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Campusutvikling Ålesund –
foreliggende dokumenter og historikk
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•
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Utviklingsplan Campus Ålesund 2011 - 2030
Viser hvor en kan bygge ut videre + visjoner om faglig utvikling
Områdeplan Campus Ålesund – I regi av Ålesund kommune –
Sikrer fremtidig utbyggingsarealer
2014 - Mulighetsstudie Signal – Viser muligheter for utvikling og
prinsipper
2015 – Kunnskapsdep./Statsbygg anskaffet K-bygget
2016 - Kvalitetsprogram for Campusutvikling NTNU
2017 – NMK2 - utbygging
2018 – Helhetlig plan for areal og utvikling i 2 – 5 års perspektiv.
Det foreligger rapport med utkast etter arbeid i arbeidsgruppe.
2018 - Campusprosjektet – Konsepter blir gjeldende for Ålesund
2021 - Nytt Studentbygg Ålesund
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Utkast til helhetlig plan for areal og
utviking i Ålesund i 2-5 års perspektiv
• Samlokalisering av institutt
• Mere og bedre læringsareal inkl undervisningsareal og
studentarbeidsplasser.
Fremtidens læringsareal snart ferdigstilt.
• Implementering av prinsipper i kvalitetsprogrammet:
Mer levende campus - Mer åpen 1. etg
• Fremdeles ekspansjonsmuligheter på campus.
Helhetlig plan med studenttall høst 2017 gir 10,5
kvm/student.
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Økonomiske vurderinger
• Tiltak i helhetlig plan er kalkulert til 12,5 mill
• I tillegg er det ønsket en bru mellom K-bygget og Hbygget – kostnad 2,5 mill kr
• Vurderer mulighetene for å legge det inn i NTNUs plan
for vedlikehold og oppgradering over flere år.
Utfordrende pga samlokaliseringsprosjektet.
Bidrag fra fakultet og institutt?
Blant annet er faglige argumenter for bru er lagt fram.
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Forankring av Helhetlig plan (løsning) –
medvirkningsprosess
• 11.april – Gjennomgang av prosess med viserektor –
• Orientering i dekanmøte – 17.april
Gjennomgang med aktuelle dekaner med muligheter for innspill –
tidspunkt ikke klart
• Presentasjon i ÅSAM
• Presentasjon for ansatte og ledelse ved de berørte enhetene –
Diskusjon og eventuelle innspill (7. og 8. mai - Personalsamling)
• Eventuell revisjon av plan
• SESAM (8. juni), event ÅSAM behandling
• Eventuell ny behandling i dekanmøte – Rektorbeslutning før
sommeren.
• Ved gjennomføring av enkelttiltak – LAMU/AMU-behandling
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Studentbygg Ålesund
•

•
•

•
•

Bygg for studentsosiale aktiviteter,
studentkultur, undervisning, innovasjon,
forskning, samarbeid med næringsliv og
utvikling. Sambruk er sentralt.
Mulighet for studentboliger, ikke avklart.
Utbygger SiT.
Finanisiering:
Brødrene Sunde og Ålesund kommune.
NTNU ved fristasjon og ordinær leie
SiT inkl eventuelle studentboliger
Ca 2000 kvm eks boliger
2018-19: Utviklingsfase med Workshops, Skisse- og forprosjekt.
2020 – 2021: Bygging

