNUs rapport for arealkonsepter i campus. I denne
rapporten er det fra målene utledet delmål som er relevante for utredningene.
Et premiss er en forutsetning eller en grunngiving som også kan vise til de valg som
allerede er gjort, og som man må forholde seg til. I denne rapporten er premissen ikke
forutsetninger for å komme fram til målene som er skissert, men det er forutsetninger
som er viktige for å kunne skissere veien fram til målet.
Et prinsipp er en grunnleggende retningslinje som skal følges for å nå målene, og i
prinsipplanen og arealkonseptet finnes henholdsvis generelle utformingsprinsipper som
er detaljert for knutepunkt og spesifikke planprinsipper for Campusområdet
Gløshaugen.
Sammen med innhenting av informasjon fra berørte parter og workshopgrupper
detaljeres prinsippene ut i kriterier som kan brukes til å vurdere lokaliseringsforslag.
Kriterium er kjennetegn som kan brukes for å avgjøre om en nærmere bestemt
betingelse er tilfredsstilt eller oppfylt. Det vil si at det kan settes opp delmål for
knutepunkt der kriteriene er klare kategorier som må oppfylles for at delmålet skal
oppnås.
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3

Overordnede mål og premisser

NTNUs mål og premisser i campusprosjekt, sammen med Sits egne mål for
studentvelferd og tilhørende knutepunktsfunksjoner, danner grunnlaget for å utlede
delmål og kriterier for de seks utredningstemaene (se figuren nedenfor).

Figur: Sammenhengen mellom overordnede mål og premisser, og delmål og kriterier.
Premissene kan ses som sjekkpunkter for kriteriene.

3.1

NTNUs mål for knutepunkt

I NTNUs arealkonseptet står det at «Målet [for arealkonseptet] har vært å utvikle et
konsept for knutepunkt som:
1. Legger til rette for at de viktigste interessentene på universitetet – studenter,
ansatte, forskningspartnere, næringsliv og lokalsamfunn – kan samles og møtes
2. Skaper et «buzz» som bidrar til idealet om en levende campus
3. Bidrar til velferd for studenter og ansatte
4. Legger til rette for at samarbeidspartnere og byens befolkning skal komme inn
på Campus6»
Mål 2 omhandler «buzz». Buzz kan oversettes som «summing», og «noe alle prater om».
I økonomisk geografi brukes begrepet «buzz» om et stedlig forankret miljø, der sosiale
og faglige prosesser samvirker og tilrettelegger for kunnskapsdeling og innovasjon7.
Steder kan legges til rette for at folk treffes tilfeldig eller deltar i aktiviteter sammen som
skaper buzz.

6

Arealkonseptet, s. 43
Bathelt, Harald & Malmberg, Anders & Maskell, Peter. (2002). Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of
Knowledge Creation. Progress in Human Geography. 28. 10.1191/0309132504ph469oa.
7
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Idealet om en levende campus kommer fra kvalitetsprogrammet der det sies at «En
urban Campus er attraktiv, åpen og levende8». I dette kan det forstås at mål 2 støttes av
de aktiviteter som tilbys på campus til vanlig, men samlet og med et mer urbant tilsnitt:
det vil si at det tilrettelegges for en stor strøm av mennesker og at det er mye som skjer
der.
Mål 4 handler derimot om å tiltrekke folk som vanligvis ikke bruker campus så mye – de
skal ha arealer å gå til, en grunn til å være der. Dette kan selvfølgelig også bidra til
«buzz», og kan bidra til innovasjon ved at man bringer sammen kunnskap fra helt ulike
sfærer i samfunnet9, men hovedmålet er at det skal være urbane byrom for alle.
«Studentbiten» i mål 3, retter seg direkte mot kjernen i denne rapporten og
utredningsarbeidet: studentenes ve og vel. Målet videreføres i knutepunktene ved at en
rekke av de 24 definerte funksjonene tilrettelegger for studentvelferd (se pkt. 1.3).
Studentvelferd bygger opp under trivsel, rekruttering og et NTNU-studentliv som
utmerker seg på nasjonalt nivå.
De fire knutepunktmålene henger sammen og støtter opp under hverandre.

3.2

Premisser

Målene i NTNUs campusprosjekt er styrende for Sit og for utredningene av
studentvelferd og tilhørende knutepunktsfunksjoner. I grunnlagsdokumentene ligger
utredninger opp mot prinsipplan, faglig lokalisering og rapport for arealkonsepter. Mer
konkret forholder både prinsipplan og arealkonsept seg til 6 overordnede
kvalitetsprinsipper gjennom henholdsvis 9 planprinsipp og 7 utformingsprinsipper.
Utformingsprinsippene er generelle, og er spesifisert for hvert av arealkonseptene. Det
er tatt utgangspunkt i hvordan disse er beskrevet for konseptet knutepunkt.
De ni planprinsippene forholder seg aktivt til både kvalitetsprinsippene og
utformingsprinsippene, og gjelder for Gløshaugen og omliggende områder spesielt.
I tillegg er det innhentet informasjon fra aktører gjennom mail, møter og workshop, slik
at man skal ha et bredt tilfang av ideer og innspill.
KVALITETSPRINSIPPER FOR NTNU CAMPUSUTVIKLING

Kvalitetsprogrammet forklarer hvorfor man ønsker å utforme Campus for å stemme
overens med visjonen «Kunnskap for en bedre verden10.

8

Kvalitetsprogrammet for campus, s. 15
Meyer, S. (2007). Det innovative mennesket. Fagbokforlaget.
10 https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/NTNU+kvalitetsprogram_vedtatt/68107f01-6f42-4cfb-9fc0-7b61f97e799f
9
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UTFORMINGSPRINSIPPER FRA NTNUS AREALKONSEPT FOR
CAMPUSUTVIKLING

I utviklingen av campus vil det tas ulike grep for utforming for å møte
kvalitetsprinsippene. Utformingsprinsippene er utviklet for å beskrive hvilke grep som
gjøres for å løse det, og det er skissert hvordan dette løses for knutepunkt spesifikt i
arealkonseptet11.
PLANPRINSIPPER FRA NTNUS PRINSIPPLAN

Mens kvalitetsprinsippene og utformingsprinsippene er generelle, og kan brukes til å
vurdere alle Campuser i NTNU, er prinsipplanen spesifikk for området rundt Gløshaugen,
og er kunnskapsgrunnlag for planprogrammets føringer for detaljplanene. Den er også
grunnlag for NTNUs arbeid for videre arbeid med campus12. Prinsipplanen inneholder et
overordnet plangrep som skal få området fra byen, via Kalvskinnet til Valgrinda til å
henge sammen, samt ni spesifikke planprinsipp som forholder seg til det mindre
området rundt Gløshaugen som det området der det skal bygges de neste ti årene13.

3.3

Sits mål for campus - aktiv, urban og inkluderende

NTNUs mål for knutepunkt skal bidra til at NTNU når sin visjon om «Kunnskap for en
bedre verden». Sit skal bidra med tjenester, velferd og tilrettelegging for
studentfrivillighet slik at knutepunkt blir steder der «kunnskap og mennesker møtes».
Knutepunktene er arenaene som knytter faglig og sosial aktivitet sammen.
«Sit ønsker et levende universitetsområde med knutepunkt som pulserer hele
døgnet. For å få til dette trenger vi en aktiv, urban og inkluderende campus. En
aktiv campus vil skapes ved å legge til rette for organisert og uorganisert fysisk
aktivitet samtidig som kulturell og ideell studentfrivillighet gis rom til å blomstre.
En urban campus vil skapes gjennom attraktive serveringssteder, et mangfold av
tjenester og trygge, sentrale studentboligstrøk. En inkluderende campus skaper
sosiale møteplasser, tilrettelegger for læring og forebygger ensomhet, samt gir
et tilbud til byens øvrige befolkning og studentforeldre. Slik vil Sit styrke
studentenes velferd og bidra til å oppnå NTNUs kvalitetsprinsipper for
campusutvikling.»14

11

https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1269933790/180820+Arealkonsept+for+NTNU++1.3+%28skjermvisning%29++redusert.pdf/c27dcdb1-b828-4d55-be44-402bd4fc0c85
12 Prinsipplanen, s 4
13 https://www.ntnu.no/documents/1268425101/1282972075/V1+Prinsipplan01.pdf/f2d651ea-82a1-43eb-949c-37c8c21b58c3
14 Sitat fra: Høringsuttalelse til bygningsrådets vedtak om høring og offentlig ettersyn av tilleggsutredninger til planprogram for samlet
campus. Datert 9.11.2018
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4

Studentvelferd og tilhørende
knutepunktsfunksjoner

Ved å se NTNUs og Sits mål i sammenheng, er det (i fase 1 av arbeidet) utledet følgende
delmål for studentvelferd, frivillighet og tilhørende knutepunktsfunksjoner:
1. Studentsenter: Tjenester til studenter er samlet, lett tilgjengelige, synlige og har
informasjon som veileder videre inn i tjenestene
2. Servering: Campus skal ha et variert og attraktivt serveringstilbud for studenter,
ansatte og besøkende
3. Frivillighet: Campus har gode arealer for frivilligheten som tillater den å være
synlig og inkluderende
4. Idrett og trening:
a. Idrettsarealer som dekker behovene til NTNU og studentene
b. Idrettsflatenes lokaler bør gjenspeile at Trondheim er en stor aktør på
idrettsutdanning og velferdstjenester
c. Uterom som oppfordrer til organisert og uorganisert aktivitet
5. Studentboliger: Studentboliger skal gi gode bomiljø som fremmer fellesskap og
urbanitet
6. Barnehage: Er plassert sentralt i forhold til campus og bysentrum og bidrar til
attraktiv campus for flere livsfaser
I det følgende utdypes disse, og beskriver relaterte kriterier.
I tillegg (i fase 2) vurderes et spekter av muligheter knyttet til hver enkelt av de seks
temaene – ved beskrivelse/illustrasjoner av:
•

Funksjoner og omfang
o Funksjoner (overordnede beskrivelser av type arealer, prinsipper for
organisering (hierarki, sammenhenger))15
o Krav til bebyggelse (funksjonskrav)
o Arealbehov

•

Lokalisering
o Krav til tomteegenskaper
o Hva uterommet må ivareta16
o Egnet beliggenhet17 - alternativer

15

Generelt for funksjoner er det at man ønsker campus som konsentrert og tydelig urbant, med overlapp mellom ulike funksjoner og
aktiviteter.
16 Uteareal er spesifisert som en egen knutepunktsfunksjon, men har ikke et eget punkt i denne rapporten da det alltid er i samspill med
funksjoner innomhus. I henhold til prinsipplanen skal det etterstrebes mest mulig. Prinsipplanen stadfester at grøntområdene skal ha mer
aktivitet, og det bør etterstrebes for alle funksjoner.
17 Egnet beliggenhet i faktisk rom på Campus, i relasjon til prinsipplanen for Gløshaugen. Her er det allerede etablert at hovedknutepunktet
på Campus er i campusparken, det i tillegg skal være mindre faglige knutepunkt samt portaler inn til campus-området. For hvert av
knutepunktsfunkjsonerne bemerkes hvilke krav man skal stille til beliggenhet og hva det skal ligge nær.
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Hvert tema avsluttes med en vurdering (GPA) og prosjektgruppens (Sit og GPA)
anbefaling/prioritering.
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4.1

Studentsenter

DELMÅL OG KRITERIER

Delmål: Tjenester til studenter er samlet, lett tilgjengelige, synlige og har
informasjon som veileder videre inn i tjenestene
Kriterier:
a) Studentsenteret samler i størst mulig grad studentfrivillighet,
studentdemokrati, helsetjenester, Sits administrasjon, og andre
studentrettede tjenester i en bygning.
b) Studentsenteret har en godt synlig felles resepsjon som gir studenter ett
tilgangspunkt til studenttjenester.
c) Studentsenteret gir mulighet til sambruk av arealer til kurs, gruppeterapi
og trening
d) Studentsenteret er plassert nært et sentralt knutepunkt.
I et sentralt knutepunkt vil det være viktig å ha et mottak for tjenester til studenter som
i dag er på ulike steder. Det meste av dette finnes i dag, men ved å samle det vil man
både kunne få bedre utnyttelse av arealene, og også bedret tilgjengelig og synlighet for
de ulike tilbudene for studentene.
Studentdemokratiet ved NTNU er formelle organer ved NTNU og består av
Studenttinget, institutt- og fakultetstillitsvalgte, samt Velferdstinget. Velferdstinget har
behov for å lokaliseres i sentrale og synlige arealer, med nærhet til Sits administrasjon.
Studenttinget og de institutt- og fakultetstillitsvalgte ønsker nærhet til resten av
studentdemokratiet. Alle er avhengig av tilpassede lokaler og tilstrekkelig areal for sin
virksomhet.
For helsetilbud er det ønskelig med å kunne levere et utvidet helsetilbud i samarbeid
med kommunen. Det kan være vanskelig for studentene å vite hvem de skal snakke
med, og samlokalisering vil gjøre det lettere å sette studenter på riktig sted i
behandlingstrappa. Ved å samle alle studentrettede tjenester vil det også være mulig å
ha en felles inngang slik at tjenester det kan være skambelagt å besøke er sentralt, men
diskret tilgjengelig. Informasjon og tilgang til behandlingstrappen for riktig type
helsetjeneste må være lett tilgjengelig.
Resepsjon er en tjeneste som sikrer at brukere av aktivitetene i bygget mottas på en god
måte. Det skal både gis informasjon og være mulig å registrer sitt behov for besøket.
Resepsjonen kan uformes og tilrettelegges på ulike måter, blant annet med bemannet
resepsjon og/eller digital registrering. Fysisk utforming og valg av resepsjonstjeneste
henger sammen med hvilke tjenester som ligger i studentsenter. For eksempel vil
helsetjenester kunne kreve både bemanning og fysiske skiller for anonym innmelding av
behov. Dette kan kombineres med digitale løsninger.
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Et tilbud som ikke finnes i dag er et tilgangspunkt for boliger, en førstelinje med
resepsjon som server boliger utover boligtjenestens åpningstid.
FUNKSJONER OG OMFANG

Illustrasjonsfigur: Studentsenter plassert i Vollan gård mellom Grensen og
Studentersamfundet
Eksempler på funksjoner som kan samles i et studentsenter – og estimert omfang:

Funksjon

Estimert arealbehov m2

Psykososial helsetjeneste

800

Helsestasjon

100

Kommunal helsestasjon

900

Karriere og rådgivning

100

Kurslokaler

200

Kompetansesenter for frivillighet

250

Studentdemokratiet (Studenttinget, Velferdsstinget, samt instituttog fakultetstillitsvalgte)

600

Sits administrasjon

2300
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Resepsjon

50

Lokaler med midlertidige funksjoner

100

Serveringssted /Lounge

50

Informasjon om frivillige organisasjoner

50

Sum

5500

Desentralisert helsesøstertjeneste – denne funksjonen kommer i
tillegg. Det er behov for 6 lokaler (a 50 m2) spredt på campus,
knyttet til de mindre knutepunktene.

300

Det bør tilrettelegges for sambruk av arealer.

Figurer: Felles resepsjon med tydelig orientering.
LOKALISERING

•
•
•

Nær campushjertet
Samlokalisering med offentlige helsetjenester
Ett stort studentsenter med tilpassede satellitter (lokaler i kort avstand)

Krav til tomteplassering og uterom
Et studentsenter inkluderer mange kontorfunksjoner som krever tilstrekkelig løpemeter
fasade. Disse bør helst være nordvendte.
Det bør være tilgang til offentlig uterom, og ett eller flere private uterom.
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Figur: Eksempler på offentlige og private uterom – for gode uteplasser der det er godt å
være sammen, eller alene
Mulig beliggenhet – 3 alternativer
Det er vurdert måloppnåelse for de ulike kriteriene. Dette er gjort etter faglig
overordnet vurdering av mulighet for å oppnå nok og hensiktsmessig areal og synlighet.
Nærhet er basert på avstander målt i kart. Knutepunkt er vektet etter viktighet i forhold
til funksjonen.
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Figur: Oversikt over plassering av tre av alternativene (1-3)
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Figur: Alternativ 1 vurdering av måloppnåelse i forhold til kriterier
Alternativ 1 /Gamle Kjemi har fordel ved å være Sits hovedkvarter i dag. Plasseringen
har svært høy synlighet, og vil etablere studentsenteret helt inntil campushjertet. Bygget
har begrensninger knyttet til konstruksjon og vern, og det er derfor utfordrende og
kostbart å oppnå universell utforming. Samtidig er det potensial i å kombinere med
utbygging av nordre lavblokk. Gamle Kjemi er nær campusplena (offentlig uterom), og
kan i tillegg ha uterom mellom gammel bygning og eventuelt påbygg på lavblokkene.

