Samlokalisering IBM

Hva skjer når i mitt prosjekt, hva er mine rammer og hvordan kan vi medvirke?
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Versjon Hvem Dato

Kort beskrivelse

1.0

KR

Nov. 2019

Første redigering

1.1

TSP

03.01.2019

Oppdatert

1.2

TSP

16.01.2019

Oppdatert med deltakarar i prosjektet samt mål, suksessfaktorar og kriterer etter organisasjonsprosess på instituttet og publisert første
utgave av boken.

1.3

TSP

21.01.2019

Mindre tillegg med utdypende rammer fra SAMLOK og tildelt prosjektleder

1.4

TSP

22.01.2019

Oppdatert med justerte medlemmer i prosjektgruppa, justerte mandat på bakgrunn av koordineringsmøte og lagt til kontaktinformasjon

1.5

TSP

23.01.2019

Justert bilete på «frå-til» etter innspel og justering av innhaldsliste

1.6

TSP

23.01.2019

Lagt inn arbeidsutkast til viktige funksjoner og grensesnitt for innspill (side 20-26)

1.7

TSP

28.01.2019

Oppdatert med underlag frå prosjektgruppemøte 22.01 (side 27 – 37) og laga meir detaljert innhaldsliste for bedre navigering

1.8

TSP

29.01.2019

Oppdatert etter justert prosess frå SAMLOK. Hovedendring er at romplan skal behandles i konseptutviklingsfasen, møbleringsplan i
konseptutredning noe som gjør at deler av prosessen fremskyndes noe.. Link til SAMLOKs malverk:
https://www.ntnu.no/documents/1278571784/1282293338/MAL+Prosjektbok_v2.0.pptx/74562242-50ad-4e77-ba1e-fc78783f46f0

1.9

TSP

05.02.2019

Lagt inn leveranse fra fase 1 (del 2) under faseresultat. Dette fullfører fase 1 (behovsfasen).

2.0

TSP

05.02.2019

Oppdatert med slides frå prosjektgruppemøte i IBMs delprosjekgruppe 05.02.2019 som fyrste steg av konseptutviklingsfasen. Lagt til
«fram», «innhold» og «tilbake»-knapper for å forsøkte å bedre navigering.

2.1

TSP

13.02.2019

Oppdatert med innhold fra prosjektgruppemøte 12.02.2019

Hvem tar jeg kontakt med om jeg har
innspill eller spørsmål?
Om du har spørsmål eller innspill til IBMs samlokalisering kan du
ta kontakt med
Tilbake

Innhold

Frem

Delprosjektleder
Carl Thodesen - carl.thodesen@ntnu.no
(i perioden 01.02 – 18.02 Olav Torp)
eller

Prosjektstøtte
Tor Sivertsen Prestegard – tor.prestegard@ntnu.no
Du kan også ta direkte kontakt med ansvarlig/koordinator som
står oppgitt på denne siden
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Innhold
Bruk
navigasjonsknappene

Fakta om mitt prosjekt

S. 7

Prosessen i mitt prosjekt

S. 10

Hva legger vi i medvirkning?

S. 15

Medvirkning – hva skjer i de ulike fasene?

S. 17

Behovsfasen
Tilbake

Innhold

5

S. 19

Utkast til innspill

S. 22

Arbeidsdokumenter, møter eller informasjon i fasen

S. 28

Faseresultat

S. 40

Konseptutvikling
Frem

Bruk linkene til å hoppe til rett plass i dokumentet

S. 64

Arbeidsdokumenter, møter eller informasjon i fasen

S. 67

Faseresultat

S.134

Konseptbearbeiding

S. 135

Detaljprosjektering

S. 140

Produksjon

S. 144

Overlevering/bruk

S. 148

Prosjekt-oppslagsverk

S. 152

Mandater

S. 154

Tilbake

Innhold

Frem

Hva er mine rammer, og hvem forholder jeg meg til?

FAKTA OM MITT PROSJEKT
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Fakta om vårt prosjekt
Hva er prosjektets rammer?
Vi flytter fra

Bachelorutdanning bygg flytter fra Arkitekt Christies gate
2 på Kalvskinnet

Kostnadsramme

Vi flytter til

20 millioner
(10 millioner fra SAMLOK, 10 (maksimalt 15) fra IBM)

Byggtekniske laboratorier på Gløshaugen

Flyttedato

August 2020

Tilbake

Innhold

Hvem er ansvarlig hos meg?

Hvem er støtte fra SAMLOK?

Frem

Carl Thodesen
Ansvarlig leder og overordnet
ansvarlig
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Rolf Edvard Petersen
Koordinering
kommunikasjon

Terje Midtbø
Brukerrepresentant
byggeprosess

Thomas Uhlving
Koordinering flytting

Kari Skarholt
Koordinator for
organisasjonsutvikling

Tor Sivertsen Prestegard
Koordinering
organisasjonsprosess

Randi Tiller
Koordinator
flytteprosess

Morten Grande
Prosjektleder
byggprosess

Organisering av delprosjektet
Carl Thodesen
Prosjektleder
Prosjektstøtte
Bidrar med dag-til-dag støtte, arbeid mellom samlinger, prosjektstyring m.m.

Tilbake

Innhold

Kjerstina Røhme
Administrativ leder

Asbjørn Rolstadås
Prosjektstøtte

Jon Morten Breidablik
Arkitekt

Tor Sivertsen Prestegard
Prosjektstøtte (ekstern)

Frem

Prosjektgruppe
Amund Bruland, professor
Andreas Noteng, studiekonsulent
Arne Mathias Selberg, universitetslektor (verneombud)
Arnstein Watn, forsker
Bent Lervik, ingeniør (verneombud)
Maren Johanne Mood (Aarhønen)
Katrine Hermansen (Tim&Shænko)
Mikael Skjæraasen Khan(1. student)
Henriette Sofie H Strehl (Instituttillitsvalgt)
Espen Tillerås Helseth, studentrepresentant
Knut Alfredsen, professor
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Knut Vilhelm Høyland, professor
Marie Helene Bjørndal, (instituttillitsvalgt)
Knut Reidulff (intituttillitsvalgt)
Oddbjørn Bruland, professor
Olav Torp, instituttnestleder forskning
Per Asbjørn Østensen, overingeniør
Robert Mortensen, studieprogramleder og universitetslektor
Rolf Edvard Petersen, instituttnestleder bachelor
Erlend Andenæs, ph.d.-kandidat
Steinar Nordal, professor
Sveinung Sægrov, professor
Tore Hoven, studieprogramleder
Trude Tørset, førsteamanuensis

Bilde fra byggene
Vi flytter fra

Vi flytter til

Tilbake

Innhold

Frem
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Kalvskinnet

Byggteknisk laboratorium

Tilbake

Innhold

Frem

Hva skjer og når skjer det?

PROSESSEN I MITT PROSJEKT
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Prosjektgjennomføringsprosess samlokaliseringsprosjektet
Hovedfaser for medvirkning

Behovsanalyse
Tilbake

Innhold

Frem

Konseptutvikling

Konseptbearbeiding

Detaljprosjektering

Produksjon

Overlevering/
bruk

Bistår med
konkretisering
av detaljer.

Planlegger
bruken av
arealene, samt
den enkeltes
plassering.

Tar over
bygget, og
fortsetter
org.utviklingsarbeidet

Fakultet/institutt

Mål, suksesskriterier,
behov og
funksjoner

Bistår i utvikling
av konseptet til
skisseprosjekt.

Bistår i videre
utvikling av
konseptet til
forprosjekt.

Utarbeider
skisseprosjekt
med funksjoner
plassert i
romplan.

Utarbeider
forprosjekt,
med
møbleringsplan

SAMLOK

Bistår med
malverk og
prosessverktøy
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Gjennomfører
detaljprosjektering.

Koordinerer
bygging/
tilpassing mot
entreprenør.

Overleverer
arealene klar
til bruker

Prosjektgjennomføringsprosess samlokaliseringsprosjektet
Hovedaktivitet

Behovsanalyse
Beskriver mål,
suksesskriterier, samt
sentrale behov og
funksjoner.

Fakultet/
institutt
Tilbake
Innhold

Frem

SAMLOK

12

Konseptutvikling

Konseptbearbeiding

Bistår i utvikling av
konseptet til
skisseprosjekt, med
plassering av behov og
funksjoner i romplan.

Bistår i videre
utvikling av konseptet
til forprosjekt.

Leveranse:

Leveranse:

Leveranse:

• Mål for
samlokaliseringen.
• Suksesskriterier
• Behov og
funksjoner

• Innspill til utvikling av
skisseprosjekt
• Behandling LOSAM

• Innspill til utvikling
av forprosjekt
• Behandling LOSAM
• ROS-analyse

Bistår med malverk og
prosessverktøy

Utarbeider skisseprosjekt
på grunnlag av behov og
funksjoner.

Utarbeider forprosjekt
på grunnlag av videre
konseptbearbeiding

Leveranse:
• Skisseprosjekt med
foreløpig romplan

Leveranse:
• Forprosjekt med
endelig
møbleringsplan

Gjennomføre ROSanalyse.

Detaljprosjektering

Bistår med
avklaringer i
detaljprosjektering.
Starter
medvirkningsprosess
for å ta i bruk nye
arealer.
Leveranse:
Avklart bruk og
plassering av ansatte
i arealene

Gjennomfører
detaljprosjektering
og SHArisikovurdering.
Bistår i
organisasjonsprosess
er.
Leveranse:
• Anbudsgrunnlag

Produksjon

Bistår med
detaljavklaringer i
byggeprosessen.
Starter planlegging av
flytteprosess

Leveranse:
• Plan for organisering
og bruk av lokaler
• Bestemt medarbeiders
plassering
• Behandling LOSAM

Overlevering og bruk

Gjennomfører
flytting.
Viderefører
organisasjonsprosess
er inn i nye lokaler.

Leveranse:
• Organisasjonsutvikling

Koordinerer
bygging/tilpassing mot
entreprenør.
Bistår i planlegging av
flytteprosess.

Overleverer arealene
klar til bruker

Leveranse:
• Ferdigstilt bygg etter
brukernes
spesifikasjoner

Leveranse:
• Ferdigkontroll av
bygg
• Overlevere bygget

Faseinndelingen
Organisasjonsprosessene tar utgangspunkt i byggeprosessens faser. Dette
gjør det lett å knytte organisasjonsmessige tiltak til byggeprosessen.

Tilbake

Organisasjonsprosessen må finne sin plass i innenfor rammene av
byggeprosessen – særlig viktig er det at medvirkning skjer før
byggeprosessene har kommet for langt av gårde.

