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Vedlegg:
1. Prinsipper for campusutvikling

Forlag til vedtak:
” Fakultetsstyret ved FT tar orienteringen om campusutviklingen til etterretning”.
NTNU Trondheim står ovenfor flere utbyggingssaker, der Kalvskinnet og Teknologibygget
bare er et av flere elementer. I dette saksframlegget ønsker vi å orientere fakultetsstyret både
om Kalvskinnet og om de overordnede prinsippene for campusutviklingen i Trondheim.
Kalvskinnet
Framdriften på Teknologibygget er i henhold til planen, og bygget vil være ferdig til
innflytting desember 2016. Før denne tiden vil alt av labutstyr, inventar og annet monteres i
bygget. De faglige aktivitetene vil starte opp i januar 2017. Teknologibygget vil gi et enormt
løft til den faglige utviklingen innen utdanningskvalitet, forskning og samarbeid med
næringslivet.
Byggene rundt Teknologibygget trenger oppussing, og her er arbeidet dessverre ikke kommet
så langt som vi skulle ønsket. Dette gjelder Gunnerus gate 1, Retorten, Sverresgate 10 og
Sverresgate 12.
På grunn av oppsplittingen av FT og flyttingen av lærerutdanningen vil Kalvskinnet være et
studiested og arbeidsplass for følgende 6 fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap, Fakultet for
naturvitenskap, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Fakultet for arkitektur
og design og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, samt Vitenskapsmuseet. Totalt
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vil da Kalvskinnet være arbeidsplass for over 600 ansatte og om lag 6 000 studenter. Dette er
da flere studenter enn i Gjøvik og Ålesund til sammen!
Den videre utviklingen av Kalvskinnet krever da en helhetlig tenkning med dette som
bakteppe.
Som følge av fusjonen har det ikke vært noen styringsgruppe til å ta de overordnede
beslutningene knyttet til denne delen av campusutviklingen. Men nylig er det opprettet en ny
arbeidsgruppe ledet av Helge Klungland, og med de relevante dekanene representerte, også
dekan på FT. På nåværende tidspunkt har ikke denne arbeidsgruppen hatt noe møte.
Prinsipper for campusutvikling
Som et ledd i den overordnede campusutviklingen i Trondheim er det satt ned en
arbeidsgruppe som skal utvikle generelle prinsipper for campusutviklingen. Disse prinsippene
er visualisert i figuren nedenfor, og nærmere beskrevet i Vedlegg 1 til denne saken.

2