Figur: Alternativ 2 vurdering av måloppnåelse i forhold til kriterier
Alternativ 2 /Vollan gård ligger svært godt plassert i en "portal" til campus. Her vil man
få mulighet til god kontakt både mot byen og universitetet. Nok tilgjengelig areal kan bli
en utfordring, og løsningen forutsetter at det blir regulert bygget nok nye volum til både
Universitetsformål og studentsenteret i tilknytning til Vollan gård. Trondheim kommune
eier tomten og bygningen.
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Figur: Alternativ 3 vurdering av måloppnåelse i forhold til kriterier
Alternativ 3/Vest for Perleporten – Alternativet ligger utenfor det som er tiltaksområde
i OFP-rapporten. Det ligger altså utenfor første byggetrinn på campus. Det kan bli en god
plassering hvis NTNU likevel gir fristasjon eller kan bruke av arealrammen for NTNU
Campussamling. Alternativet vil ligger nært kollektivt knutepunkt. Ved å være i
periferien av campus, er annonseringsmulighetene dårligere enn i de andre
alternativene. Positivt er nærhet til studentboligene på Berg og Moholt (spesielt ved
utviklingskonsept 2, beskrevet under boliger). Dette vil måtte bli bygget som nybygg.
Prioritering/anbefaling
Gamle kjemi er det beste alternativet rett ved campushjertet og har muligheter for
utbygging I tilgrensende områder. Dette forutsetter ombygging og tilbygg/nybygg i
lavblokka bak. Nest beste alternativ er Vollan gård.
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4.2

Servering

DELMÅL OG KRITERIER

Delmål: Campus skal ha et variert og attraktivt serveringstilbud for studenter,
ansatte og besøkende
Kriterier:
•

Serveringssteder etableres i tilknytning til formidlingsarealer

•

Serveringssteder har åpne fasader ut mot knutepunkt eller portaler

•

Serveringssteder har smidige overganger mellom ute og inne som fungerer i
alle årstider

•

Det etableres et variert tilbud til studenter, ansatte, representasjon og byens
befolkning

• Tilbud større deler av døgnet
Serveringssteder er viktig for å skape liv og spiller en viktig rolle i ansatte og studentens
sosiale liv. Serveringsstedene skal være offentlig tilgjengelige, og vil, avhengig av tilbud,
være steder som også vil oppsøkes av byens innbyggere. I dag er salget begrenset av
åpningstid, med omsetningen på topp midt på dagen. De større kantinene serverer 1500
måltider i en hektisk halvannen time rundt lunsj, og i løpet av en uke serveres mer enn
9000 kaffekopper. Kantinene brukes også til uformelle møter, og i eksamenstid
forvandles kantinene til lesesal. Serveringsarealene er viktige sosiale arenaer hvor
uformelle møter oppstår og nye bekjentskaper skapes. Serveringsstedene er i tillegg
viktige arealer for arrangementer og med mulighet for lukkede selskap. Det må tas en
prinsipiell diskusjon om alkoholservering på campus.
Med flere attraktive konsepter vil campusområdet ha høyere attraksjonskraft. Det betyr
flere besøkende og tilbud som er attraktivt for byen. For eksempel kan byggene rundt
hovedbygget berikes med utsiktspunkt og finere restaurant. På campus sentralt eller i
portalene kan det være plass til faculty club for det akademiske miljø, pub og
fortauskafeer.
Serveringsstedet blir ofte navet i et bygg, og hvert bygg bør dermed ha en eller annen
form for servering. For å gi serveringstilbud til større konferanser og arrangementer bør
det kunne etableres satellittkjøkken knyttet til arrangementsarealer.
I prinsipplanen er det skissert at det skal være servering i knutepunkter og dessuten i
alle portaler: altså at det skal være mulig å sette seg ned i alle tilgangspunktene til
campus. Dette vil skape forbindelse mellom Midtbyen og Campus.
Det kreves gjerne en større utredningsjobb for å finne ut hvordan tilbudet i dag skal
utvikles og utvides.
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FUNKSJONER OG OMFANG

Nye areal beregnet etter antatt besøksmengde. Samlet behov for nye arealer tilsvarer
erstatning for arealer på Dragvoll18:
Behov nye arealer19

Antall

Areal m2

Sum m2

Store spisesteder

3

800

2400

Spisesteder

6

200

1200

Ubemannede spisesteder

10

15

150

Sum

3750

Eksisterende arealer Gløshaugen + NTNU
Handelshøyskolen
Kantine S1

1822

Storkiosk S2

344

Kantine Elektro

406

Kantine kjelhuset

881

Kantine Realfag

1243

Kantine Handelshøyskolen

759

Sum

5455

Planlegging av serveringsarealer bør tilrettelegge for:

18
19

•

Variert serveringstilbud

•

Uformelle møtesteder

•

Sosiale arenaer

•

Større arrangementer

•

Ulike serveringskonsept

•

Åpne fasader mot knutepunkt eller portaler

•

Utvidelser (forventes økt behov)

•

Aktivitet over større deler av døgnet (servering over lengre tidsrom) – se figurer
nedenfor.

•

Ekspertise på design av serveringssteder må hentes inn under prosjektering av
bygget

Totalt 3500 m2. 3 kantiner 2400 m2, 6 kaffebarer 350 m2, 2 storkiosker 700 m2, 10 ubemannede serveringssteder 50 m2
Spisesteder vil variere i størrelse. Her er det gjengitt et gjennomsnitt.
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Figur: Campus i dag brukes primært til universitetsformål og i mindre deler av døgnet. Sit
Cafe har i dag en omsetningstopp rundt lunsjtider. Det er slutt kl. 18:00.

Figur: Campus i fremtiden planlegges med et mangfold av funksjoner og dette gir
aktivitet i større deler av døgnet - gir behov og mulighet for servering i et langt større
tidsrom.

LOKALISERING

•
•

Tilknytning til formidlingsarealer
Servering i portaler til byen – for å skape forbindelser, for eksempel mellom
Elgeseter bydel og Gløshaugen

Krav til tomteplassering og uterom
For å skape attraktive serveringssteder er valg av beliggenhet veldig viktig. Fasader
tilknyttet uteservering bør være sørvendte. Det bør videre skapes smidige overganger
mellom ute og inne som fungerer alle årstider. Dette er en utfordring med vårt varierte
klima, og det er viktig å tenke løsninger som både er bærekraftige og strekker sesongen
for uteservering i begge retninger.
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Figur venstre: Glidende overgang mellom inne og ute - Bruk av samme gulv, transparent
fasade, fleksibel fasadevegg som kan åpnes. Figur høyre: Uterom som kan brukes hele
året - Levegger, fasadeelement som "fanger" varme/sol, overdekt uteplass

Mulige beliggenheter
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Figur: Mulige beliggenheter servering
Prioritering/anbefaling
Serveringssteder bør ligge langs campus-hovedstrøkene (markert med oransje linjer i
figuren ovenfor), og rundt knutepunkt (markert med grønne sirkler). Mange folk som
møtes gir et godt næringsgrunnlag. Mindre ubemannede serveringssteder kan
plasseres nærmere faglige knutepunkt innendørs.
Serveringssteder bør bygges ut i samme utbyggingstakt og sammen med campus og
universitetsbygg forøvrig. Det er spesielt viktig å ivareta servering rundt
campushjertet og ved kollektivknutepunktet sør-øst på campus. Uterom,
utenomhusplaner og 1.etasjeplaner må ses i sammenheng i prosjekteringen, slik at
servering får god henvendelse både mot aktivitet innendørs og utendørs.

Sit - campusutredninger

28/08/2019

26

4.3

Frivillighet

DELMÅL OG KRITERIER

Delmål: Campus har gode arealer for frivilligheten som tillater den å være synlig og
inkluderende
Kriterier:
a) Faste arealer på fristasjon til linjeforeninger og studentforeninger, samt
tilgjengelige arealer som kan bookes av linjeforeninger og studentfrivillighet
b) Mulighet for brukere å sette preg på egne lokaler for å skape identitet
c) Aktivitetsareal som øvingslokale for kor/teater, intervjusted og møtelokaler
for festivaler o.l. for å sikre forutsigbar tilgang
d) Eventområde og hverdagsarealer som overlapper
e) Uformelle arealer som loungene på Dragvoll/Stripa til møter
f) Nærhet til Sits funksjoner, spesielt samtaletilbud, helsesøster, Sit Råds kurs,
og idrettshaller
g) Servering og bar/pub på campus som også kan brukes til sosiale og faglige
arrangementer

Studentvelferd og frivillighet er viktig for NTNUs faglige virksomhet gjennom faglige
foreninger, studentdemokratiske organisasjoner, studentkultur, studentidrett,
interesseforeninger og internasjonale foreninger. Tiltak her bygger direkte opp under
målet om studentfrivillighet og studentvelferd, samt “buzz” på campus.
Studentfrivilligheten er det som gjør at Trondheim skiller seg ut som studieby, og bidrar
til at NTNU er attraktivt for nye studenter og anerkjent for å være nasjonalt ledende for
studentliv. Det skal NTNU fortsette å være. Studentfrivilligheten bidrar i stor grad til å
rekruttere nye studenter til Trondheim og NTNU. Trondheim har som ambisjon å bli
Nordens beste studieby.
Frivilligheten skaper levende campus gjennom å ha aktiviteter utover hele døgnet og
uka, og er dermed attraktive å huse i knutepunkt. I tillegg er dette aktivitet som kan fylle
det betydelige arealet med åpne fasader som NTNU skal etablere i ny campus.
I workshopgruppa er det ulike synspunkter på hvor bredt man skal definere frivillighet:
om arealer tilegnet frivillighet bør begrenses til studentfrivillighet alene, eller om det
skal være mulig å tenke frivillighet generelt, slik som ordinære frivillige organisasjoner
eller kampanje, aktivisme og andre aktiviteter som har en midlertidig tilstedeværelse.
Gjennom frivillighet kan man på Campus velge å være mer i dialog med resten av byen.
Samtidig er det viktig å ivareta studentkulturen når Gløshaugen blir mer urban. Magien
og lidenskapen i studentenes verden er viktig å tilrettelegge for.
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I rapporten om Areal for studentfrivilligheten i Trondheim20 pekes det på at
studentfrivilligheten på tvers har grunnleggende behov for kontor, møterom, lager og
sosialt areal – og i tillegg har mange behov for lokaler til å gjøre selve aktiviteten sin.
Frivilligheten hadde hatt større kapasitet for å inkludere deltagere dersom de hadde
hatt større tilgang på arealer. Dette er viktig i en tid der en av tre studentene føler seg
utenfor, isolert eller savner noen å være sammen med21.
Workshopgruppene ser det som en fordel dersom mye av det grunnleggende behovet
blir samlet et felles sted, i et nytt frivillighetshus hvor man kan ha identitetsareal og
fellesarealer. Dette kommer i tillegg til Studentersamfundet, linjeforeningene,
idrettsbyggene og noen andre frivillige organisasjoner med spesialbehov.
Studentfrivilligheten kan deles inn i 5 hovedområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Studentfaglige foreninger – for eksempel linjeforeninger, Revolve og START
Studentkultur – for eksempel Studentersamfundet, UKA, kor, orkester
Studentidrett – for eksempel NTNUI, linjeforeningene sine idrettslag
Interesseforeninger – for eksempel SAIH, IAESTE
Internasjonale foreninger – for eksempel ISU

Studentfrivillighet trenger både sentrale og distribuerte lokaler.
Distribuerte lokaler:
Det anbefales distribuerte lokaler til studentfaglige foreninger – for eksempel
linjeforeninger og foreninger med behov for tilknytning til institutt, fakultet eller
fagretning.
Tildeling av arealer og kontor til linjeforeningene er instituttenes og fakultetenes ansvar.
Det anbefales at de organiseres i klynger synlig og nært plassert opp mot der de aktuelle
studentene har læringsarealer. Studentdemokratiske organisasjoner på institutt og
fakultetsnivå plasseres i instituttet/fakultetets arealer.
Studentidrett – for eksempel NTNUI, linjeforeningene sine idrettslag. Studentidretten
holder hovedsakelig til i tilknytning til idrettsbyggene.
Studentersamfundets faste gjenger blir ivaretatt på Samfundet. Studentersamfundet
med nybygg vil være det primære studentkulturelle arealet i campus. Arealer i det nye
KAM-senteret må kunne brukes av studenter når det ikke brukes av NTNU.
UKA holder til i Trafoen, mens ISFiT har per i dag lokaler i hovedbygget.
Sentrale lokaler:
I tilknytning til sentralt knutepunkt plasseres Studenttinget og Velferdstinget samt
Interesseforeninger som for eksempel SAIH og IAESTE. Det er også aktuelt å plassere
disse funksjonene i et studentsenter (se pkt. 4.1)

20
21

StudyTrondheim (2017): Areal for Studentfrivilligheten i Trondheim.
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018
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Studentkulturelle organisasjoner og studentidrettslag tildeles popup-areal for
promotering og tilstedeværelse i tilknytning til sentralt knutepunkt på Gløshaugen.

FUNKSJONER OG OMFANG

Funksjon

Antall

Areal m2

Frivillige organisasjoner
Dragvoll22
Tilleggsarealer til frivillige
organisasjoner på Dragvoll
Manglende areal til
frivilligheten i Trondheim23
Total

37

32

Total
arealm2
1184

6

40

240
600
2024

Arealtallet over estimerer kun behovet for direkte erstatning fra Dragvoll idag. Dette
innebærer kontorer, lagerplass og tilleggsarealer for å drifte den studentfrivillige
virksomheten som finnes der. Kapasiteten til frivilligheten både på Dragvoll og på de
andre campusene er sprengt, og det vil være behov for ekstra areal utover det skisserte
ovenfor for å tilfredsstille etterspørselen, og i større grad hindre at folk faller utenfor.
Dette totalet behovet for areal bør utredes videre.
Per august 2019 anslår vi følgende omfang av studentfrivillige foreninger tilknyttet
NTNU i Trondheim av svært varierende størrelse:
Linjeforeninger
71 stk
Foreninger med > 30 medlemmer
20 stk
Foreninger med < 30 medlemmer
90 stk
Frivillighetens arealbehov på ny campus avhenger av antall rom (brukt til frivillighet på
Gløshaugen i dag), som rives eller bygges om til en annen funksjon. Arealer for
frivillighet bør tilrettelegge for en stor variasjon av aktivitet – som for eksempel
• Kontorer/møteplasser med identitet for foreninger
• Øvingslokaler kor/teater
• Uformelle lounger
• Popup-areal for promotering og tilstedeværelse.
• Workshopareal/kursrom
Her er det viktig å tydeliggjøre at kontorene må være tilegnet fri stasjon til hver og en
forening (eventuelt noen i gruppe), som de kan disponere etter eget ønske. Dette er
essensielt for å opprettholde identiteten og tilhørigheten. Tilgangen på areal også i
ombyggingsprosesser og under forflytning av for eksempel fakulteter og da frivillige
foreninger er essensiell. Frivilligheten trenger rom i hele utbyggingsforløpet da det er
helt nødvendig for at omfanget og størrelsen opprettholdes.

22
23

41 foreninger a 32 a2 + tilleggsareal på 88 m2
Anslag, bør utredes videre
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Det bør settes av åpne arealer som kan bookes av linjeforeninger og frivillighet. Noen av
lokalene bør utformes slik at brukerne får mulighet til å sette preg på egne lokaler. En
andel av arealet kan med fordel brukes i veksel med andre universitetsaktiviteter, noe
som krever fleksibel utforming. Mellomrom med mening kan med fordel utformes i
samspill med studentene og frivilligheten for å skape et NTNU med sterkere tilhørighet
og større grobunn for økt liv på campus.

