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Forord
Idèen om å etablere et samlet fagmiljø for Kunst, Arkitektur og Kunst (KAM) i en bynær ny lokalisering ble
først lansert i rapporten fra arbeidsgruppe C, 2006, for
prosjektet Campusutvikling NTNU. Herværende mulighetsstudie for lokalisering av KAM i Høgskolebakken
ble bestilt av rektor ved NTNU 28.03.2011.
I tillegg til AB-fakultetet og Institutt for musikk, har to
faggrupper ved Institutt for kunst- og medievitenskap
blitt inkludert i KAM-prosjektet på anbefaling fra dekan
HF, Kathrine Skretting.
Arbeidet med rapporten har vært omfattende og preget
av at innholdet i KAM-prosjektet er blitt definert samtidig
med utvikling og endring knyttet til campus- og byutviklingsprosesser. Dette har medført at store deler av
rapporten er viet dokumentasjon av mulighetsrommet
som nå er etablert. Programmeringen av arealbehov for
de ulike partene i KAM er utviklet i henhold til prinsipper
og normer for NTNU’s internhusleie-system. Beregningen av arealbehovet må regnes som et “arbeidstall”
som underlag for vurdering av om kapasiteten i området
matcher arealbehovet. Videre programmering vil avdekke rasjonaliseringsmuligheter og eventuelt sambruk
med andre parter, både internt ved NTNU og eksternt
med aktører i byen og andre institusjoner.
I tillegg til bidragsyterene fra de involverte fagmiljøene
ved NTNU, må det rettes takk for godt samarbeid med
flere parter:

Trondheim Kommune har lagt til rette for gode samspillsprosesser ved å etablere dialogforum for campus- og
byutvikling med tilhørende undergrupper. En spesiell
takk til Snorre Glørstad, Kari Elisabeth Paulsen og Anne
Reinton for bidrag og avklarende diskusjoner.
NTNU’s sentrale ledelse har utløst KAM-prosjektet
gjennom NTNU’s campusutviklingsprosjekt. En spesiell
takk til rektor Torbjørn Digernes for å ha bestilt denne
mulighetsstudien, Inge Fottland for prosesstøtte, driv og
tillit, samt Lise Sagdal for presise tilbakemeldinger knyttet til arealbregninger.
Studentersamfundet har vært en nødvendig part for å
se KAM-prosjektet og Studentersamfundets utvidelse i
sammenheng. En spesiell takk til de to forhenværende
lederene av Studentersamfundet Mari Normann og
Erling G. Kjelstrup som bidratt vesentlig til å etablere et
godt samarbeide mellom Studentersamfundet og KAMprosjektet.
En helt spesiell takk til 1.amanuensis Ole Jørgen Bryn
ved AB-fakultetet, som har bidratt med logistikk- og
systematikk-kompetanse som har vært helt vesentlig
for en god analyse av utbyggingsmulighetene i Høgskolebakken. Det er også riktig å slå fast at hans bidrag til
Studentersamfundets utvidelse har løftet kvalitetsnivået
på prosjektet betraktelig, både arkitektonisk og logistisk.
Oktober 2012
Fredrik Shetelig

Prosjektleder KAM-rapporten, prodekan ved AB-fakultetet
Justert etter korrektur 07.09.2013
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Mulighetsstudie KAM
Sammendrag
KAM-prosjektet omfatter samlokalisering av fagmiljøene: arkitektur og planlegging, billedkunst, utøvende
musikk, musikkteknologi, musikkvitenskap, dansevitenskap, film, drama- og teatervitenskap, filmvitenskap,
film- og videoproduksjon, kunsthistorie og medievitenskap: visuell kultur i et campusområde langs Høgskolebakken. Området er bynært og vil inngå i byutviklingen
langs Elgestergate. KAM-prosjektet inngår i NTNU’s
og Trondheim Kommunes planer for campus-utvikling
og representerer et bidrag til utvikling av et by-integrert
campus.
Konklusjonene i denne rapporten er:
- De skapende praktisk-estetiske fagmiljøene ser store
fordeler ved å samlokaliseres i KAM. Dette gjelder samarbeide om utdanning, forskning og kunstnerisk verkproduksjon, men også utvikling av nye kunnskapsfelt.
- Arealbehovet for partene i KAM er beregnet for tre
vekstscenarioer (alle arealer brutto):
Nullvekst			
ca 35.000m2
Vekst innenfor dagens studieprogram: ca 40.000m2
Vekst med nye studieprogram:
ca 47.000m2
Arealbehovet basert på internhusleienormer og dagens
situasjon ligger høyere enn dette, men vil bli justert i
videre arbeide for rasjonalisering ved sambruk og eventuelt sambruk med andre parter v/NTNU og eksterne
parter.
- Det er identifisert utbyggbare tomter langs Høgskolebakken som har kapasitet for et samlet bruttoareal på
ca 45.000m2. Beregningene baserer seg på relativt lave
byggehøyder (2, 3 og 4 etasjer) med en tilpasningsholdning til eksisterende bygningsmiljø med artikvarisk
verdi.
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- Det er behov for å inkludere flere eiendommer enn
Fengselstomta og Statsarkivet i campusområdet for å
dekke arealbehovet. Hele Grensen-området, inklusive
ubebygget areal nedenfor Grensen, er derfor inkludert i
kapasitetsberegningen.
- Det er knyttet vesentlige hensyn- og og risikoaspekter
til utbygging i området. Dette gjelder spesielt mulighet
for kvikkleire i grunnen og antikvarisk verdifull bygningsmasse i området. Denne mulighetsstudien forutsetter
bevaring av bygningsmasse med høy antikvarisk verdi
og transformasjon/sanering av øvrig bebyggelse.
- Campusutvikling med KAM langs Høgskolebakken
vil bidra positivt til Trondheim Kommunes visjoner for
Trondheim som kunnskaps- og kulturby.
- Generelt må det påpekes at området langs Høgskolebakken har høy verdi som fremtidig campusutviklingsområde, uavhengig av realisering av KAM. Området
har egenskaper som egner seg til utvikling av en bynær
campus og det vil etablere en sterkere kontinuitet mellom Gløshaugen, byen og St. Olavs hospital.
Ved en utadrettet organisering av alle formidlingsarenaene (konsertsaler, auditorier, galleri, teater/dansesaler, bibliotek) vil KAM fungere som en kombinasjon
av kulturarena og konferansesenter. I samarbeid med
Studentersamfundet vil KAM kunne romme store konferanser og festivaler.
KAM-prosjektet er forankret i fagmiljøene ved NTNU,
Studentersamfundet og i Trondheim Kommune sine
planer for utvikling av en urban campus.

Sammendrag
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Innledning
Fagområdene billedkunst, arkitektur, musikk og kunst
& medievitenskap representerer viktige enheter ved
NTNU innen skapende kreativ virksomhet, tverrfaglige
aktiviteter, formidling og samhandling med byen. Pr i
dag er disse miljøene fragmentert og har sitt virke i til
dels uegnede lokaler. Disse aktivitetene og enhetene
bør lokaliseres slik at de har kontakt med publikum og
at de bidrar til utviklingen av NTNU som et bynært og
samfunnsmessig åpent universitet som skaper møteplasser og arenaer for interaksjon med samfunnet ved
enkeltpersoner og grupper i en sosial og kulturell sammenheng.
KAM-prosjektet viderefører idéene fra NTNUs campusutviklingsprosjekt fra 2006, og bygger på tre grunnleggende intensjoner:
- Samling av fagmiljø som pr i dag er fragmenterte og
spredt lokalisert
- Styrking av tverrfaglig samarbeid ved samlokalisering
av relevante fagområder i clusterdannelser og geografisk nærhet til samarbeidende fagmiljø
- Styrking av samfunnsdialog til gjensidig utbytte for
fagmiljøene og byens befolkning gjennom bymessig
nærhet
Disse intensjonene er i tråd med grunnpremissene for
utviklingen av NTNUs fagprofil definert i NOU 1995:28,
spesielt knyttet til pkt 5.2.7 som omhandler tverrfaglig samarbeid og samfunnskontakt. KAM-prosjektet er
forankret i NTNUs gjeldende campusutviklingsplaner og
er i tråd med Trondheim Kommunes planer for utvikling
av kultur- og kunnskapsbyen Trondheim.
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MANDAT/BESTILLING
Denne mulighetstudien for KAM-prosjektet er bestilt av
rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes, i brev 28.03.2011:
”Mulighetsstudie for KAM-prosjektet
En samling av arkitektur, billedkunst og musikk i aksen
Studentersamfundet – Statsarkivet – Grensenområdet,
inngår som et av prosjektene i NTNUs campusplan
(KAM-prosjektet). En slik lokalisering er viktig for å
sikre faglig samarbeid med teknologimiljøene på Gløshaugen, samtidig som nærhet til Studentersamfundet
kan berike frivillighetskultur blant studentene og styrke
NTNUs formidling mot byens befolkning.
Tomtesituasjonen i området og kommunens arbeid
med en overordnet masterplan, gjør at det er ønskelig
å vurdere prosjektets omfang og mulige løsninger noe
nærmere. På den måten kan vi gi innspill til de pågående prosessene.
Dekanene ved HF-fakultetet og AB-fakultetet får i
oppdrag å lage en prosjektbeskrivelse som inneholder
følgende elementer:
- en begrunnelse for samlokalisering med beskrivelse
av mulige faglige og arealmessige gevinster
- en vurdering /avgrensning av arealbehov basert på
NTNUs normer og potensial for sambruk med Studentersamfundet og miljøene på Gløshaugen
- en mulighetsstudie som viser alternative løsninger på
aktuelle tomter.

Innledning
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Fra KAM kick-off, 12.10.2011.
Workshop for å utvikle verdigrunnlaget i KAM ved å
diskutere tre spørsmål:
- Hva får fagmiljøene ut av samspillet i KAM?
- Hva får NTNU ut av samspillet med KAM?
- Hva får Trondheim ut av samspillet med KAM?
Arbeidsmetodikken er basert på:
- Kun diskutere fellesfunksjoner i KAM. Særinteresser knyttet til arbeidsplasser for studenter og
ansatte er holdt utenfor diskusjonen.
- Deltagere fra alle involverte parter: Trondheim
Kommune, Studentersamfundet, NTNU-eiendom,
Institutt for musikk, Institutt for kunst- og medievitenskap, Institutt for billedkunst (KiT) og AB-fakultetet. Deltagermix også med studenter, vitenskapelig
og administrativt ansatte.
- Gruppeinndeling på tvers av “eierskap”, men på
vegne av hver særinteresse.
- Brettspill med spillebrett, spillebrikker (funksjonstype) og regelhefte for å lage en åpen, men styrt
letthet i arbeidet.
Utbyttet av KAM kick-off er oppsummert i Kapittel 4 “Parter i KAM: nå-situasjon og muligheter”.
Workshopen ga også underlag for en konseptuell
modell for programmering av fellesfunksjonene i
KAM. Denne er videreutviklet i arbeidsmøter og
er presentert i kapittel 4 i avsnittet “Hvilket samlet
utbytte får partene i KAM?”

ENHETER SOM INNGÅR I KAM-RAPPORTEN
Enhetene som inngår i denne rapporten er:
Fakultet for Arkitektur og Billedkunst i sin helhet
Kunstakademiet (KiT) er lokalisert på Nedre Elvehavn
Fakultetet for øvrig er lokalisert på Gløshaugen
Institutt for musikk i sin helhet:
Utøvende musikkutdanning er lokalisert i Olavskvartalet
Studiet i musikkteknologi er lokalisert i Fjordgata 1
Musikkvitenskapelige studier er lokalisert på Dragvoll
Dansestudiet i regi av RFF er lokalisert i Idrettbygget på
Dragvoll
Institutt for kunst- og medievitenskap ble invitert inn i
arbeidet med mulighetsstudien:
Instituttet som er organisert i 3 seksjoner for henholdsvis kunsthistorie, film- og mediefag samt drama og
teater, er lokalisert på Dragvoll.
Det er knyttet forbehold til Institutt for kunst- og medievitenskap da de samlede konsekvensene for en utflytting fra Dragvoll-miljøet og inkorporering i KAM ikke er
utredet i sin helhet.
Studentersamfundet i Trondheim er knyttet opp som
samarbeidende part for KAM i rapporten. Studentersamfundet er lokalisert i Høyskolebakken og planlegger
utvidelse med nybygg i samme område og ser KAM
som en gunstig samspillspartner i forbindelse med sambruk av infrastruktur, lokaler og fagmiljø.
Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi er forespurt
om det vil være aktuelt å inkorporere Institutt for
produktdesign i KAM, men IVT ønsker å opprettholde
instituttets nåværende lokalisering på Gløshaugenplatået.