Innhold

Frem

På forrige lysark ble leveransene i hver fase beskrevet. I tillegg er det laget
en sjekkliste for hver fase.
Hver fase vil inneholde aspekter av medvirkning og/eller medbestemmelse.
Det er viktig å kjøre gode prosesser, både for å inkludere og forankre, men
også for å sikre at berørte medarbeidere opplever prosessene som gode.
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Milepæler og leveranser
Følgende er gitt av rektor/SAMLOK som fremdriftsplan

Tilbake

Innhold

Frem
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•
•
•
•
•
•
•

Prosjekthåndbok etablert
Behovsanalyse ferdig
Konseptutvikling ferdig
Konseptbearbeiding ferdig
Oppstart gjennomføring
Arealer klare til innflytting
Flytteprosess gjennomført

23.11.2018
15.01.2019 (01.02.2019)
15.03.2019
03.06.2019
13.06.2019
15.07.2020
14.08.2020

Rammebetingelser for delprosjektet
Gitt av SAMLOK/rektor

• Programnotat
– Kontorarbeidsplasser – 16 ansatte
– Verksted – 105kvm
– BIM-lab – 60kvm
Tilbake

Innhold

Frem

• Rammer IBM jf. Styringsgruppevedtak 15.10.2018
– Areal: Tilførsel av arealer etter IT-avdelingen i sokkel Byggteknisk
– Kostnad: 20-25MNOK (Hvorav IV 10-15MNOK) (SAMLOK: 10 mnok)
– Tid: Flytteprosessen skal være gjennomført til høstsemester 2020

• Arealkonsepter NTNU – vedtatt av rektor 22.10.18
– 23 kvm BTA/arbeidsplass
– Fleksibel og tilpasningsdyktig
– Kjernevirksomhetens behov vektes høyt
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Tilbake

Innhold

Frem

En avklaring

HVA LEGGER VI I
MEDVIRKNING?
16

Innledende tips, spørsmål og
refleksjonspunker rundt medvirkning
Definisjoner (hentet fra NTNU sentralt):
• Medbestemmelse er representativt og ivaretas gjennom tillitsvalgte og strukturerte
møtepunkter mellom arbeidsgiver og fagforeningene (IDF LOSAM og IDF SESAM)
• Medvirkning ivaretas direkte av avdelingenes leder og ansatte hvor medarbeiderne selv
medvirker i utformingen av de beslutninger som berører arbeidssituasjonen.
Tilbake

Innhold

Momenter til diskusjon:
• Avklaring: Hva er god nok medvirkning hos oss?
–

Frem

–

•
•

17

I begynnelsen av prosjektet bør det diskuteres og konkluderes på hva som er god nok medvirkning i vårt
prosjekt. Gjør en selvstendig vurdering av hvor omfattende medvirkningen bør være i de ulike fasene.
Du bør etablere forutsetninger og rammebetingelser for medvirkning. Slik unngår du at det oppstår urealistiske
forventninger til «medvirkningens» faktiske «innvirkning/påvirkning».

Kommunikasjon: Ved tydelig kommunikasjon av hva man legger i medvirkning, hva man
blir invitert til å medvirke på og hvordan ens medvirkning vil bli tatt videre kan man sikre
riktige forventinger blant medarbeiderne.
For mer: Se for øvrig notat om medbestemmelse/medvirkning publisert på
samlokaliseringsprosjektet for aktuelle bestemmelser i lovverk og et mer i detalj-bilde:
https://www.ntnu.no/samlokalisering

Tilbake

Innhold

Frem

En guide

MEDVIRKNING I DE ULIKE
FASENE?
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Behov
Hva skal vi?
I denne fasen av prosjektet skal prosjektet komme frem til felles målsetninger på hva vi ønsker å oppnå med samlokaliseringen og suksesskriterier for denne. Vi skal videre identifisere våre
viktigste grensesnitt mot andre avdelinger/faggrupper/osv., viktige funksjoner og våre prinsipper for organisering. Vår oppgave er å lage mål og kriterier som gir retning til prosjektet videre, innenfor
rammene som er gitt. I en organisasjonskontekst er lokaler et virkemiddel for å oppnå mål. Formuler derfor mål som gjerne kan realiseres gjennom bruk av lokaler.
Vi skal også etablere prosjektorganisasjonen, ved å oppnevne/utnevne representanter og koordinatorer. Disse vil sammen trolig utgjøre det som blir kjernen i prosjektorganisasjonen. I tillegg bør man
vurdere hele prosjektorganisasjonen og om man skal ha en styringsgruppe, en prosjektgruppe, en referansegruppe osv.

Tilbake

Innhold

Frem

Hvordan komme frem til mål?
Vi ser to hovedmåter å komme frem til mål på:
1) Bottom up: Kjøre en prosess der man involverer og utvikler mål sammen gjennom en bred medvirkningsprosess
2) Top down: Ta utgangspunkt i strategiplan og konkretiserer noen mål som kobles mot samlokaliseringen. Ta så en innspillsrunde på målene.
Har vi noen avklarte forutsetninger (prinsipper)
Om man på ledernivå har avklart noen forutsetninger som skal være førende må disse formuleres og kommuniseres. Dette kan eksempelvis være at administrasjoner skal sitte samlet eller at
fusjonere fagmiljø skal plasseres etter faglig tilhørighet.
Hvordan bruker vi dette videre?
Neste fase er Konseptutvikling. Her vil målene fungere som føringer for våre innspill/endringsforslag til SAMLOKs programnotat. Programnotatet er et kort og overordnet notat som gir føringer i
form av muligheter og begrensninger for endring av arealene vi skal inn i. Notatet sier noe om hvilke frihetsgrader vi har.
Mål og programnotat vil legge føringer for utvikling av romplanen som vi skal ta stilling til i konseptutviklingsfasen og møbleringsplanen som vi skal ta stilling til i konseptbearbeidingsfasen.
Romplanen er en oversikt og en opptegning av arealene vi skal sitte i med plassering av funksjoner. Møbleringsplanen inneholder den detaljerte plasseringen av alle funksjoner.
Suksesskriterier
•
Prosjektet er godt forankret i enheten
•
Målene er kjent og kommuniseres jevnlig gjennom prosjektets varighet
•
Vi har rigget en prosjektorganisasjon som har kapasitet og kompetanse til å levere på prosjektets oppgaver og frister.
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Resultat
Sikre at vi fastsetter mål for hva vi ønsker å oppnå sammen i nye lokaler

Behov

Sjekkliste

Tilbake

Leveranser

Vi har formulert våre mål gjennom en god medvirkningsprosess

Vi har identifisert prinsipper for organisering

Vi har identifisert viktige funksjoner

Vi har identifisert viktige grensesnitt

Vi har utpekt en eller flere brukerrepresentanter

Vi har utpekt en flyttekoordinator

Vi har utpekt en koordinator for organisasjonsprosessene

Vi har utpekt en koordinator kommunikasjonskoordinator

Tegne opp og fylle ev. andre deler av prosjektorganisasjonen (styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe osb.)

Innhold

Frem

Informasjon

Alle berørte har fått informasjon om prosjektets oppstart, frister, kontaktpersoner og en overordnet skildring av prosjektet.

Lokalt verneombud er med i prosessen

Vi har gitt informasjon om hva som er samlokaliseringens mål

Prosjektboken er lagt ut på Innsida og SAMLOK sine nettsider

De ansatte vet hvor de kan oppsøke mer informasjon

Vi har tatt stilling til hvilken informasjon vi deler hvor og når – overordnet kommunikasjonsplan (innsida, e-post, allmøte, osb.)
Forankring

De ansatte har medvirket på målene
Prosjektet

Prosjektgruppen har oversikt over prosjektet – hva som skal skje og når

Vi har tatt i bruk og ev. tilpasset mandatene for de ulike stillingene i prosjektet

Vi har rigget prosjektet med ev. underprosjekter og grupper
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Behov

Tilbake

Innhold

Frem

ARBEIDSDOKUMENTER, MØTER
ELLER INFORMASJON I FASEN
21

Behov

Arbeidsutkast til
Tilbake

Innhold

Frem

IBMs viktige funksjoner og grensesnitt
i samlokaliseringen
23.01.2019

22

Utgangspunktet for dette
underlaget

Tilbake

Innhold

Frem
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• Det ble utarbeidet et underlag (side 27) av Jon Morten
(arkitekt)
på bakgrunn av prosess på instituttet i 2018
• Underlaget ble diskutert på prosjektgruppemøte tirsdag
22. januar og resultatet dokumentert.
• Innspillene fra prosjektgruppemøtet er bearbeidet, og er
blitt dette første arbeidsutkastet

Behov

Behov

Innspill
• Vi ønsker spesielt innspill/forslag til justering på

Tilbake

Innhold

Frem
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– Kritiske funksjoner
– Viktige funksjoner
– Ønskede funksjoner

• Grunnet kort frist for innsending til samlokaliseringsprosjektet
trenger vi innspillene senest i løpet av mandag 28.01.
• Innspill sendes til tor.prestegard@ntnu.no som fungerer som
prosjektstøtte for instituttleder
• På bakgrunn av innspill mottatt på e-post vil vi gjøre ev.
justeringer før den sendes til fakultetet

Kritiske funksjoner for IBMs
samlokalisering

Tilbake

Innhold

Frem
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• Kontorer til IBYG-ansatte som flytter fra Kalvskinnet
• Etablere BIM-sal
• Gode læringsareal for bachelorstudentene på
IBM/Gløshaugen

Behov

Viktige funksjoner for IBMs
samlokalisering

Behov

Generelt
•
Fleksible arealer som muliggjør vekst innen både ansatte og studenter
•
Tilstrekkelige lab- og verkstedfasiliteter for både ansatte og studenter
•
Arealer tilpasset digitale arbeidsmåter
•
Arealer som kan tilpasses ulik bruk i løpet av uka og semesteret (øke utnyttelsen)
•
Sosiale møteplasser for ansatte og studenter

Tilbake

Innhold

Frem

Studentene
•
Fleksible undervisningsareal, grupperom, datalaber og identitetsareal tilpasset varierte undervisningsformer (digitale, studentaktive obs.) og
studenttall på eller i nærheten av IBM
–

•
•
•

Viktig med flere små grupperom, enn færre store

Plass for linjeforeningene, i nærheten av der studentene er
Faste lesesalsplasser til 3. og 5.-årsstudentene som skriver avsluttende oppgave
Generelt god dekning for resterende studentmasse for arbeidsplasser på eller i nærheten av IBM

Vitenskapelig ansatte
•
Cellekontorer med mulighet for å ha veiledning
•
Gode (delte) kontorer for Ph.d og Postdoc
•
Arbeidsplasser til funksjoner (som studieprogramledelse)
Teknisk/administrativt ansatte
•
Møterom, telefonkiosker og stillerom for å dekke behov for møter, telefonsamtaler og hvile (spesielt for de som ikke har cellekontor)
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Ønskede funksjoner i IBMs
samlokalisering

Tilbake

Generelt
• Alle undervisningsrom i nærheten
• Gode lunchrom (fellesaraler)
• Godt ventilerte arealer
• Innovasjons- og kreative arealer

Innhold

Frem

Studentene
• Undervisningsrom omgjort til ordentlige lesesaler i eksamensperioden
• Lokaler med «digitale flater» for flercampusfag
Vitenskapelig ansatte
• Rom for EVU/Bransjen
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Behov

Viktige grensesnitt i IBMs
samlokalisering
Generelt
–

Gjesteplasser til besøkende

Grensesnitt mot NTNU
Tilbake

Innhold

Frem

–
–
–
–
–
–

Institutt for lærerutdanning
Konstruksjonsteknikk
Marinteknikk
Arkitekt
Vann & miljø
Multicampusundervisning

Grensesnitt mot andre forskningsaktører
–

SINTEF

Grensesnitt mot næringslivet
–
–
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Bransje NLR
Bransjesamarbeid

Behov

Tilbake

Innhold

Frem

22. januar

UNDERLAG FRA
PROSJEKTGRUPPEMØTE UTVIKLET AV
JON MORTEN (ARKITEKT)
29

IBM - kritiske funksjoner: arbeidsplasser for studentene

Arealressurs: studentarealareal
Studieadm: …m2
Fakultet:…….m2
Institutt:…….m2
Tilbake