Figur: Fleksible lokaler i ulike størrelser. Bookingsystem som tilrettelegger for sambruk

LOKALISERING

Frivillighet kan plasseres i areal ut imot åpne fasader og bidra til liv i campusstrøket. Gir
forbipasserende et innblikk i studentlivet.
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Figur: Markering av steder med åpne fasader på nye campus
Prioritering/anbefaling
Det anbefales en desentral plassering av faglig frivillighet, da blant annet arealer for
linjeforeningene bør være tilknyttet sine respektive fakultet og faglige klynger. Annen
frivillighet kan samles i et frivillighetshus som åpner for enklere sambruk. Dersom de
frivillige organisasjonene ønsker det bør de plasseres eller omplasseres til åpne
fasader for å hjelpe NTNU med å skape liv i campusstrøkene.
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4.4

Idrett og trening

DELMÅL OG KRITERIER

Delmål:
1. Idrettsarealer som dekker behovene til NTNU og studentene, i tillegg til flere
mindre treningssentre som kan fylle mange funksjoner igjennom døgnet.
Halltilbudet som forsvinner når Dragvoll fraflyttes, skal erstattes
2. Idrettsflatenes lokaler bør gjenspeile at Trondheim er en stor aktør på
idrettsutdanning og velferdstjenester
3. Uterom som oppfordrer til organisert og uorganisert aktivitet
Delmål spesifisert med kriterier:
a. Erstatning for tilbudet som finnes på Dragvoll i dag, gjennom tilgang til
idrettsarealer som dekker behovene til NTNU og studentene, og mindre
treningssentre lokalisert i knutepunkt som kan fylle mange funksjoner
igjennom døgnet: Eksempelvis trening, yoga, dans, gruppeterapi,
undervisning, kampsport.
o Potensiale for sambruk undervisning, laboratorium, eksamen,
arrangement
o Potensiale for sambruk andre idrettslag
o Tilknytning til parkarealer for utsyn og mulighet for aktivitet
b. Idrettsflatenes lokaler bør gjenspeile at Trondheim er en stor aktør på
idrettsutdanning og velferdstjenester.
Areal til idrettsbygg og fysisk aktivitet må avsettes tidlig i planprosessen
o Minst ett treningssenter i eller ved det sentrale knutepunktet
o Nærhet mellom ulike helsefremmende tilbud, gjerne treningssenter
samlokalisert med studentsenter
o Idrettshall med nærhet til NTNUs fagmiljø for idrett, helse og kultur
c. Uterom som oppfordrer til organisert og uorganisert aktivitet

Idrettsfasiliteter skal kunne benyttes både av studenter og studentidrettslag og til
utdanning og forskning innen idrett ved NTNU. I dag er 50% av tiden i hall på Dragvoll på
dagtid satt av til NTNU. Den faktiske bruken av arealene er mindre enn dette.
Studentidrettslagene og Sit har behov for trenings- og idrettsanlegg, og det er behov for
tilrettelegging av lavterskel aktivitet også utendørs.
Det er viktig å skille mellom organisert idrett, trening og uorganisert aktivitet. Idrett har
svært spesifikke krav til arealer og foregår på strengt regulerte baner, og uten disse blir
idretten umulig å gjennomføre. Trening og uorganisert aktivitet har helt andre krav til
arealer der reguleringen ikke er like viktig. Som eksempel er fotball uten en presis bane,
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bare «løkkefotball». Dette er også en aktivitet som det kan være viktig å legge til rette
for, men i tillegg til den organiserte idretten.
Utover arealer til f.eks. treningssenter, er det under dette punktet lagt til aktivitet som
gjerne kan foregå i et grøntområde, enten alene eller sammen med andre. Nærhet til
grøntområder og til naturen er helsefremmende i seg selv. Sammen med helsetilbudet i
Sit kan grøntområdene brukes som innledning og avslutning i kurs og behandling, og
man kan legge til rette for vandremøter langs en løype.
Uorganisert aktivitet kan bidra til alle verdiene aktiv, urban, inkluderende ved at det
tiltrekker seg folk, gir en opplevelse av liv og energi, samt at det kan invitere til parallelle
aktiviteter.
Planprinsippene «Grøntområder skal ha mer aktivitet og binde by og campus sammen»
og «levende campusstrøk binder delområdene sammen» støttes særlig av disse
tiltakene, gjennom utformingsprinsippene om mellomrom med mening, fleksible
løsninger og åpne grensesnitt.
En underjordisk treningshall ble anbefalt i Elgeseter Park av ulike workshopgrupper. Det
er gjennomført enkle geotekniske vurderinger og vurderinger av tiltakets kostnader og
bærekraft.
God tilgang på haller er essensielt for at NTNUI skal kunne tilby et mangfold av ulike
idrettstilbud til studentene. NTNUI sitt behov for idrettshaller er på ettermiddag, kveld
og på helg. Idrettsutdanningen ved NTNU har behov for tilgang på haller og annet
idrettsrelatert areal på dagtid. Idrettsarealer er kostbare både å bygge og drifte.
Sambruk av slik areal er viktig for å kunne holde kostnadene lavest mulig.
Idrettshall for sambruk mellom Sit, NTNUI og NTNU bør lokaliseres i nærhet til der
kjernen av idrettsrelaterte utdanninger blir etablert i campus. Gjerne i tilknytning til et
eventuelt forskningssenter innen idrett ved NTNU. Dersom behovet til NTNU er mindre i
fremtidene enn det som de bruker på Dragvoll i dag, så er det et alternativ å leie
idrettshaller for NTNUI på kveldstid av kommunen eller fylkeskommunen.

FUNKSJONER OG OMFANG

24

Funksjon

Antall

Idrettshall

1

Desentraliserte treningsrom og mindre saler24

6

Areal m2

Sum
4500

250

1500

Treningsrom vil variere i størrelse. Her er det gjengitt et gjennomsnitt.

Sit - campusutredninger

28/08/2019

33

Sum

6000

Idretts- og treningssenter på Dragvoll

6136

Her er det to håndballflater som dekker

2550

Det bør etableres tilgang til minst to håndballflater, enten i eget eller innleid bygg.
Mulige plasseringer av stor treningshall suppleres med flere mindre treningssentre som
innpasses i nye eller ombygde campusbygg. For å dekke behovet bør det være 6 slike
mindre treningssenter.
Arealene/bygningene bør utformes slik at de:
•

er fleksible - muliggjør sambruk og tilrettelegger for mange type funksjoner.
Eksempler:
o Trening
o Yoga
o Gruppeterapi
o Undervisning
o Kampsport
o Eksamensavvikling
o Forskning

•

tilrettelegger for lavterskel aktivitet

•

tilrettelegger for bruk på ulike deler av døgnet

Figurer – venstre: Kapasitet vist med areal og antall besøkende. Dagens situasjon.
Kapasiteten på Dragvoll bør flyttes til Gløshaugen sammen med studentene. Høyre:
Treningshaller brukes også til undervisningsformål. Figuren over viser bruk igjennom
døgnet.
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Figurer: Idrett kan gi bygninger identitet og retning med tanke på utforming
LOKALISERING

•

Minst ett treningssenter i det sentrale knutepunkt

•

Gjerne samlokalisert med helsetilbud

•

Nærhet til NTNUs fagmiljø for idrett, helse og kultur

•

Nærhet til grøntområder

Krav til tomteplassering og uterom
En større hall kan plasseres i områder med dårlige solforhold. Uterom for mindre idrett
og trening bør:
•

oppfordre til organisert og uorganisert aktivitet, lavterskel aktivitet

•

tåle hardere bruk med høy frekvens av aktivitet

•

være fleksible og tillate et variert spekter av bruk

•

treningssentre bør ligge i sammenheng med grønne uterom

Figur: Fleksible utendørs aktivitetsflater for et variert spekter av bruk. Disse bør
identifiseres i arbeidet med illustrasjonsplaner, og planlegges for høyfrekvens og høy
slitasje.
Mulig beliggenhet stor treningshall – 6 alternativer
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Det er vurdert måloppnåelse for de ulike kriteriene. Dette er gjort etter faglig
overordnet vurdering av mulighet for å oppnå god tilknytning til park og mulighet for
sambruk. Nærhet til knutepunkt, helsefremmende aktiviteter, og fagmiljø er basert på
avstander målt i kart. Knutepunkt er vektet etter viktighet i forhold til funksjonen.

Figurer: Oversikt over alternative beliggenheter for stor treningshall
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Figurer: Alternativ 1/ SP. Andersens veg
Alternativ 1 /SP. Andersens veg ligger i et område med potensielt problematisk
fundamentering. Utenom dette har tomten god byggbarhet. Videre er det nærhet til
Lerkendal stadion, noe som kan gi sambruksfordeler. Tilgjengelighet til Campus og byen
er svakere enn de andre alternativene.

Figurer: Alternativ 2/Gløshaugen
Alternativ 2 /Gløshaugen ligger tett opptil hovedknutepunktet på campus og scorer
høyt på tilgjengelighet og sambruk. Byggteknisk og juridisk er løsningen utfordrende, og
det må reguleres ekstra høyde for hall på tak. Alternativet ligger på tak over en tomt
som er alternativ til utbygging/ombygging i OFP-rapporten. Dette medfører at det
kanskje ikke realiseres en hall sammen med første byggetrinn på campus.
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Figurer: Alternativ 3/St. Olavs
Alternativ 3 /St. Olavs har god tilgjengelighet og god plassering i forhold til St. Olavs. I
tillegg knytter plasseringen seg til idrettsmiljøet rundt den nye hallen på Øya, og er godt
plassert i forhold til Midtbyen. Tomten har begrensninger i høyder i reguleringsplanen,
og en slik utbygging på tak har de samme juridiske og tekniske utfordringene som de
andre alternativene som foreslår idrettshall på tak

Figurer: Alternativ 4/Elgeseter
Alternativ 4 /Elgeseter har også god tilgjengelighet og god plassering i forhold til
St.Olavs. Elgesetergate 12 vil sannsynligvis blir utbygd etter det første byggetrinnet for
Campus. Dette medfører at det kanskje ikke realiseres en hall sammen med første
byggetrinn på campus, med mindre Sit bygger det selv.
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Figurer: Alternativ 5/Elgeseter park

Alternativ 5 /Elgeseter park tar utgangspunkt i å grave ned en treningshall i deler av
parken. Alternativet scorer høyt på tilgjengelighet og har potensiale til å få en høy
"wow" faktor som vil bidra til god synlighet. Et høyt antall kubikkmeter masse vil bidra til
svært dårlig økonomisk bærekraft, slik at det ikke være mulig for Sit å gjennomføre
dette alene.
Alternativ 6/ Leieavtale er ikke en lokalisering, men tar utgangspunkt I å leie halltid for
studentidretten hos Trondheim kommune, fylket eller private aktører. Dette vil gjøre at
man kan leie ekstra i perioder det er behov for det og mindre i ferier og når studentene
er borte fra byen.

Prioritering/anbefaling
Idrettshall for sambruk mellom Sit, NTNUI og NTNU bør lokaliseres i nærhet til der
kjernen av idrettsrelaterte utdanninger blir etablert i campus. Gjerne i tilknytning til et
eventuelt forskningssenter innen idrett ved NTNU. Faglig anbefaling er at det bør
planlegges en treningshall på tak på Gløshaugen nær campushjertet (Alternativ 2).
Dette vil medføre byggetekniske og juridiske utfordringer, men er gjennomførbart med
god planlegging.
Muligheten for fristasjon fra NTNU har stor betydning for realisering av idrettsareal. Et
annet prioritert alternativ vil være å leie resterende behov som skissert i alternativ 6.
Dette henger også sammen med driftsfordelene man har ved å samlokalisere flere
arealer for trening/idrett, samt at leie av arealer ikke utløser driftskostnader.
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4.5

Studentboliger

DELMÅL OG KRITERIER

Delmål: Studentboliger skal gi gode bomiljø som fremmer fellesskap og urbanitet
Kriterier:
a. Plassering i en bymessig kontekst som gir trygghet til både boliger og
omgivelser, og samtidig gir nærhet til service og gode utearealer
b. Gode og varierte tilbud rundt boligene
c. Studentbolig-behov dekkes nært eller på campus
d. God bokvalitet, ved muligheter for sollys, halvprivate uterom, og fleksible
boformer

Alle Sits nye studentboliger skal lokaliseres på campus, nær campus eller sentrumsnært.
Målet er en dekningsgrad opp mot 20% av student-boligmarkedet. Bygging av
studentboliger vil skape gode bomiljø og motvirke “hyblifiserte” by-områder med
boliger preget av dårlig vedlikehold og små forhold. Det er viktig at boligene har
tilstrekkelige servicefunksjoner i nærheten.
Boliger på campus vil bidra til en bymessig utvikling på campus. Det totale antallet
boliger som da er skissert for å nå 20% dekningsgrad (4000 nye hybelenheter), tilsvarer
130 nye firemannsboliger frem mot 2025. I dag har Sit en dekningsgrad på 16-17%, og
det er en god balanse i markedet for studentboliger i Trondheim. Hvorvidt Sit skal øke
sin andel til 20% må derfor undersøkes nærmere. Sit har et mål om at nye
studentboliger skal bygges på eller ved campus og sentrumsnært. Man trenger ulike
tilbud i bomiljø, og studenter kan bidra til å få området til å ha liv mye større deler av
døgnet. Anslagsvis vil man måtte etablere ca. 1500 – 200025 boenheter for å oppnå
merkbare effekter. Dersom 2 – 4000 hybelenheter blir bygget på campus vil man få en
boligtetthet som bidrar betydelig til målet om urbanisering av Gløshaugen.
Det er aktuelt med studentboliger i kombinasjonsbygg med NTNU-aktivitet på campus, i
tillegg til at Sit kan bygge egne bygg, enten sentralt eller i randsonene av Campus.
Kombinasjonsbyggene bør lokaliseres på/nært knutepunkt med aktive første-etasjer
som kan skape aktivitet utover vanlig kontortid.
Universitetet og Sit bør i stor grad planlegge ny bygningsmasse og valg av tomter
sammen for å optimalisere de ønskede effektene.

25

Kilde: Vedlegg 2, Notat Boliger Campus, Steffen Wellinger (2019). Sit ba om uttalelse fra NTNUs arkitekmiljø etter stor etterspørsel på
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Bolig er bare ett av flere tiltak for å få attraktive byrom. Boliger gir også behov for et
større tilbud av kiosk, dagligvare og spisesteder, samt grøntarealer. På den måten vil
området oppleves åpent og livlig også på ettermiddags/kveldstid. Boliger sammen med
funksjoner i aktive førsteetasjer vil bidra til den sosiale overvåkningen som gjør at
områder oppleves trygge gjennom hele døgnet.
Når Sit bygger boliger og legger til rette for tilhørende servicetilbudet, gjør dette også
området attraktivt for andre av byens beboere og bidrar til å nå målet om å bringe
byens befolkning inn på campus.
Ved planlegging av studentboliger i kombinasjon med NTNU-funksjoner må man ta
hensyn til eventuelle laboratorium, lagring av farlige stoffer som er lite forenelig med
boligformål.
Alternative konsept for boligbygging: Boligmassen Sit trenger for å dekke fremtidige
behov er opp mot 4000 hybelenheter. For å kunne se utbyggingen i kontekst med øvrig
byutvikling vil det illustreres og vurderes tre alternative utviklingskonsept. Dette gir et
bedre bilde av fordeler og svakheter ved mulige plasseringer siden virkningen på
bystrukturen og spesielt virkningen på campus er tydeligere ved sammenligning av
utviklingskonsepter. Overgangen mellom konseptene kan justeres ved behov.
FUNKSJONER OG OMFANG

I utviklingen av boliger for studenter er det først og fremst studentens velferd som bør
være i fokus. God bokvalitet, mulighet for fleksible boformer (studenthotell, hybler i
kollektiv, familieboliger mm) og et hierarki av møtesteder i og ved boligen er sentralt for
trivsel og for å unngå ensomhet. At studenten kan benytte seg av/være del av et hierarki
av møtesteder – fra det helt offentlige ned til studentkjøkkenet og det private rom, er en
vesentlig bokvalitet og en kvalitet ved det urbane rom. Dette påvirker både utforming
av bebyggelsen og valg av tomter.

