Felles LOSAM-møte
Fellesadministrasjonen
08.10.2018

Kunnskap for en bedre verden

Status gjennomføring
Deler av flyttingen gjennomføres likevel som planlagt, og enkelte er
allerede ferdig:
• Flytting av de første teknologimiljøene fra Kalvskinnet til
Gløshaugen sluttføres i september 2018.
• Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet er i rute, og vil fullføres
i desember 2018.
• Maskin og logistikk flyttes til Verkstedteknisk, Valgrinda og
Varmeteknisk, og fullføres desember 2018.
• Flyttingen av samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen er
i rute, og er planlagt ferdig februar 2019.
• Nybygg på Valgrinda er under oppføring, og er planlagt ferdig
sommeren 2019.
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Gjenstående flyttinger
•
•
•
•
•

Deler av institutt for materialteknologi
Program for industriell økologi
Deler av institutt for datateknologi og informatikk
Deler av institutt for bygg og miljø
Berørte avdelinger i fellesadministrasjonen
–
–
–
–
–

Økonomiavdeling
Avdeling for studieadministrasjon
Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
IT-avdeling
HR- og HMS-avdeling

Samlokaliseringsprosjektet jobber for øyeblikket med behovsavklaringer med
berørte enheter, og vil legge frem innstilling til styringsgruppen med konsekvenser
av de ulike alternativene.
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Flyttealternativer som utredes
•

Materialteknologi
–
–

•

Program for industriell økologi
–
–
–

•

til Byggteknisk, Gløshaugen, og at ombygging gjennomføres som pilot for arbeidsmetoder.

IT-avdelingen
–
–

•

fortsette i nåværende arealer på Kalvskinnet
flytte til IT-sydfløy, Gløshaugen
til Realfagbygget, Gløshaugen

Deler av institutt for bygg og miljø
–

•

fortsette i nåværende arealer i IT-sydfløy, Gløshaugen
til Oppredningen, Gløshaugen
til Realfagbygget, Gløshaugen

Deler av institutt for datateknologi og informatikk
–
–
–

•

fortsette i nåværende arealer på Kalvskinnet
til Oppredningen, Gløshaugen

fortsette i nåværende arealer på Sluppen
til Kalvskinnet

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
–
–

fortsette i nåværende arealer på Dragvoll
til Kalvskinnet
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Fellesadministrative avdelinger til
Kalvskinnet
•

Avdelingene kjørt prosesser og fastsatt lokale mål og suksesskriterier, liste over viktige funksjoner
og behov som må ivaretas i romplaner, samt viktige grensesnitt

•

Arkitekt utformer nå flere alternativer til romplaner basert på behov og funksjoner (ferdig denne
uka)

•

Prosjektleder og brukerrepresentant byggprosess får gjennomgang av alternative romplaner i uke
42.

•

Grunnet forsinkelser i utforminger av romplaner utsettes frist tilbakemelding fra avdelingene til
26.10.18.

•

Videre plan etter 26.10.18 er at valgte romplan tas med til workshop med Statsbygg i november.
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Arealkonsept for fellesadministrasjonen
Kalvskinnet
•

Arealkonseptene for fellesadministrasjonen skal baseres på de samme
arealnormene som for Campusprosjektet, dvs. 23kvm brutto pr.
medarbeider (styringsgruppemøte 17.09.2018)

•

Sverres gate 10 og Gunnerus gate 1 har begge stor brutto netto-faktor –
gjør det krevende å gjennomføre innenfor arealnormen.

•

Arbeidsplassutforming vil være førende for å ivareta arbeidsmiljøkravene,
og disse vil prioriteres dersom normtallet overskrides.
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