1-3 Msc
20 % dekning
studieadm
(200 stud/kull)

1-3 Bsc
20 % dekning
studieadm
( 100 stud/kull)

Innhold

Frem

4. års studenter
60 % dekning
institutt

5. års studenter
85 % dekning
institutt

Kritisk faktor:
undervisningsareal
på eget hus
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1-3 Bsc
yrkesfag
( 20
stud/kull
50%)

IBM - kritiske funksjoner: arbeidsplasser for fast og midlertidig ansatte

Arealressurs ansatte:
kontorer
møterom, fellesareal

Forskere/post doc
Phd
andre steder
Phd
studenter

Tilbake

Gjester/
deltidsansatte

Innhold

Frem

Fast ansatte
vitenskapl/adm/tekn

Kritisk faktor:
arealressurser
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Ansatte utenfor
IBM:
tilhørighet

IBM - kritiske funksjoner: fordeling av arealressurser for studenter og ansatte

studieareal
studieadm/
IV-fakultet

Sosiale arenaer identitetsareal IBM

Tilbake

Fellesareal
Innhold

Frem

studieareal
institutt

Spesial

rom

Lab/veksted
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ansatte
institutt

IBM - kritiske funksjoner: program og innmeldte behov

Utløsende for SAMLOK: I-Bygg flytter til Gløshaugen

Kontorarbeidsplasser for ansatte
Gode læringsarenaer for 1-3 års studenter ( på IBM/på Gløs)
Spesialrom: BIM-sal
Tilbake

Innhold

Frem
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Innmeldte behov: I-Bygg flytter til Gløshaugen
Kontorarbeidsplasser for ansatte
Gode læringsarenaer for 1-3 års studenter ( på IBM/på Gløs)
Spesialrom: BIM-sal

IBM - kritiske funksjoner: program og innmeldte behov

Andre innrapporterte behov fra avdelinger:

Tilbake

Geomatikk:
- arbeidsplasser og studentarbeidsplasser
- møterom/faglig samling
- datalab og undervisningsrom
- lagerrom for utstyr

Innhold

Frem
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Geoteknikk:
Innmeldt forslag om flytting av lab nærmere studentarealer

IBM - kritiske funksjoner: program og innmeldte behov

Andre innrapporterte behov fra studenter:

Tilbake

Innhold

Frem
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Studieplasser i eksamenstida 1-3
Bedre oversikt over tilgjengelige arealer
Steder for gruppearbeid
Sosiale arenaer for lunch og mingling

IBM - kritiske funksjoner: program og innmeldte behov

Andre innrapporterte behov fra stipendiater mm:
Stillerom/ flere mindre møterom
Sosiale fellesarenaer - der en møter kolleger
høy terskel for å gå inn i ansattes lunchrom
felles kantine for ansatte?
Tilbake

Innhold

Andre innrapporterte behov:
Frem

Lokaler for EVU ( etter-og videreutdanning)
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IBM - kritiske funksjoner: program og innmeldte behov

Tilbake

Innhold

Frem
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Studenter:
Tilgjengelige studiearealer
Innmeldte ønsker/behov om undervisningsareal på huset
NTNU-normen: Studieavdelingens undervisningsrom bookes over
hele Gløs
Hvordan fordele ressurser best mulig

IBM - kritiske funksjoner: fordeling av arealressurser for ansatte

Tilbake

Innhold

Frem
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IBM - kritiske funksjoner: fordeling av arealressurser for studenter

Tilbake

Innhold

Frem

39

Behov

Tilbake

Innhold

Frem

På de påfølgende sidene legger prosjektet inn ferdige resultatet
av fasen

FASERESULTAT
40

Behov

Tilbake

Innhold

Mål, suksessfaktorer, suksesskriterier
samt noen prinsipper for organisering
og viktige funksjoner
Samlokalisering IBM

Frem
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Første leveranse (15. januar)
Kritiske funksjoner og grensesnitt samt ytterligere behov blir levert ca. 1.
februar

Behov

Prosessen frem mot disse

Tilbake

Innhold

Frem
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•
•
•
•
•
•
•

Restart av prosjektet medio desember 2018
Workshop med prosjektgruppen 3. januar
Bearbeiding av resultat av instituttleder
Utsendt for tilbakemelding 8. januar (frist 10. januar)
Allmøte 10. januar
Bearbeiding av innspill av instituttleder
Oversending til fakultet 14. januar

Behov

IBMs formål med prosjektet

Tilbake

Vi skal samlokalisere for å skape faglig integrasjon for hele
IBM. I dette legger vi at vi skal skape samarbeidsarenaer
som bidrar til høy kvalitet innen utdanning, forskning,
innovasjon og formidling.

Innhold

Frem

Utgangspunkt for arbeidet:
– At vi har «fag møter fag» som ledestjerne
– At dette ikke er en ren «flytteprosess» - vi skal se på hvordan vi
jobber i lag og har organisert oss
43

Behov

Hva betyr «fag møter fag»

Tilbake

Innhold

Frem

44

• Vi oppnår i større grad faglig homogene grupper
• Justert organisering skal legge vekt på samarbeid mellom
personer med samme faglige interesser
• Vi skaper en faglig samarbeidsarena for utvikling av
utdanning, forskning, innovasjon og formidling

Behov

Delmål med prosjektet
• IBM er en integrert felles enhet

Tilbake

Innhold

Frem

–
–
–
–

Høy brukertilfredshet blant faste og midlertidige ansatte
Større grad av involvering av ansatte fra IBYGG i forskning
Høyne faglig kvalitet og robusthet (høyere enn i dag)
Minst like gode muligheter for å drive utdanning og forskning for alle fagmiljø

• Bedre læringsmiljø for studenter og ansatte
– Opprettholde dagens studieløp (BSc., MSc 2 og 5 årig)
– Opprettholde minst samme gode nivå på studiebarometeret
– God studiekvalitet med god tilbakemelding fra studenter gjennom KVASS

• Oppnå gode identitetsareal
– God utnyttelse av arealene
– Arealer som legger til rette for et godt læringsmiljø
45

Behov

Tilbake

Innhold

Frem

SUKSESSFAKTORER MED
PROSJEKTET
46

Suksessfaktorer knyttet til
gjennomføringen av prosjektet

Tilbake

Innhold

Frem
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• Gode medvirkningsprosesser som gjør at sentrale
interessenter blir hørt
• God kommunikasjon med de sentrale interessentene
• God behovsanalyse med godt arealprogram
• God prosjektledelse
• Godt definerte prosjektrammer
• Prioriterte suksesskriterier innen prosjektets
rammebetingelser (Kvalitet – Tid – Kostnad)
• Positive holdninger fra alle interessenter
• Ærlige tilbakemeldinger

Behov

Suksessfaktorer/kriterier knyttet til
produktet

Tilbake

Innhold

Frem
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Behov

• Oppnår gode undervisningsarealer innenfor rektors
rammer
• Arealer som legger til rette for samarbeid
• Arealer som legger til rette for ulike undervisningsformer
• Fleksible rom som kan endres fra undervisningsperioden
til eksamensperioden
• Identitetsarealer for studenter og ansatte

Suksesskriterier
Innenfor de rammer gitt av rektor/dekanus

1. Kvalitet – kvalitet på arealene i form av at de legger til
rette for god forskning og undervisning
Tilbake

Innhold

2. Kostnad

Frem

3. Tid
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Behov

Behov

Tilbake

Innhold

Frem

Identifisert på workshop med prosjektgruppen

50

VIKTIGE FUNKSJONER OG
PRINSIPPER FOR
ORGANISERING

Behov

Viktige funksjoner

Tilbake

Innhold

• Studieprogramledelse (BSc, MSc og PhD)
• Instituttledelse (Instituttleder, nestledere og kontorsjef)
• Faggruppeledere – bør formaliseres i større grad enn i
dag

Frem

• Aktiviteten må sees på som prosjektorganisert, med
forskningsgrupper eller undervisningsgrupper med ansvar
for prosjekter/studieprogram
51

Prinsipper for organisering
(diskusjon)
• Fag møter fag – hva betyr det?

Tilbake

Innhold

Frem
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–
–
–
–
–
–
–
–

Grupper med faglig samhørighet
Ærlig organisering basert på reell situasjon
Tett kontakt professor – PhD – student
Fokus på faglig kontakt vs utdanningsnivå
Vi kan få til godt samarbeid med en matriseorganisering
Fag møter fag i forskningsgrupper/undervisningsgrupper
Endring nå vs over tid?
Egen gruppe for Bachelor-prosjektet

Behov

Behov

Tilbake

Innhold

Frem

Oversendt av instituttleder 01.01.2019

IBMS VIKTIGE FUNKSJONER OG
GRENSESNITT
53

Prosessen for dette
underlaget
•

Tilbake

Innhold

Frem
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•
•
•
•
•

Det ble utarbeidet et underlag (side 27) av Jon Morten (arkitekt)
på bakgrunn av prosess på instituttet i 2018
Underlaget ble diskutert på prosjektgruppemøte tirsdag 22. januar og resultatet dokumentert.
Innspillene fra prosjektgruppemøtet er bearbeidet, og er blitt dette første arbeidsutkastet
Det ble lagt ut et arbeidsutkast til innspill fra alle relevante parter (ansatte og studenter)
Utkastet har blitt diskutert med fakultetet
På bakgrunn av innspill og behov ble arbeidsutkast justert og oversendt fakultetet

Behov

Behov

Tilbake

Innhold

Frem
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Viktige funksjoner og grensesnsitt
For IBMs samlokalisering

Kritiske funksjoner for IBMs
samlokalisering
•

Tilbake

•
•
•
•

Innhold

Frem
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•

Arealer utformet med omsyn til faglig intregrasjon og «fag møter fag» som førende prinsipp for både studenter og
ansatte.
Gjenskape kontorer til IBYG-ansatte som flytter fra Kalvskinnet
Gjenskape BIM-laboratorium
Gjenskape verkstedsfunksjoner
Gjenskape/tilgjengeliggjøre gode læringsareal (undervisning og veiledning) for bachelorstudentene på
IBM/Gløshaugen
Gjenskape kontorer for studentforeninger på Byggteknisk

Behov

Viktige funksjoner for IBMs
samlokalisering
Generelt
•
Fleksible arealer som muliggjør vekst innen både ansatte og studenter
•
Gode og dimensjonerte lab- og verkstedfasiliteter for både ansatte og studenter tilpasset et samlokalisert IBM
•
Arealer tilpasset digitale arbeidsmåter
•
Arealer som kan tilpasses ulik bruk i løpet av uken og semesteret som veiledning, undervisning, sosial samhandling og gruppearbeid (øke utnyttelsen
•
Sosiale møteplasser for ansatte og studenter
•
Opprettholde gode forhold for IBMs sentra
•
Lokaler med «digitale flater» for flercampusfag
Tilbake