Figur: Hierarki av møtesteder i og ved studentboligen.
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For å nå målet om en dekningsgrad på 20% studentboliger innen 203026, må det bygges
4000 hybelenheter tilknyttet NTNUs campus i Trondheim. Dette tilsvarer 100.000 m2, ut
fra en beregningsnøkkel på 25m2 per enhet. Studentboliger inkluderer typisk funksjoner
som selve hybelen, felleskjøkken (delt av 8-15 studenter), felles oppholdsrom og arealer
for sosiale aktiviteter.

Figur: Aktuelle tomter og arealpotensial for boliger innenfor og utenfor plangrensen til
campusområdet.

26

Dette nasjonale målet frontes av Norsk Studentorganisasjon (NSO) og støttes av regjeringen, og Sit.
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Det er et ønske om at halvparten av hybelenhetene bygges innenfor planområdet for
campus (Gløshaugen og Elgeseter bydel) – og den andre halvparten bygges utenfor, men
by- og campusnært (se stiplet linje i figuren nedenfor). Dette betyr:
•

2000 enheter/50.000 m2 realiseres utenfor planområdet. Arealberegninger
viser at det er et arealpotensial på 83.000 m2 nært planområdet.

•

2000 enheter/50.000 m2 realiseres innenfor planområdet, som har et
arealpotensial på 119.000 m2. Det er knyttet usikkerhet til noe av dette
arealet/tomtene:
o Ikke alle tomter er eid av Sit
o Noen tomter har utfordrende grunnforhold
o Det er foreslått byggehøyder som kan ligge 1 – 2 etasjer over det som
kommunen tillater i dagens praksis

Figurer: Visualisering av potensielt areal for boliger. Venstre: sett fra sørøst. Høyre: sett
fra nord
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Figur: Visualisering av potensielt areal for boliger, sett fra sør.
LOKALISERING

•

Lokalisering på/nært knutepunkt kan skape aktivitet utover vanlig kontortid

•

Dekke studentbolig-behov nært eller på Gløshaugen

Krav til tomteplassering og uterom - generelt
•

God bokvalitet, ved muligheter for sollys og skjerming fra støy og støv

•

God bokvalitet, ved muligheter fleksible boformer.

•

Et hierarki av møtesteder: Byen, Campus, Takterrasse, felles balkong, felles
kjøkken.

•

Gode og varierte tilbud rundt boligene

•

Halvprivate uterom i nærhet til inngangsdører

Boliger på campus
Studentboliger på campus bidrar til kvalitetsprinsippene oppfylles. Boliger skaper
funksjonsblanding på campus, men er ikke tilstrekkelig for å oppnå en urban campus
alene. I tillegg vil man få en bærekraftig campus ettersom kompakt bygging senker
transportbehov og beslaglegger mindre grunnflate. (Boliger fører også til at Gløshaugen
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kan bli et levende laboratorium der aktivitet eksisterer etter studie- og arbeidsdagen er
ferdig.) Nærhet til læringsareal er noe studentene ønsker, samtidig som økt tetthet vil gi
grunnlag for næring, tjenester og handel. Et premiss må være at studentboliger ikke går
på bekostning av universitetets kjernevirksomhet.
Boliger på campus er for eksempel svært egnet for førsteårsstudenter eller brukere som
skal bo en avgrenset periode i Trondheim, som gjester (forskere, studenter og ph. dkandidater). Eller for gründere som er involvert i entreprenørskap og co-working. Det
kan være interessant å se på muligheten til å utvikle noen av arealene til et campushotell.
For å unngå at boligarealer går på bekostning av universitetsarealer, og for å få til en god
funksjonsblanding, foreslås to hovedstrategier:
1. Boliger bygges på taket til, eller over, campusbygg – fordeler:
•

At boligen løftes opp fra campus gir en avstand som kan fungere slik at
"studiene kan legges vekk" når man er hjemme. En takterrasse skaper en "en
egen verden"

•

En takterrasse inngår som en del av et hierarki av møtesteder: Byen, Campus,
Takterrasse, felles balkong, felles kjøkken.

•

Boliger har slankere bygningskropper og kan bygges høyere samtidig som det
slippes sol ned til bakken.

Figur: Boliger på tak. Det reguleres byggehøyder som tillater 3, 4 og 5 etasjer med bolig i
tillegg til høyden som campusbygg behøver. Ryddige konstruksjoner og enkle
bygningsformer. God planlegging av gjennomgående kjerner. Takkonstruksjon som er
dimensjonert for vekstjord.
2. Boliger bygges som punkthus/høyhus som tillater mange enheter på liten grunnflate –
fordeler:
•

Høyhusene S1 og S2 er allerede dokumentert egnet til boliger: De har gode
bygningsbredder og riktig plassering av kjerner

•

Kan ta i bruk arealer/tomter som er ubrukbare til campusformål
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•

Høyhus bidrar med mange mennesker på ett sted, dette gir næringsgrunnlag for
kafeer og annen service og skaper menneskeliv i området rundt

•

Høyhus er også aktuelle for hotellformål dersom det er aktuelt.

Illustrasjonsfigur: Høyhus på campus
2 alternative utviklingskonsepter for boliger
Det er vurdert måloppnåelse for de ulike kriteriene. Dette er gjort etter faglig
overordnet vurdering av mulighet for å oppnå gode forhold for sollys, uterom og
fleksibilitet. Nærhet til campus, bymessig kontekst, og gode servicetilbud i nærmiljøet
er basert på avstander målt i kart. Det er gjort en anslagsvis vurdering av hvordan
bystrukturen i Elgeseter bydel vil utvikle seg ved utvikling av ny campus.
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Figur: Utviklingskonsept 1
Utviklingskonsept 1 – fra Lerkendal til sentrum (97.000 m2 BTA)
Konseptet tar tak i og videreutvikler en allerede eksisterende boligmasse langs
Klæbuveien (som i dag allerede er en hyggelig boliggate for mange studenter). Samtidig
har konseptet et potensial til å knytte sammen byen og campus sammen i stor grad –
ved at mange studentboliger er strategisk plassert midt mellom sentrum og
campushjertet. Utviklingskonseptet baserer seg i mindre grad på boliger på Gløshaugen,
sammenlignet med utviklingskonsept 2.
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Figur: Utviklingskonsept 2
Utviklingskonsept 2 – fra Moholt og Nardo mot Gløshaugen (120.000 m2)
Sit disponerer i dag mye boligmasse på Moholt og nedover mot Berg. Dette konseptet
bygger videre på dette og fortetter aksen, samt inkluderer tomter fra Nardo mot
Gløshaugen. Konseptet er mest hensiktsmessig dersom man får realisert en tyngre
utvikling av campus mot sørområdet. En fordel med dette grepet er det tar i bruk areal
som eies av Sit, i tillegg til arealene de benytter på campus. Konseptet må i større grad
bruke tomter/lokasjoner på Gløshaugen enn utviklingskonsept 1 for å møte
arealmålene.
Prioritering/anbefaling
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S1 og S2 er tidligere utredet til boligformål og er en prioritert plassering på campus (men
antall etasjer bør økes noe i forhold til tidligere beregninger for å løfte boligene over ny
campusbebyggelse, grunnet dagslysbehov). Videre anbefales det å utrede bygging av et
campushotell i kollektivknutepunktet sørøst på campus (ses i perspektiv).
En boligbebyggelse på tak på campus må utredes i samsvar med utbyggingstakt på
universitetsbygg og vurderes i sammenheng med mulighetene til andre campus- og bynære
tomter. Det samme gjelder boliger i området i krysset Klæbuveien og Professor Brochs
gate/Gløshaugenveien.
Utviklingskonseptene er foreslått basert på faglige vurderinger og Sit sine erfaringer med
studentboligbygging. Hvilket konsept som bør velges er avhengig av, for eksempel, hvordan
Gløshaugens tyngdepunkt flytter på seg, kjøp og salg av eiendommer, og politiske føringer.
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4.6

Barnehage

DELMÅL OG KRITERIER

Delmål: Barnehage er plassert sentralt i forhold til campus og bysentrum og bidrar
til attraktiv campus for flere livsfaser
Kriterier:
a. Gode solforhold. Bygget må kunne vende slik at inngangen og arealet
foran innganger er solfylt i perioden fra kl. 9 til 16
b. Uteområde som bidrar til god lek for barn. Deler av arealet må være
flatt. Universell utforming
c. Nærhet til kollektivtransport og by for effektiv overlevering og
utflukter
d. Nærhet til campus
e. Ønskelig å ha flerbruk og sambruk for å strekke bruken utover
døgnet.
NTNU og Sit ønsker å utrede lokalisering for studentbarnehage på Gløshaugen.
Barnehageutredningen skal vise omfang og lokalisering, samt mål, premisser og
virkninger av barnehagen. Dette sett i lys av NTNUs kvalitetsprinsipper og
planprinsipper, Sits mål for campusutvikling og kommunens mål for bycampus og
barnehager.
Barnehage bidrar til å bringe flere livsfaser inn på campus, og det er dermed ønskelig at
dette er på Campus. Det kan også være i randsonene, og man kan bygge selv eller kjøpe
en eksisterende barnehage til erstatning for barnehagen som i dag er på Dragvoll.
Uteområdet til barnehagen er fellesarena utenfor åpningstid, og man kan også se for seg
flerbruk av lokalene med både for eksempel kulturskole og studenttilbud, det kan rett og
slett ha en samfunnshusfunksjon i tillegg til bruken som det meste av året er på dagtid.
Workshopgruppa sier det er ønskelig at barnehagen er en del av en kulturakse mellom
bysentrum og campus.

FUNKSJONER OG OMFANG

Det er behov for en ny barnehage i nærheten av campus27.

27

Funksjoner

Arealomfang m2

Innendørs areal – 4 avdelinger, 80 barn

1100

Utendørs areal (lekeareal) - minimum

2000

Dragvoll barnehage disponerer i dag 650 m2 innendørs og har en tomt på 4650 m2.
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LOKALISERING

•

Nærhet til kollektivtransport – blant annet i tilknytning til drift (tilgjengelighet
for de ansatte, lett å ta med barna ut på utflukter)

•

Nærhet til campus

•

Ønskelig at barnehagen er en del av en kulturakse mellom bysentrum og
campus

•

Sentral plassering som tillater flerbruk og sambruk

Krav til tomteplassering og uterom
•

Skjermet slik at det er privat nok for brukere.

•

Bygget må orienteres slik at inngangen og arealet foran inngangen er solfylt I per
ioden fra kl 9 til 16

•

Plassering gjerne nær tilgang til andre nærliggende uteområder – som park

•

Uteområde som bidrar til godlek for barn

•

Deler av arealet må være flatt.

Mulig beliggenhet – 4 alternativer
Det er vurdert måloppnåelse for de ulike kriteriene. Dette er gjort etter faglig
overordnet vurdering av mulighet for å oppnå gode forhold for sollys og uterom.
Vurderingene er også gjort i samsvar med informasjon og innspill fra workshop 2.
Nærhet til campus og knutepunkt er basert på avstander målt i kart.
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Figur: Oversikt over de fire alternativene

Figurer: Alternativ 1/Finalebanen
Alternativ 1 /Finalebanen ligger sentralt i Elgeseter bydel. Det er likevel relativt langt til
campus. Alternativet har gode solforhold. Det kan være komplisert tomteervervelse.
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Figurer: Alternativ 2/Øvre Grensen
Alternativ 2 /Øvre grensen er plassert i ny campusbebyggelse mot Klostergata.
Alternativet har gode forutsetninger til å bli en del av "kulturaksen" mellom campus og
sentrum, og har korte avstander til campus. Godt potensiale for sambruk av uteområder
siden alternativet ligger tett inntil Høyskoleparken.

Figurer: Alternativ 3/Lerkendal
Alternativ 3 /Lerkendal har godt potensiale for rikelig med uteområder selv om en del
ligger i skyggen. Alternativet kan være godt ved en større campusutbygging av
sørområdene, ellers litt usentralt. Utfordringer knyttet til trafikk må løses.
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Figurer: Alternativ 4/Høyskoledalen
Alternativ 4 /Høyskoledalen er svært sentralt plassert. Alternativet ligger nært både
campushjertet og kollektivknutepunktet. Det kan bli utfordrende å skaffe nok flatt
uteareal, men det ligger tilknyttet rikelig med uteareal som har mulighet for variert bruk.
Prioritering/anbefaling
Alle tomtealternativene kan oppfylle krav til sol og tomteforhold i tilstrekkelig grad.
Hovedforskjellen er grad av nærhet til kollektivknutepunkt og campus, som er
prioriterte ønsker. Ut fra dette anbefales det å gå videre med Alternativ 2/Øvre
grensen og Alternativ 4/Høyskoledalen.
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5

Hvordan skape en levende campus?

Universitetet skal gi kunnskap til samfunnet. Byen er et sted der mennesker kommer
sammen. Campus skal være området der kunnskap og mennesker møtes.
For å få til en urban campus for alle er man avhengig av, i tillegg til fasiliteter for
universitetets kjerneområder, et mangfold av tilbud og tjenester for studenter, ansatte,
tilreisende og byens befolkning. Det er ikke kun bygg som må planlegges for å skape en
levende campus. I dette kapittelet skisseres tre samarbeidstema som NTNU og Sit
sammen må utforske videre.

5.1

Urban campus

NTNU, Trondheim kommune og Sit ønsker en urban campus. Samtidig er dette i tråd
med nasjonale målsetninger om kompakte byer28. Studentboliger på campus kan bidra
til dette. I tillegg vil man få en bærekraftig campus ettersom kompakt bygging senker
transportbehov og beslaglegger mindre grunnflate. Boliger fører også til at Gløshaugen
kan bli et levende laboratorium der aktivitet eksisterer etter studie- og arbeidsdagen er
ferdig.
Nærhet til læringsareal er noe studentene ønsker, samtidig som det vil gi grunnlag for
næring, tjenester og handel. Et premiss må være at studentboliger ikke går på
bekostning av universitetets kjernevirksomhet. Lokalisering på/nær campus kan skape
aktivitet utover vanlig kontortid, men vil kreve en tilstrekkelig mengde boliger for å sikre
et godt sosialt bomiljø.

5.2

Samspill med øvrige funksjoner

Hovedfokus i denne rapporten har ligget på seks utredningstemaer som favner tolv
knutepunktsfunksjoner med særlig betydning for studentvelferd og -frivillighet – og
beskrevet mål, kriterier, funksjoner, omfang og lokaliseringsalternativer knyttet til hvert
av dem (studentsenter, servering, frivillighet, idrett og trening, studentboliger,
barnehage).
I tillegg støtter åtte av NTNUs øvrige knutepunktsfunksjoner spesielt opp under
utredningstemaene og studentvelferd- og frivillighet:

28

•

Arrangementsareal

•

Konferansefasiliteter

•

Utstillingsområder

•

Uteareal

•

Handel

•

Hovedinngang med resepsjon

Kilde: Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging
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•

Områder for avslapning og restitusjon

•

Oppholdsområder

Det å utnytte synergieffekter som oppstår i nærhet mellom knutepunktsfunksjoner, og
det å adressere behov utløst av avhengigheter mellom dem, er viktig for «buzz» og en
levende campus.
Under beskrives sammenhengen (og avhengighetene) mellom disse åtte funksjonene og
utredningstemaene29.
ARRANGEMENTSAREAL OG KONFERANSEFASILITETER

Studentsenter: Studentdemokratiet har behov for bedre lokaler til større møter og
arrangement.
Servering: Universitetet og studentene leier i dag mye areal til konferanser, konserter og
andre arrangement utenfor campus. Med etablering av slike areal på campus vil man
generere mer liv og bidra til å tiltrekke seg flere brukere til campus over hele døgnet.
Lokalisering av konferansefasiliteter må sees i sammenheng med konsept, lokalisering
og logistikk for servering.
Frivillighet: I dag arrangerer ofte linjeforeninger bedriftspresentasjoner og revyer i
uegnede lokaler på og utenfor campus. Studentersamfundet har ønske om å arrangere
konserter med kapasitet større enn Storsalen noen ganger i semesteret. Forutsetningen
er at salen nærmer seg en konsertkapasitet på minst 2000 personer og er lokalisert i
nærheten av Samfundet. I tillegg har festivalene UKA og ISFiT behov for større saler enn
Storsalen til konserter og seremonier.
Idrett og trening: NTNUI har et sterkt ønske om både trenings-, fremførings og
konkurranseareal. Det bør ses på sambruk mellom arrangementslokaler. Det er et sterkt
behov for saler til å gjennomføre større arrangementer og konferanser. Det er likevel
viktig at slike areal ikke blir utformet til å dekke alle behov, da flerfunksjonalitet kan gå
utover primærfunksjonalitet. Arealene kan bidra til å gi grunnlag for bymessige
funksjoner på campus og knytte sammen byen og universitetet.
HOVEDINNGANG MED RESEPSJON

Studentsenter: Hovedinngang med resepsjon kan sees i sammenheng med lokalisering
av studentsenteret.
Servering: Hovedinngang med resepsjon må sees i sammenheng med servering og andre
urbane tjenester.
UTSTILLINGSOMRÅDER

Frivillighet: Studentfrivilligheten har mange kunstneriske foreninger som med
utstillingsmuligheter vil styrke campus kulturelle preg. Disse foreningene ønsker lokaler
å stille ut sine verker i.

