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Sent i februar ga Norges forsk-
ningsråd ut en stor tilstands-
rapport om det norske forsk-
nings- og innovasjonssystemet
ved universiteter og høgskoler.
Rapporten forteller, noe over-
raskende, at universitetsansat-

te totalt sett ikke bruker mindre
tid til forskning nå enn før. I år
2000 gikk 29 prosent av arbeids-
tiden til forskning, 14 prosent
til faglig veiledning, 29 prosent
til undervisning, 17 prosent til
administrasjon og 11 prosent til
museumsvirksomhet, utadret-
tede oppgaver og profesjonell
yrkesutøvelse.

Rapportenskribentene vel-
ger å tolke faglig veiledning som
mer relevant for forskning enn
for undervisning, og konklude-
rer dermed med at forsknings-
vilkårene er blitt bedre.

I fritt fall. Rapporten er

spekket med tall om tingenes
tilstand universitets- og høg-
skole-Norge:

* Norsk næringsliv forsker
lite. Mens Finland er orientert
mot høyteknologi, har Norge
som råvareprodusent lav forsk-
ningsinnsats innen dette områ-
det.

* De fire universitetene had-
de samlet en grunnforsknings-
andel på 55 prosent i 1999. Uni-
versitetet i Tromsø klassifiserer
67 prosent av sin FOU-virk-
somhet som grunnforskning,
Universitetet i Oslo 59 prosent,
Universitetet i Bergen 57 pro-
sent, mens NTNU har 40 pro-

sent.
* Ved universitetene har

antall studenter vært synkende
etter 1996. 7 prosent færre stu-
derte i 1999 enn i 1996. Antall
ex.phil.-studenter har dalt med
27 prosent innen samme perio-
de. Teologi og delvis jus er også
utdanninger i fritt fall. 19 pro-
sent færre studenter velger teo-
logi, mens seks prosent færre
velger jus.

Fåtall formidler aktivt.
Også allmennrettet formidling
blir belyst i rapporten. Et sær-
trekk  ved den allmennrettede
formidlingen er at bare fåtall

av forskerne er svært aktive og
synlige. Halvparten av alle
populærvitenskapelige bidrag
ble publisert av seks prosent
av det faste vitenskapelige per-
sonalet. Halvparten av alle
bidrag til allmennrettet sam-
funnsdebatt publiseres av fire
prosent av forskerne. Dette er
de samme prosentandelene i
tilsvarende undersøkelse for ti
år siden.

TORE HUGUBAKKEN
tore.hugubakken@adm.ntnu.no

Bedre forskningsvilkår ved universitetene
Universitetsansatte
bruker ikke mindre
tid til forskning nå
enn før, men bare et
fåtall bryr seg om
allmennrettet
formidling.

Det er Psykologisk institutt som
nå til slutt skal gjenforenes med
sine SVT-fakultetsvenner på
Dragvoll. Psykologene er de enes-
te som ble igjen på Lade etter at
informatikkmiljøet forlot dem da
Realfagbygget stod ferdig i 2000.
Byggestarten for Bygg 12 blir
sannsynligvis i juni.

Veis ende i sør. Bygg 12 blir
liggende sør for Bygg 10, og øst
for det forholdsvis nye Bygg 11 i
Dragvolls sørende. Den nye byg-
ningen vil bli dobbelt så stor
som Bygg 11. Åpningene mellom
det nye bygg 12 og byggene 9, 10
og 11 vil bli overbygd med glass,
slik at nybyggene faller naturlig
inn i resten av Dragvoll-
komplekset. Totalt vil bygnings-
massen på Dragvoll med dette
økes med 8600 kvadratmeter,
fordelt på 7400 kvadrat i Bygg
12, og 1200 kvadratmeter i nytt
glassoverbygd gateareal. Prisen
er ca. 100-110 millioner kroner.

– Med bygg 12 har vi kommet
til veis ende i sørenden av Drag-
voll, forteller seniorrådgiver ved
Teknisk avdeling, Tor H. Johan-
sen. Det eneste som kan komme
i tillegg, er et mulig bygg 13 som
det fortsatt er plass til.

Dyrestall og klinikk.
Nederst i den nye bygningen (på
nivå 2) vil det bli dyrestall med
forsøksmus og fugler, samt labo-
ratorier. I etasjen over (nivå 3)
vil NTNUs psykiatriske polikli-
nikk flytte inn. Poliklinikken vil
som i dag bli helt avskjermet fra
resten av universitetet, med
egen inngang. I dag holder poli-
klinikken til i den frikoplede
bygningen som ligger nærmest
sirkustomta på Lade.

Neste nivå (nivå 4) er gateni-
vået innendørs. Her vil det for det
meste bli undervisningslokaler
og grupperom. Øverst, på nivå 5,
blir det kontorer. Nivå 5 i bygg
11 vil også romme kontorer for
Psykologisk institutt. Denne eta-
sjen står nå tom. Det vil bli bygd
ei bru mellom byggene 11 og 12
på dette nivået.

