Samlokalisering etter fusjon
LOSAM 2.11.2017

Tema:
-
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Forslag til rektors vedtak
Revidert fremdriftsplan
Oppdatert risikobilde
Videre prosjektorganisasjon

Hele ILU til Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019
Forutsetninger:
• Matematikksenteret og Skolelaboratoriet ut av R-A4 tidlig 2018
• Inst. for elektroniske systemer, elkraftteknikk, teknisk kybernetikk lokalisert
i Elektroblokkene D/F, samt i Høgskoleringen 3 innen 1.8.2018
• Fornybar energi lokalisert i Varmeteknisk innen 1.8.2018
• Inst. for Allmennfag lokalisert dels på Kalvskinnet (forkurs), dels på
Gløshaugen innen 1.8.2018
• Undervisning IE lokalisert i Realfagbygget A4 innen 1.8.2018
• ILU Moholt lokaliseres på Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019
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Teknologi til Gløshaugen innen januar 2020
•

•
•
•
•
•
•
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Inst. for datateknikk og informatikk og Inst. for materialteknologi fortsetter med
dagens lokalisering på Kalvskinnet til flyttingene til Valgrinda og Oppredningen er
gjennomført, dvs årsskiftet 2019/2020
Byggearbeider i A blokka Realfagbygget (A3 og A4) starter tidlig 2018
Renate-senteret lokaliseres på Gløs i IEs arealer, midl. utenfor R-A4 fra tidlig
2018
Inst for bygg og miljø fortsetter med dagens lokalisering i Arkitekt Christies gt. 2 til
årsskiftet 2018/2019
Mat-teknologi fortsetter med dagens lokalisering i Akrinn til årsskiftet 2018/2019
Inst for maskinteknikk og produksjon fortsetter med dagens lokalisering i Sverres
gt. 10 (evt. i avlastningsarealer) til årsskiftet 2018/2019
Studentarealer til Innovasjonssenteret Gløshaugen lokaliseres i nye lokaler
utenfor Verkstedteknisk tidlig 2018

Behov for midlertidige flyttinger
• A-blokka i Realfagbygget, 2, 3 og 4 etasje må tømmes
pga av byggearbeider, samt innflytting av nye miljøer
fra høsten 2018.
– Medfører at IT-avdelingen må flytte ut innen mars 2018
– Midlertidig lokalisering er under avklaring

• E-blokka i Realfagbygget, 4 etasje må tømmes pga av
byggearbeider fra høsten 2018.
– Avd for Studieadministrasjon og Multimedialab må flytte ut
innen 1. august 2018.
– Midlertidig lokalisering i Hovedbygget på Gløshaugen
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Styringsgruppa for samlokalisering foreslår at
rektor gjør vedtak om:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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Revidert fremdriftsplan hvor faggruppene innen teknologi flyttes fra Kalvskinnet på ulike
tidspunkt for å muliggjøre logistikken som kreves i denne prosessen. Flyttingene vil nå skje i
perioden august 2018 til årsskiftet 2019/2020.
Deler av ILU lokaliseres fra årsskiftet 2017/2018 i nytt lærerbygg CK2, i Sverres gt 15 og
deler av 1. etg. Akrinn.
Resten ILU lokaliseres fra årsskiftet 2018/2019 også i 1- 4. etg. i norddel i Gunnerus gt. 1.
Skrivesenteret og Matematikksenteret, evt også Skolelaboratoriet lokaliseres på Kalvskinnet
fra årsskiftet 2017/2018 innenfor ILUs arealer.
Det skal etableres erstatningsarealer for eksisterende undervisningsareal/dansesal på
Moholt som del av videre arbeid, evt i sambruk med andre miljøer.
Det forutsettes et samarbeid mellom fakultetene om bruk av naturfaglaboratoriene i Akrinn
fra 2018
Avd. for studieadministrasjon, Avd. for dokumentasjonsforvaltning, Økonomiavdelingen og
IT-avdelingen lokaliseres på Kalvskinnet.
Avdeling for studieadministrasjon og deler av IT-avdelingen får midlertidig lokalisering fra
tidlig 2018 for at flyttekabalene skal gå opp.

Samlokalisering etter fusjon
- sentrale aktiviteter
2017

Aktivitet
ILU – Bygging sluttføres Kalvskinnet
ILU – Flytting fase 1 fra Rotvoll til Kalvskinnet og Moholt
ILU – Arealutredning fase 2 Kalvskinnet
ILU – Planlegging, prosjektering, bygging Kalvskinnet
ILU – Flytting fra Moholt
Gløshaugen – arealutredning
Nybygg Valgrinda – planlegge, prosjektere, bygge
Nybygg Valgrinda - innflytting
Gløshaugen – planlegge, prosjektere, bygge
Gløshaugen – stegvis innflytting
Økonomifakultetet – arealutredning
Økonomifakultetet – planlegging, prosjektering, bygging

Økonomifakultetet – innflytting
Fellesadministrasjon – arealutredning Kalvskinnet
Fellesadministrasjon – planl., prosj., bygge Kalvskinnet
Fellesadministrasjon – stegvis innflytting Kalvskinnet
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Okt- Des

2018
Jan- juli

aug- des

2019
jan – juli

2020

aug - des Jan – juli aug - des

Samlokalisering etter fusjon

Sannsynlighet ->

- overordnet risikobilde okt 2017 (vs juni 2017)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manglende avklaringer/beslutninger
Kvalitet ILU
Fremdrift ILU
Kvalitet Gløshaugen
Fremdrift Gløshaugen
Økonomi
Medvirkning/forankring

2

3

6

4

5

4

5

1

7

6

7

2

Konsekvens ->

3

1

Samlokaliseringsprosjekt fom 1.1.2018 (operativ fra 1.12.2017)
prosjektorganisering – foreløpig strukturskisse

Styringsgruppe /
Rektor
Prosjektledelse

Prosjektledelse

Organisasjonsprosjekt

Byggeprosjekt

Prosjektorganisasjon:
- Kommunikasjon
- Forankring/beslutning
- Flyttekoordinator
- Organisasjon/bruker – HMS
- Organisasjon/bruker – medvirkning mm
- Læringsareal – prinsipper mm
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Prosjektorganisasjon:
- Delprosjektledere
- Programansvarlige Gløshaugen og
Kalvskinnet
- Plan og oppfølging framdrift
- Økonomistyring / budsjett
- Flyttekoordinator
- Læringsareal – prinsipper mm
- Eksterne og interne leieforhold
- Eiendomsforvaltere