ORGANISASJONS-STRUKTUR
Mulighetsstudien har fokus på å beskrive faglige og
campus/byplanmessige aspekter ved KAM, men tar
ikke stilling til organisatoriske forhold. Dette innebærer
at alle parter oppretteholder enhetsstruktur og organisasjonsform som pr i dag. Dersom det er hensiktsmessig
vil en eventuell omorganisering tas opp til vurdering på
et senere tidspunkt.
DELTAGERE I ARBEIDET OG PROSESS
Mulighetsstudien er utarbeidet av en arbeidsgruppe
bestående av:
AB-fakultetet:
Fredrik Shetelig, prodekan AB
(leder arbeidet med KAM)
Per Ivar Maudal, styreleder AB-fakultetet
Gaute Ovesen, tidligere seksjonssjef AB
Lars Aalberg, seksjonssjef AB
Jon Arne Mogstad, instituttleder KiT
Erik Sigvaldsen, kontorsjef KiT
Ole Jørgen Bryn, 1.amanuensis AB (prosjektutvikler
mulighetsstudie)
Markus Schwai, 1.amanuensis AB(prosjektutvikler
byplanstudie)
HF-fakultetet:
Kathrine Skretting, dekan HF
Trine Knutsen, instituttleder Institutt for musikk
Erik Hagtun, kontorsjef, Institutt for musikk
Anne Marit Myrstad, instituttleder IKM
Ivar Østerlie, fakultetsdirektør HF
Trond Einar Garmo, kontorsjef IKM
Studentersamfundet:
Erling G. Kjelstrup, tidl. leder
Mari Normann, tidl leder
Trond Skjefstad, finansstyret

Arbeidet med rapporten har vært delt opp i følgende
delprosesser:
- Arbeidet ble formelt startet med bestillingsbrevet fra
rektor NTNU 28.03.2011.
- Helhet for rapporten med alle deltagere i arbeidsgruppen
- Arealoppsett og kvantifisering ihht internhusleiepr
sjektet utført av: Ivar Østerlie, Trond Einar Garmo, Erik
Hagtun, Erik Sigvaldsen, Gaute Ovesen, Lars Aalberg
og Fredrik Shetelig med støtte fra Lise Sagdahl, ca
pusprosjektet NTNU.
- Arkitektfaglige utredninger utført ved AB-fakultetet:
- Lokaliseringsstudier: 1.amanuensis Markus Scwai, 		
og stud ark. Andreas Brunvoll
- Mulighetsstudie Høgskolebakken: 1.amanuensis Ole
Jørgen Bryn og stud.ark Erik Ege
- Utredninger utført lokalt ved de enkelte institutt og
fakultet, samt Studentersamfundet.
- Forankringsprosesser og dialog med Trondheim
Kommune. 5 møter
- Forankringsprosesser og dialog med fagmiljøene.

VIDERE PROSESS:
- NTNU’s tilslutning til prinsippene for KAM
- Rapportering til KD
- KD bestiller videre utredning/prosjektutvikling i regi av
Statsbygg el.l
- Inkludering av KAM i områdeplan for Gløshaugenområdet
- Regulering av området i samarbeid med Trondheim
Kommune
- Akkvisisjon/oppkjøp av nødvendige tomter
PÅ SIKT: Internasjonal arkitektkonkurranse

NTNU/KAM Mulighetsstudie
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1910: Hovedbygget v/Bredo Greve som representativ front og Gløshaugen campus organisert
som åpent tilgjengelig romlig sytem med utendørs
møteplasser. Separert fra byen “på høyden”.
Ill: Olaf Nordhagens plan for utvidelse på Gløshaugen,
1920

1960-tallet: Sentralbyggene v/Karl Grevstad, som
et effektivt lukket system med “flystripa” som en
indre møteplass.
ill: snittmodell fra “NTNU 2030” v/Ole Jørgen Bryn
og Plantegning sentralbyggene 2.etasje

1968: Dragvoll v/Henning Larsen. Universitetet
lokalisert i det grønne fullstendig separert fra byen.
Stor vekstoptimisme. Strukturalisme som metafor
for byen med interne gater som møteplasser.
ill: originalkonsept for full utbygging v/Henning Larsen.
Faktisk utbygget bygningsmasse er inntegnet med sort.

1996: Realfagbygget v/Narud-Stokke-Wiig.
Kompakt introvert bygningsmasse på lik linje med
sentralbyggene, men med økt fokus på kvalitet for
interne møteplasser.
Ill: plantegning 3. etasje

1995: St.Olavs Hospital basert på Niels Torps
konkurransevinner “RiT-lækkert”. Konsept med
sterkt fokus på integrasjon. Kvartalsbaserte sentre
integrerer sykehuset med byvevet og “akademisk
etasje” binder universitetsfunksjonene sammen i
tett kontakt med sykehusfunksjoner. Pasienten i
fokus.

3

Trender i campusutvikling
“The changing relationship between the campus – both
academic and corporate – and the city is transforming urban realities. Worldwide, universities and their
host cities are evolving into “knowledge cities”. University and corporate campuses thereby not only take
on a central role for the cultural, economic and social
development of the city, they are also establishing themselves as laboratories for a new Denkkultur.”
Prof. Kerstin Hoeger, NTNU: “Campus and the City”,
2007 s.13
Internasjonale trender
Kunnskapssynet er i utvikling - fokuset er dreiet bort
fra pensumbasert undervisning til å realisere læringen i
studenten basert bl.a på problembasert læring, interaksjon og “treshold-concept”. Kunstneriske skapende fag
verdsettes på lik linje med teknologiske fag, noe som
også reflekteres i NTNU’s “strategi 2012-2020 Kunnskap for en bedre verden”. Nye fagdisipliner dannes i
tverrfaglighet og konvergens, noe som flere universiteter legger til rette for, bl.a MIT med Stata-center og California Institute of Telecommunications and Information
Technology med Cal(IT)2, der teknologiske disipliner
er samlokalisert med kunstnere og filosofer. Det satses
på samhandlig med eksterne partnere i innovasjon,
forskning og utdanning og det etableres inkubatorer
og innovasjonssentre. Byens mandfoldige kultur anses
som en viktig samhandlingsarena til den grad at perifert
lokaliserte universitet enten relokaliseres inn i byene
igjen, eller at campusene fortettes med byfunksjoner.

Mies van der Rohes utsagn: “Architecture is the will
of an epoch translated into space” er gyldig for både
campus- og byplanlegging. Omgivelsene gir oss
rammebetingelser for hvordan vi lever og utvikler oss.
Dette gjelder rom, struktur, program og urban kontekst.
I NTNU’s utvikling kan man avlese relativt konsist hvilke
verdisyn som har ligget til grunn for campusutfomingen i
ulike epoker, og hvordan dette preger virksomheten.
På motstående side er det summarisk listet opp de viktigste skiftene i undeliggende verditenking for NTNU’s
campusutforming opp gjennom historien.
Dette sammenfaller med hvordan samfunnet har forholdt seg til kunnskap og hvordan universitetet utvikler
og fomidler kunnskapen.
Ved etableringen av NTH ble det lagt vekt på en sterk
representativitet og en tydelig domeneavgrensning
ved utforming, symbolbruk og lokalisering. Lay-out for
høgskoleområdet fulgte de rådende internasjonale
mønstrene for campusorganisering med utgangspunkt
i Thomas Jeffersons banebrytende campusdesign for
University of Virginia fra 1825. “An University should not
be a house, but a village”. De ulike fagene holder hus i
separate bygninger underordnet et parklignende romsystem der campusplenen er den sentrale møteplassen.
Modernismen skiftet fokus mot en positivistisk produksjonsrasjonalitet. Sentralbyggenes introverte neglisjering av uterommene konsentrerer all interaksjon i
korridorsystemet langs “flystripa”. Den strengt rasjonelle
og symmetriske planløsningen skulle man tro ville gitt et
effektivt bevegelsesmønster, men når man beveger seg
i bygningene er det problematisk å velge riktig mellom
NTNU/KAM Mulighetsstudie

høyre og venstre eller å finne riktig etasje. Kunnskapen
produseres og utveksles internt i det cellebaserte lukkede romsystemet. Uformell faglig utveksling og møte
mellom ulike fagdisipliner er ikke vektlagt.
Dragvoll representerer et radikalt nytt skifte: en sterk
vekstoptimisme preget den internasjonale trenden i å
flytte alle store institusjoner ut av byene og vi fikk de
såkalte “Greenfield”-campusene på 60- og 70-tallet.
Basert på grunnleggende prinsipper fra strukturalismen er bygningskomplekset organisert i et repetitivt
“by-system” der teknisk infrastruktur er integrert i det
geometriske systemet. Med byen som metafor for en
kompleks kulturutveksling- og utvikling skal den romlige
organiseringen med overdekkede “gater” stimulere til
uformell utveksling og er en slags forløper til St.Olavs
kvartalstruktur.
Realfagbygget har en tilsvarende rasjonalitet som Sentralbyggene, men er modifisert ved et kvalitativ bedret
fokus på interne fellessoner og møteplasser.
St.Olavs hospital representerer et nytt vesentlig skifte
i underlagstenkingen. Med “pasienten i sentrum” og
integrasjonen av sykehus og universitet i tillegg til byintegrering representerer st.Olavs hospital en verditenking der interaksjon, utveksling og integrering står i
sentrum.
KAM-prosjektet vil videreutvikle dette underlaget med
mål om:
BYINTEGRERING, TVERRFAGLIGHET OG
TRANSPARENS.

Trender i campusutvikling
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Involverte parter:
Nå-situasjon og muligheter ved realisering av KAM

Olavskvartalet

Partene i KAM: nå-situasjon, historikk, styrker, svakheter og muligheter i KAM:
Fakultet for arkitektur og billedkunst
/ KiT, Kunstakademiet i Trondheim, Industribygget
/ Arkitektur, ByGløshaugen
Institutt for Musikk:
/ Utøvende musikk
/ Musikkvitenskap
/ Musikkteknologi
/ Dansevitenskap
Institutt for kunst og medievitenskap, Dragvoll
/Seksjon for drama og teater
/Seksjon for film- og bildemedier
/Seksjon for kunsthistorie
Studentersamfundet
Universitetsbiblioteket

Industribygget
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J
Musikkteknologi
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Studentersamfundet

(YJOP[LJ[\YL
Gløshaugen

AB-fakukltetet

Dragvoll

Musikkvitenskap
Dansevitenskap 4\
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J
Drama & Teater(Y
( [HU
UK
K
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4L
KH
Film- & Billedmedier

Underlaget for dette kapitlet er gjennomført i regi av
masterkurset AAR4500 “Arkitektonisk formgiving,
komplekse program” ved fakultet for arkitektur og billedkunst. Som en del av researcharbeidet som ble gjort
under utviklingen av studentprosjektene, ble det foretatt
befaring ved alle involverte institutt i KAM-prosjektet for
å få direkte input på mangler, behov, nødvendig infrastruktur og program.
Delkapitlene er skrevet med bidrag fra de spesifikke
fagmiljøene, Studentersamfundet og Universitetsbiblioteket. Den samlede vurderingen er skrevet på grunnlag
av workshopen “KAM kickoff” og møter med Trondheim
Kommune.

Samlet vurdering:
/ Hviklet samlet utbytte får partene i KAM?
/ Hviklet samlet utbytte får NTNU av KAM?
/ Hviklet samlet utbytte får Trondheim av KAM?

The academic situation today

Partene i KAM flyttes til Høgskolebakken
NTNU/KAM Mulighetsstudie
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Kort historikk
Kunstskolen i Trondheim ble startet like etter den annen
verdenskrig av lokale kunstnere som så behovet for en
profesjonell kunstutdannelse i byen. I 1979 kom skolen
inn i høyskolesystemet og fra 1987 ble Kunstskolen i
Trondheim et statlig kunstakademi.
Kunstakademiet i Trondheim (KIT) ble fra 1996
innlemmet i Norges teknisk naturvitenskaplige
universitet (NTNU) som en del av fakultet for arkitektur
og billedkunst.