29

Antall, plassering og andre hensyn for knutepunktsfunksjonene er beskrevet i vedlegg til NTNUs arealkonsepter (finnes her).
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HANDEL

Servering: Handel og servering er begge urbane funksjoner. Disse bør plasseres langs
prinsipplanens strøk. Handelsvirksomheter vil ønske å lokalisere seg på områder av
campus med høy trafikk av mennesker, etter samme logikk som serveringssteder.
Forutsetninger for attraktivt byliv er mangfold av tjenester, og samlokalisering av
funksjonene kan øke campus sin urbanitet.
Idrett og trening: En sportsbutikk på campus kan være et tilskudd til målet om Norges
mest aktive campus
Studentbolig: Med en betydelig mengde studentboliger på campus vil man danne
grunnlag for handel over store deler av døgnet, noe som igjen fører til urbanitet.
Barnehage: For foreldre som skal hente i barnehagen kan det være hensiktsmessig med
dagligvarebutikk i nærheten.
UTEAREAL

Sammenheng og avhengigheter mellom utredningstemaene og uteareal er innarbeidet i
kapittel 4 som krav til uteområder.
OPPHOLDSOMRÅDER OG OMRÅDER FOR AVSLAPNING OG RESTITUSJON

Knutepunktsfunksjonene oppholdsområder og områder for avslapning og restitusjon er
viktig for alle utredningstema for studentvelferd- og frivillighet, men spesielt
studentsenteret. De er tilstrekkelig beskrevet i NTNUs arealkonsepter.

5.3

Sit som «campuskoordinator»

NTNU og Sit ønsker en urban campus med et mangfold av serveringssteder og tjenester
for studenter, ansatte og byens befolkning. Eksempler på slike tjenester kan være frisør,
legesenter og handel. For at campus skal få bymessige funksjoner, må flere tilbydere inn
på campus. En forutsetning for dette er at NTNU stiller areal til disposisjon på bakkeplan.
Sit kan ta en rolle som «campuskoordinator» for å drifte og koordinere urbane
campustjenester inkludert areal der kommersielle aktører kan tilby tjenester. I tillegg til
å være en leverandør av tjenester, er Sit utleier på Moholt, Singsakerbakken og Solsiden
med leietakere som Pizzabakeren, Bare Blåbær og Bær og Bar, og kan utvide denne
virksomheten i fremtidens campus. En slik rolle vil passe godt inn i Sit sin
kjernevirksomhet. Det er også mulig å jobbe fram en økonomisk modell der deler av
overskuddet fra eksterne tjenesteleverandører på campus går tilbake til
studentvelferden. På denne måten vil man kunne få en urban campus, samtidig som
man opprettholder støtte til studentvelferd og frivillighet som i dag delvis finansieres
gjennom overskudd fra servering.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Innspill fra workshops
Studentsenter: Innspill fra workshop 15. august 2019
Workshopdeltakerne ser fordeler og ulemper med alternativene, men Alternativ
1/Gamle kjemi er midt i hjertet av Gløshaugen og nær det sentrale knutepunktet.
Plassering her fordrer at bygget blir mye åpnere og mer tilgjengeliggjort enn i dag, og at
lokalene i mye høyere grad utformes universelt. Preferanse er nytt bygg, for eksempel
ved lokalisering Alternativ 3/Vollan Gård. Viktig er en samling av arealene, med
satellitter (arealer i tilknytning), og tilstrekkelig areal. Sent i arbeidet dukket det opp et
forslag om lokalisering ved Gløshaugen treningssenter, som ligger på Sits tomtegrunn.
Tomten er relativ trang for programmet og vil kreve minst 4 etasjer. Bygget vil ligge
utenfor "der det skjer", noe som er negativt.
Servering: Innspill fra workshop 15. august 2019
På spørsmålet om de viktigste plasseringene av servering, svarte workshopdeltakerne at
viktigst er i/ved campushjertet (hovedknutepunkt), nest viktigste plassering er ved
krysset Klæbuveien/Vollabakken og Høgskoleringen (KAMD - bygget blir en tilknytning til
byen og åpner for resten av befolkningen, samt at det er i nærheten av idrettsbygget),
mens tredje viktigste plassering er i/ved Elgesetergate (ved NTNU Handelshøyskolen).
Frivillighet - Innspill fra workshop 15. august 2019
Deltakerne på workshopen svaret ja på spørsmålet om de ønsker en samling av
frivillighet som ikke er faglig tilknyttet i et eget bygg. Begrunnelsen er tilgjengelighet for
hele studentmassen. En lokaliseringsmulighet kunne være i områdene bak Samfundet.
Linjeforeningene bør ha faglig tilhørighet som kan adskilles fra den øvrige frivilligheten.
Idrett og trening: Innspill fra workshop 15. august 2019
På spørsmålet om prioritert plassering for treningshall/treningssenter, svarte
workshopdeltakerne at førsteprioritet er Alternativ 4/Elgesetergate (nærhet til
studiested og mulig sambruk), andreprioritet er Alternativ 2/Gløshaugen (nærhet til
knutepunkt), mens tredjeprioritet er Alternativ 1/ SP. Andersens veg (nærhet
utdanning/fagmiljø idrett/helse).
Studentboliger: Innspill fra workshop 15. august 2019
På spørsmålet om hvor det er best å bygge studentboliger, svarte workshopdeltakerne
at førsteprioritet er sentralbyggene, andreprioritet er arealer umiddelbart øst og vest for
sentralbyggene (A4, C3 og C4) og tredjeprioritet området i krysset Klæbuveien og
Professor Brochs gate/Gløshaugenveien.
Barnehage: Innspill fra workshop 15. august 2019
På spørsmålet om hvor det er best å bygge barnehage, svarte workshopdeltakerne at
førsteprioritet er Alternativ 2/Øvre Grensen (nærhet til studiested, friareal, kultur,
transport, idrett), andreprioritet er Alternativ 4/Høyskoledalen (nærhet til studiested,
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friareal, kultur, transport, idrett), mens tredjeprioritet er Alternativ 1/Finalebanen
(nærhet til campus, nærhet til transport, forutsetning: kan ikke gå over en vei).
NÆRHET OG SAMMENHENGER – INNSPILL FRA WORKSHOP 15. AUGUST 2019

På workshopen som ble gjennomført 15. august ga deltakerne innspill på hvilke
knutepunktfunksjoner som bør ligge i nærheten av hverandre (de fem viktigste i
prioritert rekkefølge, se tabell nedenfor). Når det gjelder nærhet mellom
utredningstemaene, kan følgende oppsummeres:
a. Nærhet til servering og til frivillighet er viktig for alle temaene
b. Studentsenter og frivillighet er gjensidig interessert i en nærhet til hverandre
c. Nærhet til idrett og trening er viktig for servering, frivillighet og for barnehage
Når det gjelder nærhet til de øvrige åtte knutepunktfunksjonene, var hovedinnspillene:
a. Nærheten til arrangementssaler er særlig viktig for frivillighet
b. Mens de andre fem trekker frem behov for nærhet til oppholds- og/eller
restitusjon/avslappings- og/eller uteområder
c. Bolig har i tillegg nærhet til handel på «top five» listen

Tabell: Fra workshop – ønsket nærhet til andre knutepunktfunksjoner, prioritert
Tema

Pri

Knutepunktfunksjoner som
bør ligge i
nærheten

Begrunnelse

1

Frivillighet

Det er der studentene er

2

Servering

Muliggjør at man kan oppholde seg der over tid

3

Makerspace/læringshub

Vil gi god sammenheng med faglig og
tverrfaglig arbeid

4

Avslapping og
restitusjon

5

Oppholdsområder

Studentsenter

Servering

Må være der folk er
1

Knutepunkt

2

Frivillighet

3

Boliger

4

Uteareal

5

Idrett og trening
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Frivillighet,
faglig
1

Fagmiljø

2

Servering

3

Idrett/opphold

4

Studentsenter

5

Arrangementslokaler

1

Servering

2

Studentsenter

3

Idrett/opphold

4

Arrangementslokaler

5

Frivillighet

Frivillighet,
interessebasert

Idrett og
trening

Nærhet til sosiale områder/møteplasser
1

Studentsenter

2

Frivillighet

3

Utearealer

4

Servering

5

Kultur

Studentboliger

Ulike boligtyper fordrer ulike
knutepunktsfunksjoner. F.eks.
familieboliger nært barnehage. Viktig med
nærhet til sosiale arenaer/ møteplasser.
1

Oppholds-område

2

Avslapping og
restitusjon

3

Servering

4

Frivillighet

5

Handel

1

Idrett og trening

Barnehage
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2

Servering

Barnehagen kan enkelt benytte catering.
Familien kan spise før eller etter henting.

3

Studentsenter

Barnehagens rom kan brukes til kurs og
veiledning utenfor barnehagens åpningstid.

4

Frivillighet

Samarbeid mulig (barnepass)

5

Boliger

Vedlegg 2: Notat om studentboliger på campus
Steffen Wellinger er professor på institutt for arkitektur og planlegging (NTNU)

NOTAT BOLIGER CAMPUS
190827 Steffen Wellinger
Mangfold og omfattende tilstedeværelse av mennesker er forutsetninger for
urbanitet og velfungerende attraktive bymiljøer.
Boliger30 på og rundt NTNUs nye campus kan ha et stort potensial til å bidra til
NTNUs og byens målsetting om en levende og aktiv (campus)bydel. Gjennom å
tilføre potensielle brukere og bidragsytere til de offentlige rommene og offentlige
funksjonene (kultur, trening, service, handel) vil bidra til mer aktivitet i bydelen
Gløshaugen/Elgeseter også etter universitets «kontortid». Anslagsvis vil man
måtte etablere ca. 1500- 20002 boenheter for å oppnå merkbare effekter.
Det er avgjørende at følgende forhold blir ivaretatt og utredet nærmere:
•

•

Etableringen av (student)boliger må ikke komme i konflikt med etablering
av universitetets kjernefunksjoner og spesielt ikke med den viktige
utadrettete virksomheten.
Boligene må ha høy arkitektonisk kvalitet og tilby varierte boformer
(familieboliger, kollektiver, hybler med mer).

30

Her menes det varierte boligformer: Hybler, kollektiver, campushotell,
familieleiligheter mm 2 1500-2000 er å betrakte som et grovt anslag og må utredes
nærmere i sammenheng med resten av bydelsplanen.
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•

•

Boligens servicefunksjoner må sees i sammenheng med campusbehovene
og gjøres tilgjengelig for alle studenter og befolkningen for øvrig.
(servering, trening, sykkelverksted...)
Studentboligene må gjennom lokalisering, størrelse og utforming bidrar til
å styrke studentbyens identitet men samtidig ikke forsterke oppfattelsen
av bydelen «som annektert» av NTNU og «studentghetto».

(Student)boliger i og rundt campus kan øke potensiale for aktivitet og byliv men vil
være langt fra tilstrekkelig til å forløse intensjonen om urbanitet alene. Konseptet
med en funksjonsblandet campusbydel må utredes videre i forbindelse med andre
strategiske grep, som etablering av offentlig treningstilbud (ute/inne), utvidet
undervisningstid ved NTNU og etablering av andre offentlige funksjoner (kultur
med mer) i campusområdet.
En langsiktig helhetlig planlegging med nok rom for inkrementell utvikling (loose
fit planning) kan Gløshaugen/Elgeseter utvikles til en bydel som gjennom sin
utforming, aktivitet og sine tilbud er attraktiv for hele Trondheims befolkning.

PS: En flytting av et stort antall studenter til Gløshaugen/Elgeseter vil også føre til
en underdekning av boliger nærområdet med potensiell negative konsekvenser
som prisvekst, transportbehov, hyblifisering med mer. En utbygging av
(student)boliger i nærhet av studietilbudet vil også være et viktig bidrag til å møte
denne utviklingen.
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Sak 15/2019 - Læringsmiljøutvalgets mandat og arbeidsform
Etter en lengre prosess i studieåret 2018/19 der en eventuell sammenslåing av Læringsmiljøutvalget (LMU)
og NTNUs Utdanningsutvalg (UU) ble utredet og diskutert i ulike organer, herunder LMU, UU og
Studenttinget, konkluderte prorektor for utdanning med at sammenslåing ikke var aktuelt på nåværende
tidspunkt.
At de to utvalgene videreføres i nåværende form, har aktualisert behovet for å gå gjennom mandat og
arbeidsform for LMU. Tilsvarende diskusjoner kan være aktuelle i UU.
Med utgangspunkt i gjeldende mandat og funksjon for LMU, vedlegg 1 og 2, bes utvalget diskutere mandat og
arbeidsform for utvalget. Hva slags type saker som bør tas opp i LMU bør også diskuteres. Gjeldende mandat
for UU er også vedlagt, vedlegg 3.
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NTNU
Mandat for LMU
Vedtatt av NTNUs styre 15.02.2016

1. Formål
Styret ved NTNU har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt
forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2.
Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styret og ledelsen i
saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde:
Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale
og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters
læringsutbytte.
Dette utdypes på følgende vis:


Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser
slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.



Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt
læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte,
og i mellom studentene.



Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning,
slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og
endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.



Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring,
herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.



Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som
påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og
vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved NTNU ha et helhetlig og
overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU
rapport til Styret og gir innspill i Kvalitetsmeldingsprosessen.

2. Roller og funksjoner
Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i
Universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. For LMU ved NTNU betyr dette:
1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NTNUs system for kvalitetssikring av
utdanning. Kvalitetssikringssystemet skal beskrive roller, ansvar og oppgaver i
organisasjonen når det gjelder læringsmiljø, slik at enhetene kan rapportere på
læringsmiljøet som en del av kvalitetsmeldingen. Rapportene skal behandles i LMU,
slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre
prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø.
2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer for
eksempel gjennom
a. Innsikt via kvalitetssikringssystemet og tilbakemeldinger fra enhetene
b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
c. Dialogmøter med fakulteter
d. Innspill fra studentorganer
e. Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø
og HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø.
f. Egne saker tatt opp i møter i utvalget, underutvalgene eller arbeidsutvalget
3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en
overordnet rapport om NTNUs helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger blant
annet på innsikt utvalget har fått gjennom arbeidet beskrevet i punkt 2.
4. Læringsmiljøutvalget skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette
skal skje gjennom innsyn i studentenes avviks- og tilbakemeldingssystem, eller via
tilbakemeldingen fra fakultetene. LMU skal kunne se på klager på overordnet nivå, og
avvik som ikke lukkes eller gjentakende klagesaker.
5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i
planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og
universelt utformet læringsmiljø.
6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet
og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden. LMU skal
holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer
vedrørende studentenes læringsmiljø.

