1 av 2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Økonomi og Eiendom

Dato

Referanse

11.10.2017

2017/26807

Notat
Styringsgruppe samlokalisering etter fusjon – møte 20. november 2017

Til:

Kopi til:

Fra:

Prosjektleder

Signatur:

TS/JPN

SAMLOKALISERING ETTER FUSJON – STATUS MEDIO NOVEMBER

I forbindelse med framlagt risikovurdering i Styringsgruppas møte 01.11.17 ble det fra prosjektleder
pekt på følgende muligheter for å møte økonomisk risiko gjennom eventuell reduksjon av
kostnadsramme:
•
•
•

Areal for nybygg Valgrinda
Laboratorier, med vekt på NV-laboratoriene
Fremdrift

Prosjektleder har gått gjennom foreliggende planer for Valgrinda med IV-fakultetet. Det er etter dette
gjort den vurdering at prosjektet nå er justert med arealramme i samsvar med forutsetninger gitt i
vedtak fra rektor av juni d.å. Det er derfor gitt klarsignal til at prosjektering og påfølgende
gjennomføring går videre iht. plan.
For øvrig er det gjort løpende vurderinger av kostnadsrammer og framdrift. Det kan fastslås at ca
60% av den samlede kostnadsrammen for samlokaliseringen på Kalvskinnet og Gløshaugen gjelder
laboratoriearealer. Dette er også bakgrunnen for de risikovurderinger som ble framlagt i
styringsgruppas møte 1.11, og som nå må følges opp gjennom nye vurderinger av flere deler av
samlokaliseringsprosjektet.
De vedtak som ble gjort av rektor i september 2017 er at følgende prosjekter skal startes opp
gjennom prosjektering og påfølgende byggearbeider/ bygningsmessige tilpasninger:
• Indecol flyttes til «Oppredningen»
• 5 nye laboratorier for NV-fakultetet
• Nytt laboratorium matteknologi Realfagsbygget
• Nytt felleslaboratorium i «Oppredningen» for teknologifakultetene
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• IE disponerer 4 etg. i A-blokka Realfagsbygget + IT Syd + (deler av) Høgskoleringen 3 +
Sentralbygg 1 9 etg + Elektro D+B2, 4. etasje
• Campusservice fagområde bygg flyttes til NHL (Valgrinda)
• Lærerutdanning (ILU) og Fellesadministrative enheter lokaliseres til Kalvskinnet
I prosjektplanen er det forutsatt at nødvendige vedtak for å samlokalisere hele Institutt for
lærerutdanning fra årsskiftet 2018/19 gjøres av rektor i oktober, etter forutgående behandling i
styringsgruppa. Rektor har nå gjort vedtak om dette i samsvar med styringsgruppas anbefalinger. Det
er videre planlagt at det tilsvarende fattes vedtak av rektor om tiltak på Gløshaugen før kommende
årsskifte. Forslag vil bli lagt fram for styringsgruppa i slutten av desember. I utgangspunktet gjelder
de punktvise vedtak av september gjengitt i avsnitt over. Det er allerede satt i gang prosjektering av
enkelttiltak som er tidskritiske i samsvar med dette, eksempelvis Realfagsbygget A4 til laboratorium
for IE-fakultetet.
Før det gjøres øvrig prosjektering for bygging av nye laboratoriearealer er det på bakgrunn av
økonomisk risiko behov for å vurdere på nytt flere av de prosjekter som er vedtatt. Det er ennå ikke
tidskritisk å gjøre endringer for flere av dem, jfr vedtatt plan for gjennomføring av samlokalisering
på Gløshaugen. Prosjektleder vil derfor fremme forslag om opprettelse av ei arbeidsgruppe som
foretar en gjennomgang av laboratoriebehov ved samlokalisering på Gløshaugen, og vurdere tiltak
som kan bidra til gjennomføring av en sterkere grad av fortetting av laboratorier. Arbeidsgruppa gir
sine første vurderinger i styringsgruppas møte i desember, og legger fram sine anbefalinger
januar/februar 2018. Dette vil kunne sikre at anbefalinger kan følges opp i prosjekteringen av nye
laboratorier iht. tidsplan. Professor Torbjørn Digernes er bedt om å lede arbeidsgruppa.
Til styringsgruppas møte 20.11. vil det fra prosjektleder sin side også legges fram andre alternative
forslag til hvordan økonomisk risiko kan reduseres. Dette vurderes nærmere på grunnlag av det
løpende arbeidet med NTNUs budsjett for 2018. I den sammenheng må det bestemmes samlet
økonomisk ramme for samlokaliseringen for årene 2018/19/20. Dette vil være grunnlaget for
styringsgruppas endelige behandling av lokalisering på Gløshaugen i sitt møte i desember.
Det vil til samme møte legges fram reviderte framdriftsplaner dersom vurdering av nye tiltak gir
grunnlag for endringer og/eller justeringer. En kvalitetssikring av foreliggende planer kan føre til
endringer både av byggetekniske grunner og/eller ut fra en vurdering av økonomisk risiko knyttet til
eventuell for stram framdrift av prosjekter.