BILLEDKUNST
www.kit.ntnu.no
www.ntnu.no/ab
01 | Fakultet for arkitektur og billedkunst,
Institutt for billedkunst/ Kunstakademiet i
Trondheim (KiT)
Lokalisering: Innherredsveien 7,
Industribygget
Dagens nettoareal: 7249kvm
Eie/leie: Leier lokaler av Northbridge Eiendom
A/S
Antall studenter: 75
Antall ansatte: 16
Funksjoner for samspill i KAM: gallerier,
verksteder, seminarrom, lydstudio, filmstudio,
fotostudio, fotolaboratorium, digital print, lakkboks, snekkerverksted, metallverksted, bibliotek,
kantine, redigeringsrom video.

Identitet / forskning /utdanning
Kunstakademiet i Trondheim har alltid vært kjent for
en åpen og eksperimenterende holdning – blant annet
var KIT det første kunstakademiet i Norden som kunne
tilby utdanning i nye medier gjennom etableringen av
Intermediaavdelingen. KIT var også tidlig ute med en
åpen avdelingsstruktur og en pedagogisk arbeidsform
på tvers av tekniske og tradisjonelle grenser.
Bachelorstudiet ved Kunstakademiet i Trondheim
strekker seg over 3 år, og danner grunnlag for de
forskjellige delene av en kunstnerisk karriere med vekt
på selvstendighet, teoretisk refleksjon, presentasjon og
utvikling av eget kunstnerskap.
Masterstudiet ved Kunstakademiet i Trondheim
strekker seg over 2 år, og gir studentene det
kunstneriske, metodiske og teoretiske verktøyet til å
arbeide innen samtidskunstfeltet. Dagens fokus på
forskning innen høyere utdanning påvirker praktisk og
kritisk refleksjon og dermed også hvordan praksis og
teori diskuteres på masternivå. Som i samtidskunstfeltet forøvrig arbeides det med alle teknikker som kan gi
kunstnerisk mening. Det faglige miljøet på akademiet er
internasjonalt, med hovedvekt på det europeiske
nettverket, deriblant norske og skandinaviske
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Utbytte ved etableringen av KAM
Allerede i dag er det etablert et felles felt med
arkitektutdanningen – Kunst og Fellesskapets Rom,
som har både kunst- og arkitektstudenter på masternivå. Dette kan utikles videre, og det er også store
muligheter for felles verksteder, som nevnt i punktet
Funksjoner for samspill i KAM. Det er også mye å vinne
med felles prosjekter, forelesning og det at studenter og
faglig ansatte blir del av en ”Kulturcampus” slik at nye
felles prosjekter lettere oppstår.
Styrker i dag
/ Adgang til store ressurser, faglig, økonomisk og
administrativt
/ Samarbeidsmuligheter
/ Den akademiske tradisjonens respekt for faglighet
/ Deltakelse i en sentral institusjon lokalt og nasjonalt 		
motvirker marginalisering
/ Store atelier til ansatte
/ Stor takhøyde og røffe lokaler, som gir stor fleksibilitet
/ Plassering i byen
Svakheter i dag
/ Størrelsen på institusjonen
/ Synliggjøring og formidling
/ Tilpasning til systemer som er laget for andre
faggrupper
/ Profilering som en del av en helhet
Fakultet for arkitektur og billedkunst er lokalisert to
forskjellige steder, noe som skaper distanse for samarbeid og mer tverrfaglighet.
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Kort historikk
Arkitektlinjen ble opprettet ved etableringen av NTH i
1910 og er landets eldste og største utdanningsinstitusjon for arkitekter og planleggere. Fakultetet har hatt
sine lokaler i Sentralbygg 1 siden relokaliseringen fra
hovedbygningen på Gløshaugen i 1960. Professor
Arne Korsmo lanserte etableringen av et “Arkitekturens
miljøsenter” i 1958 med lokalisering i Høgskolebakken.
I 1968 ble vinnerprosjektet “UFO” kåret i den nasjonale
arkitektkonkurransen “Nybygg for Arkitektavdelingen
ved Norges tekniske høgskole”, men prosjektet stoppet opp av ulike årsaker. AB-fakultetet har etter dette
gjentatte ganger lansert ulike prosjektforslag for å løse
problemene med uegnede og trange lokaler. Fakultetet
har i en periode leid eksterne lokaler i Teknobyen.

ARKITEKTUR
www.ntnu.no/ab
02 | Fakultet for arkitektur og billedkunst,
avdeling Arkitekt
Lokalisering: Sentralbygg 1,
Alfred gets vei 3, NTNU Gløshaugen
Dagens nettoareal for hele AB: 16.007 kvm
Nettoraeal ekskl KiT: 8758kvm
Eie/leie: NTNU’s lokaler, leier i tillegg eksternt
Antall studenter: 545 + 90 erfaringsbasert
Antall ansatte: 110
Funksjoner for samspill i KAM: gallerier, verksteder, laboratorier, seminarrom, auditorier, bibliotek,
kantine

Identitet / forskning / utdanning
Fakultet for arkitektur og billedkunst er alene i Norge om
å gi universitetsutdanning innenfor arkitektur og billedkunst. Fakultetet tilbyr studier innen arkitektur, billedkunst, fysisk planlegging, eiendomsutvikling og forvaltning, samt byøkologisk planlegging. Fakultetets faglige
profil baserer seg på en helhetlig syntese mellom kunst,
teknologi og samfunn.
Fakultet består i dag av følgende institutt:
/ Institutt for billedkunst – kunstakademiet i Trondheim
/ Institutt for byggekunst, form og farge
/ Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
/ Institutt for byggekunst, historie og teknologi
/ Institutt for byforming og planlegging
Fakultetets forskning er internasjonalt orientert og er
kjennetegnet ved faglig bredde, tverrfaglig tilnærming
og spisskompetanse på utvalgte områder. FME-senteret
Zero Emission Buildings er forankret ved fakultetet og
er internasjonalt ledende innenfor bærekraftig arkitektur.
Arkitektonisk og kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeide (AoK) er likestilt med forskning (FoU) som
grunnlag for virksomheten ved fakultetet.
Utbytte ved etableringen av KAM
På fakultetsnivå vil fagmiljøet konsentreres og “defragmenteres”. En tyngre tverrfaglig forankring med flere
skapende estetiske fagmiljø vil gi styrke fakultetets
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egenart og integritet, noe som igjen danner plattform
for et tyngre teknologisk samarbeide (forutsatt at fysisk
nærhet til det teknologiske miljøet på Gløshaugen
opprettholdes). Samspill med andre sterke praktisk-estetiske fagmiljø vil styrke og utvikle fagenes metodiske
tilnærmingsmåter og utvikle egnede forsknings-metodikker, -former og -indikatorer innen skapende fag.
Mer egnede lokaler gir mulighet for bedret samhandling
internt, med andre fagmiljø og med byen.
Høyere grad av synlighet og kontakt med byen vil gjøre
fakultetet i stand til å spille en rolle som regionalt kompetansesenter for arkitektur, planlegging og billedkunst
på lik linje med Design og Arkitektur-senteret i Oslo.
KAM vil således kunne realisere nasjonale målsettinger
om “life long learning” i samarbeide med Kunnskapsbyen Trondheim.
Styrker i dag
Tegnesaler og kunstneratelier med gode romhøyder.
Fysisk nærhet til det teknologiske miljøet ved NTNU.
Langsiktig oppbygging av avanserte verksteder (dog
med begrenset areal) for tettere innovasjonssamarbeide
med byggeindustrien.
Svakheter i dag
De ulike instituttene og de ansatte er spredt, noe som
medfører lite interaksjon på tvers av faggrupper. KiT er
fremdeles i begrenset grad interert i fakultetet.
Fakultetet er så og si usynlig for eksterne relasjoner
og dårlig romlig logistikk gjør det svært vanskelig å
orientere seg.
Mangel på tegnesalsarealer gjør at fakultetet må leie
eksternt. Som en følge av den låste arealsituasjonen
og at undervisningen er romkrevende har fakultetet
ingen ekspansjonsmulighet for økt antall studieplasser,
og derfor ikke reagere på hverken generell vekst eller
bransjespesifikke behov.
Mangel på utstillingsarealer/gallerier for utadrettet formidling og intern faglig utveksling.
Det arkitektoniske kvalitetsnivået på dagens lokaler
(estetisk/romlig/organisatorisk) står i grell kontrast til
kvalitetsnivået som undervises og forventes av studentene.
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Institutt for musikk (IM) er lokalisert på Dragvoll og i
Trondheim sentrum. Instituttet holder til på 6 forskjellige
lokaliteter, 2 på Dragvoll og 4 i og rundt Olavskvartalet.
Kort historikk
Institutt for musikk ble opprettet i 2002 ved en sammenslåing av Musikkvitenskapelig institutt og Musikkonservatoriet i Trondheim. Musikkvitenskapelig institutt
ble opprettet i 1962 som en del av Norges Lærerhøgskole. Musikkonservatoriet har sitt opphav i Trondhjems
musikskole som ble opprettet i 1911. Denne private musikkskolen ble i 1973 delt opp i Trondheim kommunale
musikkskole og Trøndelag musikkonservatorium. Etter et
kort opphold i Høgskolen i Sør-Trøndelag ble konservatoriet, nå under navnet Musikkonservatoriet i Trondheim,
innlemmet i NTNU ved oppstarten i 1996.

INSTITUTT FOR MUSIKK
www.ntnu.no/musikk
03 | Musikkonservatoriet
Lokalisering: Olavskvartalet
04 | Musikkvitenskap
Lokalisering: Dragvoll
05 | Musikkteknologi
Lokalisering: Fjordgata 1
06 | Dansevitenskap
Lokalisering: Idrettsbygget NTNU, Dragvoll
Dagens nettoareal: 7800 kvm
Eie/leie: IM bebor lokaler eid av NTNU,
Studentsamskipnaden, Olavshallen, Koteng,
KLP og Fjordgata 1 Invest.
Antall studenter: ca 450
Antall ansatte: 55 i fast stilling
Funksjoner for samspill i KAM: utvalgte
øverom og ensemblerom, samt konsertarenaer,
kantine, bibliotek, vrimleareal

Identitet / forskning / utdanning
IM utdanner et bredt spekter av musikkarbeidere, også
innen dansefeltet. IM har fire forskjellige studieområder
som har noen fellestrekk, men der vektleggingen av
disse varier etter studienes egenart. Fagområdene er
Utøvende musikk, Musikkvitenskap. Musikkteknologi og
Dansevitenskap. IM har både vitenskapelig og kunstnerisk aktivitet innen disse fire områdene. Forskning og
kunstnerisk virksomhet ved IM er mangfoldig og omfatter
musikkteknologi, musikk- og danseteori, musikk- og dansehistorie, etnomusikologi, etnokoreologi, komposisjon,
skapende og utøvende musikk. Disse fagfelt krysser ofte
hverandre og det ligger store muligheter i et styrket samspill mellom det utøvende og det vitenskapelige ved IM.
Utbytte ved etableringen av KAM
IM kan være med på å utvikle vitenskapelig og
kunstnerisk samhandling i samspill med KAM kammeratene. En etablering av KAM innebærer muligheter for
tverrfaglig samarbeid mellom de ulike kunstområdene
ved NTNU. Fra i dag å ha en noe bortgjemte posisjon
i Olavskvartalet, kan IM gjennom KAM-prosjektet bidra
til å fronte NTNUs kunstmiljøer ved å skape en felles
arena der vi sammen vil framstår som en stor og viktig
kulturaktør i byen. KAM vil også gi IM en intern
NTNU/KAM Mulighetsstudie