3. Sammensetting
LMU ved NTNU består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene
og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og
studentenes representanter.

Alle de faste representantene skal ha personlig vararepresentant. Alle studiesteder skal være
representert i LMU, og det gjelder både studentene og ansatte. Ledere/nestledere fra lokale
underutvalgene sikrer lokal forankring.
Studentene
Studentrepresentanter velges av sentralt og lokalt studentdemokrati med personlige vara,
og slik at alle studiesteder er representert. Alle studentene oppnevnes fra samme tidspunkt
uavhengig av campustilhørighet, og for et år av gangen. Studentenes representanter
fordeles på følgende vis:
•
•
•

Tre studentrepresentanter fra NTNU Trondheim (to fra sentralt studentdemokrati, en
åpen plass)
En studentrepresentant fra NTNU Gjøvik (velges av lokalt studentdemokrati)
En studentrepresentant fra NTNU Ålesund (velges av lokalt studentdemokrati)

Ansatte
Ansattes representanter oppnevnes av rektor med personlige vara slik at alle studiesteder er
representert. Ansattes representanter oppnevnes for to år.
Ansatte i Læringsmiljøutvalget fordeles på følgende vis:
• Tre ansattrepresentanter fra ledelsen ved NTNU Trondheim
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Gjøvik
• En ansattrepresentant fra ledelsen ved NTNU Ålesund
Observatører
LMU inviterer observatører med møte- og forslagsrett, og velger observatører som bidrar til
at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra formål, roller og oppgaver.
Eiendomsforvaltningen, Studentsamskipnaden, AMU, bibliotektjeneste og
tilretteleggingstjenesten må være representert. Det bør innkalles en observatør som
arbeider i fellesadministrasjonen med NTNUs kvalitetssikringssystem. Utover dette kan
observatører kalles inn fast eller etter behov.
Lokale underutvalg
Det sentrale læringsmiljøutvalget skal ha to underutvalg, ett ved NTNU Gjøvik og ett ved
NTNU Ålesund. Underutvalgene skal ivareta studenter ved regionale campus, og arrangere
møter senest to uker før LMU har sitt møte. En statusoppdatering fra underutvalgene skal
være fast post på programmet ved LMU-møtene.
Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal ha følgende oppgaver:
 Sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte
oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
 Dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd
med kvalitetssystemet.
Sammensetning
De lokale underutvalgene skal bestå av 3 studentrepresentanter og 3 representanter fra
ansatte med personlig vararepresentanter. Studentenes representanter oppnevnes av
studentdemokratiet, hvorav minst en student skal være medlem av øverste studentorgan for

å sikre god kommunikasjon. Rektor delegerer ansvaret med å utnevne representanter for
ansatte i underutvalgene til viserektorene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund. Utvalgenes
leder eller nestleder skal sitte i det sentrale LMU for å sikre den lokale forankringen.

4. Sekretariatsfunksjon
Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU og underutvalgene ivaretas på en
effektiv og hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU
bestående av leder av LMU, sekretær, en ansatt- og en studentrepresentant som forbereder
sakene før møtene og i oppfølgingen i etterkant av møtene.
Funksjonen organiseres inn i stab til prorektor for utdanning. LMU-sekretær har særlig
ansvar for koordinering og kontakt mellom LMU og de lokale underutvalg. De lokale
underutvalgene må også tilstås sekretariatsfunksjon ved de lokale studiesteder.

5. Arbeidsmåte
LMU skal ha 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. Alle
fakulteter skal besøkes i løpet av en toårig syklus gjennom et dialogmøte, dette gjelder også
for lokale underutvalg.
LMU konstituerer seg selv med leder og nestleder, som velges for et år av gangen, vekselvis
blant de ansattes og studentenes representanter. Leder kaller inn til møtene og innkalling
med saksliste skal være skriftlig. Referat fra møtene skal være tilgjengelig på nett. LMU er
beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen
dobbel stemme, og det er ikke tillatt å stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som
inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige regler.

6. Endring av mandat
Endringer i LMUs mandat vedtas av NTNUs styre.

Rolle og funksjon
LMU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i universitets- og høgskolelovens § 43, punkt 3*. Dette betyr at LMU skal:









forankres i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.
sikres god informasjon om læringsmiljøet.
rapportere til styret i en egen årlig rapport.
gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet.
være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av
NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt
utformet læringsmiljø.
nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og
velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden.
holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer
vedrørende studentenes læringsmiljø

*Universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3

3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i
første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende
læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.
Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om
klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget
kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og
andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til
styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og
institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder
vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

Utdanningsutvalget (UU)
Mandat
Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og
utfordringer og gi rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området.
Mandat for utdanningsutvalget ble fastsatt av Rektor 20.01.2012, jf. vedtak i NTNUs
styre 12.10.11 (S-sak 51/11), med endringer vedtatt 02.01.2017.

Formål
Utvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi
Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid skal bygge på
fakultetenes tenkning og medvirke til at NTNU får helhetlig utdanningsstrategi, har
relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med høy kvalitet. Utvalget
skal være en interfakultær arena for drøfting av aktuelle problemstillinger på
fakultetsnivå.

Oppgaver
I tråd med overordnete mål skal utvalget ta initiativ til og gi råd om







bruk og utforming av tverrfaglige og tverrfakultære emner og studieprogram
(universitets)pedagogiske støttetjenester
lærings- og utdanningskvalitet
struktur på og omfang av studieprogramporteføljen
dimensjonering av opptaksrammer og utdanningstilbud
kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og den årlige kvalitetsmeldingen

Utvalget har en særlig oppgave i å gi Rektor råd om




fellesemnene
Eksperter i team
institusjonelt samarbeid og alliansebygging som gjelder NTNUs
utdanningsvirksomhet

Utvalget kan også gi Rektor råd om




uttalelser fra NTNU på eksterne høringssaker om utdanningsspørsmål
kandidater NTNU vil nominere til eksterne priser som gjelder
utdanningsvirksomhet
søknader fra NTNU om tildeling av eksterne prosjektmidler som gjelder
utdanningsvirksomhet

Utvalget drøfter saker etter eget initiativ, etter initiativ fra Rektor og saker som foreslås
av fakultetene, forvaltningsutvalgene eller Studenttinget. Utdanningsutvalget kan
etableres som referansegruppe for ulike utviklingsprogram. Dette vil bli vurdert fra sak til
sak.

Sammensetning
Utvalget ledes av prorektor for utdanning og har følgende medlemmer:




en prodekan for utdanning fra hvert fakultet (hvis prodekan ikke kan møte, kan
en annen fra dekanatet møte i stedet)
to studenter oppnevnt av Studenttinget
lederne for Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL),
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) og Forvaltningsutvalget
for den 3-årige ingeniørutdanningen (FUI)

Prorektor har sekretariatsansvaret for Utdanningsutvalget.
Medlemmer:
I 2019 har utvalget følgende sammensetning:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anne Borg (leder av Utdanningsutvalget, prorektor for utdanning)
Rolee Aranya (prodekan AD)
Sara Brinch (prodekan HF)
Roger Midtstraum (prodekan IE)
Karina Mathisen (prodekan NV)
Leif Rune Hellevik (prodekan IV)
Toril Forbord (prodekan MH)
Tine Hestbek (prodekan SU)
Per Bjarte Solibakke (prodekan ØK)
Annbjørg Pasteur Stø (studentrepresentant)
Nora Iman Hagesæther (studentrepresentant)
Jan Frode Hatlen (leder FUL)
Mads Nygård (leder FUS)
Halgeir Leiknes (leder FUI)
Utvalgets sekretær Marit Svendsen
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SAK 16/2019 Innmeldte avviksmeldinger fra studenter i 2018
Innmeldte avviksmeldinger fra studentene i 2018 gjøres tilgjengelig for LMU.
Avviksrapporten for 2018 ble diskutert i fakultetsforum i mai. Fakultetene ble bedt om analyser av
avviksmeldingene for eget fakultet. Samlet sett kommenterer fakultetsforum at det ikke er et optimalt system.
Mange av avvikene (30-50%) hører til i kategori for e-vaktmester.
Prosjektleder for helhetlig internkontroll, Heidi Hugdal, leder en arbeidsgruppe som ser på
prosessforbedringer for avviksmeldinger. Det ble gjennomført en workshop i mai for en gjennomgang av
avviksprosessene innenfor utdanningskvalitet og læringsmiljø. Alle fakultetene ble invitert.
For 2019 planlegges at innmeldte avviksmeldinger inngår i fakultetenes årsrapportering til Rektor slik at
avviksmeldingene inngår i LMUs årsrapport for 2019.
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Sak 14/2019 Studentvelferd og frivillighet i nytt campus – bestilling fra Campusprosjektet
Prorektor for utdanning har fått ansvar for å utrede behov knyttet til studentvelferd og studentfrivillighet bestilt
av Campusprosjektet. Prorektor har bedt Samskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) om å lede
dette utredningsarbeidet ut fra sin rolle overfor studentene og samarbeidet med NTNU. Oppdraget er
beskrevet i saksnotatets vedlagte mandater (vedlegg 1-6) og omfatter studentsenter, servering, frivillighet,
idrett og trening, studentboliger og barnehage.
Gabriel Qvigstad, prosjektleder for campusutvikling i Sit, innledet i saken og ønsker først og fremst at
rapporten ses på som en mulighetsstudie og understreker at det er et viktig mål å bevare Trondheim som
Norges beste studieby.
Diskusjon og anbefaling
LMU ønsker å framheve at dette er en viktig rapport som trekker fram mange aspekter for studentvelferden
og studentfrivilligheten. Mandatspunktene er gode og belyser det som oppleves som sentrale utfordringer for
studentene. LMU har følgende innspill til arbeidsgruppen og ber om at dette tas med i det videre arbeidet
med rapporten:
Studentsenter
LMU er opptatt av at lokasjonen til et slikt studentsenter har mulighet for universell utforming, da dette
tilbudet skal være åpent og tilgjengelig for alle.
En samling av alle tjenestene, slik som mandatet foreslås, støttes. I tillegg bør også Studentombudet
lokaliseres i et slikt studentsenter.
Servering
Kriterie a) Serveringssteder i tilknytning til formidlingsarealer
LMU støtter at det legges opp til et variert og attraktivt serveringstilbud på campus – og ser at dette er viktig
for å skape sosiale soner og uformelle møteplasser. Samtidig ønsker LMU at det tas hensyn til at
serveringsstedene ikke blir lagt slik at de vil virke forstyrrende på læringsmiljøet og ser derfor for seg at
hovedtyngden av varmmatservering fortsatt legges til større serveringssteder(kantiner) både med tanke på
forstyrrelser og matlukt. Når det gjelder alkoholservering på campus ønsker LMU å gi signal om at de ikke
ser nødvendigheten av dette.
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Frivillighet
LMU er glad for at det er tatt høyde for at ulik frivillighet krever ulike arealer. Studentfaglig frivillighet
(linjeforeninger) vil ha et annet behov for areal enn for eksempel studentkulturell frivillighet. Videre merker
LMU seg at arbeidsgruppe har ulike synspunkter på hvor bredt frivilligheten skal defineres. LMUs
anbefalinger her er at man ikke bør definere denne så bredt som å inkludere andre midlertidige aktiviteter og
kampanjer osv. Det forventes i så fall at dette vil føre til store innvendinger fra frivilligheten.
Kriterie e) Uformelle arealer som loungene på Dragvoll/Stripa til møter
LMU anbefaler å ta ut dette punktet for å unngå at det slår ufordelaktig ut med tanke på å sikre at det settes
av dedikerte arealer til frivilligheten. Eksempelvis For å drive linjeforeningsarbeid må de ha allokerte rom til
dette.
Kriterie f) Nærhet til Sits funksjoner, spesielt samtaletilbud, helsesøster, Sit Råds kurs og idrettshaller
LMU ser ikke at dette nødvendigvis er et prioritert punkt for frivilligheten og vurderes derfor som mindre
viktig.
Idrett og trening
LMU mener NTNU bør prioritere idrett og trening i nytt campus og mener det skal disponeres areal til ny
idrettshall og annen uformell trening og aktivitet på campus. Idrettsaktiviteter i regi av NTNUi bør prioriteres,
da LMU mener de sosiale aspektene knyttet til lagspill er viktige.

Studentboliger
Kriterie a) Lokalisering på/nær campus kan skape aktiviteter utover vanlig kontortid, men vil kreve en
tilstrekkelig mengde boliger for å sikre et godt sosialt bomiljø.
LMU registrerer at studentboliger på Gløshaugen engasjerer – og at studentmassen er delt i dette synet.
LMU støtter etablering av studentboliger i nærheten av campus, men er skeptisk til at studentboliger på
Gløshaugen kan gå utover arealressursen til de øvrige tilbudene på campus. (undervisningsareal,
identitetsareal, frivilligheten, serveringstilbud osv). LMU kan tenke seg flere utredningen rundt dette tema.
Barnehage
LMU støtter kriterier og men pkt. a) om solforhold trenger nødvendigvis ikke å være en førsteprioritet.

Sak 15/2019 Læringsmiljøutvalgets mandat og arbeidsform
En eventuell sammenslåing av Læringsmiljøutvalget (LMU) og NTNUs Utdanningsutvalg (UU) ble i
studieåret 2018/2019 utredet og diskutert både i UU, LMU og Studenttinget. Forslaget viste seg å bli for
utfordrende med tanke på praktisk gjennomføring og ble derfor lagt på is.
I lys av dette diskuterte LMU gjeldende mandat og arbeidsform for å se på mulige forbedringsområder ved
nåværende struktur.
Diskusjon og forslag:
Siden LMU og UU videreføres som parallelle utvalg, er det viktig å se på hvordan man får til en så god
kopling mellom utvalgene som mulig. LMU drøftet og foreslår følgende tiltak:




Felles sekretær for begge utvalgene for å sikre bedre koordinering av saksflyt og hvilke saker som
skal i hvilket utvalg
Felles planleggingsgruppe for begge utvalgene
Observatør med kvalitetssystemet inn i begge utvalgene
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Underutvalgene i Ålesund og Gjøvik videreføres. Dette er viktige arena for diskusjon og sikrer at det
er fokus på aktuelle saker –
Ha trykk på hvilke saker som skal inn i LMU fra studenthold
Se på hvordan man sikrer at sakene tas videre fra LMU og følges opp av riktig instans.
Inviterer LMU sekretæren fra UiT til et LMU møte for erfaringsutveksling, siden de har lyktes med
koplingen til de ulike underutvalgene.

Oppfølging:
LMU-leder tar en ny dialog med prorektor for utdanning ang. saken
Studenttinget forsker mer på Uit-modellen for å se hva som fungerer hos dem.

Sak 16/2019 Avviksmeldinger fra studenter i 2018
Avdelingssjef for studenttjenester, Jenny Bremer orienterte i saken. Fakultetene har gitt tilbakemelding om at
det er få saker og at avvikssystemet ikke er optimalt. Dessuten er det mye feilrapportering, da 30-50 % av
avvikene egentlig hører under kategori for e-vaktmester. Store, alvorlige avvik kommer gjerne via tillitsvalgte
– og ander kanaler.
Diskusjon og forslag
LMU uttrykker bekymring over at det er vanskelig å få oversikt over antall avviksmeldinger og at det ser ut
som at det er uklart hvordan og hvor avvikene meldes inn. I tillegg gir studentene tilbakemeldinger på at
systemet oppleves som lite intuitivt.
Det er derfor viktig med tydelig kommunikasjon mot ansatte og studenter for å sikre at alle avvik kommer til
riktig instans og blir fulgt opp.
Oppfølging
Avd. for studiekvalitet følger opp saken med prosjektleder Heidi Hugdal, samt mot e-vaktmester for å få
kartlagt hvilke saker som kommer inn i denne kanalen og hvordan de følges opp, evt. kanaliseres til riktig
instans.

Sak 17/2019 Muntlig orientering om opptak og immatrikulering
Avdelingssjef for studiekvalitet, og stedfortreder for prorektor i dagens LMU-møte, Berit Kjeldstad, gikk
gjennom resultat fra hovedopptaket for NTNU – samordna opptak 2019.





