NTNU – Samlokaliseringsprosjektet - fusjon
Status mai 2018
LOSAM BU 15. mai 2018

Kunnskap for en bedre verden

Status og videre fremdrift
• Styringsgruppa har vurdert status og videre
fremdrift i lys av:
– felles mål og suksesskriterier for faglig integrasjon
– langsiktig campusutvikling, faglig lokalisering og
fysisk plan
– sammenheng mellom Samlokaliseringsprosjektet og
Campusprosjektet
– behov for gode organisasjonsprosesser og
medvirkning

Kunnskap for en bedre verden

2

Felles mål og suksesskriterier
Overordnet målsetting: Faglig integrasjon

Suksesskriterier:
•
•
•
•
•

Realisering av synergipotensialet i fusjonen
Opplevd gode og hensiktsmessige arbeidsplasser- /miljø for ansatte
Opplevd gode og hensiktsmessige læringsarealer- /studentmiljø
Opplevd god og åpen medvirkning i hele prosessen
Økt arealeffektivitet og bedre utnyttelse av laboratoriekapasitet
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Usikkerhetsmomenter rammebetingelser
- risiko og muligheter
•

Avklaringer for fysisk plan og faglig lokalisering er utsatt
–
–

•

Planlagt ombygging av 45.000 kvm på Gløshaugen som del av Campusprosjektet
–
–

•

risiko for at samlokaliseringsprosjektets ombygginger berører aktuelle arealer
mulighet til å se faglig integrasjon i lys av campusprosjektets planer

Fremtidig konsept for læringsarealer/identitetsarealer må avklares
–
–

•

risiko for at det gjøres feilaktige investeringer
mulighet til å se samlokalisering i et langsiktig perspektiv

risiko for at det gjøres feilaktige investeringer før konseptvalg er avklart
muligheter for å få til mer helhetlige løsninger og bedre læringsmiljø

Løsningene er ikke gode nok til å realisere målene med samlokaliseringen
–
–
–

risiko for at gevinsten av de faglig integrasjoner ikke realiseres godt nok
risiko for at det læringsmiljø og arbeidsmiljø oppleves mindre hensiktsmessig enn før
mulighet til å øke omfang og kvalitet for å få bedre faglig integrasjon
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Overordnet status fremdrift
Prosjekter i gjennomføringsfase:
•
•
•
•

Flytting av elektromiljøene, allmenn og fornybar energi på Gløshaugen i
rute for flytting høst 2018
Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet i rute til desember 2018,
men stram tidsplan
Flytting av sosialøkonomi til Rustbygget i rute til desember 2018(?)
Flytting av Maskin og logistikk til Gløshaugen i rute til desember 2018

Prosjekter i planleggingsfase:
•

Øvrige flyttinger kan gjennomføres innen 2020 (forutsatt økonomisk
ramme)

Det antas at disse flyttingene kan forskyves uten at det
skaper kapasitetsproblemer på Kalvskinnet på kort sikt
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Prosjektoversikt – status fremdrift
•

Prosjekter under gjennomføring - ferdig august 2018
Fra Kalvskinnet til Gløshaugen:
– IV - fornybar energi til Varmeteknisk
– IE - IDI undervisning/studentareal til Realfagbygget A-blokka
– IE – Elektrolabber og Allmenn forkurs til Høgskoleringen 3
– IE - Elektroniske systemer, Elkraft, Tekn. kyb til Elektroblokkene
Fra Gløshaugen til Kalvskinnet:
– Fellesadm - Digital eksamen til Sukkerhuset

•

Prosjekter under planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet/Dragvoll til Gløshaugen:
– IV - Maskin og logistikk til Verkstedteknisk (ferdig desember 2018)
– ØK - Samfunnsøkonomi til Rustbygget (ferdig desember 2018?)
– IV - Geologi og berg til Valgrinda (nybygg)
– IV - Bygg og miljø til Bygningsteknisk
Fra Moholt/Dragvoll/Gløshaugen til Kalvskinnet:
– SU – Lærerutdanningen fra Moholt til Gunnerus gt. 1 (ferdig desember 2018)
– Fellesadm - Øk.avd, IT-avd, Avd for studieadm., Avd for dok.forvaltning, HR-HMS-avd

•

Prosjekter ikke startet planlegging/prosjektering
Fra Kalvskinnet til Gløshaugen
– IV - Program for Industriell økologi (IndEcol) til Oppredningen
– NV – Materialteknologi til Oppredningen
– Felleslab IE, IV og NV til Oppredningen
– IE - Datateknikk og informatikk til IT-bygg
– NV – Matvitenskap til Realfagbygget (utredes)
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Konkrete tiltak
•

Fullføre fase 1:
– Gjennomføre pågående flyttinger av teknologimiljø fra Kalvskinnet til Gløshaugen
høsten 2018
– Samling av Lærerutdanningen på Kalvskinnet (flytting fra Moholt) desember
2018
– Flytting av Sosialøkonomi til Rustbygget (flytting fra Dragvoll) desember 2018
– Flytting av Maskin og logistikk til Verkstedsteknisk desember 2018

•

Vurdere framdrift og se på konsekvenser av utsettelser inntil 1 år,
herunder vurdere:
–
–
–
–
–

kapasitet undervisning Kalvskinnet
ulemper undervisning ved flere campus
behov for naturfaglaboratorier for ILU
konsekvenser for de som evt. får utsatt flytting
organisasjonsmessig belasting – usikkerhet for berørte miljøer

Kunnskap for en bedre verden

7

Kunnskap for en bedre verden

8

Evt. konsekvenser fellesadministrasjonen
• IT-avdelingen kan bli sittende lengre i Sluppenveien
• Økonomiavdelingen kan bli sittende lengere på Moholt
• Avd. for dokumentasjonsforvaltning kan bli sittende lengre på
Dragvoll

• Avd. for Studieadministrasjon kan bli sittende lengre på
Gløshaugen
• Kan ta lengre tid før HR-HMS-avd kan få økte areal i fht til sin
vekst
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Videre plan
- redusere usikkerhet omfang, løsning og kostnad
Beslutning 1 – Ramme for videre arbeid resterende prosjekter (juni/aug)
- plassere funksjoner i bygg, etasje og rom
=> Arealramme og kostnadsspenn pr. prosjekt

Beslutning 2 – Avklare rammebetingelser omfang, kvalitet og kostnadsramme for resterende
prosjekter (des/jan)
- tilpasning til faglig lokalisering og fysisk plan
- tilpasning til konseptvalg
- ivaretagelse av målbilde
=> Ramme for oppstart forprosjektering

Beslutning 3 – Utarbeide forprosjekt basert på kostnadsramme og rammebetingelser kvalitet
og omfang (vår 2019)
- utarbeide løsning klar for detaljprosjektering/anbud
- kvalitetssikret kostandskalkyle
=> Ramme for detaljprosjektering
Beslutning 4 – Beslutte gjennomføring av resterende prosjekter (vår 2019)
=> Oppstarts beslutning detaljprosjektering
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Videre prosess for vurdering av fremdrift
• LOSAM fakultet/FA
• AMU 25.4
• SESAM (4.5)
• Dekanmøte (8.5)
• Styringsgruppa (16.5)
• Rektorvedtak (mai)
• Styrebehandling (aug)
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