samlokalisering, samt gi instituttets aktivitet sårt tiltrengt
plass i mer hensiktsmessige lokaler enn vi har i dag.
Styrker i dag
Instituttets studier innen utøvende musikk, er i dag
samlokalisert sammen med Trondheim kulturskole og
Trondheim symfoniorkester i Olavskvartalet. Dette innebærer en del sambruk av undervisningsrom og
konsertsaler, og gir kort vei for lærere som har tilsettinger på tvers av institusjonene. Lokaliseringen i byens
sentrum gir nærhet til byens øvrige konsertarenaer og
publikum.
Svakheter i dag
Institutt for musikk har med dagens lokaliseringer for
dårlig plass til aktiviteten. I Olavskvartalet er
aktiviteten utvidet betydelig siden innflyttingen i 1989 og
de suppleringer som er gjort med tilstøtende leieforhold
fungerer tildels lite tilfredsstillende. Instituttets lokaler
tilfredsstiller dessuten i liten grad dagens faglige krav til
teknisk standard. Lærere og studenter har til dels dårlige
arbeidsforhold når det kommer til luftkvalitet, akustikk
mm. Instituttet har mange lokaler som er utilgjengelige
for rullestolbrukere, og interne transportveier går delvis
utendørs, over fortauskanter og brolegging. Både undervisnings- og konsertaktiviteten ved IM medfører utstrakt
behov for flytting av instrumenter og annet utstyr.
Forholdene for å få flyttet utstyr ut og inn, samt opp og
ned, er tildels veldig vanskelige. Et av husene er sågar
uten heis. Det er tungvint, upraktisk og lite rasjonelt å
drive et institutt med leieforhold hos 6 forskjellige
huseiere. Avstanden mellom Dragvoll og Olavskvartalet
vanskeliggjør tiltak på tvers av studieprogrammene og
fører til unødvendig reisetid for studenter og personale.
Det var videre en forutsetning for sammenslåingen i
2002 at avdelingene på sikt ble samlokalisert. Sammenlignet med andre musikkutdanningsinstitusjoner er standarden på lokalene IM har i dag er en negativ faktor for
IMs omdømme. Dårlige klimatekniske forhold i lokalene
skaper problemer for instrumentvedlikeholdet og slitne
instrument skaper ytterligere negativt omdømme.
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Skisse fra Nils Boberg, som illustrerer ønsket infrastruktur for
teaterlokaliteter ved et evt. nybygg for instituttet.

INSTITUTT FOR KUNST OG MEDIEVITENSKAP
www.ntnu.no/ikm/om
07 |Kunst og Medievitenskap,
Det Humanistiske Fakultet
Lokalisering: NTNU Dragvoll
Bygg 8, Nivå 3 og 4
7491 Trondheim
Dagens nettoareal: 1807 kvm
Eie/leie: En del av NTNU Dragvoll
Antall studenter: 765
Antall ansatte: 35
Funksjoner for samspill i KAM: Instituttets
funksjoner som vil kunne inngå i samspill med
andre miljøer i KAM er først og fremst scener
(black box), øvingslokaler, studiofaciliteter (lyd og
bilde/redigering), verksteder og visningsrom/kino.
Dette fordrer selvsagt at kapasitet, differensierte
brukerbehov, lokalisering og infrastruktur for
sambruk ivaretas, og en felles stab for
forvaltningen av noe av dette vil være aktuelt.

Kort historikk
Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) har en historie tilbake til 1972, da det ble gitt et tilbud i teatervitenskap ved daværende Lærerhøgskolen. Allerede 1974
ble tilbudet utvidet til å omfatte dramapedagogikk, teater
og film, og i 1978 ble Institutt for drama, film og teater
dannet. Ved etableringen av medievitenskap i løpet av
1980-tallet og kunsthistorie fra 1997, ble Institutt for
kunst- og medievitenskap til. Instituttets historie er en
historie om spesialisering og ekspansjon, og instituttet
omfatter i dag tre fagseksjoner (drama/teater, film og bildemedier, kunsthistorie) og forvalter fem studieprogrammer med tilbud opp til doktorgrad. Instituttet har hatt en
omflakkende tilværelse før det fikk plass på campus
Dragvoll i 1993. Instituttet har gjennomlevd sterk økning
i antall studenter og ansatte, ikke minst etter innflyttingen på Dragvoll og med etableringen av
medievitenskap og kunsthistorie. Dette har skjedd
innenfor de samme fysiske rammene som instituttet
hadde på 90-tallet, noe spesielt den praktiske
undervisningen lider under i dag.

gjennom en større nærhet til kunstinstitusjonene som
samarbeidspartnere. Utvikling av nye studietilbud
og utadvendte prosjekter i samvirke mellom instituttets
fag, og fag som arkitektur, utøvende musikk og kunstakademiets fag, er et åpenbart potensiale, og vil kunne
bidra til større nærhet til arbeidslivet under studiene.
Sambruk av verksteder og studiofaciliteter med andre
parter i KAM er ønskelig og mulig. Utvikling av felles
teknisk stab på enkelte områder vil være ønskelig. På
forskningssiden vil instituttet kunne være en viktig link
mellom sterke HF-fag som vi har opparbeidet relasjoner
til og det kunstfaglige miljøet under KAM.

Identitet / forskning / utdanning
Instituttet underviser og forsker innenfor kunst- og kulturfeltet med primært fokus på film, fjernsyn, fotografi,
teater og billedkunst. Fagmiljøet preges av interesse
for populærkulturelle fenomener og for kunstuttrykk
anvendt i sosiale og pedagogiske sammenhenger - ved
siden av studier av den etablerte kunstens kulturelle
betydning og framvekst. To av programmene, film- og
videoproduksjon samt drama og teater, er praktisk-teoretiske, og IKM har sterk praktisk forankring og innretning. Instituttet utgjør en sentral del av HF-fakultetets
praktisk-estetiske profil både i undervisning og forskning. Instituttet har nylig utpekt satsningsområder for
forskning på tvers av disiplinfagene.

Svakheter i dag
IKMs mangel på arealer og oppdatert teknologi er
instituttets store hemsko – i tillegg til dagens fysiske
spredning av fagpersonalet. Spesielt rundt teaterproduksjon kunne de logistiske løsningene vært bedre;
lager, verksted, tranport og rigging tilfredstiller ikke alle
HMS-krav. Nødvendige øvingssaler og gruppearbeidsplasser mangler. Undervisningen i film/video hemmes
av mangel på dedikerte datasaler, lager for filmutstyr
etc., og vi mangler en helt nødvendig kino – en ressurs
for de fleste kunstfag i KAM. Det er også behov for mer
spesialiserte visningsrom for stillbilder.

Styrker i dag
Institituttet er velorganisert med fagmiljø som evner
å forholde seg til nødvendig omstilling. Vitenskapelig,
kunstfaglig og på den teknisk- administrative siden rommer IKM høy kompetanse. De ansatte har omfattende
nettverk nasjonalt og internasjonalt. Studenttallene på
de aller fleste programmene viser et fagmiljø med høy
attraktivitet.

Utbytte ved etableringen av KAM
KAM vil, gjennom sin plassering og faglige omfatning, gi
nye muligheter for synliggjøring av fakultetets kunstfaglige profil, gjennom formidling av studentarbeider og
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Kort historikk
Studentersamfundet i Trondhjem ble stiftet den 24.
september 1910, kun få dager etter at de første
studentene var imatrikulert ved Norges Tekniske
Høiskole. Uten eget tilholdssted ble Rådssalen i Hovedbygget på Gløshaugen det første samlingsstedet
for den unge foreningen, men allerede etter to år hadde
Studentersamfundet klart å skaffe nok penger til å kjøpe
et eget tilholdssted. Dette bygget var et gammelt sirkus
som lå like ved det nåværende kinosenteret i Prinsens
gate, naturlig nok kalt Cirkus. Inspirert av Cirkus og med
hjelp fra Stortinget startet byggingen av Samfundet, slik
vi kjenner det i dag, i 1927. Huset den gang ble også for
lite etter kort tid. De ytre fasadene har ikke endret seg
bortsett fra utbyggingen av vinterhagen på sørsiden på
80-tallet.

STUDENTERSAMFUNDET
www.samfundet.no
08 |Studentersamfundet
Lokalisering: Elgesetergate 1
7030 Trondheim
Dagens areal: ca. 1400 kvm i grunn areal,
5 hovedplan(36 niåver)
Eie/leie: Eier sine lokaler
Medlemmer: 9000++
Funksjoner for samspill i KAM: gallerier,
verksteder, scene, øvingslokale, møterom,
pauserom og administrering

Kun avbrutt av andre verdenskrig har Samfundsbygningen vært det naturlige samlingsstedet for studentene
i Trondheim, og etter 76 år og uttallige oppussinger
har mye endret seg. All aktiviteten på Huset har krevd
og krever mye plass. Den første komitéen som planla
utbygging kom i 1957, og nå i nyere tid etter nesten 50
år, har Samfundet tatt til orde for å bygge ut på fengselstomta. I 2007 var fengselstomten ryddet og spaden
klar for å settes i jorden, grunnet at finansieringen fra
NTNU den gang ble innstilt av Kulturdepartementet, ble
byggingen kansellert.
Identitet
Studentersamfundet i Trondhjem er en organisasjon for
studenter i Trondheim, og eies og drives av sine over
9000 medlemmer. Samfundet er Trondheims største
kulturinstitusjon og drives på frivillig basis. Formålsparagrafen sier at ”Studentersamfundet skal være det
naturlige samlingsstedet for studenter i Trondhjem”.
Samfundet huser konserter, ulike kulturarrangementer,
utallige barer, kafé og restauranter. Lengste tradisjonen
er Samfundsmøtene, viet til debatt om politikk og
aktuelle spørsmål, eller til underholdning og moro. Samfundet har også tre av Trondheims beste konsertscener.

NTNU/KAM Mulighetsstudie

I tillegg arrangeres Norges største kulturfestivalen UKA
og verdens største internasjonale tematiske studentfestival ISFiT under Studentersamfundets paraply annethvert år. Studentmediene i Trondheim Under Dusken,
Student-TV og Radio Revolt er en del av Samfundet.
Utbytte ved etableringen av KAM
Å skape sterkere bånd til udanninger som ligner på
Samfundets kjerneaktiviteter, alt fra musikk og teknologi, teater, fotokunst og lignende. Det å kunne anvende
lokaler som står ubrukte, skaper muligheter og tilrettelegger for frivillige på Samfundet. KAM åpner muligheten for at studenter kan utfolde seg på flere arenaer.
KAM kan anvende lokaler som Samfundet disponerer
når driften tillater det.
Miljøene vil vokse på hverandre og synergieffekten som
dannes av etableringen, sørger for at både frivillige kan
utvikle seg og studentene får bedre utdanningsgrunnlag. Samfundet fortsetter å være en manifestasjon på
det å være student og symbolet bygningen har i dag,
fortsetter å vokse.
Styrker i dag
Plassering i Elgesetergate, synlighet
Samfundet som et viktig ikon i bybildet
Aktiv politisk i Trondheim
Aktivitet i hele Trondheim
Historisk og vernet bygning
Alle fasiliteter er på samme plass
Svakheter i dag
For lite øvingslokaler, må øve i trappene
For lite kontorarealer,
Dårlig logistikk mellom rom på huset
Frivillige som kan gjøre litt som de vill
Teknisk vanskelig hus
Slitne trappeløp og ganglokaler
Kompleks organisasjonsstruktur
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Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital. Foto: Ole Tolstad/NTNU

NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
www.ntnu.no/ub
09 |Bibliotek for Arkitekt og Bygg
Lokalisering: Gløshaugen
Arealandel Arkitekt: 625m2 (netto)
10 |Bibliotek for KiT
Lokalisering: Industribygget
Areal: 265m2 (netto)
11 |Bibliotek for Institutt for musikk
Lokalisering: Olavskvartalet
Areal: 225m2 (netto)
12 |Bibliotek for IKM
Lokalisering: Dragvoll
Arealandel IKM: ca 300m2 (netto)
Eie/leie: NTNU + leid i Olavskvartalet og Industribygget
Antall ansatte:
Funksjoner for samspill i KAM: bok-, note- og mediesamlinger, tjenestetilbud for studenter og ansatte,
studiestøtte, it-støtte, samlingspunkt