Innhold

Frem

Studentene
•
Fleksible undervisningsareal, grupperom, datalaber og identitetsareal tilpasset varierte undervisningsformer (digitale, studentaktive obs.) og studenttall på eller i
nærheten av IBM
–
Viktig med flere små grupperom, enn færre store
•
Plass for linjeforeningene, i nærheten av der studentene er
•
Faste gruppearbeidsplasser (eks. klasserom) for 6. semestersstudenter vår (bachelor)
–
Studenter som skriver avsluttende bacheloroppgave har behov for faste prosjektarbeidsplasser knyttet til instituttet. I en samlokalisering er dette en viktig
funksjon som må gjenskapes eller tilgjengeliggjøres for å sikre at kvalitet i utdannelsen opprettholde.
•
Faste lesesalsplasser til 5.-årsstudentene som skriver avsluttende oppgave
•
Generelt god dekning for resterende studentmasse for arbeidsplasser på eller i nærheten av IBM
Ansatte
•
Cellekontorer for fast vitenskapelig ansatte med mulighet for veiledning
•
Teknisk/administrativt ansatte skal tildeles kontor eller tilsvarende areal i kontorlandskap
•
Gode arbeidsplasser for Ph.d-kandidater og postdoktorer
•
Arbeidsplasser til funksjoner (som studieprogramledelse)
•
Møterom, telefonkiosker og stillerom for å dekke behov for møter, telefonsamtaler og hvile (spesielt for de som ikke har cellekontor)

57

Behov

Ønskede funksjoner i IBMs
samlokalisering

Tilbake

Innhold

Frem

Generelt
•
Undervisningsrom knyttet til undervisningsaktivitet på IBM skal være i nærheten av IBMs lokaler, og ønskes i
samme bygg.
•
Gode lunchrom (fellesarealer)
•
Innovasjons- og kreative arealer
•
Gjesteplasser til besøkende
Studentene
•
Undervisningsrom omgjort til ordentlige lesesaler i eksamensperioden
•
Lokaler med «digitale flater» for flercampusfag
Vitenskapelig ansatte
•
Rom for EVU/Bransjen
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Behov

Viktige grensesnitt i IBMs
samlokalisering
Generelt
– Gjesteplasser til besøkende

Tilbake

Innhold

Frem

Grensesnitt mot NTNU
– Konstruksjonsteknikk (spesielt viktig)
– Institutt for lærerutdanning
– Marinteknikk
– Arkitekt
– Multicampusundervisning
Grensesnitt mot IBMs andre lokalisering (Vassbygget)
– Vann & miljø (spesielt viktig)
Grensesnitt mot andre forskningsaktører
– SINTEF
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Grensesnitt mot næringslivet
– Bransje NLR
– Bransjesamarbeid

Behov

Behov

Tilbake

Innhold

Frem

60

Argumentasjon
For identifiserte funksjoners nødvendighet for et
samlokalisert IBM

Funksjoner som eksisterer og som må
gjenskapes for å ivareta funksjoner på IBM
•
•

•
Tilbake

Innhold

Frem

•

•
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Behov

Kontorer må gjenskapes for de personer som flytter fra Kalvskinnet til Byggteknisk
– Det er en viktig funksjon å sikre at ansatte har tilstrekkelig kontorlokaler etter samlokaliseringen.
Gjenskaping av eksisterende BIM-lab
– BIM-lab må gjenskapes på byggteknisk i forbindelse med innhold i utdannelse.
Gjenskape eksisterende laboratoriefunksjoner
– Det er viktig at man sikrer gode laboratoriefunksjoner for det samlokaliserte IBM. Det må i prosjektet
gjenskapes eller sikres tilstrekkelig laboratoriefunksjoner og kapasitet i byggteknisk. Det må videre flyttes en
del utstyr.
Gjenskape og/eller tilgjengeliggjøre undervisningsarealer for IBYGs BSc-studenter med spesielt fokus på 3.
årsstudentenes (6. semester) behov for fast prosjektrom slik de har i dag.
– I dag har IBYG-studenten mulighet til å jobbe tette sammen knyttet til bachelorprosjektetet. Dette er en viktig
del av den pedagogiske tilnærmingen til utdannelsen som gis til bachelorstudentene. I en samlokalisering er
dette en viktig funksjon som må gjenskapes eller tilgjengeliggjøres for å sikre at kvalitet opprettholdes.
Gjenskape kontorlokaler for studentforeningen Tim&Shænko
– Studentforeningene er en viktig del av både faglig integrasjon og det sosiale på instituttet og det er viktig at
Tim&Schænko som har lokale på Kalvskinnet i dag får tilgjengelige lokaler på byggteknisk.

Funksjoner som må eksistere for å fremme
«faglig integrasjon» på IBM
•

Tilbake

Innhold

Frem
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•

Behov

Flytting av kontorer, arbeidsarealer (lesesaler, grupperom) og undervisningsarealer internt i Byggteknisk.
– Formålet med Samlokaliseringen som helhet er å etablere nærhet og faglig integrasjon mellom miljøene. IBM
ser behovet for å sikre logisk plassering og flyt i bygget for å oppnå dette.
– Faglig integrasjon gjennom byggtiltak er viktig for å oppnå faglige resultater.
– Spesielt gjelder dette å etablere mulighet for nærhet internt i faggrupper og prosjektgrupper (som
organisatorisk enhet) og mellom miljøer som jobber ilag.
– IBMs faglige integrasjon kan ikke oppnås ved en ren flytteprosess der miljøet fra Kalvskinnet flyttes samlet inn
i tilførte arealer. Samlokalisering på IBM må se på helheten i bygget og etablere gode møteplasser, møterom
og arbeidsplasser (for ansatte og studenter) slik at man kan realisere reell faglig integrasjon.
Etablering av identitetsarealer og sosiale samhandlingssoner som understøtter etableringen av et faglig integrert
IBM (studenter og ansatte).
– De må etableres rom med mulighet for felles lønsj på tvers av grupper, arealer som skaper tilhørighet til IBM
som institutt og som muliggjør daglig samhandling mellom de ulike miljøene.

Funksjoner i samlokalisering som dekker et
eksisterende, udekket behov på IBM
•
•

•
Tilbake

Innhold

Frem
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I Byggtekniske laboratorier er det et eksisterende kapasitetsunderskudd for MSc-studenter som skal ha
masterlesesalsplass jf. NTNUs standarder. Det estimeres et behov på 200 kvm.
I byggtekniske laboratorier har en et udekket behov knyttet til kontorer til fast vitenskapelig ansatte som er i
rekruttering p.t.
Det vil ettersendes validert oversikt over ansatte, studenter og arealer

Behov

Konseptuvikling
Hva skal vi?
I denne fasen av samlokaliseringen skal vi bidra til at mål, prinsipper og andre forutsetninger vi ble enige om kan finne sin plass i form av konkrete innspill til SAMLOKs programnotat og
romplan.
I konseptutviklingsfasen utvikles flere alternative romplaner ved bruk av tre «hovedingredienser»:
•
SAMLOKS kostnadsramme
•
SAMLOKS programnotat
•
Våre mål og prinsipper for samlokalisering

Romplanene utvikles i samarbeid med arkitekt. Disse skal illustrere ulike måter å benytte arealene på innenfor kostnad- og programnotatets rammer. Dette blir grunnlaget for å velge det vi mener
er det beste romplanalternativet innenfor rammen. SAMLOK vil ikke dekke kostnader utover ramme. Det er også utenfor SAMLOKs ramme å forberede for fremtidig vekst.
Tilbake

Innhold

Frem

Hvordan bruker vi dette videre?
Programnotat og skisse til romplan blir grunnlag for neste fase, konseptbearbeiding, hvor det utarbeides endelig møbleringsplan.
Suksesskriterier
•
Formulere tydelige innspill til programnotat * og skisse til romplan*
•
Romplanene må være innenfor SAMLOKs kostnadsramme og programnotat og i tråd med NTNUs rammer og retningslinjer
•
Det er viktig å forventingsstyre deltakere i medvirknings/medbestemmelsesprosessen slik at de er klare over hvilke rammer som gjelder
•
Tydelig og strukturert kommunikasjon

Resultat
Sikre at vi med bakgrunn i våre mål gir innspill til SAMLOK-prosjektets programnotat og skisse til romplan

* Programnotat
Et programnotat er et dokument som setter rammer og forutsetninger for de arbeidene som skal gjennomføres. Programnotatet utvikles av SAMLOK. Det gjennomføres medvirkning på
programnotatet.
* Romplan
En romplan er skisser over de aktuelle arealene innenfor de rammer som er gitt av programnotatet. Romplan utvikles gjennom brukerprosesser med berørt fakultet og med de aktuelle fag- og
brukermiljø. Romplan skal også kvalitetssikres gjennom medbestemmelse i IDF LOSAM.
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Konseptutvikling

Sjekkliste
Leveranser

Vi har hatt medvirkning på programnotat og skisse til romplan blant berørte medarbeidere

Vi har lagt frem programnotat for innspill fra LOSAM

Vi har gjennomført drøftinger i LOSAM om romplanen og gjennomført forhandling om disponering (forholdstall) av areal til arbeidslokaler, stillerom, hvilerom og spiserom

Vi har gitt innspill til SAMLOK på programnotatet og skisse til romplan

Tilbake

Innhold

Informasjon

Alle som er berørt har fått relevant informasjon til rett tid

Vi har informert de ansatte om hvilken romplanskisse som er valgt
Forankring

Vi har gitt medarbeidere mulighet til å medvirke før vi sendte innspillene til SAMLOK

Frem

Prosjektet

Vi har en arbeidsform som sikrer leveranser til rett tid
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Konseptutvikling

Tilbake

Innhold

Frem

ARBEIDSDOKUMENTER, MØTER
ELLER INFORMASJON I FASEN
66

Prosjektgruppemøte
Tilbake

Innhold

Frem

IBMs delprosjekt
Samlokalisering IV

05. februar 2019
67

Oppstart og agenda
Olav

2 min
Hvorfor har vi kalt dere inn i dag?
Tilbake

Innhold

Frem
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Hva er dagens agenda?

Dagens agenda

Tilbake

14.00 – 14.10:
14.10 – 14.20:
14.20 – 15.00:

Innhold

Frem

15.00 – 15.20:
15.20 – 15.30:
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Hva har hendt siden sist (10 min)
Oppdatering av prosjektboka (10 min)
Gruppearbeid rundt nøkkeltematikker (40
min)
Presentasjon og plenumsdiskusjon (20
min)
Veien videre (10 min)

Hva har hendt siden sist
Olav

10 min

Tilbake

Innhold

Frem
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Hva har hendt siden sist
•
•
Tilbake

Innhold

Frem

•
•
•

•
•
71

Carl er ute i 2 uker i fødselspermisjon og Olav fungerer som instituttleder i
denne perioden
Vi har sendt over del 2 av behovsfasen til fakultetet (og SAMLOK) basert
på prosess i prosjektgruppen, innspillsrunde og bearbeidelse av
instituttleder
Vi har holdt prosjektboken oppdatert og lagt inn resultatet av fase 1
Vi har hatt dialogmøte med fakultetet
Vi har jobbet med å få klarhet i undervisningsareal (institutt, fakultet og
NTNU-arealer) og hvordan disse tildeles og har løftet spørsmålet til
fakultetet for snarlig avklaring
Jon Morten har (så smått) begynt å skisse hvordan vi kan benytte oss av
arealene og det er noe av dette vi skal diskutere i dag.
Vi har kalt inn til møter (i morgen) med alle på Kalvskinnet som et første
steg i organisasjonsjusteringsprosessen som går parallelt.