Finansiert ved salg. Bygg
12 på Dragvoll er trolig det siste
nybygget NTNU finansierer ved
eiendomssalg. Tidligere prosjek-
ter i denne rekka har vært delfi-
nansiering av den nye toppeta-
sjen på Lerkendalsbygget,
påbygg på Gamle Fysikk, samt
en ny metallurgibygning på
Gløshaugen. Disse prosjektene
har delvis blitt finansiert ved at
NTNU solgte alle sine bygning-
er på Rosenborg, samt de fleste
firemannsboligene i Lerkendals-
området nedenfor Realfag-
bygget.

At NTNU nå endelig kan flyt-
te fra Lade, sparer også univer-
sitetet for den årlige leien på 16
millioner kroner. Den ble ikke
vesentlig redusert da alle de sam-

funnsvitenskapelige fagene flyt-
tet fra Lade til Dragvoll i 1993, og
har følgelig vært tung å betale.

– At NTNU slipper denne sto-
re årlige utgiften, gjør selvsagt
sitt til at Bygg 12 også er et gun-
stig byggeprosjekt økonomisk
sett, forteller Tor H. Johansen.
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Endelig samling på Dragvoll
Nå er det like før
NTNU forlater Lade
for godt. I juni starter
arbeidene med Bygg 12
på Dragvoll.

Slik vil Dragvoll se ut i sørenden om et års tid. I juni begynner utbygging-
en av de skraverte områdene. ILL.: EVEN GRAN
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Her er det plass til et 
framtidig bygg 13

Resten av Dragvoll

Sør
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… og mer 
skal det bli
NTNU ønsker seg flere
nybygg. Etter at Bygg 12 er
fullført, står et nytt biblio-
tekbygg på Dragvoll øverst
på lista. Dette skal etter pla-
nen komme som et utspring
i tilknytning til det eksiste-
rende biblioteket på Drag-
voll. Det vil si i skråningen
nedover mot bussholdeplas-
sen på østsiden.

Deretter ønsker NTNU å
utvide lokalene til bibliote-
ket på Gløshaugen. Dette
skal gjøres enten ved å byg-
ge i høyden på baksiden av
Hovedbygningen, eller ved at
det bygges ned i bakken
under plenen mellom Hoved-
bygningen og Gamle Kjemi.
Selve plenen er det imidler-
tid ikke aktuelt å bebygge,
forteller teknisk direktør
Kjell Næsje.

@ fra InnsidaUT

Fra den 2. april er det slutt med åpenhe-
ten i NTNUs trådløse bredbåndsnett. Da
må alle brukerne installere en såkalt
VPN-klient for fortsatt å være en del av
den trådløse framtidsverdenen. Det tråd-
løse internettilbudet har fram til nå vært
åpent for hvem som helst med bærbar pc
og installert kort for trådløst bredbånds-
nettverk (WAN).

På grunn av den åpne tilgangen har
trådløse bredbåndsnettverk fram til nå
blitt sett på som en stor sikkerhetsrisiko.

For å bedre sikkerheten vil universitetet
kreve at alle som skal bruke det trådløse
nettverket, installerer en såkalt VPN-kli-
ent. Dette er et lite program som identifi-
serer pc-en din som tilhørende NTNU.
VPN-klienten blir kun gjort tilgjengelig
for NTNUs studenter og ansatte.

Ansatte må ta kontakt med sin lokale
IT-brukerstøtte for å få installert VPN-
klienten, mens studenter kan ta kontakt
med Orakeltjenesten.

(4. mars)

Varsko til brukere av trådløst nett
Et nasjonalt senter for matematikk i opp-
læringen skal opprettes i tilknytning til
NTNU. Senteret, som opprettes 1. august,
vil få fire årsverk og en årlig bevilgning
på seks mill kr. direkte fra Utdannings-
og forskningsdepartementet (UFD).

I en pressemelding skriver departe-
mentet at opprettelsen av senteret er et
viktig tiltak for å få opp elevenes interes-
se for og kompetanse i matematikk.

Senteret skal ha som hovedoppgave å
lede og å koordinere utviklingen av nye

og bedre arbeidsmåter og læringsstrategi-
er i matematikkopplæringen. Selv om
senteret legges i tilknytning til NTNU,
skal også miljøer fra andre kanter av
Norge trekkes inn.

Senteret skal også ha som hovedopp-
gave å bidra til å spre informasjon og
erfaringer om resultater av utvikling av
nye arbeidsmåter i faget. Fagkonferanser
for lærere og lærerutdannere vil være et
aktuelt tiltak.

(25. februar)

Får nasjonalt matematikk-senter 