Noen internasjonale tendenser:
- studentene bruker bibliotekene i økende grad og etterspør gode lærings- og studiemiljø også der. Varierte
arbeids- og leseplasser og gode gruppe- og kollokvierom er viktig.
- tjenestetilbud til studentene tenkes i en større sammenheng – funksjoner som bibliotek, studiestøtte, multimedielab, it-støtte, og kafé kan plasseres i nærheten
av hverandre og utgjøre en form for «one-stop-shop»
for støttetjenester til studenter. Biblioteket kan være et
samlingspunkt som også knytter seg til andre fellesfunksjoner.
- bibliotekene endres fra å ha hovedvekt på boksamlingene til å legge mere vekt på å dekke varierte studentbehov når det gjelder læring og refleksjon. Det handler
om å endre og differensiere bruken av bibliotekarealet
og tilby andre og nye tjenester . Fleksibilitet er et stikkord.
- god tilgjengelighet, gjerne åpent 24/7 med grader av
selvbetjening.
KAM-biblioteket:
Arealene må være synlige, åpne og lett tilgjengelige
– også for offentligheten. Biblioteket skal eksponere
kunnskap - det må synes utenfra hva som foregår inne.
KAM blir et «Urban campus», et vindu for NTNU ut i
byen og en del av bylivet. Biblioteket kan fungere som
en slags »inngang til fagene» - lett å se, lett å finne, lett
å komme til. Mye læring foregår i dag i mere uformelle
former. Biblioteket vil være et sted for studier, men også
et studentsosialt område. Biblioteklokalene må avspeile
studentenes varierte måter å arbeide på, både alene og
i grupper. Lettere tilgjengelighet vil også gi mer bruk fra
byens befolkning og dermed være med å styrke NTNUs
samfunnsoppdrag.
Arelabehov:
Dagens bibliotekareal – inkludert anslått areal på biblioteket på Dragvoll som omfatter bøker til IKM-fagene
uygjør samlet ca 1500 m2
Dagens bibliotekareal dekker behovet for bøker, tidsskrifter og arbeidsplasser for ansatte og studenter.
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Vi anslår at arealbehovet i KAM-prosjektet vil være
omtrent som dagens, men mener at man i det videre
arbeid bør se på om arealet kan brukes på en annen
måte enn i dag – f.eks: færre bøker – flere studentarbeidsplasser.
Fagområdene som skal inn i dette biblioteket er i stor
grad fremdeles bokfag, det vil si at det er snakk om til
dels store boksamlinger. E-bøker er på vei inn, men det
er usikkert hvor raskt utviklingen vil gå og vi må fortsatt
regne med en viss tilvekst av trykte bøker, noter og film.
Mulig arealgevinst ved sammenslåing av bibliotekene
er uviss og trenger nærmere analyse bl.a. av overlapp
i boksamlingene. Overføring av bøker til magasin må
også vurderes.
Samarbeidsgevinster:
Ansatte og studenter får tilgang til større og bredere
litteratursamlinger – noe som kan berike det tverrfaglige samarbeidet. Biblioteket kan presentere litteratur
innenfor beslektede fagområder på nye måter og bli en
tverrfaglig møteplass kanskje spesielt for studentene.
Biblioteket får styrket kompetansen gjennom å samle
sitt eget personale.
Alt i alt tror vi et slikt bibliotek har stort potensiale og vil
bidra til å styrke KAM-prosjektet.
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Hvilket samlet utbytte får partene i KAM?
Faglig utvikling
Bortsett fra den helt åpenbare effekten av å samle
fragmenterte fagmiljø i egnede lokaler, forventes KAM å
stimulere til faglig utvikling. Partene i KAM representerer unike fagmiljø med hver sin egenart, der flere miljø
opererer på høyt internasjonalt nivå. Felles for fagmiljøene er at aktiviteten har sitt utspring i praktisk-estetisk
skapende virksomhet. Allerede pr i dag er det etablert
tverrfaglig samarbeide om enn i begrenset mengde.
KAM-prosjektet gir defor forventninger om at partene
vil stimulere hverandre til økt faglig utvikling; parallelt,
tverrfaglig og konvergerende mot nye fagområder.
På undervisningssiden vil utvikling av pedagogikk og
fagdidaktikk få et bredere underlag for refleksjon og
utvikling. På forskningsiden vil det aktuelle spørsmålet:
“hva vil de si å forske innen skapende/utøvende estetiske fag?” få et tyngre og bredere miljø for å gi dette
substansielle former og indikatorer. Man kan tenke seg
tverrfaglige phd-programmer for eksempel etter modell
av London Consortium. (http://www.londonconsortium.
com) I sum vil KAM kunne bidra til å styrke omdømmet
og den akademiske legitimiteten til kunstnerisk aktivitet
og således bidra til realiseringen av NTNU’s strategi for
å likestille forskning og kunstnerisk aktivitet.
Fellesarenaer for faglig samarbeide
Når man fører sammen alle spesialrom, fellesrom,
bibliotek, performative arenaer, auditorier, gallerier og
sosiale rom som kantiner og vrimlearealer til et felles
KAM-prosjekt vil det gi store muligheter for tverrfaglige
aktiviteter og utvikling av en felles kultur gjennom aktivt
faglig arbeide og sosialisering.
Konsept-programmeringen for Kunsthøgskolen i Oslo
og Bergen (v/arkitektkontoret LPO) organiserte sosiale
og praktiske fellesfunksjoner i tverrfaglige arenaer. For
KAM foreslås det som et foreløpig konsept å etablere et
sett av tilsvarende fellesskaps-noder:

- Galleri/ montasje- & eksperiment-hall/verksted
- Bibliotek/lesesaler/seminarrom
- Performative arenaer (musikk, teater, auditorier)
Montasje- & eksperimenthallen tenkes som et generelt
rom med kapasitet for produksjon, øving og visning for
alle fagområdene i KAM: fra fullskala bygningsteknologi
til musikk- og teater aksjoner. Erfaringen fra Kunsthøgskolen i Oslo er at verkstedene har utviklet seg som
tverrfaglige møtesteder der nye uttrykk og muligheter
oppstår. F.eks tekstilkunstnere som bruker 3-D printere
og skulptur-studenter som bruker bevegelses-scannere.
Serveringssteder og vrimlearealer overlapper og knytter
nodene sammen til en samlet arena for faglig produksjon og utvikling. Studentersamfundet representerer
her en viktig ressurs med serveringssteder, arenaer og
studentaktivitet. Som en “springbrett”-funksjon inn mot
kreative næringer anbefales det å etablere en inkubator
i samarbeide med innovasjonsmiljøet ved NTNU og
Trondheims kultur- og næringsliv. Mer spesialiserte
funksjoner som IKT-saler, lyd- og medie-studio, mm
tenkes også organisert med felles tilgang, men tettere
knyttet til fagområdene. Studentersamfundet ser KAM
som en god rekrutteringsarena for aktiviteter i “Huset”.
Pragmatisk samarbeide og effektiv utnyttelse av
ressurser
Samlokaliseringen i KAM vil gi en høyere utnyttelse av
felles ressurser som de allerede nevnte fellesarenaene
og de spesialiserte verkstedene/studioene/laboratoriene. Det blir viktig å utvikle robust og god logistikk
både for hver enkelt komponent og for sambruk mellom
komponentene.
Samarbeide og utnyttelse/utvikling av kompetansen i
den tekniske staben vil danne ryggraden for effektiv og
kvalitativ bruk av felles infrastruktur.
Studentersamfundet har behov for økt tilgang på
øvingslokaler for musikk. Planlegging med ukekalender
og årskalender vil gi muligheter for dekning i store deler
av døgnet og gjennom semesteret.
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Kulturarena Høyskolebakken
I tillegg til egen faglig aktivitet i KAM vil anlegget kunne
fungere som et kultur- og konferansesenter i samarbeide med Studentersamfundet, noe som øker kapasiteten for arrangementer som: ISFIT og UKA. KAM vil gi
fagmiljøene en arena for både å arrangere og tiltrekke
seg utstillinger og arrangementer som Meta.Morf.,
Nordic Sound Art, JazzVaka, Kammermusikkfestivalen,
internasjonale kunt- og arkitekturutstillinger, mm. KAM
vil bli en visningsplattform for eksamens-utstillinger,
-opptredener og- konserter.
Økt synlighet og attraktivitet
Konsentrasjonen av fagmiljø vil sannsynligvis øke
tiltrekningskraften for høykompetente fagfolk, samt
høyprofilerte internasjonale konferanser, utstillinger
og festivaler. Man bør også anta at KAM vil fremstå
som svært attraktivt for fremtidige studenter. Med økt
kapasitet for utadrettede arrangementer vil fagmiljøene
representere en vesentlig drivkraft i byens kulturliv. KAM
vil med sin tilstedeværelse som kulturarena i bybildet
bidra til NTNU’s synlighet og integrering med byen.
Risiko-aspekter
Konsentrasjonen av fagmiljøene i KAM vil kunne ha
noen sårbarhetsaspekter som bør adresseres og realitetsvurderes i det videre arbeidet.
Arkitkektur og planleggermiljøet vil kunne erfare en økt
distanse til teknologimiljøet.
Utøvende musikk vil få økt avstand til samarbeidspartnerne i Olavskvartalet; Trondheim Symfoniorkester og
Trondheim Kommunale Kulturskole.
Kunstakademiet har gode lokaler i Industribygget med
røffe og robuste arealer med god romhøyde.
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Radien i hver sirkel representerer 5 minutters gange (80m i minuttet)

Hvilket samlet utbytte får NTNU av KAM?
Campus- og bytvikling
På overordnet bynivå vil KAM bidra til et byinterert campus både i kraft av nærhet til Trondheims urbane tyngdepunkt og i kraft av en utadrettet perfomativ fagprofil.
Som bidragsyter på campusnivå vil KAM etablere en
“stepping stone” mellom st.Olavs Hospital og Gløshaugen og knytte disse to campusområdene sammen
med gangavstander innenfor et akademisk kvarter. På
bydelsnivå vil KAM bidra som utdanningsinstitusjon og
kulturleverandør i byutviklingen langs Elgesetergate.
KAM vil på denne måten etablere NTNU’s ansikt utad
i byen og representere breddeuniversitetets mangfold
med aktivitet på høyt internasjonalt nivå. Parkområdene
vil inngå som endel av aktivitetsonen for NTNU / KAM
med utedørs festivaler, fullskalabyggeri, mm. i samarbeide med Studentersamfundet.
På et pragmatisk nivå vil KAM fristille arealer på Gløshaugen og Dragvoll til andre campusformål. NTNU vll
også kunne avvikle leiekontrakter i Olavskvartalet og
Industribygget.

Faglig profil og utvikling
KAM vil bidra til å styrke omdømmet, legitimiteten og
den akademiske kredibilteten til kunstnerisk aktivitet og
således bidra til realiseringen av NTNU’s strategi for å
likestille forskning og kunstnerisk aktivitet.
Som nevnt i forrige kapittel vil en samling av et tyngre
praktisk-estetisk fagmiljø bidra til utvikling innen og på
tvers av fagdisiplinene, forskning og pedagogikk.
Med nærhet til teknologimiljøet på Gløshaugen, helsemiljøet ved DMF/st.Olavs og byens befolkning vil det
ligge til rette for faglig utvikling i krysningspunktene
estetikk, teknologi, helse og samfunn.
KAM vil også kunne spille en rolle som nasjonalt kompetansesenter for fagområdene med aktiviteter som
aktiv formidling og utdanning i et “life long learning”
perspektiv og som forskningssenter innen paraktiskestetiske fag.

Effektivisering
Utover effektiviseringen beskrevet i forrige kapittel
knyttet til effektiv drift og deling av fellesarealer vil KAM
inngå i det samlede campusfeltet Øya, Høgskolebakken, Gløshaugen. Dette innebærer at andre fagmiljø
ved NTNU vil kunne booke seg inn i fellesarealer der
det er ledig kapasitet. Kapasiteten for konferanser og
større arrangementer vil også komme hele NTNU til
gode. Et felles estetisk universitetsbibliotek vil både effektivisere biblioteket og styrke fagprofilen både internt
og eksternt.