Presentasjon av prosjektboka
Tor

10 min

Tilbake

Innhold

Frem
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Innspill i prosess med utvikling av skisser
Overordnet organisering av studentarealer, ansattarealer og
fellesarealer

40 min

Tilbake

Innhold

Frem

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019
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Prosjektets bakgrunn
•

Utløsende: Samlokalisering av I-bygg og IBM

•

Hvordan møte økninger i ansatte og studenter
Behov for tydeligere kommunikasjon og orientering i bygget
Større press på fellesarealer
Behov for nye kontor- og studiearealer

•
•
•

Tilbake

Innhold

•
•
•
•

Frem

•
•

•
•
•
•
•
•
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IBM - forsking og innovasjon
Økning i forskningsaktivitet ( statistikk IBM ant phd siste år)
Behov for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i årene framover uten arealvekst
Utvikling av fagmiljøene: Hvem samarbeider med hvem ?
Hvem bør være samlet på huset
Hvordan prioritere (rekkefølge) ?

IBM - undervisning og formidling
Utvikle og styrke faglig tilhørighet for byggstudenter ( jf. IV)
Faglige og sosiale arenaer på huset ( prioriteres)
Tilrettelegge laboratorier og datasaler for økt bruksfrekvens ( årshjul)
Studieplasser ( tilrettelegge for flest mulig)
Tilgjengelige læringsarenaer for studentene (ulike gruppestørrelser, ulik bruk)
IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190205

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Rammer, kapasitet og behov
•
•
•

•
•
•

Tilbake

•
•

Innhold

•
•

Frem

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Arealrammer:
IT-avdelingen blir fristilt: brutto 700 m2
Utnyttelse av IBMs studiearbeidsplasser ( master 4-5)
Bruk av IV`s arealer i 2. etasje nord ( undervisning)
Bruk av studieadm lokaler( undervisning i 1. etg og studieplasser i 2. etg)
Utnyttelse av IBM`s kombinerte lab/kontorarbeidsplasser ( kapasitet)

Arealkapasitet
Masterplasser: manglende dekning på ca 200 m2 ift NTNU-norm ( 4-5 år)
Arbeidsplasser: stedvis dårlig arealutnyttelse ( 1. etasje)
arealbehov for nye arbeidsplasser: ca 304 m2 inkl servicefunksjoner ( kopi/møte/samtalerom mm
IBM - hva bør prioriteres ( til diskusjon)
Rydde i kommunikasjonsarealer i 1. etasje
Tydeligere synlighet for studieareal og arbeidsarealer
Samle fagmiljøene og bedre arealutnyttelse for ansatte
Prioritetsliste studie- og læringsarealer: Hva kan IBM benytte
Arealbytte m2/m2 mellom studieadm og IBM/IV
Virkemidler
Smartere læringsarealer : se på bruken over dagen/uka/studieåret
Arbeidsplassløsninger som gir rom for endring og vekst ( arealutnyttelse)
IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190205

IBM - kapasitet og arealbehov studiearbeidsplasser
NTNU arealnorm

Masterplasser 4 år:
200 studenter
norm: 360 m2
(dekn 0,6)

Tilbake

Masterplasser 5 år:
175 studenter
behov: 446 m2
(dekn 0,85)

Tilgjengelig i bygget i dag

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Status behov

Underdekning
masterplasser: 190
m2
( institutt)

Tilgjengelige
studieplasser
4.-5 år: 615 m2
(institutt/fak)

Innhold

Frem

Bsc 1.-3.år
360 studenter
behov: 216 m2
(dekn 0,2)

tilstrekkelig leseplasser
1-3 år

Tilgjengelige
studieplasser 1.-3 år
617 m2
(Studieavd)

behov for
arbeidsplasser 3 år
6. semester: ca 300 m2
(Studieavd)

Msc 1.-3.år
600 studenter
behov: 360 m2
(dekn 0,2)
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DATO 19.02.05

IBM - arealbehov undervisningsarealer/studentlab
Enkeltrom

Undervisningsareal

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
Brukerbehov
05.02.2019

Landmålerhallen
Geo studentlab

Institutt
405 m2
Undervisning/lab

Skal dekke økt bruk av
lab ved Samlok

andre rom

Tilbake

Innhold

Frem

Galleriet 1-5
Geomatikkrommet15
andre rom1-5

Datasaler

Studieavd
365 m2
undervisning
(små/mellom)

Fakultetet
511 m2
( store)

Innmeldte ønsker/behov:
undervisningsareal
i bygget

Hvordan prioriterer IVfakultetet
brukerne ?

Undervisn.saler
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DATO 19.02.05

NTNU - Hvem disponerer studiearealene på campus

Instituttet:

Disponerer
masterplasser 4-5-år

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Instituttet:
undervisningslab og
enkelte
undervisningsrom

Fakultetet på IBM:
Datasaler og større
undervisningsrom

Tilbake

Innhold

Frem

Studieavd
studieplasser for 1.-3 år

•
•
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Studieavd
undervisningsrom:
Booking

undervisning
Instituttet må sjekke ut muligheten for å booke prioriterte klasserom på huset til egen
virksomhet ( nærhetsprinsippet)

NTNU arealkonsept . 7 prinsipper for planlegging av
læringsareal og arbeidsplasser

Tilbake

Innhold

Frem
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IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 19.02.05

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

NTNU arealkonsept: Definere behovene for læringsarealer

Tilbake

Innhold

Frem
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IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 19.02.05

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

NTNU arealkonsept: Definere behovene for studiearealer

Tilbake

Innhold

Frem
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Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

IBM . planlegging av studieareal og arbeidsplasser –
viktige komponenter

Innhold

Frem

82

undervisningsarealer

Tilbake

Gode arbeidsplasser

Sosiale soner
Møtepunkter
mellom
studenter og
ansatte
Studenter
fordypning

Fleksible laber

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 19.02.05

IBM 1. etasje - dagens organisering uoversiktlig
Hovedinngang

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
Forbindelse til
Sintef/Klima 2050 05.02.2019

Gløshaugen

Tilbake

Innhold

Frem

Viktig sosialt
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IBM -ansatte

Hovedåre

IBM - master/studielab

Inngang

Studieadm/ undervisn

DATO 190205

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Trinn 1 - etablere ny tydeligere hovedtrafikkåre i 1. etasje

Tilbake

Innhold

Frem

Viktig sosialt

IBM -ansatte

Hovedåre

IBM - master/studielab

Inngang
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DATO 190130

Studieadm/ undervisn

Trinn 2 - Flytte funksjoner arbeidsplasser og studieareal

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Kontorer flyttes

Tilbake

Innhold

Masterplasser flyttes

Lab Geoteknikk
flyttes fra kontorer

Frem

Viktig sosialt

IBM -ansatte

Hovedåre

IBM - master/studielab
Studieadm/ undervisn
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DATO 190205

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Trinn 3 : Tydelig plasssering av strøk
Sentralt strøk for studenter, ansatte og besøkende

Tilbake

Innhold

Frem

Geoundervisningslab

Undervisning

Master
plasser

Geoundervisningslab

Veg og transp

Phd-plasser

Landmålerhalle
n

Sentralt strøk for ansatte
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vitenskaplig ansatte

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

Viktig sosialt

IBM -ansatte

Studenter

IBM - master/studielab

Hovedåre

Studieavd/ undervisning

DATO 190205

2. etasje: Dagens løsning ( evt videreutvikle studie/undervisningsarealer?)
Studieavdelingen lesesaler og
grupperom

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Fellesareal med
studieplasser

Tilbake

Innhold

IVlesesal/undervis
n

Frem

Linjefore
ning

Masterplasser

IVlesesal/undervis
n

Veg- og
transport

Bygg og
anleggsteknik
k

Admin
Marin
Byggteknikk

IV- datasal

SIAT

IV- datasal
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Viktig sosialt

IBM -ansatte

IV- studie/und

IBM - master/studielab

Hovedåre

Studieadm/ lesesaler

DATO 190205

Som et første utkast til diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
05.02.2019

Sokkeletasje: Frigitte arealer fra IT- avdelingen

Transportsone til Realfagbygget

NTNU
datasentral

Verksted

Laboratorier
og forskning
Lab Geoteknikk
Tilbake

Phd-plasser

Innhold

Frem

700 m2 til
studieareal,
lab og
kontorer

Lab Veg og
transport

Landmåler
hallen

v

Trapp
Heis
Ny trapp (?)

Inngang
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DATO 190205

Hovedspørsmål til diskusjon
• Hva tenker vi om «plattformen for bygget»?
– Hva tenker vi rundt forslaget om å etablere «strøk» i bygget og
følgende tanker
Tilbake

Innhold

Frem

•
•
•
•
•

Generelle/åpne, samlende funksjoner nær de to hovedinngangene
Lett tilgang på studentenes læringsarealer
Utforming som gir rom for mange arbeidsformer
Skjerming for aktiviteter som krever mer fordypning
Studie- og arbeidsplassarealer som er store og sammenhengende nok til
at de kan utvikle og endre seg over tid

• Hva tenker vi om plassering?
– Hva kan skje når vi deler ansatte og studenter over flere etasjer?
– Hva kan motvirke ev. effekter av dette?
89

• Andre innspill?

Diskusjon og presentasjon
20 min

Tilbake

Innhold

Frem

90

Diskusjon og presentasjon

Tilbake

Innhold

Frem
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• Hver gruppe presenterer kort hva dere har
diskutert
• Deretter åpner vi opp for en plenumsdiskusjon
rundt bordet om hva som blir viktig å melde videre
til arkitekt

Veien videre

Tilbake

Innhold

Frem
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• Vi dokumenterer og sender ut en kort
oppsummering av innspillene i diskusjonene
• Vi videreformidler innspillene til Jon Morten
• Jon Morten bearbeider og videreutvikler skisser
• Videreutviklede tanker blir presentert neste uke i
prosjektgruppemøte.

5 min

Tilbake

Innhold

Frem
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Takk for i dag!

Prosjektgruppemøte
Tilbake

Innhold

Frem

IBMs delprosjekt
Samlokalisering IV

12. februar 2019.
94

Oppstart og agenda
Olav

2 min
Hvorfor har vi kalt dere inn i dag?
Tilbake

Innhold

Frem
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Hva er dagens agenda?

Dagens agenda

Tilbake

Innhold

Frem
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10.15 – 10.25:
Oppstart og hva har hendt siden sist (10
min)
10.25 – 10.40:
Introduksjon av Jon Morten (15 min)
10.40 – 12.05: Gruppearbeid og diskusjon (85 min)
12.05 – 12.15: Veien videre (10 min)

Hva har hendt siden sist
Olav

10 min

Tilbake

Innhold

Frem
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Hva har hendt siden sist
• Vi meldte videre innspillene fra forrige møte til Jon Morten som har
tatt disse med seg videre og disse blir adressert/brukt i dagens møte
• Det har vært møte med fakultetet mandag 11.02
Tilbake

Innhold

Frem

– Her ble prosessen videre diskutert og vi gav status rundt vårt prosjekt til
fakultetet som eier IVs samlokaliseringsprosess.

• Det har vært prosjektoppstart i SAMLOK (mandag 11.02).
– Terje Midtbø (brukerrepresentant), Olav Torp og Kjerstina Røhme samt Tor
Prestegard deltok fra IBM
– Formålet med møtet var å samle all kompetanse om bygget fra ulike miljøer
på NTNU samt arkitekt til en felles oppstart.
– Møtet gikk først igjennom byggets rammer for deretter å gå på befaring i
bygget.

