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SAMLOKALISERING ETTER FUSJON – STATUS MEDIO OKTOBER

BAKGRUNN
Prosessen for arbeid med samlokalisering som følge av fusjon med tidligere HiST ble vedtatt av
rektor våren 2017, og består i 2017 av følgende hovedaktiviteter.
September: Vedtak om overordnede ramme for Gløshaugen og Kalvskinnet:
Oktober: Vedtak detaljert plan for ILU Kalvskinnet og Institutt for allmennfag
Desember: Vedtak om detaljert plan for Gløshaugen og detaljert plan for Felles
administrasjonen Kalvskinnet
Etter innstilling fra styringsgruppa i Samlokaliseringsprosjektet vedtok Rektor 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
• 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
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STATUS PR. PRIO OKTOBER
1. Status Gløshaugen
a) Nybygg laboratoriebygg Valgrinda
Nytt laboratoriebygg i Valgrinda er en sentral brikke for å frigjøre arealer i «Oppredningen» som
skal benyttes av Indecol og til nytt felleslaboratorium.
Bygget i Valgrinda er under prosjektering. Fremdrift i dette prosjektet er kritisk da forsinkelser i
prosessen med nybygget vil utsette videre trinn flytteprosessen.
b) Detaljert plan lokalisering og flyttekabal
Det er sett nærmere på detaljert fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektering og ombygginger,
samt de forutgående flyttinger som må foretas for å frigjøre lokaler til ombygging osv.
Det er mange avhengigheter i denne flytteprosessen og det jobbes nå med å få på plass en detaljert
og kvalitetssikret fremdriftsplan. Dette kan innebære at fremdriften må revideres med nye
rekkefølger og stegvise flyttinger. Det kan også medføre midlertidige lokaliseringer for noen
enheter i en periode.
Status i arbeidet er at en evt. revidert fremdriftsplan legges frem til styringsgruppa 1.11.2017
c) Undervisningsarealer og studentarbeidsplasser på Gløshaugen etter samlokaliseringen.
Det er gjennomført simuleringer hvor en har sett på belastning av undervisningsrom og
studentarbeidsplasser på Gløshaugen slik undervisningssituasjonen blir etter samlokaliseringen.
Hovedkonklusjonen er at det fra 2019 er tilstrekkelig med undervisningsrom og
studentarbeidsplasser, men at utnyttelsesgraden er høyere og det blir mindre mulighet til for
eksempel ad. hoc forelesninger og bruk av undervisningsrom til konferanser mv.
2. Status flytting av Inst. for lærerutdanning (ILU) til Kalvskinnet
En samlokalisering av ILU på Kalvskinnet vil medføre at ca 330 medarbeidere og mellom 35004000 studenter blir samlet på Kalvskinnet i 2019. I dette er også Skrivesenteret, Matematikksenteret
og Skolelaboratoriet inkludert.
Flyttingen gjennomføres i 2 faser. Flyttingen fra Rotvoll gjennomføres i desember/januar 2018, og
flyttingen fra Moholt skjer desember/januar 2019.
I fase 1 når ILU flytter fra Rotvoll til Kalvskinnet og Moholt blir ca 100 medarbeidere og ca 1400
studenter sittende på Moholt, mens ca 200 medarbeidere og 1500 - 2000 studenter flytter inn på
Kalvskinnet. I tillegg kommer sentrene og Skolelab ca 35 plasser som p.t. sitter i Realfagbygget.
I fase 2 flytter da de siste 100 medarbeidere og ca 1400 studenter fra Moholt. Januar 2019 er da hele
ILU samlet på Kalvskinnet.
Status i arbeidet er at forslag til detaljert arealplan som planlagt legges frem for styringsgruppa
1.11.
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3. Økonomifakultet
Hovedplan med lokalisering av Inst. for samfunnsøkonomi og Fakultetsadministrasjonen for ØKfak i Klæbuveien 72 (HHiT) står ved lag. Det jobbes imidlertid med en evt plan B med midlertidige
løsninger for undervisning utenfor bygget om plan A skulle bli forsinket. .
4. Fellesadm til Kalvskinnet

Hovedløsning for samling av fellesadministrasjon på Kalvskinnet innebærer at HR-HMSavdelingen, Avd. for studieadministrasjon, Avd. for dokumentasjonsforvaltning,
Økonomiavdelingen og IT-avdelingen samles på Kalvskinnet. HR-HMS-avd er allerede lokalisert
på Kalvskinnet.
Arbeidet med detaljert arealplan for avdelingene i fellesadministrasjonen er avhengig av vedtaket
som gjøres for arealplan ILU.
Arbeidet med videre utredning av lokaliseringene av fellesadministrative avdelinger starter derfor
umiddelbart etter at vedtak om detaljert arealplan er gjort for ILU. Det vil da gjennomføres en
prosess med avdelingsledere og tillitsvalgte for å avklare detaljerte arealbehov og fordelinger. Det
kan tenkes at enkeltavdelinger får midlertidig lokalisering i periode på 1-2 år for at total logistikk i
samlokaliseringprosessen kan la seg teknisk gjennomføre.
5. Plan for videre prosess fremdrift og medvirkning
I tabellen nedenfor angis en grov oversikt over hovedaktivitetene 2017-2020.
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I oversikten nedenfor angis den videre prosess for fellesadministrasjonen.
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