Fristilling av arealer i sentralbyggene ved utflytting av AB-fakultetet (ill. fra 2008)
NTNU/KAM Mulighetsstudie
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Byintegrert campus er
• den delen av høyere utdanning som til en hver tid er lokalisert i sentrum av Trondheim
• konsentrasjon av forskning, høyere utdanning, studentmiljø og byliv innenfor ”gåbyen”
• et bymiljø som er attraktivt og stimulerende for ny kunnskap

1

3

Byintegrert campus skal på sikt
• fremme produksjonen av ny kunnskap i Norge
• stimulere fremragende forskning
• fremme samhandling mellom utdanning, forskning og bysamfunnet
• skape nye virksomheter ved å koble forskning og innovasjonsmiljøer
• bidra til å utdanne flere og bedre fagfolk som vil styrke norsk samfunnsliv
• sikre Trondheims status som landets mest attraktive studieby
• rekruttere flere forskere, kunnskapsformidlere og studenter fra inn- og utland

2
4
5

Fem campus i en:
1 Kalvskinnet campus
2 Høgskolebakken kulturcampus
3 Øya helsecampus
4 Gløshaugen plattået og sørområdet
5 Hesthagen teknologicampus

fra: ”Den kompaktekunnskapsbyen, Byintegrert campus i Trondheim”, Rapport fra Dialogforum for helhetlig campus- og byutvikling i Trondheim • Mai 2012

Hvilket samlet utbytte får Trondheim av KAM?
Urban campus
Trondheim kommune har i samarbeide med NTNU,
HiST, SiT, Sør-Trøndelag fylkeskommune og studentorganisasjonene, arbeidet målrettet over lang tid med å
styrke Trondheim som kunnskapsby. I rapporten “Den
kompakte kunnskapsbyen, byintegrert campus i Trondheim”, mai 2012 knyttes KAM-prosjektet til en av fem
sentrale campusområder i Trondheim: “Høgskolebakken kulturcampus”. KAM vil bidra til høyere attraktivitet
og rekruttering for studiebyen Trondheim.
Universitetets kunnskaps- og kulturproduksjon
Hovedaktivitetene i KAM vil være utdanning, forskning,
kunstnerisk produksjon og formidling. Dette innebærer at KAM vil være en produksjonsarena for kultur vel
så mye som en visningsarena. Undervisningsrettet
formidling, samt presentasjon av forskningsresultater
og eksamensarbeider innen billedkunst, musikk, teater,
arkitektur, planlegging, mm vil bli lettere tilgjengelig for
publikum. På formidlingssiden vil konsentrasjon av
visningsarenaer og styrket kontaktflate med publikum i
byen vil gi partene i KAM økt formidlingskapasitet. Som
et eksempel på dette ønsker AB-fakultetet å videreutvikle formidlingssamarbeidet med Norsk Form med mål
om etablering av et nasjonalt kompetanse- og formidlingssenter for arkitektur og planlegging.
Interaksjonsflaten mellom NTNU og byens befolkning
vil også fasilitere aktiviteter knyttet til “Livslang Læring”
med systematisk samarbeide med grunnskole, videregående skole og etterutdanning.
Bidrag i byens kulturliv
KAM vil definere et kulturelt sentrum i Kunnskapsbyen.
NTNU’s internasjonale nettverk av fagpersoner på høyt
nivå innen arkitektur, musikk, kunst, kultur vil i høyere
grad tilgjengeliggjøres for byens befolkning.
Byens fagmiljø som f.eks Trondheim Arkitektforening vil
kunne samles i KAM. Trondheim som Kunnskaps- og
Kultur-by vil bli synliggjort både til studenter, byens

befolkning, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I sum
vil KAM kunne utvikle gratis/billig kulturtilbud og kunnskap for byen.
Kultur/næring
Inkubator-funksjononer og fasilitering av entreprenørskap innenfor arkitektur, kunst og kultur vil gi Trondheim
grobunn for økt aktivitet innen kulturnæring og vil kunne
holde på kunst- og kultur-kompetanse som pr i dag
forlater byen etter endt studium. KAM vil styrke byens
tilgang på fagpersoner i kulturfeltet.
Kulturarena
Fasilitetene i KAM vil i samarbeide med Studentersamfundet kunne fungere som en kombinasjon av konferanse- og kultur-senter. Dette representerer en arena
for større arrangement i regi av fagmiljøene, NTNU,
Studentersamfundet, Trondheim Kommune eller andre
parter. Eksempelvis kan dette være: UKA, ISFIT, MetaMorf, Kammermusikkfestivalen, Kunstbiennale, Arkitekturdager, Olavsfestdager, mm
Studentersamfundet
Det er viktig å opprettholde Studentersamfundets
autonomi som et sted for alle studenter i byen. Utvidelsen av “Huset” planlegges derfor som et selvstendig
prosjekt med en arkitektonisk og funksjonell identitet
knyttet til den eksisterende bygningen.
Byutvikling Elgeseter gate
I all byutvikling representerer universitetsfunksjoner
et unikt og edelt råmateriale. På lik linje med kirker,
rådhus, sykehus, skoler og jernbanestasjoner er universitetet en samfunnsinstitusjon med en sentral rolle i
samfunnets kultur- og verdiskaping. KAM vil sammen
med campusutviklingen i Hesthagenområdet bidra til en
vitalisering av bydelen både kvalitativt og kvantitativt.
Området blir levende i større deler av døgnet med et
stort antall ansatte, gjester og studenter som vil bruke
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Elgeseter som sitt nærområde. Det ligger godt til rette
for et bærekraftig reisemønster med et godt utviklet
kollektivtilbud langs Elgesetergate. Bystyret og fylkestinget har i miljøpakkens fase 2, vedtatt å prioritere
omfattende mijøtiltak for Elegesetergate som et ledd i
byutviklingen for området.
Parkområdene
Høyskoleparken og parkområdet ned mot Elgesetergate
er verdifulle grøntdrag i bydelen for byens befolkning.
Bruksintensiteten er relativt lav i dag selv om parken
er lett tilgjengelig og synlig. KAM ønsker å bidra til en
omprogrammering av hvordan parken brukes ved å
benytte området som utendørs lærings- og formidlingsarena. Arkitektstudentene har i en ti-års periode bygget
fullskala eksperimenter i disse parkområdene i samarbeide med Studentersamfundet og Trondheim Kommune. Med billedkunstnere, musikere, teaterfolk og ulike
medieaktører vil parken kunne utvikles som en attraktiv
møteplass mellom studenter og byens befolkning.

Utdrag fra “Kommuneplan for kulturarenaer 2012 2024, stautsdukument, 1.august, 2012, s 53:”
“Det foreligger også planer om utvidelse av Studentersamfundet, og å samle NTNUs kunst, arkitekt-, og
musikkmiljøer samt drama/teater i Høgskolebakken
(KAM-prosjektet). I KAM-prosjektet inngår planer om
galleri, scene, filmsaler, konsertarena og bibliotek. Det
vil føre til at NTNU i langt større grad vil kunne fylle sitt
samfunnsoppdrag som formidler til fagmiljøene og ikke
minst byen. Studentersamfundet forhandler med NTNU
om salg av Fengselstomta, for å kunne realisere et
nybygg innenfor rimelig kort tid. Utbyggingen for NTNUs
KAM-miljøer ligger lengre fram i tid, men planlegges
parallelt for å få til en samlet ”Kulturarena Høgskolebakken”.”
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Forankring

Utvikling av idé om samlokalisering i KAM og
behovs- og mulighetsbeskrivelse
- “Campusutvikling NTNU, rapport fra arbeidsgruppe C;
Kunst, Arkitektur, Musikk og Museum”, 13.oktober 2006.
Rapporten inngikk som underlag i NTNU’s campusutviklingsprosjekt. KAM lanseres med lokalisering i, eller i
nærheten av Midtbyen.
- “Campusutvikling NTNU - Samlokalisering av Fakultet
for arkitektur og billedkunst med Institutt for musikk,
mulighetsstudie på Fengselstomta”, rev 21.03.2007.
Vedlegg til “Rapport fra prosjektet campusutvikling
NTNU”, 27.04.2007.
- “Campusutvikling NTNU – Kulturarena Høyskolebakken: Presisering av behov for kunstfaglige miljø og
konkretisering av prosjekt KAM; nytt hus for Kunst, Arkitektur og Musikk”, 18.08.2008. Notat til rektor utviklet i
samarbeid mellom AB-fakultetet og Institutt for musikk.
- Arbeidsgruppe for utvikling av KAM med deltagere fra
AB-fakultetet, KiT, Institutt for Musikk, Institutt for kunstog medievitenskap og Studentersamfundet. Etablert
mars 2011. Arbeidsgruppen har utviklet verdigrunnlag,
beskrevet fagmiljøenes behov kvalitativt og kvantitativt,
samt utviklet program for arealbehov ihht internhusleieprosjektets normer og prinsipper.
- “KAM-KickOff”, 12.10.2011: workshop med deltagere
fra fagmiljøene, NTNU’s stab for eiendomsforvaltning,
Studentersamfundet og Trondheim Kommune. Utvikling av modeller for fellesfunksjoner i KAM til nytte for:
fagmiljøene, NTNU og byen.
NTNU/KAM Mulighetsstudie

Idéutvikling av ulike løsningsmodeller for KAM/
Høgskolebakken i regi av undervisning
- Masterkurs i arkitektur høst 2011 har utviklet syv alternative konsepter for KAM
- Eksperter i Team landsbyen “Samspill i byggprosjektering” har våren 2012 utarbeidet fire rapporter om
transformasjon av Statsarkivbygningen til læringssenter
for KAM.
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Forankring av KAM i NTNU’s campusutviklingsprosjekt
- Styremøte NTNU, 11.05.2007, S-sak 33/07 “Campusutvikling NTNU – tiltaksplan og mulig minimumsløsning”. KAM er ikke inkludert.
- Styremøte NTNU, 12.06.2008, S-sak 47/08 “Revisjon av NTNUs campusplan – behov for laboratorier
og magasinarealer”. En begrenset versjon av KAM er
inkludert.
- Rapport og Planer,“Blåboka”: KAM er beskrevet i Blåboka i kapittel for Campusprosjekter fra og med 2008
og frem til i dag. KAM ligger på listen over resterende
prosjekter utenfor rammen og som ikke er diskutert med
KD.
- Styremøte NTNU, 06.05.2010, S-sak 29/10 “Campusutvikling NTNU - status og videre arbeid med campusprosjektene”. Vedtak for listen over NTNU’s campusutviklingsprosjekter. KAM er beskrevet og ligger på listen
over resterende prosjekter utenfor rammen og som ikke
er diskutert med KD.
- Bestilling av “Mulighetsstudie for KAM-prosjektet” fra
rektor NTNU, 28.03.2011
- Styremøte NTNU, 08.06.2011: S-sak 28/11 “Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet – Grensen –
Hovedbygget”. Vedtak for rektors fullmakter til å inngå
prosesser for overtagelse av Fengselstomta og Statsarkivet.
Forankring og utvikling med Trondheim Kommune
- Trondheim Kommune etablerte “Dialogforum for
helhetlig campus- og byutvikling” i april 2010. Dialogforumet er et nettverk på administrativt nivå mellom
TK, NTNU, HiST, SiT, fylkeskommunen, Studentersamfundet, StudiebyEN og studentenes representanter i
Studentrådet. Dialogforum samarbeider for å realisere
ønsket campus- og byutvikling. KAM-prosjektet er ved
flere anledninger presentert og diskutert i dialogforumet,
senest i møte 02.02.2012.
- Med impuls fra dialogforumet arrangerte Trondheim
Kommune to workshoper med intensjon om å sette fart
i en samspillsprosess for utvikling av området langs