• Det er møte med SAMLOK rundt IBMs behov kl. 1400 i dag
– Her vil vi diskutere de innmeldte behovene med SAMLOK
98

Introduksjon av Jon Morten
15 min

Tilbake

Innhold

Frem
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Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019
•

Utløsende: Samlokalisering av I-bygg og IBM

•

Hvordan møte økninger i ansatte og studenter
Behov for tydeligere kommunikasjon og orientering i bygget
Større press på fellesarealer
Behov for nye kontor- og studiearealer

•
•

•

•
•
Tilbake

•
•

Innhold

•
•

IBM - forsking og innovasjon
Økning i forskningsaktivitet ( statistikk IBM ant phd siste år)
Behov for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i årene framover uten arealvekst
Utvikling av fagmiljøene: Hvem samarbeider med hvem ?
Hvem bør være samlet på huset
Hvordan prioritere (rekkefølge) ?

Frem

•
•
•
•
•
•
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IBM - undervisning og formidling
Utvikle og styrke faglig tilhørighet for byggstudenter ( jf. IE)
Faglige og sosiale arenaer på huset ( prioriteres)
Tilrettelegge laboratorier og datasaler for økt bruksfrekvens ( årshjul)
Studieplasser ( tilrettelegge for flest mulig)
Tilgjengelige læringsarenaer for studentene (ulike gruppestørrelser, ulik bruk)

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190205

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Tilbake

•

Arealrammer:
IT-avdelingen blir fristilt: brutto 700 m2
Utnyttelse av IBMs studiearbeidsplasser ( master 4-5)
Bruk av IV`s arealer i 2. etasje nord ( undervisning)
Bruk av studieadm lokaler( undervisning i 1. etg og studieplasser i 2. etg)
Utnyttelse av IBM`s kombinerte lab/kontorarbeidsplasser ( kapasitet)

Arealkapasitet
Masterplasser: manglende dekning på ca 200 m2 ift NTNU-norm ( 4-5 år)
Arbeidsplasser: stedvis dårlig arealutnyttelse ( 1. etasje)
arealbehov for nye arbeidsplasser: ca 304 m2 inkl servicefunksjoner ( kopi/møte/samtalerom
mm

Innhold

Frem

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

IBM - hva bør prioriteres ( til diskusjon)
Rydde i kommunikasjonsarealer i 1. etasje
Tydeligere synlighet for studieareal og arbeidsarealer
Samle fagmiljøene og bedre arealutnyttelse for ansatte
Prioritetsliste studie- og læringsarealer: Hva kan IBM benytte
Arealbytte m2/m2 mellom studieadm og IBM/IV
Virkemidler
Smartere læringsarealer : se på bruken over dagen/uka/studieåret
Arbeidsplassløsninger som gir rom for endring og vekst ( arealutnyttelse)

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190205

IBM - kapasitet og arealbehov studiearbeidsplasser
NTNU arealnorm

Masterplasser 4 år:
200 studenter
norm: 360 m2
(dekn 0,6)

Tilbake

Masterplasser 5 år:
175 studenter
behov: 446 m2
(dekn 0,85)

Tilgjengelig i bygget i dag

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Status behov

Underdekning
masterplasser: 190
m2
( institutt)

Tilgjengelige
studieplasser
4.-5 år: 615 m2
(institutt/fak)

Innhold

Frem

Bsc 1.-3.år
360 studenter
behov: 216 m2
(dekn 0,2)

tilstrekkelig leseplasser
1-3 år

Tilgjengelige
studieplasser 1.-3 år
617 m2
(Studieavd)

behov for
arbeidsplasser 3 år
6. semester: ca 300 m2
(Studieavd)

Msc 1.-3.år
600 studenter
behov: 360 m2
(dekn 0,2)
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DATO 19.02.05

IBM - arealbehov undervisningsarealer/studentlab
Enkeltrom

Undervisningsareal

Brukerbehov

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Landmålerhallen
Geo studentlab

Institutt
405 m2
Undervisning/lab

Skal dekke økt bruk av
lab ved Samlok

andre rom

Tilbake

Innhold

Frem

Galleriet 1-5
Geomatikkrommet15
andre rom1-5

Datasaler

Studieavd
365 m2
undervisning
(små/mellom)

Fakultetet
511 m2
( store)

Innmeldte ønsker/behov:
undervisningsareal
i bygget

Hvordan prioriterer IVfakultetet
brukerne ?

Undervisn.saler
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IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 19.02.05

NTNU - Hvem disponerer studiearealene på campus

Instituttet:

Disponerer
masterplasser 4-5-år

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Instituttet:
undervisningslab og
enkelte
undervisningsrom

Fakultetet på IBM:
Datasaler og større
undervisningsrom

Tilbake

Innhold

Frem

Studieavd
studieplasser for 1.-3 år

•
•
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Studieavd
undervisningsrom:
Booking

undervisning
Instituttet må sjekke ut muligheten for å booke prioriterte klasserom på huset til egen
virksomhet ( nærhetsprinsippet)

IBM 1. etasje - dagens organisering uoversiktlig
Hovedinngang

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
Forbindelse til
Sintef/Klima 2050 12.02.2019

Gløshaugen

Tilbake

Innhold

Frem

Viktig sosialt
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IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

IBM -ansatte

Hovedåre

IBM - master/studielab

Inngang

Studieadm/ undervisn

DATO 190205

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Trinn 1 - etablere ny tydeligere hovedtrafikkåre i 1. etasje

Tilbake

Innhold

Frem

Viktig sosialt

IBM -ansatte

Hovedåre

IBM - master/studielab

Inngang
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DATO 190130

Studieadm/ undervisn

Trinn 2 - Flytte funksjoner arbeidsplasser og studieareal

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Kontorer flyttes

Tilbake

Innhold

Masterplasser flyttes

Lab Geoteknikk
flyttes fra kontorer

Frem

Viktig sosialt

IBM -ansatte

Hovedåre

IBM - master/studielab
Studieadm/ undervisn
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DATO 190205

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Trinn 3 : Tydelig plasssering av strøk
Sentralt strøk for studenter, ansatte og besøkende

Tilbake

Innhold

Frem

Geoundervisningslab

Undervisning

Master
plasser

Geoundervisningslab

Veg og transp

Phd-plasser

Landmålerhallen

Sentralt strøk for ansatte
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vitenskaplig ansatte

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

Viktig sosialt

IBM -ansatte

Studenter

IBM - master/studielab

Hovedåre

Studieavd/ undervisning

DATO 190205

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Sokkeletasje: Frigitte arealer fra IT- avdelingen

Transportsone til Realfagbygget

NTNU
datasentral

Verksted

Laboratorier
og forskning
Lab Geoteknikk
Tilbake

Phd-plasser

Innhold

Frem

700 m2 til
studieareal,
lab og
kontorer

Lab Veg og
transport

Landmåler
hallen

v

Trapp
Heis
Ny trapp (?)

Inngang
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IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190205

2. etasje: Dagens løsning ( evt videreutvikle studie/undervisningsarealer?)
Studieavdelingen lesesaler og
grupperom

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Fellesareal med
studieplasser

Tilbake

Innhold

IVlesesal/undervis
n

Frem

Linjefore
ning

Masterplasser

IVlesesal/undervis
n

Veg- og
transport

Bygg og
anleggsteknik
k

Admin
Marin
Byggteknikk

IV- datasal

SIAT

IV- datasal
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Viktig sosialt

IBM -ansatte

IV- studie/und

IBM - master/studielab

Hovedåre

Studieadm/ lesesaler

DATO 190205

NTNU arealkonsept: Definere behovene for læringsarealer

Tilbake

Innhold

Frem
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DATO 19.02.05

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Som utgangspunkt for diskusjon og
NTNU arealkonsept . 7 prinsipper for planlegging av læringsareal og arbeidsplasser
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Tilbake

Innhold

Frem
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DATO 19.02.05

NTNU arealkonsept: Definere behovene for studiearealer

Tilbake

Innhold

Frem
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Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Sosiale soner
Møtepunkte
r mellom
studenter og
ansatte

Innhold

Frem

114

undervisningsarealer

Tilbake

Studenter
fordypning

Gode
arbeidsplasser

Som utgangspunkt for diskusjon og
IBM . planlegging av studieareal og arbeidsplasser - viktige komponenter innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Fleksible laber

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Tilbake

Innhold

Frem
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Sosiale soner
Møtepunkte
r mellom
studenter og
ansatte

Innhold

Frem

116

undervisningsarealer

Tilbake

Studenter
fordypning

Gode
arbeidsplasser

IBM . sosiale soner for studenter - ansatte og besøkende

Fleksible laber

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Tilbake

Innhold

Frem
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Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

1. etasje: Sentralt strøk for studenter/ansatte/besøkende

Sintef/
Klima 2015
inngang

linjeforeninger/
møterom

inngang

Sitocafe

Cafe/
utstillinger

Tilbake

Innhold

Frem

Undervisning/lesesal

sosialt/
lounge/arbeidsp
lasser

Aktivitetsareal
Master
plasser

Forsknings
lab

lunch/semina
rrom

undervisn
/lab

Veg og transport

Geolab

Phd-plasser

Geoteknikk
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IBMIBM
SAMLOKALISERING
2019
- FASE
2 KONSEPTUTVIKLING
190130
SAMLOKALISERING
2019
- FASE
2 KONSEPTUTVIKLINGDATO
DATO
190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
IBM . planlegging av studieareal og arbeidsplasser - viktige komponenter innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Sosiale soner
Møtepunkte
r mellom
studenter og
ansatte

Innhold

Frem

119

undervisningsarealer

Tilbake

Møtepun
kter

mellom
ansatte

Gode arbeidsplasser

Studenter
fordypning

Fleksible laber

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Tilbake

Innhold

Frem
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Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Arealnorm for NTNU- arbeidsplasser

Tilbake

Innhold

Frem
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IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

NTNU møbleringsmoduler for kontorarbeidsplasser

Tilbake

Innhold

Frem

Møbleringsmoduler NTNU
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Møbleringsmoduler NTNU
tilpasset IBM (byggmodul 90 cm)

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190130

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Prinsipp for kontorarealer: kombinert kontor/landskap

Korridor

Tilbake

«Vannhull»

Kjøk

Innhold

Frem

Basisfløy i 1. etg: areal 453 m2
fradrag trapp/teknikk

123

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019
Prinsipp for kontorarealer: kombinert kontor/landskap

Kont

Kont

Kont

Kont

Kont

Kont

Korridor

«Vannhull»
M

Tilbake

M

M

M
Kjøk

Innhold

S

Kjøk

S

S

M

Frem

Landskap 6-8
plasser

K

K

L6

Eksempel landskap med innslag av kontor
3 landskapssoner ( 6-8 arbeidsplasser)
4 stk 2-mannskontor
Areal 278 m2
26 arbeidsplasser= 10,6 m2/plass
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K

K

Landskap 6-8
plasser

4 moduler for møterom/stillerom/ felles boksamling
inkl 4 moduler for møterom/stillerom/ felles boksamling
Kjøkkenkrok

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Prinsipp for kontorarealer: kombinert kontor/landskap