I et Læringsmiljøperspektiv er aldersfordelingen på studentene interessante. Hovedtyngden av
studentene våre er mellom 19-21 år, mens andelen «voksne» studenter – fra 22-25, 26-30 og 31-50 er
stadig økende og vil fortsette å øke (jf. befolkningsvekst). Det er derfor viktig å tenke læringsmiljø ifht.
denne gruppen studenter – andelen «Livslang-lærings-studenten» vil øke.
Hvor studentene våre kommer fra er også viktig å merke seg, med tanke på ensomhet osv.
Kjønnsfordeling på studiene er et interessant tema for LMU. Bør jobbe med dette i et læringsmiljø- og
studieprogramperspektiv.

Eventuelt
Jf. mandatet skal underutvalgene gi en statusrapport i hvert møte og vil derfor bli en fast sak på agendaen
for kommende møter
******

NTNU
Avvikssystemet for studenter 2018 – utdanningskvalitet og læringsmiljø

Bakgrunn
• Avvikssystemet for utdanningskvalitet og læringsmiljø har vært åpent for studenter på NTNU siden 24.10.2013. https://innsida.ntnu.no/avvik
• Hvis rutiner i kvalitetssikringssystemet for utdanningskvalitet og læringsmiljø ikke følges opp, vil det være et avvik som kan meldes inn i avvikssystemet.
Avvikssystemet er dermed et supplement til kvalitetssikringssystemet ved NTNU.
• Avdeling for studenttjenester (Studieavdelingen før 1.1.2016) har tidligere vært sentral mottaksenhet og levert tertialrapporter til Læringsmiljøutvalget (LMU) ved
NTNU. Tidligere rapporter ligger i Ephorte 2016/13447 og 2017/3086 - Avvikssystemet for utdanningskvalitet og læringsmiljø.
• Det ble avgjort i Utdanningsutvalget 13. august 2018 at avviksmeldinger skal gå direkte til fakultetene. Det blir 2 mottakere for avviksmeldinger på hvert fakultet.

Sammendrag:







Antall saker har økt sammenlignet med siste 2 år.
Det er en nedgang i saker klassifisert som utdanningskvalitet (fra 64% i 2016 til 51% i 2018)
Det er en økning av saker som omhandler Fysisk læringsmiljø (fra 29% i 2016 til 42% i 2018
Hoveddel av saker om Fysisk læringsmiljø skulle vært meldt til e-vaktmester
Hoveddel av sakene fra 1. tertial omhandler 2 tema.
5 saker fra 2018 er ikke avsluttet pr. 20. januar 2019. 4 av sakene har frist innen 31.1 – 1.2.2019, 1 sak hadde frist i september 2018.
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Tabell 1. Oversikt over antall avvik innmeldt i 2018

2018
Utdanningskvalitet
Fysisk læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø
Forbedringsforslag
Sum tertial
Totalt hele året

1.tertial
30
38
0
1
69

2.tertial
16
2
2
1
21

3.tertial
10
6
1
2
19

Total
56
46
3
4

109

Tabell 2. Oversikt over antall avvik innmeldt de siste 3 årene

Utdanningskvalitet
Fysisk læringsmiljø
Psykososialt læringsmiljø
Forbedringsforslag
Sum tertial
Totalt hele året

2016
2017
2018
1.tertial 2.tertial 3.tertial 1.tertial 2.tertial 3.tertial 1.tertial 2.tertial 3.tertial
9
4
18
11
16
11
30
16
10
7
6
1
6
10
9
38
2
6
0
0
2
0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2
17
10
21
17
27
20
69
21
19
48
64
109
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Tabell 3. Meldte avvik i avvikssystemet for studenter 3. tertial 2018.

Utdanningskvalitet
Fysisk læringsmiljø
Psykososialt LM
Forbedringsforslag
Total

AD

HF

IE

IV

MH

NV

SU

ØK

0
0
0
0
0

1
2
0
0
3

1
1
1
0
3

4
0
0
2
6

0
1
0
0
1

2
1
0
0
3

2
1
0
0
3

0
0
0
0
0

Totalt NTNU
3. tertial 2018
10
6
1
2
19

Tabell 4. Meldte avvik i avvikssystemet for studenter 2. tertial 2018.

Utdanningskvalitet
Fysisk læringsmiljø
Psykososialt LM
Forbedringsforslag
Total

AD

HF

IE

IV

MH

NV

SU

ØK

0
0
0
0
0

5
1
0
1
7

3
0
0
0
3

1
0
0
0
1

1
0
2
0
0

5
1
0
0
6

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

Totalt NTNU
2. tertial 2018
16
2
2
1
21

Tabell 5. Meldte avvik i avvikssystemet for studenter 1. tertial 2018.

Utdanningskvalitet
Fysisk læringsmiljø
Psykososialt LM
Forbedringsforslag
Total

AD

HF

IE

IV

MH

NV

SU

ØK

0
0
0
0
0

2
0
0
1
3

0
4
0
0
4

1
32
0
0
33

0
0
0
0
0

20
1
0
0
21

7
0
0
0
7

0
1
0
0
1

Totalt NTNU
1. tertial 2018
30
38
0
1
69
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Tabell 6. Detaljert oversikt over innmeldte avvik 3. tertial 2018

Melders
fakultet
HF

IE

IV

Dato

Campus

Saks ID

Klassifisering

Tema

Saksgang

Status

1.11

Dragvoll

21110

Dragvoll

19903

Manglende bruk av e-læringsplattform i
emne
For lite undervisningsrom

9.10

Dragvoll

21007

16.10

Gløshaugen

21037

Emnet legges ned som følge av helhetlig
vurdering
Undervisning flyttes til annet lokale. Instituttet
følger opp saken.
Henvist til e-vaktmester. Sak avvist sentralt av
avdeling for studenttjenester
Faglærer har nylig hatt møte med
referansegruppen, og det ønskes at slike innspill
kanaliseres gjennom referansegruppe

Lukket

12.9

Utdannings
kvalitet
Fysisk
læringsmiljø
Fysisk
læringsmiljø
Utdannings
kvalitet

3.12

Gløshaugen

21241

1.11

Gløshaugen

21107

Utilbørlig reaksjon av foreleser ved spørsmål
på kontoret
Ødelagte stoler på lesesal

19.10

Gløshaugen

21053

Psykososialt
læringsmiljø
Fysisk
læringsmiljø
Utdannings
kvalitet

19.10

Gløshaugen

21052

Utdannings
kvalitet

Forelesningskvaliteten er dårlig

4.10

Gløshaugen

20989

Utdannings
kvalitet

Forelesningskvaliteten er dårlig

27.11

Ålesund

21214

Utdannings
kvalitet

Foreleser er ikke tilgjengelig for spørsmål,
svarer heller ikke referansegruppe. Det
ønskes flere øvingstimer.

Manglende lys i lesesal
For høyt arbeidskrav i et emne

Forelesningskvaliteten er dårlig

Henvist til e-vaktmester. Sak besvart sentralt av
avdeling for studenttjenester
Instituttleder har hatt samtaler med faglærer og
emneansvarlig, tiltaksliste er utarbeidet og
iverksatt. Oppfølgingsdialog i løpet av kort tid
Samme emne som 21503. Instituttleder har hatt
samtaler med faglærer og emneansvarlig,
tiltaksliste er utarbeidet og iverksatt.
Oppfølgingsdialog i løpet av kort tid
Samme emne som 25052 og 21053. Instituttleder
har hatt samtaler med faglærer og
emneansvarlig, tiltaksliste er utarbeidet og
iverksatt. Oppfølgingsdialog i løpet av kort tid
En ekstra ressurs til å svare på spørsmål samt gi
veiledning er skaffet. Tiltakene som er
gjennomført vurderes som tilstrekkelige.

Lukket
Avvist
Lukket

Til
behandling
Lukket
Lukket

Lukket

Lukket

Lukket

4

29.10

Ålesund

21089

Forbedrings
forslag

29.10

Ålesund

21088

Forbedrings
forslag

MH

12.9

Øya

19896

Fysisk
læringsmiljø

NV

16.11

Gløshaugen

21175

Vanskelig å få levert oppgaver på Blackboard

21.11

Gløshaugen

21191

18.11

Gløshaugen

21176

13.11

Dragvoll

21153

Utdannings
kvalitet
Fysisk
læringsmiljø
Utdannings
kvalitet
Fysisk
læringsmiljø

12.10

Dragvoll

21020

12.10

Dragvoll

21017-19

Utdannings
Kvalitet
Utdannings
kvalitet

Dårlig informasjon om et obligatorisk
seminar
Dårlig informasjon om et obligatorisk
seminar

IV (forts.)

SU

Ønsker tydeliggjøring av muligheter for å
melde om mobbing og trakassering i
avvikssystem
Ønsker tydeliggjøring av muligheter for å
melde om mobbing og trakassering i
avvikssystem
Dårlig lyd- og luftkvalitet i rom

Manglende dørstopper til linjeforeningsdør
Dårlig undervisningskvalitet og oppfølging av
referansegruppemøter
Ikke-fungerende persienne på
undervisningsrom

Student informert om arbeid med nytt
elektronisk system for varsling. Besvart sentralt
av avdeling for studenttjenester
Student informert om arbeid med nytt
elektronisk system for varsling. Besvart sentralt
av avdeling for studenttjenester
Forhold var utbedret ved kontakt med melder.,
En kontaktperson er opprettet om problemene
gjentar seg.
Epost er sendt til student med spørsmål om
hvilket emne det gjelder, uten å få svar
Dørstopper er montert
Sendt til instituttleder
Vaktmester finner ingen feil. Melder minnes om
at dette er sak for e-vaktmester, og ikke
avvikssystem
Saken overført til instituttet som svarte på klagen
pr. brev
3 like avviksmeldinger fra samme melder. Samme
emne som i sak 21020. Saken overført til
instituttet som svarte på klagen pr. brev

Lukket

Lukket

Avvist

Lukket
Til
behandling
Til
behandling
Lukket

Lukket
Lukket
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Tabell 7. Detaljert oversikt over innmeldte avvik 2. tertial 2018

Melders
fakultet
HF

IE

IV

Dato

Campus

Saks ID

Klassifisering

Tema

Saksgang

Status

9.5

Dragvoll

14590

Eksamen lagt til helligdag

Dragvoll

14591

6.6

Dragvoll

16679

Utdannings
kvalitet

19.6

Dragvoll

18702

Utdannings
kvalitet

Karakteren på bacheloroppgaver ble hengt
opp i gangen på instituttet med fullt navn på
studentene.
Forsinket sensur og manglende respons fra
henvendelser til instituttet

16.8

Dragvoll

18800

23.8

Dragvoll

19815

Eksamen lagt samtidig med obligatorisk
seminar
Flytte på overlappende hjemmeeksamener

21.5

Olavskvartalet

16613

22.8

Gløshaugen

19808

9.5

Kalvskinnet

14584

10.5

Kalvskinnet

14596

Utdannings
kvalitet
Forbedrings
forslag
Fysisk
læringsmiljø
Utdannings
kvalitet
Utdannings
kvalitet
Utdannings
kvalitet

18.5

Gløshaugen

16610

Utdannings
kvalitet

Misnøye med prosedyre for valg av
fordypningsprosjekt

Eksamensdag ble flyttet og instituttet henstilt om
å legge innleveringsdatoer utenom helligdager
Fakultetet henstiller instituttet om å legge dette
til grunn i videre eksamensplanlegging. Det blir
gjennomgang av rutiner for eksamensplanlegging
med institutter på fakultetet til høsten
Listen ble tatt ned så raskt feilen ble påpekt.
Listene som henges opp heretter blir
anonymisert.
Instituttet ryddet opp i situasjonen med forsinket
sensur så snart de ble gjort oppmerksom på den.
Kommunikasjon ved henvendelser ble
gjennomgått.
Overført til instituttet for å rette opp i kollisjonen.
Eksamensdato flyttet.
Overført til instituttet
Eksamensdato flyttet.
Overført til hms-koordinator, som henviste til evaktmester
Overført til instituttleder. Saken følges opp av
fagansvarlig.
Prodekan har hatt samtaler med faglærere, og
studentassistenter er satt inn for å bistå
Samme sak som 14584. Prodekan har hatt
samtaler med faglærere, og studentassistenter er
satt inn for å bistå
Sendt til nestleder for utdanning ved instituttet.
Fakultetet anser saken som lukket etter å ha
mottatt avklarende informasjon fra instituttet.

Lukket

9.5

Utdannings
kvalitet
Utdannings
kvalitet

Sen beskjed om eksamensdato

Dårlig luft
Dårlig kvalitet på foreleser
Ulik kvalitet på samme fag for 2 ulike
studentgrupper
Ulik kvalitet på samme fag for 2 ulike
studentgrupper

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket

Lukket
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11.7

Gløshaugen

18751

1.6

Ålesund

16656

1.6

Ålesund

16657

1.6

Ålesund

16658

29.8

Gløshaugen

30.8

SU

MH

NV

Utdannings
kvalitet
Utdannings
kvalitet
Utdannings
kvalitet
Utdannings
kvalitet

Forsinket sensur og mangel på respons på
henvendelser
Manglende kapasitet på distribuering av
eksamensbesvarelser
Forsinket sensur

Sendt til instituttleder

Forsinket sensur

Lukket

19836

Fysisk
læringsmiljø

Røyking utenfor lesesal

Sendt til instituttleder. Viktigheten om å
opprettholde sensurfrister blir informert på
første instituttmøte ved semesterstart.
Meldt videre til e-vaktmester. Askebeger ble
flyttet. Kommende skilting «Røyking forbudt»
skal godkjennes av Eiendom.

Gløshaugen

19847

Utdannings
kvalitet

Instituttet er varslet og går gjennom rutinene

Lukket

4.6

Kalvskinnet

16665

Utdannings
kvalitet

Feil informasjon i oppgaveteksten på
eksamen. Feilen hadde ikke blitt rettet fra
fjorårets eksamen.
Manglende referansegruppemøte

7.5

Øya

14578

Psykososialt
læringsmiljø

7.5

Øya

14579

5.7

Øya

18743

Psykososialt
læringsmiljø
Utdannings
kvalitet

Sendt til instituttleder. Midlertidig
kapasitetsproblem er nå rettet opp
Student har mottatt sensur

Til
behandling
Lukket
Lukket

Til
behandling

Manglende behandling. Overført til ny behandler
10. september. Emneansvarlig vil gjennomføre
referansegruppearbeidet i henhold til NTNUs
kvalitetssystem for utdanning fremover
Utilbørlig kritikk og favoriserende behandling Fakultetet gjennomførte flere samtaler med
av faglærer
instituttleder og studiekonsulent. Rettferdig
sensurering ble sikret ved bruk av både interne
og eksterne sensorer.
På langsikt har instituttet og fakultetet funnet en
tilstrekkelig løsning for å unngå at andre
studenter skal oppleve det samme.
Samme som sak over: 14578
Samme som sak over: 14578

Lukket

Feil vurdering av eksamen

Avvist

Avvises fordi dette er å anse som en klage på
formelle feil på eksamen. Studenten har fått en
orientering om dette 23.07.18 og saken blir
ivaretatt i ephorte.

Lukket

Lukket
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Tabell 8. Detaljert oversikt innmeldte avvik 1. tertial 2018

Melders
fakultet
HF

IE

IV

Dato

Campus

Saks ID

Klassifisering

Tema

Saksgang

Status

11.1

Dragvoll

10079

Upassende oppførsel av emneansvarlig

Studenten trakk saken.

