Samlokalisering etter fusjon
Status – august 2018 LOSAM BU 23.08.18

Kunnskap for en bedre verden

Status gjennomføring
• Pågående flyttinger sommer 2018 sluttføres nå
• Samling av Lærerutdanningen i rute – flytter desember 2018
• Nybygg Valgrinda i rute – ferdig sommer 2019
• Øk.avd, Avd. for studieadministrasjon, Avd.for dok.forvalt. og IT-avd.
forbereder flytting Kalvskinnet, HR- og HMS-avd. forbereder intern
flytting – oppstart programmering november 2018 (Statsbygg)
• Verkstedsteknisk (Maskin og logistikk) i rute – flytter desember 2018

• Handelshøgskolen (Samfunnsøkonomi) forsinket - Vår 2019
• Avd. for studieadministrasjon flytter midlertidig til Moholt januar 2019
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Hvem flytter når?

Her blir det trolig
justeringer og/eller
utsettelser

• Deler av Institutt for elektroniske
• Institutt for lærerutdanning flytter fra
Rotvoll til Kalvskinnet.
• Gjennomføring av eksamen/digital
eksamen flyttes fra Høgskoleringen 3 til
Elgeseter gt. 10.
• IT-avdelingen flytter midlertidig fra
Realfagbygget til Sluppenveien 12.
• Matematikksenteret flytter fra
Realfagbygget til Kalvskinnet.
• Renatesenteret flytter i Realfagbygget
fra A.blokka til C-blokka.
• Skolelaboratoriet Renatesenteret flytter
i Realfagbygget fra A-.blokka til Cblokka.

Januar

systemer, deler av Institutt for
elkraftteknikk og deler av Institutt for
teknisk kybernetikk flytter fra Gunnerus
gate 1 til Elektroblokkene på
Gløshaugen.
• Elektrolaboratorier flyttes fra Kalvskinnet
til Høgskoleringen 3 på Gløshaugen.
• Institutt for allmennfag inkl. forkurs
flytter fra Gunnerus gate 1 til
Høgskoleringen 3/Gløshaugen.
• Deler av Institutt for energi- og
prosessteknikk (Fornybar energi) flytter
fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på
Gløshaugen.

August

• Deler av Institutt for geovitenskap
og petroleum flytter fra
Oppredningen på Gløshaugen til
nybygg i Valgrinda og PTS1/PTS2

August

2018

materialteknologi flytter fra Akrinn til
Oppredningen på Gløshaugen.

Sommer

2019

Mars
Desember
• Arbeidsplasser til studentbedrifter • Institutt for samfunnsøkonomi flytter fra
flytter fra Verkstedteknisk til VMpaviljongen på Gløshaugen.

• Deler av Institutt for

Dragvoll til Handelshøyskolen.
• Institutt for lærerutdanning flytter fra
Moholt til Kalvskinnet.
• Institutt for maskinteknikk og produksjon
flytter fra Sverresgate 10 til
Verkstedteknisk på Gløshaugen.
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2020
Desember
• Deler av Institutt for bygg- og
miljøteknikk flytter fra Arkitekt
Christies gate 2 til Byggteknisk
på Gløshaugen.
• Program for industriell økologi
flytter fra IT-bygget syd til
Oppredningen på Gløshaugen.
• Deler av Institutt for
datateknologi og informatikk
flytter fra Akrinn til IT-sydfløy
på Gløshaugen.

Høst
• IT-avdelingen flytter fra
midlertidige lokaler i Sluppenveien
12 til Kalvskinnet.
• Avdeling for studieadministrasjon
flytter til Kalvskinnet.
• Avdeling for
dokumentasjonsforvaltning flytter
fra Dragvoll til Kalvskinnet.
• Økonomiavdelingen flytter fra
Moholt til Kalvskinnet.
• HR og HMS-avdelingen flytter evt.
internt på Kalvskinnet.

Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet
- aktuelle arealer (mest sannsynlig scenario)
Våren 2018
• starter avklaring av funksjoner og behov med berørte avdelinger
• det gis innspill til ombygging av Gunnerus gate 1 (sørlig del), Sverres gate 10
Retorten
Planlegging og prosjektering høst 2018
Byggestart vår 2019
Ferdigstilling vår 2020

.