Kont

Kont

Kont

Kont

Kont

Kont

Korridor

«Vannhull»
M

M

M

M
Kjøk

Tilbake

Frem

S

M

Innhold

S

Landskap

L4

K

K

K

K

L4

Eksempel landskap med innslag av kontor
3 landskapssoner (3x4 arbeidsplasser)
4 stk enkelt kontor, 3 stk dobbeltkontor
Areal 278 m2,
22 arbeidsplasser= 12,6 m2/plass
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M

K

K

K

L4

4 moduler for møterom/stillerom/ felles boksamling
inkl 4 moduler for møterom/stillerom/ felles boksamling
Kjøkkenkrok

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Prinsipp for kontorarealer: Hel fløybredde Kombinert kontorer/landskap

K

K

K

K

K

K

Korridor

Mingle
Kjøk

M
M
Korridor
Tilbake

S

Bibliotek

S

M

S

Innhold

Landskap
Frem

L6-8

K

K

L6

Eksempel 2-sidig fløy
Kombinert landskap/kontor
Areal 453 m2
18- 22 plasser i landskap, 10-20 plasser i kontor
28 arbeidsplasser= 16,2 m2/ arbeidsplass
32 arbeidsplasser= 14,1 m2/ arbeidsplass
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K

K

L6-8

Intern korridor for ansatte
Vannhull m/kjøkkenkrok uformelle møtesteder
8 moduler for møte/stille og plass til boksamling

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Prinsipp for kontorarealer: Hel fløybredde Kombinert kontorer/landskap

K

K

K

K

K

K

Mingle

Tilbake

S

Bibliotek

Kjøk

M
M
Korridor

M

M

S

S

S

M

Innhold

Landskap
Frem

L4–5

K

K

K

L5-6 56

Eksempel 2-sidig fløy
Kombinert landskap/kontor
Areal 453 m2
12-15 plasser i landskap, 12-18 plasser i kontor
24 arbeidsplasser= 18,8 m2/ arbeidsplass
30 arbeidsplasser= 15,1 m2/ arbeidsplass
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K

K

K

L4–5

Intern korridor for ansatte
Vannhull m/kjøkkenkrok uformelle møtesteder
8 moduler for møte/stille og plass til boksamling

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

DATO 190212

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

1. etasje: Sentralt strøk for studenter/besøkende
linjeforening
student
sosialt

Master
plasser

Forskningsl
ab

undervisn/l
ab
Veg og
transport

Klasserom

Tilbake

17
kontorer
flyttes

phd/plas
ser

Geolab
Phd-plasser

Innhold

Frem

B: 22-28 kontorplasser

Landmålerhallen

spiserom
ansatte

128

A: 24-32 kontorplasser +
møterom

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

Viktig sosialt

IBM -ansatte

Studenter

IBM - master/studielab

Hovedåre

Studieavd/ undervisning

DATO 190130

Som utgangspunkt for diskusjon og
innspill på prosjektgruppemøte
12.02.2019

Sokkeletasje: Frigitt areal fra IT-avdelingen ca 700 m2

Transportsone til Realfagbygget

NTNU
datasentral

master
plasser
Verksted
Lab Geoteknikk

Phd-plasser

Tilbake

master
plasser

Innhold

Frem

Lab Veg og transport

A: 18 kontorplasser + møterom

Landmåler
hallen

Fremtidige kontorer

Trapp
Heis

Inngang

129

IBM SAMLOKALISERING 2019 - FASE 2 KONSEPTUTVIKLING

Ny trapp (?)

DATO 190212

Gruppearbeid og diskusjon
85 min

Tilbake

Innhold

Frem

130

Spørsmål
• Generelt
– Generelle innspill?

• Første etasje
Tilbake

Innhold

Frem

– Hva kan vi gjøre her for å styrke det sosiale?
– Hva tenker vi om mulighetene rundt inngangspartiet?

• Sokkelen
– Kontormuligheter og bruk av sokkelen?
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Veien videre

Tilbake

Innhold

Frem

132

• Vi tar med oss diskusjonen og innspillene i
10 min
prosessen videre og Jon Morten bruker disse til å
tegne flere mulige løsningsskisser
• Videreutviklede tanker blir presentert om 14
dager i prosjektgruppemøte (over vinterferien)
• Når de er klare vil også skisser bli lagt ut for
innspill fra alle

Tilbake

Innhold

Frem

133

Takk for i dag!

Tilbake

Innhold

Frem

På de påfølgende sidene legger prosjektet inn resultatet av
fasen

FASERESULTAT
134

Tilbake

Innhold

Frem
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[FASERESULTAT
LEGGES INN HER]

Konseptbearbeiding
Hva skal vi?
I konseptbearbeidingsfasen skal det utvikles endelig møbleringsplan ut fra programnotat og skisse til romplan.
Møbleringsplanene utvikles som del av prosjekteringsarbeidet og utarbeidelsen av forprosjektet. Møbleringsplanen vil illustrere den detaljerte måten å benytte arealene på
innenfor programnotatets rammer og skisse til romplan.
I konseptbearbeidingsfasen er det avklaringer på de detaljerte løsningene til møbleringsplanen som er i fokus, så som konkret plassering av møbler og utstyr, og hvilken
utrusting som skal være i rommene osv.
Tilbake

Vi skal også vurdere psykososiale/organisatoriske risikofaktorer som kan bli gjeldende i prosjektet. Disse kan kartlegges ved bruk av mal, og vi utvikler tiltak der det er behov.
Byggeprosjektet gjennomfører sine egne Sikkerhets- helse og arbeidsmiljøplan (SHA-analyse), så denne trenger ikke enheten lage.

Innhold

Frem

Hvordan bruker vi dette videre?
Prosjektets møbleringsplan blir brukt som grunnlag for den videre detaljprosjektering og gjennomføring.
Risikoanalysen og tiltak brukes av oss gjennom hele prosjektet. Her identifiseres også spesielle behov som må ivaretas etter samlokaliseringen.

Suksessfaktorer
•
Møbleringsplanene må være innenfor SAMLOKs kostnadsramme og programnotat
•
Det er viktig å forventingsstyre deltakere i medvirknings/medbestemmelsesprosessen slik at de er klare over hvilke rammer som gjelder
•
Tydelig og strukturert kommunikasjon (oppdatere overordnet kommunikasjonsplan)
Resultat
Bidratt til å avklare detaljerte løsninger i prosjektering og til møbleringsplan.
Laget risikoanalyse.
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Konseptbearbeidi
ng

Sjekkliste
Leveranser

Vi har bidratt til avklaringer til prosjektering og til møbleringsplan.

Vi har vurdert og dokumentert våre risikoer i den kommende samlokaliseringen
Informasjon

Vi har informert om de avklaringer som er gjort vedrørende detaljerte løsninger i prosjektering og i møbleringsplan

Vi har holdt informasjon om prosjektet oppdatert
Tilbake

Forankring

Vi har hatt en god prosess på hva som er risikoer i prosjektet

Innhold

Frem

137

Prosjektet

Detaljerte løsninger og møbleringsplan er innenfor kostnadsrammene som er gitt av programnotat/SAMLOK.

Tilbake

Innhold

Frem

På de påfølgende sidene legger prosjektet inn resultatet av
fasen

FASERESULTAT
138

Tilbake

Innhold

Frem

139

[FASERESULTAT
LEGGES INN HER]

Detaljprosjektering
Hva skal vi?
I denne fasen gjennomfører byggeprosjektet sin detaljplanlegging. Denne tar utgangspunkt i etablerte programnotat og endelig møbleringsplan og øvrige rammer avklart i
forprosjektet. I denne skal vi avklare evt. forhold som ikke ble løst i konseptutviklingen.
Når vi skal flytte bør vi reflektere litt rundt våre menneskelige behov. Det kan handle om medvirkning, klargjøringer, men også usikkerhet og uforutsigbarhet. Vi vil derfor styre
prosessen godt og være klare på hvem dere kan snakke med for å få svar på det dere lurer på.

Tilbake

Suksesskriterier
• Tydelig kommunikasjon rundt ev. muligheter for justeringer
• Reflektering rundt møbleringsplanens påvirkning på fremtidig organisering

Innhold

Frem

140

Resultat
• Byggeprosjektet har fått nødvendige avklaringer

Detaljprosjekte
ring

Sjekkliste
Leveranser

[ev. punkter fylles inn her]
Informasjon

Vi har holdt informasjon om prosjektet oppdatert

Vi har kommunisert endelig arealplan når denne er tilgjengelig?

Tilbake

Innhold

Frem

141

Forankring

Vi har hatt en god prosess på hvordan vi gjennomfører flyttingen
Prosjektet

[ev. punkter fylles inn her]

Tilbake

Innhold

Frem

På de påfølgende sidene legger prosjektet inn resultatet av
fasen

FASERESULTAT
142

Tilbake

Innhold

Frem

143

[FASERESULTAT
LEGGES INN HER]

Produksjon
Hva skal vi?
I denne fasen skal vi lage en plan for organisering, bruk og tilrettelegging av arbeidsplassen. Vi skal også komme frem til hvor den enkelte medarbeider skal plasseres. Leder og
flyttekoordinator bør konkretisere kriterier for plassering av den enkelte. Deretter plasseres medarbeidere etter disse kriteriene, eksempelvis av en arbeidsgruppe. Det skal også
vurderes tilrettelegging av arbeidsplassen og hvilken påvirkning dette har på plassering.
Det legges frem et drøftingsforslag for LOSAM for drøftingsvedtak.

Tilbake

Innhold

Frem

Hvordan bruker vi dette videre?
Plassering kan brukes som utgangspunkt for konkrete organisasjonsutviklingstiltak og skal kommuniseres til medarbeiderne.
Suksesskriterier
•
Klare og kommuniserte kriterier (risikoanalysen og funksjon) og en gjennomsiktig prosess
•
Tydelig og strukturert kommunikasjon
Resultat:
Avklare hvordan lokalene er organisert, hvordan man ser for seg å bruke lokalene i tiden fremover og hvor den enkelte medarbeider skal sitte.
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Produksjon

Sjekkliste
Leveranser

Vi har laget en plan for hvordan vi vil ta i bruk de nye lokalene

Vi har plassert de ansatte i de nye lokalene

Vi har sikret at LOSAM har medbestemt

Tilbake

Innhold

Frem

Informasjon

Vi har kommunisert planen og bruken av de nye lokalene

Vi har sørget for at informasjon om prosjektet er oppdatert

Vi har kommunisert hvor den enkelte skal sitte
Forankring

Alle som ønsker det vet hvorfor plasseringsprosessen ble gjort som den ble

Vi har kjørt reelle medvirkningsprosesser
Prosjektet

[ev. punkter fylles inn her]
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Tilbake

Innhold

Frem

På de påfølgende sidene legger prosjektet inn resultatet av
fasen

FASERESULTAT
146

Tilbake

Innhold

Frem
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[FASERESULTAT
LEGGES INN HER]

Overlevering/Bruk
Overlevering/bruk
- medvirkning
Hva skal vi?
Vi overtar bygget fra SAMLOK etter ferdigstillelse. Flyttekoordinator holder oss informert om forløpet rundt, pakking av utstyr og eiendeler, hvordan flyttedagen foregår rent
praktisk og sikrer at dette blir tydelig kommunisert til medarbeiderne.
Før flyttedagen skal vi ha kommet langt i organisasjonsutviklingsaktiviteter. Disse har som formål å bidra til å nå de målene vi har formulert tidligere. Videre har
organisasjonsutviklingsaktiviteten som mål å skape engasjement og bygge kultur på tvers av tidligere miljøer slik at vi reduserer risikoen for uønskede effekter som redusert
produktivitet, konflikter og høyere turn-over.
Tilbake

Innhold

Frem

Hvordan bruker vi dette videre?
Dette er siste fase i prosjektet, og vi vil på det sterkeste oppfordre til at man ikke ser fasen som ferdig etter at bygget er overtatt. Organisasjonsutviklingen bør ha fokus i flere år,
og man bør jobbe systematisk.
Suksesskriterier
•
Det praktiske rundt flyttingen er godt planlagt og tydelig kommunisert
•
Man viderefører organisasjonsprosessene og anser seg ikke som ferdig etter at flyttingen er gjennomført
Resultat
Smidig fysisk flytting og en prosess som støtter opp under at organisasjonen skal nå de fastsatte målene i nye lokaler samt motvirke potensielle negative effekter av flytting og
samlokalisering.
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Overlevering/
Bruk

Sjekkliste
Leveranser

Vi har jobbet strukturert med organisasjonen for å oppnå målene vi har satt oss
Informasjon

Vi har kommunisert hva hver enkelt ansatt skal gjøre når i forbindelse med flytting

Vi har kommunisert hva som skal skje i månedene fremover

Vi har kommunisert ev. nye arbeidsrutiner eller løsninger som medarbeiderne må forholde seg til
Tilbake

Innhold

Frem

Forankring

Vi har hatt møter for å gi status og forklare prosessen fremover

Vi har spurt våre ansatte hvordan prosessen til nå har vært og hva vi bør gjøre videre?