Høyskolebakken, med et spesielt fokus på å løsne den
fastlåste situasjonen knyttet til realisering av Studentersamfundets utvidelse. Alle parter i dialogforumet var
representert på høyt stillingsnivå med tillegg av bred
deltagelse fra studentorganisasjonene. Prosessledelse
i regi av Gehl Arkitekter, Danmark.
- Workshop Høyskolebakken 1, 08.12.2010
- Workshop Høyskolebakken 2, 18.02.2011
Gjennom prosessen kom det opp fem løsningsmodeller, som ble beskrevet i rapporten. I oppfølgingen har
det blitt jobbet med forslaget som innebærer nybygg
Samfundet og KAM-prosjektet
- “Arbeidsgruppe Samfundet og Høgskolebakken”
ble etablert på initiativ fra dialogforumets plangruppe.
Arbeidsgruppens sammensetning: Snorre Glørstad
TK leder, Anne Reinton TK, Erling Kjeldstrup og Trond
Skjefstad Samfundet, Knut Solberg SiT, Christian
Brødreskift HiST, Inge Fottland og Fredrik Shetelig
NTNU. Arbeidsgruppens oppgave har vært å koordinere
og utvikle prosjektene Studentersamfundets utvidelse
og KAM i samråd med TK og øvrige parter. Oppstartsmøte 01.09.2011. Foreløpig fire møter frem t.o.m.
05.06.2012.
- Intensiv møteserie i jan/feb 2012 med byplanavklaringer for KAM v/Fredrik Shetelig NTNU med parter i
Trondheim Kommune: Snorre Glørstad TK, Anne Reinton Kunnskapsbyen, Kari Elisabeth Paulsen Byplankontoret, Gunnar Houen Byantikvar, Ulrika Walin rådgiver
i Rådmannens fagstab for Kunst & Kultur og CharlesEdmond Francois TK.
KAM er beskrevet i følgende dokumenter fra
Trondheim Kommune
- “Den kompakte Kunnskapsbyen, Byintegrert campus i
Trondheim” (Rapport fra Dialogforum for helhetlig campus- og byutvikling i Trondheim, mai 2012)
- Høringsutkast for “Kommunedelplan for Kulturarenaer,
2012-2024”
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Forankring i fagmiljø
Fakultet for Arkitektur og Billedkunst:
- KAM-prosjektet er presentert og diskutert i en rekke
allmøter, ledermøter og instituttmøter.
- Studenter har medvirket til utvikling av prosjektet
gjennom undervisningsprosjekt og direkte leveranser til
mulighetsstudien.
- Fakultetsstyret for Arkitektur og Billedkunst har hatt
saken til orientering ved flere anledninger. Styret stiller
seg bak KAM-prosjektet med vedtak i møte 16.02.2012,
S-sak 02/12
- I AB-fakultetets strategidokument for 2011-2020 er
KAM-prosjektet prioritert som ett av syv overordnede
mål med veivalget: “Vi skal videreføre arbeidet med
KAM; samlokalisering med HF og Studentersamfundet,
gitt i mandat fra rektor ved NTNU, med mål om realisering innenfor strategiperioden.”
Det Humanistiske Fakultet
- KAM-prosjektet er presentert og diskutert i ledermøtet
ved HF, samt instituttmøte for Kunst- & medievitenskap.
- Samlokalisering av Institutt for musikk (IM) var en
langsiktig forutsetning for instituttsammenslåingen i
2002.
- Lokalisering har siden den gang jevnlig vært agenda
IMs personalmøter.
- Nye lokaler er et langsiktig HMS-tiltak for IM
Forankring med Studentersamfundet
- Deltagelse med representanter i følgende arbeidsgrupper:
- Arbeidsgruppe for utvikling av KAM-prosjektet ihht
bestilling fra rektor NTNU, ledet av AB-fakultetet
- “Arbeidsgruppe Samfundet og Høgskolebakken” i regi
av Trondheim Kommune
- KAM-prosjektet har bidratt med utviklingsprosess
og løsningsforslag til byggeprosjektet for utvidelse av
Studentersamfundet.
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LOKALISERING: OVERORDNEDE VURDERINGER
Kollektivbuen:
Dette området er definert av gode gangavstander til
hovedtrasé for kollektivtransport. Trondheim kommune har som målsetting at 60% av all nyetablering av
arbeidsplasser skal lokaliseres innenfor kollektivbuen.
Dette definerer på samme tid byens prioriterte byfortettingsområde. KAM bør lokaliseres innenfor kollektivbuen for en bærekraftig byutvikling.
Byens urbane område pr i dag:
Dette defineres av rimelig gangavstand i forhold til midtbyen og har sammensatte urbane funksjoner. KAM bør
lokaliseres innenfor dette området for å ha god kontakt
med publikum.
Teknobuen:
Dette er utviklingskorridoren der Trondheim kommune
ønsker konsentrasjon og vekst for teknologi- og kunnskapsbaserte institusjoner og næringer.

Kalvskinnet/HiST
KAM
st. Olav
Teknobyen

Gløs/NTNU

Urban Campus:
Dette er knyttet mot samarbeidsprosjektet mellom
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
studentorganisasjonene, SiT, HiST og NTNU for utvikling av et helhetlig konsept for et byintegrert campus.
KAM inngår i “Urban Campus”.
“Akademisk kvarter”
Dette representerer gangavstander fra Gløshaugen
tilsvarende et akademisk kvarter. Innenfor området vil
det kunne oppretteholdes gode forbindelser og daglig
samarbeid. KAM bør ligge innenfor dette området for å
oppretteholde gode relasjoner med teknologimiljøet på
Gløshaugen.

6
Lokalisering
Kriterier for lokalisering av KAM:
A
B
C
D

Arealkapasitet for samlokalisering
Nærhet til publikum/urbant område
Nærhet til NTNU (teknologi og helse)
Bidrag i byutvikling

1
Nyhavna/DORA:
God arealkapasitet i et fremtidig byutviklingsområde
som vil ha publikumsdekning tidligst i løpet av en
30-års-periode. For stor avstand til Gløshaugen svekker
samarbeidsrelasjoner, spesielt mellom arkitektur/plan
og teknologi-miljø. Vil være et godt bidrag til byutvikling
i området.
2
Nedre Elvehavn/Industribygget:
KiT er lokalisert i bygget pr. i dag. For liten arealkapasitet for hele KAM. Bygget leies ut til ﬂere leietagere. God
nærhet til urbant område. For stor avstand til Gløshaugen svekker samarbeidsrelasjoner, spesielt mellom
arkitektur/plan og teknologi-miljø. Nøytralt bidrag til
byutvikling.
3
Kalvskinnet/Leutenhaven/Prinsen kino:
Området er i utvikling med andre aktører og er uaktuelt.
4
Høgskolebakken:
Tilstrekkelig arealkapasitet betinget av at hele området
ikke innebærer for stor risiko mht grunnforhold. God
nærhet både til publikum og Gløshaugen/st.Olav. Viktig
bidrag i utvikling av Elgeseterområdet. Desidert det
beste lokaliseringsalternativet.
NTNU/KAM MULIGHETSSTUDIE

5
Hesthagen:
Begrenset arealkapasitet på grunn av andre aktuelle
prosjekter i området. For tilstrekkelig kapasitet bør
evt. TEAB-tomta vurderes. Ligger i utkanten av publikumsområdet, men Elgeseter er i utvikling og vil kunne
regnes som tettere urbanisert i en 20-års periode. God
nærhet til Gløshaugen/st.Olav. Vil kunne være et viktig
bidrag i byutvikling.
6
Gløshaugen/fortetting
Har ikke kapasitet til et samlet KAM-prosjekt med
mindre eksisterende bygninger saneres. Vil innebære
å splitte opp partene og en redeﬁnering av prosjektet.
Vil også oppta kapasitet for andre mulige utviklingsprosjekt for NTNU. Har lav grad av publikumskontakt, noe
som ekskluderer utadrettet kulturaktivitet. Lite bidrag til
byutvikling.
7
Gløshaugen sørområdet
Har god kapasitet og lav risiko mht. grunnforhold og
antikvariske hensyn. Ligger utenfor publikumsområdet
og vil være uaktuelt for musikk, billedkunst og teatermiljøene. God nærhet til Gløshaugen. Nøytralt bidrag i
byutvikling.
8
Marienborg:
Har kapasitet, men er i utvikling med andre prosjekt.
Ligger utenfor publikumsområdet. Har god nærhet til
st.Olav, men ligger rett utenfor “akademisk kvarter” i
forhold til Gløshaugen. Vil bidra til utvikling av Marienborg som bydel.
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Områdeavgrensning for mulighetsstudien ihht avtale med Inge Fottland.
Underlagskart fra NTNU-styresak 08.06.2011: S-sak 28/11 “Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet - Grensen - Hovebygget”
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Mulighetsstudie Høgskolebakken
Arealkapasitet
Mulighetsstudien for Høgskolebakken er gjennomført
med følgende metodiske tilnærminger:
Arealbehov:
Kapasitetsvurderingen er gjennomført før endelig
arealberegning i internhusleieprosjektet er blitt definert.
Det er derfor generert opp “arbeidstall” på grunnlag av
metodikk og normer i internhusleieprosjektet, men som
i etterkant må harmonisereres på et mer detaljert nivå
i videreutvikling av prosjektet. Arbeidstallene har tatt
utgangspunkt i et moderat vekstscenario. Kunstakademiet er inkorporert i arealene for AB-fakultetet som
helhet.
Arealene inkluderer: arbeidsplasser for studenter og
ansatte inkl støtteareal, spesialrom, fellesarealer og
bibliotek. Brutto/netto-faktor på 1,65 ihht Statsbygg sine
normer for nybygg.
AB-fakultetet:			
IM					
IKM				
Bibliotek				
SUM				
brutto/netto: 1,65 gir bruttoareal

16.000
6.000
3.800
1.500
27.300
45.045

Justerte arealberegninger viser et høyere arealbehov
enn tidligere beregnet. Dette resulterer i at arealbehovet vist over tilsvarer nullvekstscenarioet.
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Undersøkelsesområde:
Det er i denne studien undersøkt kapasitet og utbyggingsmuligheter i et større område enn definert av
Fengselstomta, Statsarkivet og Grensen. Hensikten
med dette knytter seg til to aspekt: tidligere vurderinger
peker på begrenset arealkapasitet målt mot antatt behov, og et utvidet undersøkelsesområde gir en fleksibilitet og elastisitet i forhold til konseptuell organisering av
universitetsfunksjoner i området.
Inndeling i mindre utbyggingsområder:
Delområdenes størrelse og avgrensning knytter seg til
en vurdering av eksisterende egenskaper som: eiendomsgrenser, bebygget/ubebygget, enhetlig karakter
og enhetlig antikvarisk verdi. Områdenes avgrensning
er ikke å anse som byggelinjer, men som en definisjon
av et byggeområde med enhetlig byggehøyde. Det må
påregnes noe reduksjon i arealkapasitet ved en mer
detaljert bearbeiding for lysinnslipp, mm.
Konservativ beregning av utbyggingsvolum:
Det er lagt opp til begrensede byggehøyder for hele
KAM-området ut fra en helhetsvudering av tilpasningsbehov til antivarisk verdifull bygningsmasse og områdets generelle kontekst.
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1

ELGESETERGATE + UTBYGGING I PARK

2

HØGSKOLEPARKEN LANGS KLÆBUVEIEN

3

HØGSKOLEBAKKEN
Fellestrekk for alle alternativene:
Utbyggingskapasitet: ca 45.000m2
Studentersamfundets utvidelse er integrert
Fengselstomta, Statsarkivet og Vollan gård inngår i utbyggingen.
Bygninger med høy antikvarisk verdi bevares og integreres i
prosjektet.

4
HØGSKOLEBAKKEN, NEDRE GRENSEN ÅPEN

5
KLOSTERGATA + ELVEBRINK

3

KEN

Alternative utbyggingsområder og konsepter for KAM

1

Prosjekt: Ingrid Marie Martinsen og Jon Danielsen Aahus stud.ark.

1: ELGESETERGATE + UTBYGGING I PARK
Bebyggelsen konsentreres i nedre del av parken mot
Elgesetergate og struktureres med front mot Elegesetergate og langs nedre del av Høgskolebakken. Parken
fungerer kombinert som offentlig park og programmert
utendørs campus.
Vurdering: konseptet etablerer en konsentrert campussituasjon som vil kunne berike Elgesetergate, men
baserer seg på utbygging i randsonen av offentlig park.
Dette er kontroversielt og må i tilfelle basere seg på
utadrettede publikumsfunksjoner som kommer almenheten til nytte.
2: HØGSKOLEPARKEN LANGS KLÆBUVEIEN
Bebyggelsen konsentreres i øvre del av parken mot
Elgesetergate og struktureres med front mot Klæbuveien og nedre del av Høgskolebakken. Utadrettede
funksjoner legges delvis nedgravet i parken. Nedre del
av Grensen bebygges.
Vurdering: bebyggelsen ligger i en del av Høgskoleparken som er fredet av riksantikvaren og regnes som
uaktuelt. Konseptet må eventuelt ses i sammenheng
med vesentlig fortetting langs Elgeseter-korridoren.