Sverres gate 10
Planlegging og prosjektering høst 2018
Byggestart høst 2019
Ferdigstilling høst 2020

Gunnerus gate 1 – søndre del
Planlegging og prosjektering høst 2018
Byggestart vår 2020
Ferdigstilling høst 2020
Akrinn (utredes)
Planlegging og prosjektering: uavklart
Byggestart: uavklart
Ferdigstilling uavklart
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Planlegging og ombygging utføres av Statsbygg som er byggeier

Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet
– aktuelle arealer vs behov for arbeidsplasser
Gunnerus gt. 1, sørlig del
• Ca 50 arbeidsplasser per etasje *)
• 4. og 5. etasje til arbeidsplasser, samlet ca 100 arbeidsplasser
=> Ferdig i løpet av høst 2020
Sverres gt. 10
• Ca 28 - 48 arbeidsplasser per etasje *)
• 2., 3. og 4. etasje til arbeidsplasser, samlet inntil 124 arbeidsplasser
=> Ferdig i løpet av høst 2020
Akrinn
• Ledig arealer etter IDI: ca 50 arbeidsplasser + undervisingsareal
• Arealer for HR- og HMS-avdelingen: ca 50 arbeidsplasser 6. etg. Akrinn

Behov for arbeidsplasser med tilhørende støttearealer
• Økonomiavdelingen: ca 80 medarbeidere
• HR- og HMS-avdelingen: ca 55 medarbeidere
• Avdeling for studieadministrasjon: ca 50 medarbeidere (+ ca 20
sommervikarer)
• Avdeling for dokumentasjonsforvaltning: ca 30 medarbeidere
• IT-avdelingen: 180 medarbeidere
• => samlet behov: 395 arbeidsplasser

Merk:
•
Analyse tilgjengelige arealer
forutsetter at Matvitenskap og
Materialteknologi er på
Kalvskinnet, men at IDI er
flyttet til Gløshaugen .
•

Tilgjengelige arealer i Akrinn,
Sverres gt. 10 og Gunnerus
gt. 1 gir rom for ca 320
arbeidsplasser. Behovet er ca
400. Det forventes også vekst
for Lærerutdanningen

•

Det er mulig å gjennomføre
delvis samling av
fellesadministrative avdelinger
fra årsskiftet 2020/2021, men
samling av alle avdelinger
forutsetter at Matvitenskap
eller Materialteknologi flytter
ut av Akrinn.

*) Forutsatt arealnorm med 13 kvm arbeidsplassrelatert areal pr. medarbeider
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Prosjektorganisasjonen
Rektor
Rektorat

Økonomi og eiendomsdirektør
Styringsgruppe

Fakultetene
Fakultetene
Fakultetene
Fakultetene
Fakultetene

Hovedprosjektleder
Prosjektlederteam
Organisasjonsprosesser
Prosjektleder

Prosjektstøtte
- Eiendomsutvikling
- Beslutning/forankring
- Kommunikasjon
- HMS
- Medvirkning
- Organisasjon
- Læringsmiljø
- Flytting

Delprosjekter
Delprosjekter
fakultet/avdeling
Delprosjekter
Delprosjekter
Delprosjekt-leder
Delprosjekter
Delprosjekt-leder
Delprosjekt-leder
Delprosjekt-leder
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Eiendomsavdelingen

Byggeprosesser
Prosjektleder

Prosjektstøtte
- Programansvarlige
- SHA
- Eiendomsforvaltning
- Innkjøp
- Prosjektstyring (plan,
økonom, fremdrift,
risiko)
- Leieforhold
- Læringsmiljø
- Tekniske flyttinger

Avdeling
for
Campusservice

Delprosjekter bygging
Delprosjekter
Delprosjekt-leder
Delprosjekter
Delprosjekter
Delprosjekt-leder
Delprosjekter
Delprosjekt-leder
Delprosjekt-leder
Delprosjekt-leder
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Tidslinje og aksjoner:
•

•

•
•

•

Innen 15.8.2018: Avdelingene har tatt i bruk prosjektbok og fått på
plass prosjektstruktur hvor alle funksjoner er ivaretatt, se mal for
prosjekthåndbok og prosjektverktøy på
https://www.ntnu.no/samlokalisering
Innen 15.09.18: Avdelingene har kjørt prosesser slik at de har godt
forankrede lokale mål og suksesskriterier, samt liste over viktige
funksjoner og behov som må ivaretas i romplaner, samt oversikt over
viktige grensesnitt med de andre avdelingene som lokaliseres på
Kalvskinnet.
Innen 15.10.18: Avdelingene har gitt innspill på skisse til romplan som
samlokaliseringsprosjektet utarbeider ut fra mål, suksesskriterier,
funksjoner, behov og grensesnitt.
November 2018 gjennomføres workshop med statsbygg hvor skisse til
romplan er utgangspunkt for oppstart programmering og
prosjekteringer. Brukerrepresentant for byggeprosess bistår med
avklaringer i programmerings - og prosjekteringsfase.
Hensikten med prosessen er å sikre brukermedvirkning og leveranser
inn til Statsbygg som videre prosjektering og bygging.
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