Vi har tatt imot innspill på ev. ting som ikke fungerer og laget en plan for hvordan vi løser dette?

Vi har jobbet konkret med hvordan vi utvikler og lager en felles kultur?
Prosjektet

Har vi mottatt bygg fra SAMLOK

Vi har satt sluttdato for prosjektet

Vi har evaluert prosjektet og spilt inn våre tilbakemeldinger til SAMLOK
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Tilbake

Innhold

Frem

På de påfølgende sidene legger prosjektet inn resultatet av
fasen

FASERESULTAT
150

Tilbake

Innhold

Frem
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[FASERESULTAT
LEGGES INN HER]

Tilbake

Innhold

Frem

Hva betyr de ulike termene

PROSJEKTOPPSLAGSVERK
152

Ordliste
Medbestemmelse
Medbestemmelse er representativt og ivaretas gjennom tillitsvalgte og strukturerte møtepunkter mellom arbeidsgiver og fagforeningene (IDF LOSAM og IDF SESAM)
Medvirkning
Ivaretas direkte av avdelingenes leder og ansatte hvor medarbeiderne selv medvirker i utformingen av de beslutninger som berører arbeidssituasjonen.

Tilbake

Innhold

Frem

Programnotat
Et programnotat er et dokument som setter rammer og forutsetninger for de arbeidene som skal gjennomføres. Programnotatet utvikles av SAMLOK. Det gjennomføres
medvirkning på programnotatet.
Romplan
En romplan er skisser over de aktuelle arealene innenfor de rammer som er gitt av programnotatet. Romplan utvikles gjennom brukerprosesser med berørt fakultet og med de
aktuelle fag- og brukermiljø. Romplan skal også kvalitetssikres gjennom medbestemmelse i IDF LOSAM.
LOSAM
LOSAM betyr LOkalt SAMarbeidsutvalg og består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter. https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Lokalt+samarbeidsutvalg+-+LOSAM
SESAM
SESAM er et samarbeidsutvalg etter hovedavtalens bestemmelser med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakere ved NTNU
SESAM ivaretar informasjonsvirksomhet, drøftinger og forhandlinger om saker etter Hovedavtalen og tilpasningsavtalen som er felles for hele NTNU, og når en sak berører flere
enheter. SESAM drøfter fast saker som legges frem for Styret. SESAM behandler også saker som oversendes fra LOSAM. Se tilpasningsavtalen til Hovedavtalen, kapittel 2, §
4. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Sentralt+samarbeidsutvalg+-+SESAM
IDF
Står for Informasjon, Drøfting og Forhandling. Gjennomføres i LOSAM eller SESAM.
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Tilbake

Innhold

Frem

Tilpasset for IBM Samlokalisering

MANDATER FOR ROLLENE
154

Mandat delprosjektleder (instituttleder*) tilhørende det enkelte delprosjekt

Delprosjektleder har det overordnede ansvaret for at delprosjektet følger opp samlokaliseringsprosjektets bestillinger.
Delprosjektleder har det øverste ansvaret for å sikre gode brukerprosesser og at det utøves medvirkning og
medbestemmelse i henhold til tilpasningsavtalens bestemmelser. Delprosjektleder har ansvaret for å sikre en god kopling
mellom samlokaliseringsprosjektet, eventuelle tilgrensende prosjekt og instituttets daglige drift. Delprosjektleder har
økonomisk ansvar for all funksjonalitet og ombyggingstiltak som ikke dekkes av samlokaliseringsprosjektets
rammebetingelser.
Oppgaver som hører til denne funksjonen er:
Tilbake

Innhold

Frem

• Etablere en delprosjektgruppe som sikrer god brukerinvolvering, og sørge for at involveringen blir tilstrekkelig
dokumentert
• Definere målbilde og førende prinsipp for samlokaliseringen ved eget institutt
• Definere ansvarlige ved eget institutt til å koordinere byggeprosess, flytteprosess og kommunikasjonsarbeid
• Sikre reell medvirkning og medbestemmelse i utformingen av programnotat og romplan
• Planlegge og tilrettelegge for god faglig og sosial integrasjon av nye fagmiljøer
• Overordet ansvar for at det blir gitt tilstrekkelig informasjon til instituttets ansatte og studenter
• Økonomisk ansvar for all funksjonalitet som ikke dekkes av samlokaliseringsprosjektets rammebetingelser
• Ansvar for å se samlokaliseringsprosjektet i sammenheng med drift og egenfinansierte byggeprosjekter
• Delta på faste statusmøter med fakultetet
* Ved bruk av ekstern prosjektleder utarbeides eget mandat
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Mandat: Brukerrepresentant
Brukerrepresentant byggeprosjekt er bindeleddet mellom brukerne vedkommende representerer og byggeprosjektet når det gjelder avklaringer knyttet til behov brukermiljøet har
i bygningsmassen. Det er en forutsetning at den personen som gis dette mandatet kjenner virksomheten godt, og kan følge prosjektet fra start til slutt.
Videre at vedkommende har tilstrekkelig med tid til å kunne utføre oppgaver knyttet til dette. Vedkommende må løpende ta beslutninger på vegne av enheten knyttet til
funksjonalitet og logistikk, og er pliktig til så snart som mulig fremskaffe svar på avklaringer som byggeprosjektet har trenger slik at fremdrift ikke forsinkes.

Tilbake

Innhold

Frem

156

Oppgaver som hører til denne funksjonen er:
•
Forankring av løsninger i egen organisasjon, som hovedregel gjennom prosjektgruppemøter
•
Kommunisere brukerperspektivet; hvordan lokalene skal fungere logistikkmessig og funksjonelt
•
Ha god kjennskap til ev. tekniske behov i arealene
•
Befaringer
•
Ha løpende dialog med delprosjektleder for samlokalisering
•
Være bindeledd mellom byggeprosjektet og eget brukermiljø

Mandat: Flyttekoordinator
Flyttekoordinator skal være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av flytting når det gjelder folk, møbler og utstyr, i det enkelte prosjekt. Det er en forutsetning at den
personen som gis dette mandatet kjenner virksomheten godt, og kan følge prosjektet fra start til slutt. Videre at vedkommende har tilstrekkelig med tid til å kunne utføre
oppgaver knyttet til dette.

Tilbake

Innhold

Frem
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Oppgaver som hører til denne funksjonen er:
•
Befaringer
•
Oppfølging av de som skal flytte når det gjelder pakking og merking av kasser
•
Være kontaktledd til Vinje Transport
•
Være kontaktledd til Lindbak
•
Løpende kommunisere oppdatert flytteplan til alle berørte
•
Være en kobling mellom miljøene på Kalvskinnet og byggteknisk når det gjelder selve flyttingen
•
Ansvar for at rydding og tømming etter utflytting før ombygginger etc.
•
Ha løpende kommunikasjon med delprosjektleder for samlokalisering
•
Kartlegging av utstyr, lokaler, møbler etc. gjenbruk av møbler og ny møblering – planlegging og bestillinger
•
Ha ansvar for at flytteutstyr er tilgjengelig til rett tid i dialog om områdeledere.
•
Være bindeledd mellom delprosjektet og sentrale flyttekoordinatorer for samlokaliseringsprosjektet

Mandat: Kommunikasjonskoordinator
Kommunikasjonskoordinator skal være ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kommunikasjonsaktiviteter i det enkelte prosjekt. Det er en forutsetning at den
personen som gir dette mandatet kjenner virksomheten godt, og kan følge prosjektet fra start til slutt. Videre
at vedkommende har tilstrekkelig med tid til å kunne utføre oppgaver knyttet til dette.

Tilbake

Innhold

Frem
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Oppgaver som hører til denne funksjonen er:
•
I samarbeid med delprosjektleder bygging planlegge, fange opp og følge opp kommunikasjonsbehov mot studenter og ansatte knyttet til byggearbeidene.
•
I samarbeid med flyttekoordinator planlegge, fange opp og følge opp kommunikasjonsbehov mot studenter og ansatte knyttet til flytteaktivitetene.
•
I samarbeid med delprosjektleder planlegge og følge opp kommunikasjonsaktiviteter ved hver milepæl i delprosjektet.
•
Delta i planlegging og gjennomføring av avdelings-/seksjonsmøter, og fange opp og følge opp kommunikasjonsbehov mot ansatte.
•
Delta i delprosjektmøter for å få førstehåndsinformasjon og for å sikre at kommunikasjonstiltak diskuteres og forankres i delprosjektmøtene.
•
Koordinerende rolle:
•
Ha løpende kommunikasjon med delprosjektleder
•
Være kontaktledd til kommunikasjonsansvarlig på fakultetet
•
Være bindeledd mellom delprosjektet og sentral kommunikasjonsansvarlig for samlokaliseringsprosjektet

Mandat: Koordinator for organisasjonsprosessene
Koordinator for organisasjonsprosess har ansvaret for å sikre at prosjektet gjennomfører organisasjonsprosesser i tråd med fastsatt tidsplan for byggeprosessen. Koordinatoren
har ansvaret for å sikre de ansatte får medvirket på best mulig måte.
Koordinatoren skal ta utgangspunkt i prosjektbokens ulike faser og påse at det kobles relevant kompetanse på gjennomføringen organisasjonsprosessene. Koordinator har
ansvar for å påse at prosessenes omfang dimensjoneres riktig.
Det er en forutsetning at den personen som gis dette mandatet kjenner virksomheten godt, og kan følge prosjektet fra start til slutt. Videre at vedkommende har tilstrekkelig med
tid til å kunne utføre oppgaven.
Tilbake

Innhold

Frem
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Oppgaver som hører til denne funksjonen er:
•
Koordinering og styring av organisasjonsprosesser i prosjektet
•
Ha god kjennskap til fremdriften i byggeprosjektet
•
Ha løpende dialog med byggeprosjekter
•
Være bindeledd mellom hard og myk byggeprosess