Lukket

19.1

Dragvoll

10111

Dragvoll

10097

Feil karakter på bacheloroppgaven til
samtlige studenter på studentweb
Manglende orakeltjeneste på Tunga

17.2

Kalvskinnet

12232-34

Fysisk
læringsmiljø

16.1

Gløshaugen

10095

Saken henvises til e-vaktmester

Avvist

2.2

Gløshaugen

10176

Fysisk
læringsmiljø
Fysisk
læringsmiljø

3 like saker. Campus stenger tidligere enn
tidligere. Blir kastet ut av campus kl. 23. Ulik
åpningstid på andre campus.
Kaldt og manglende belysning i areal for
studentarbeidsplasser.
Låst dør inn til forelesning. Manglende
informasjon

Eksamenskontoret har selv registrert feilen som
et avvik, og de tar hendelsen på alvor.
Saken blir ikke å se på som avvik, og avvises i
avvikssystemet. Henvendelsen blir besvart på
epost direkte til melder fra seksjonssjef for
brukerstøtte Campus-IT
Saken henvises til Campusservice

Lukket

16.1

Utdannings
kvalitet
Utdannings
kvalitet
Forbedrings
forslag

Avvist

14.3

Gløshaugen

12370

14.3

Gløshaugen

12343
12344
12346-68
12371-73

Henvises av fakultetet til å ta opp saken med
faglærer eller institutt slik at de kan bedre
varslingsrutiner.
Meldt til IV- fakultetet. Sak overført til Avdeling
for studieadministrasjon
Meldt direkte til fakultet. Totalt 30 saker.
Overført til Avdeling for studieadministrasjon
som fakultetet mener er eier av lesesal, 23. mars.
Avdeling for studieadministrasjon lukker sakene.

9.1

Kalvskinnet

9066

Meldt til e-vaktmester og belysning ordnet.

Lukket

Fysisk
læringsmiljø
Fysisk
læringsmiljø

Fysisk
læringsmiljø

Lesesal stengt på kort varsel. En av totalt 30
saker, meldt inn til IV (se rad under).
Lesesal stengt på kort varsel. Ikke alle rakk å
hente ut eiendeler før skapene ble fjernet.
Mange brukt mye tid til å lete opp eiendeler,
noen har måtte erstattes.
Reagerer på stengning av lesesal som blir
flittig brukt.
Manglende belysning

Avvist

Avvist

Lukket
Lukket
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IV (forts)

NV

SU

16.2

Kalvskinnet

12231

Utdannings
kvalitet

Lite faglig innhold i forelesningene

17.1

Ålesund

10101

Fysisk
læringsmiljø

Ingen mulighet til å fylle vannflasker unntatt
på toalettet på NMK

15.321.3

Gløshaugen

Utdannings
kvalitet

17.3

Gløshaugen

12.4

Gløshaugen

13381
13383 -86
13393-95
13397-99
13401
13404
13407-08
13429
13405
13406
13476

13.4

Gløshaugen

6.2

Lukket

Dårlig kvalitet på undervisning og øvinger.
Referansegruppe blir ikke hørt, og
diskusjonsforum i blackboard gir ingen
endring. Ingen endring etter å ta opp med
emnekoordinator.

Overført til instituttleder. Saken oversendes
referansegruppen i emnet via faglærer som
presenterer det for referansegruppen.
Vanndispenser er allerede bestilt og under
montering. Det er også andre muligheter i
bygget.
16 meldinger fra ulike meldere om samme sak.
Overført til instituttleder. Det har blitt
gjennomført møter mellom instituttledelsen og
faglærerne, og mellom faglærerne og alle
studentene som har meldt inn klage

Utdannings
kvalitet
Utdannings
kvalitet

Mangelfull undervisning og øvingsopplegg

Samme sak og melder som 13404 (sak over)

Avvist

Dårlig kvalitet på undervisning i emne.
Mangel på referansegruppe.

Lukket

14484

Utdannings
kvalitet

Gløshaugen

10183

3.1

Dragvoll

9044

2.3

Dragvoll

12291
12300

Fysisk
læringsmiljø
Utdannings
kvalitet
Utdannings
kvalitet

Dårlig kvalitet på undervisning i emne.
Mangler pensum, lærebok og løsningsforslag
på øvinger. Også meldt til referansegruppe
og tillitsvalgte
Støy i ventilasjon i R3

Meldt direkte til fakultet på vegne av flere
studenter. Overført til instituttleder. Det er
gjennomført møter med ansvarlig faglærer, og
tiltak igangsatt. Referansegruppe skal opprettes.
Overført til instituttleder på IE, som er ansvarlig
for emnet. Gjennomført samtaler mellom
emneansvarlig og referansegrupper, samt
faglærer og instituttleder.
Tiltak ble igangsatt
26. februar.
Sensurfrist forlenges ut over 3 uker grunnet
juleferie, er derfor ikke forsinket.
Instituttet kontakter studentene om saken. Det
bemerkes at slike saker ikke skal inn i
avvikssystemet, men skal sendes inn som klage
på formelle feil ved gjennomføring av eksamen til
instituttet.

Forsinket sensur
Vurderingsordning endret fra godkjent/ikke
godkjent til bokstavkarakter

Lukket

Lukket

Lukket

Lukket
Avvist
Avvist

9

SU (forts.)

2.3

ØK

14.3

Gløshaugen

12295-98

Utdannings
kvalitet

Vurderingsordning endret fra godkjent/ikke
godkjent til bokstavkarakter

12369

Fysisk
læringsmiljø

Lesesal stengt på kort varsel. En av totalt like
30 saker.

4 saker fra samme person om samme tema.
Avvist
Samme sak som 12291 og 12300. Instituttet
kontakter studentene om saken. Det bemerkes at
slike saker ikke skal inn i avvikssystemet, men skal
sendes inn som klage på formelle feil ved
gjennomføring av eksamen til instituttet.
Meldt av student til til IV- fakultetet, men har
Lukket
tilhørighet ved ØK. Sak overført til Avdeling for
studieadministrasjon.
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Avvikssystemet for utdanning og
læringsmiljø
LMU 30. august 2019

Avvikssystem for utdanning og
læringsmiljø
•
•
•
•

Utsatt fra LMU møtet i januar
Ønske med analyser fra fakultetene
Saken opp i fakultetsforum i mai.
Kommentarer fra fakultetsrepresentantene: Det er for lite å
analysere ut fra. 30 – 50 % skal inn til e-vaktmester, flere
saker hører til referansegrupper, klaging på formelle feil skal i
andre kanaler, alvorlige saker kommer inn fra andre kanaler
• Systemet er ikke godt nok?
• Prosess høstsemesteret 2018 i regi av ST. For forbedring av
systemet og kommunikasjon ut mot studentene. HR – og
HMS avdelingen tok over. Ser det i sammenheng med
varslingssaker og internkontrollrutiner
2

Avvikssystem for utdanning og
læringsmiljø
• Heidi Hugdal er prosjektleder for det videre arbeidet
• Gjennomført workshop med fakultetene i mai
• Om rapportering:
– rapportering er en del av implementeringen av
internkontrollarbeidet fremover. Hugdal vil være i dialog med
utdanning for å finne en god løsning.

3

Resultat fra hovedopptaket for NTNU
Samordna opptak 2019
Prorektor for utdanning
Tall hentet fra Samordna opptak pr 19.07.19 og
13.08.19
Kunnskap for en bedre verden

Antall tilbud ved NTNU
• Totalt antall tilbud som ble sendt ut i hovedopptaket var
16 203
• Av disse 1244 tilbud for studier i Ålesund
• Og 1572 tilbud i Gjøvik
• Totalramme for
• studieplasser ved NTNU er 9323

Kunnskap for en bedre verden

2

Høyere poenggrense for mange studier
• Vi ser at studier som hadde økte søkertall også har fått økte
opptaksgrenser
• Poenggrensen opp for flere av teknologiprogrammene, og
særlig innen IKT-studier hvor det er høye søkertall
• Poenggrensen opp for medisinstudiet
• Poenggrensen opp for alle psykologistudiene går opp
• Poenggrensen opp for flere av grunnskolelær- og
lektorprogram
• Poenggrense opp for flere realfaglige program
Kunnskap for en bedre verden
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Studier med høyest poenggrense
Studium

Studiested

Ordinær kvote

Kvote for
førsteg.v.

Medisin

Trondheim

67,3

61,0

Psykologi, profesjonsstudiet

Trondheim

64,6

57,2

Industriell økonomi og tekn.

Trondheim

64,2

60,3

Nanoteknologi

Trondheim

61,8

61,0

Kybernetikk og robotikk

Trondheim

61,7

59,4

Datateknologi

Trondheim

60,7

58,3

Økonomi og administrasjon,
årsstudium

Trondheim

60,5

48,7

Bioteknologi, 5-årig

Trondheim

59,9

56,8

Industriell design

Trondheim

59,8

55,2

Arkitekt

Trondheim

59,6

55,2

Kunnskap for en bedre verden
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Status etter hovedopptaket
• 30 studier uten venteliste etter hovedopptaket
• Ingen studier lagt ut på «Ledige studieplasser» i årets
opptak

Kunnskap for en bedre verden
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Antall Ja-svar ved NTN pr 13.08
-

Antall ja-svar hele NTNU 11 084
Kvinneandel 5667 gir 51,1%
Antall ja-svar i Gjøvik 1078
Kvinneandel 453 gir 42%
Antall ja-svar i Ålesund 782
Kvinneandel 405 gir 51,8%
Antall ja-svar i Trondheim 9 224
Kvinneandel 4809 gir 52,1%
Kunnskap for en bedre verden
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Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden

Kvinneandel femårig
teknologi

Vi ser at jenteandelen totalt for
femårig teknologi går opp fra 36,2%
av tilbudene i 2018 til 37,5 i 2019

Kvinner tilbud Prosent
Kvinner tilbud Prosent
2018
kvinner 2018 2019
kvinner 2019
30,0
23
39,7 %
18
12,5
6
18,8 %
4
32,4
112
36,8 %
92
29,3
82
29,1 %
68

Lærested

Studiekode

Studiumnavn

NTNU

194 755

Materialteknologi

NTNU

194 757

Petroleumsfag

NTNU

194 759

Bygg- og miljøteknikk

NTNU

194 760

NTNU

194 761

Datateknologi
Elektronisk systemdesign og
innovasjon

NTNU

194 763

Fysikk og matematikk

NTNU

194 764

Industriell kjemi og bioteknologi

NTNU

194 765

Marin teknikk

37

NTNU

194 766

46

NTNU

194 767

Produktutvikling og produksjon
Industriell økonomi og
teknologiledelse

51,7
63,6
24,7
20,5

86

32,6

NTNU

194 768

Industriell design

31

NTNU

194 769

Energi og miljø

93

NTNU

194 770

Kommunikasjonsteknologi

35

NTNU

194 798

Kybernetikk og robotikk

89

NTNU

194 905

Ingeniørvitenskap og IKT

48

NTNU

194 937

Nanoteknologi

29

NTNU

194 946

Tekniske geofag
Totalt

Kunnskap for en bedre verden

38
89
117

22

942

25,3

45,6
39,1
39,3
39,7
42,9
40,3
50,0
36,2

40
84
112
50
66

29,4 %
48,8 %
65,1 %
33,3 %
27,0 %

79
45
84
41
74
30
34
27
989

29,9 %
64,3 %
37,5 %
49,4 %
36,3 %
25,0 %
47,2 %
56,3 %
37,5 %

Tilbud og kjønnsfordelinginformasjonsteknologi
Studiekod
e
Studium

Utdanning
sområde Mann

194 287

INFOTEKN

61

29

INFOTEKN
INFOTEKN
INFOTEKN
INFOTEKN

91
169
68
65

19
63
48
9

110
232
116
74

17 %
27 %
41 %
12 %

INFOTEKN

40

24

64

38 %

194 300
194 395
194 422
194 673
194 940

Informasjonsbehandling
Digital infrastruktur og
cybersikkerhet, Gjøvik
Informatikk
Digital foretningsutvikling
Programmering
Digital infrastruktur og
cybersikkerhet, Trondheim

Kunnskap for en bedre verden

Kvinne

I alt

Kvinneandel
i prosent
32 %
90
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Tilbud og kjønnsfordeling 3-årig ingeniør
Studiekode
194 003
194 004
194 005
194 006
194 009
194 012
194 013
194 016
194 023
194 034
194 067
194 069
194 072
194 227
194 503
194 675
194 699
194 822
194 835
194 840
194 856
194 947

Studium
Mann
Ingeniør, bygg, Gjøvik
Ingeniør, data, Gjøvik
Ingeniør, elektro, Gjøvik
Ingeniør, elektro, Ålesund
Ingeniør, kjemi
Ingeniør, maskin, Gjøvik
Ingeniør, materialteknologi
Ingeniør, logistikk
Ingeniør, bygg, Ålesund
Ingeniør, maskin,
Trondheim
Ingeniør, bygg, fleksibel
Ingeniør, maskin, fleksibel
Ingeniør, fornybar energi,
Ålesund
Ingeniør, maskin, Ålesund
Ingeniør, data, Trondheim
Ingeniør, bygg, Trondheim
Ingeniør, skipsdesign
Ingeniør, fornybar energi,
Trondheim
Ingeniørfag, fornybar energi
Ingeniør, data, Ålesund
Ingeniør, elektro,
Trondheim
Ingeniør, geomatikk

Kunnskap for en bedre verden

Kvinne

I alt

Kvinneandel i
prosent
69
12 %
60
8%
30
10 %
42
14 %
61
43 %
22
9%
60
23 %
80
39 %
62
35 %

61
55
27
36
35
20
46
49
40

8
5
3
6
26
2
14
31
22

125
17
32

19
13
8

144
30
40

13 %
43 %
20 %

14
22
101
113
14

6
3
31
66
3

20
25
132
179
17

30 %
12 %
23 %
37 %
18 %

62
24
51

50
4
1

112
28
52

45 %
14 %
2%

147
9

23
2

170
11

14 %
18 %
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Tilbud og kjønnsfordeling helsefag
Studiekode Studium
194 050

Sykepleie, Gjøvik

HELSEFAG

34

166

200

83 %

194 051

Sykepleie, Gjøvik, deltid

HELSEFAG

3

31

34

91 %

194 052

Sykepleie, Gudbrandsdal, deltid HELSEFAG

2

18

20

90 %

194 053

Sykepleie, Valdres, deltid

HELSEFAG

2

18

20

90 %

194 054

Sykepleie, Hadeland, deltid

HELSEFAG

1

19

20

95 %

194 055

Sykepleie, Trondheim

HELSEFAG

47

313

360

87 %

194 056

Sykepleie, Ålesund

HELSEFAG

29

167

196

85 %

194 060

Vernepleie

HELSEFAG

47

123

170

72 %

194 070

Barnevern

HELSEFAG

20

124

144

86 %

194 080

Sosialt arbeid

HELSEFAG

25

119

144

83 %

194 299

Bioingeniør, Ålesund

HELSEFAG

18

56

74

76 %

194 531

Radiografi, Trondheim

HELSEFAG

17

73

90

81 %

194 594

Ergoterapi, Trondheim

HELSEFAG

31

109

140

78 %

194 700

Ergoterapi, Gjøvik

HELSEFAG

12

42

54

78 %

194 701

Radiografi, Gjøvik

HELSEFAG

10

30

40

75 %

194 702

Bioingeniør, Trondheim

HELSEFAG

27

117

144

81 %

194 703

Fysioterapi

HELSEFAG

49

101

150

67 %

194 704

Audiologi

HELSEFAG

23

57

80

71 %

194 740

Medisin

HELSEFAG

50

138

188

73 %

Kunnskap for en bedre verden

Kvinne

Kvinneandel i
prosent

Utdannings Mann
område

I alt
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Opptaksgrenser og kjønnsfordeling
innen grunnskolelærerutdanningene
• Opptaksgrensen har økt på alle
grunnskolelærerutdanningene
• Kjønnsfordeling for 2018 og 2019 fremgår av tabellen
• Andelen menn på disse studiene har gått ned fra 2018 til
2019, unntatt for grunnskolelærer 1.-7. trinn
Studiekode

Studiumnavn

Tid

194 083

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk

2019

194 083

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk

2018

194 084

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

2019

194 084

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

2018

194 651

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk

2019

194 651

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk

2018

Kunnskap for en bedre verden

Kvinneandel
Poenggrense
Søkere med Kvinneandel ordinær
Kvote for
tilbud
i%
kvote
førsteg.vm.
77 %
47,3
104
80
45,4
70 %
46,4
106
74
44,8
75 %
45,6
284
213
43,9
79 %
45,7
252
199
44,6
71 %
49,8
164
117
48,1
66 %
49,5
192
127
47,1

Søker med
tilbud
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