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Agenda
Normtall - studentarbeidsplasser
NTNU benytter følgende normer for beregning av studentarbeidsplasser:
• 20 % dekning for bachelorstudenter
• 60 % dekning for 1. års master (4.år)
• 85 % dekning for 2. års master (5.år)
Eller 3 m2 pr. studentarbeidsplasser.
Normtallene er veiledende, og man må vurdere studentarbeidsplasser i et helhetlig perspektiv (areal
og dekning)
Det innebærer at ved vårt fakultet vil det være behov for ca. 600 studentarbeidsplasser ( 275
arbeidsplasser for bachelorstudenter, og 315 arbeidsplasser for masterstudenter iht. normene).

Spørreundersøkelsen blant studentene
Det er ca. ett døgn igjen før svarfristen går ut. Det har vært svært god respons på undersøkelsen. De
foreløpige resultatene viser at studentene er svært opptatt av tilgang til lesesalsplasser og
grupperom, og betydningen det har for studiene. Det er mange kommentarer knyttet til støy og
forstyrrende elementer i dagens situasjon. ISØ-studentene benytter lesesalsplasser i stort omfang,
og er svært opptatt av at det må være tilstrekkelig med lesesalsplasser.

Andreutkast - planskisser - kommentarer
Generelt:
Eiendomsavdelingen pekte på betydningen av å ha grupperom for studenter og vrimlearealer i
umiddelbar nærhet av undervisningsrommene, noe som ble støttet av representantene for
instituttene.
Eiendomsavdelingen er skeptisk til at forslaget innebærer klare skiller mellom administrasjon,
vitenskapelig ansatte og studenter.

Studentrepresentantene og ansattrepresentantene framhever betydningen av at det blir satt opp en
paviljong.
2. etasje

Det er enighet om at kantinen ikke defineres som studentarbeidsplasser.
Studentene ga uttrykk for at plassene i atriet oppleves som støyende, og det er mye
forstyrrelser knyttet til at studentene strømmer inn/ ut av undervisningslokaler og
arrangementer i vrimlearealet.
Studenter og ansattrepresentanter mener at disse plassene ikke kan defineres som
studentarbeidsplasser.
Arkitekten bes om å foreslå støydempende tiltak i lesesalen bak kantinen.

3. etasje

Operativ prosjektleder ønsker en vurdering av behovet for prosjektrom/ møterom i 3.
etasje.
Det bør vurderes hvor det er hensiktsmessig å legge arealer for linjeforeningene og
FTV.
IT og Campus-service kan sitte "hvor som helst".
Det ble fremhevet betydningen av at instituttadministrasjonene bør sitte nært
studentene/ ekspedisjon, og at det kan være synergier i å samle de administrative
funksjonene.
Det er behov for at dekanen har en mer synlig og lettere tilgjengelig plassering enn i
dag.
Arkitekten ble bedt om å se på mulighetene for å samle alle administrative stillinger i
3. etasje, med cellekontorer til alle administrativt ansatte.

4. etasje

Operativ prosjektleder ønsker en vurdering av behovet for prosjektrom/ møterom i 4.
etasje.
Det er behov for gruppe-/møterom knyttet til veiledning av masterstudenter.
Cellekontorene er for små til det formålet.
Planskissen for 4. etasje dekker ikke behovet for lokaler til midlertidig ansatte fullt ut.

5. etasje

Det foreligger to utkast til hvordan lokalene kan ivaretas.
Alternativ 1: Studentarbeidsplasser i lesesal 188 + i grupperom 30 + 90 uformelle
arbeidsplasser
Alternativ 2: Studentarbeidsplasser i lesesal 270
Det ble diskutert om uformelle arbeidsplasser kan defineres som
studentarbeidsplasser.
Fra studentene ble det framhevet at normen for bachelorstudenter er 20 %
dekning er lav, og at det har stor betydning for Handelshøyskolen hvor det er mange
bachelorstudenter.
Studentrepresentantene og ansattrepresentanter ga uttrykk for at arbeidsplassene
må være av en slik karakter at man ikke blir utsatt for mye forstyrrelser og støy. Det er
naturlig at det er sosiale soner for studenter, slik det er for ansatte.
Eiendomsavdelingen må sjekke ut hvor mange som kan oppholde seg i 5. etasje
samtidig mht. brannvern og nødutganger.

Arkitekten jobber videre med skissene, med utgangspunkt i signaler i møtet og medvirkningsinnspill
og resultater fra spørreundersøkelsen. Fristen for disse innspillene er i morgen 2. juni. Neste møte er
7. juni.