3

5

Prosjekt: Olav Fåsetbru Kildal og Kaja Kittang Kvande stud.ark.

Illustrasjon: Erik Ege stud.ark.

3: HØGSKOLEBAKKEN
Bebyggelsen struktureres med hovedinnganger langs
Høgskolebakken, adkomst for varetransport fra Klostergata/Christian Frederiks gate. Park- og grøntområder beholdes intakt. Hele parkdraget aktiveres som
utendørs campus i kombinasjon med offentlig park.
Forutsetter sanering av hovedparten av bebyggelsen
i Grensen. Bebyggelsen i Grensen gir god nærhet til
Gløshaugenplattået.
Vurdering: Konseptet regnes som det mest aktuelle av
alternativene og utdypes videre; grønstruktur ivaretas, det knytter seg til forslag til endring av arealbruk i
kommende kommuneplan-rullering, og binder sammen
Gløshaugen med st.Olav til et helhetlig campusområde.
De vesentligste risikoaspektene knytter seg til mulighet
for kvikkleire i hele området og antikvariske interesser
knyttet til bebyggelsen i Grensen.

5: KLOSTERGATA + ELVEBRINK
Bebyggelsen struktureres med henvendelser langs
Klostergata og elvebrinken bebygges. Nedre del av
Grensen bebygges, mens hovedparten av eksisterende
eldre bebyggelse bevares.
Vurdering: bebyggelse på og i elvebrinken kan være
interessant forutsatt at det er gjennomførbart mht
geoteknikk/kvikkleire. Bebyggelsen bør i tilfelle tilpasses
i høyere grad til landskap og eksisterende bebyggelse
enn vist studie.

4: HØGSKOLEBAKKEN, NEDRE GRENSEN ÅPEN
Bebyggelsen struktureres som i alternativ 3, langs
Høgskolebakken, men nedre del av Grensen holdes
ubebygget for å gi oppsluttende rom til Vollan gård. Felles utadrettede funksjoner legges under bakken i parken
som samlingspunkt for KAM og byens befolkning.
Vurdering: bygging av kulturfunksjoner i parken har
mange muligheter, men er kontroversiell (se alt 1). Å
beholde nedre del av Grensen ubebygget vil være en
uaktuell lav grad av utnyttelse i området.

Konklusjon:
En strukturering av bebyggelsen langs Høgskolebakken
som vist i alternativ 3, ivaretar best grøntstruktur og offentlig tilgjengelige parkområder. Mulighetsstudien viser
en arealkapasitet på ca 45.000m2. Dette representerer
dagens arealbehov for partene i KAM tatt i betrakting at
kapasiteten reduseres ved mer detaljerte vurderinger.
For et utvidet arealbehov/ekspansjon anbefales det å
vurdere:
- elvbrinken (alt 5)
- vestsiden av Elgesetergate (alt 1 og 2)
- utadrettede kulturfunksjoner i randsonen av parken
langs Elgesetergate som samarbeidsprosjekt med
Trondheim kommune (alt 1)
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Prioriterte utbyggingsområder for KAM
A

STUDENTERSAMFUNDET

Tomta og bygget eies i dag av Studentersamfunnet.
Samfunnet selger deler av fengselstomta (se B) til NTNU
for å kunne realisere eget utvidelsesbehov. Studentersamfundets behov for ny vareadkomst planlegges
løst i samarbeid med KAM i ny gjennomkjøring mellom
klostergata og Høgskolebakken, mellom felt A og B.
Grensesettingen i dette forslaget er basert på Arkitektkontoret Eggen’s forslag til ny regulering.
Verneinterresser:
Grunnforhold:
Eiendomsforhold:
Planprosesser:
		

B

klasse A, svært høy antikvarisk verdi
Gode
Studentersamfunnet
Reguleringsplan under arbeid for “Samfundets”
utvidelse i sammenheng med felt B

FENGSELSTOMTA		

1360 m

2

Tomteareal på fengselstomta er avhengig av hvor mye
Samfundet trenger til sitt nybygg på felt A. Nødvendig
varehåndtering mellom A og B er ikke med i arealberegningen. Tomtas umidelbare nærhet til og synergi med
Samfundet, gjør denne tomta meget egnet til KAM.
Verneinterresser:
Grunnforhold:
Eiendomsforhold:
Planprosesser:
		

C

730 m

2

Verneinterresser:
Oppsluttende for Statsarkivets front.
Grunnforhold:
Mulighet for kvikkleire
Eiendomsforhold:
Statsbygg
Planprosesser:
Ingen pågående. Tidl. skisseprosjekt for Domstolsadministrasjonen, fremtidige planer for omstrukturering av veisystem.

STATSARKIVET

		
			

Tomt
Vernet del
Nybygg

Verneinterresser:
Klasse C, antikvarisk verdi
Grunnforhold:
Mulighet for kvikkleire
Eiendomsforhold:
Trondheim kommune / NTNU
Planprosesser:
Inngår i reguleringsplan forslag for studentboliger
i Grensen. I rulleringen av kommuneplanens arealdel foreslås området
omdefinert fra grøntområde til byggeområde.

VOLLAN GÅRD

450 m2

Vollan gård har høy antikvarisk verdi. Lite ombygging er
mulig/ønskelig. Egner seg derfor best til kontorer feks.
PHD studieplasser eller administrasjon. Ingen nybygg
rundt Vollan gård.
Verneinterresser:
Grunnforhold:
Eiendomsforhold:
Planprosesser:

klasse B, høy antikvarisk verdi
Ingen nybygg, mulighet for kvikkleire
Trondheim kommune bygning / Statsbygg tomt
Ingen pågående

NEDRE DEL AV GRENSEN

2760 m2

Området er vurdert egnet for utbyggelse i forbindelse
med aktivisering av Høgskolebakken / KAM. Eksisterende bygningsmasse forutsettes transformert/sanert,
tomtene inngår i arealet.

Hagen skal fungere oppsluttende for Stasarkivets
frontbygning mot Høgskolebakken. Bygningens front
skal fremstå som frittliggende. Kommunens ønske om
offentlig forbindelse mellom Klostergata og Høgskolebakken blir ivaretatt enten mellom B og C eller mellom C og
D.

D

Verneinterresser:
Frontbygning klasse B, høy antikvarisk verdi.
Grunnforhold:
Mulighet for kvikkleire
Eiendomsforhold:
Statsbygg tomt og bygning
Planprosesser:
Ingen pågående. Tidl. skisseprosjekt for Domstolsadministrasjonen, fremtidige planer for omstrukturering av veisystem.

F

Trær mot høgskolebakken er fredet
Mulighet for kvikkleire mot nordøstre hjørne
Studentersamfundet (forutsatt solgt til NTNU)
Reguleringsplan under arbeid for “Samfundets”
utvidelse i sammenheng med felt A

STATSARKIVETS HAGE

H

E

1750 m
330 m2
1420 m2
2

Verneinterresser:
Enkeltbygning har klasse C, antikvarisk verdi
Grunnforhold:
Mulighet for kvikkleire
Eiendomsforhold:
Trondheim kommune / NTNU / Privat
Planprosesser:
Enkeltbygning inngår i reguleringsplan forslag
for studentboliger i Grensen. I rulleringen av kommuneplanens arealdel
foreslås området omdefinert fra grøntområde til byggeområde.

G

TINGVALLAGÅRDEN		

800 m2

Bygningen har høy antikvarisk verdi og er eid av NTNU.
Bygningen skal rehabiliteres og ny bruk er nødvendig.
Noe tilbyggsareal er mulig. Det eksisterende bygget
anses som viktig å bevare for KAM. Tilliggende bygning
forutsettes transformert/sanert.

Verneinterresser:
Tingvallagården: klasse B, høy antikvarisk verdi
		
Bygning ved siden av: klasse C, antikvarisk verdi
Grunnforhold:
Mulighet for kvikkleire
Eiendomsforhold:
NTNU
Planprosesser:
Inngår i reguleringsplan forslag for studentboliger
i Grensen. I rulleringen av kommuneplanens arealdel foreslås området
omdefinert fra grøntområde til byggeområde.

Statsarkivets frontbygning mot Høgskolebakken har
høy antikvarisk verdi og vil egne seg for utstillinger og
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GRENSEN			

2

lignende som ikke krever omfattende ombygging. Bakre
arkivdel er ikke vernet. Denne delen forutsettes revet.

2980 m

Eksisterende begyggelse forutsettes transformert/sanert.

I

ØVRE DEL AV GRENSEN

1190m

2

Grensen er en naturlig avgrensing av Høgskoleparken
øst for Høgskolebakken. Eksisterende bebyggelse forutsettes transformert/sanert. Begrenset byggehøyde for å
bevare utsynet fra Gløshaugenplattået.
Verneinterresser:
Klasse C, antikvarisk verdi
Grunnforhold:
Mulighet for kvikkleire
Eiendomsforhold:
NTNU / Privat.
Planprosesser:
Inngår i reguleringsplan forslag for studentboliger
i Grensen. I rulleringen av kommuneplanens arealdel foreslås området
omdefinert fra grøntområde til byggeområde.

J

TRAFOSTASJONEN

K

HØGSKOLEPARKEN 1

L

HØGSKOLEPARKEN 2

Den gamle trafostationen eies av Samfundet og er
vernet. Vil få nye muligheter for utadrettet bruk ved utviklingen av Kulturcampus i nedre del av høgskoleparken
Øvre del av denne parken er viktig som fellesarena i
etaleringen av kultur campus i forbindelse med utviklingen av KAM
Nedre del av denne parken (mot Elgeseter gate) har 		
tidligere vært kirkegård og bevares mest mulig som den
framstår i dag Som Høyskoleparken 1 er denne viktig for
kulturcampus tanken.

Generelt:

- Arealer viser byggbart fotavtrykk pr felt.
- Klassifiseringer for verneinteresser refererer til byantikvarens kart.
- Trerekkene på begge sider av hele Høgskolebakkens
forløp er fredet av Riksantikvaren. Dette berører så og si
alle felter.
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Utbyggingskapasitet i området
Generelt:
- Utadrettede fellesfunksjoner legges med henvendelse
ut mot Høgskolebakken og parkområdene
- Adkomst drift/vareleveranse organiseres med
innkjøring fra hovedveisystem til interne driftsarealer
- Parken betraktes som et utendørs fellesområde for
universitetet, Studentersamfundet og byens befolkning.
Tilrettelegges for utendørsarrangement.
- Bygninger med høy og svært høy antikvarisk verdi
bevares og inkorporeres i KAM.
- Byggehøyder er beregnet konservativt tilpasset kontekst og vernehensyn.
- Arealberegningene viser tomtenes fotavtrykk multiplisert med antall etasjer. Det må påregnes en viss
reduksjon av bruttoarealet når bygningskroppene
utformes for adkomstsoner og daglysinnslipp.
- Det ikke spesifisert en innbyrdes lokalisering for de
ulike partene i KAM.
Felt A STUDENTERSAMFUNDET: I forbindelse med
utvidelsen av Samfundet på felt A planlegges resterende del av fengselstomta (B) solgt til NTNU.
Felt B FENGSELSTOMTA: Den umidelbare nærheten til Samfundet og deling av vareadkomstareal gjør
denne tomten meget aktuell for forskjellige funksjoner i
KAM. Studentersamfundet har ytret ønske om nærhet til
musikkmiljøet. Fengselstomtas del mot Høgskolebakken disponeres for utadrettede KAM arealer.
Tomteareal spesialfunksjoner
3 ets + kjeller			
Tomteareal utadrettet bruk
3 ets + kjeller (gesims Samfunnet)
Totalt KAM areal			

995 m2
3980 m2
365m2
1460 m2
5440 m2

Felt C STATSARKIVETS HAGE: Spesialfunksjoner
for KAM legges i det som i dag er Statsarkivets hage.
Det gis plass til en gangforbindelse mellom Klostergata
og Høyskolealeen etter ønske fra Trondheim kommune.
Enten mellom B-C (eksisterende trerekke) eller mellom
C-D. For å bevare vernet del av Statsarkivets kontekst
bevares hagen mot høyskolealeen.
Tomteareal			

730 m2

3 ets + kjeller (Gesims Statsarkivet)

2920 m2

Felt D STATSARKIVET: Bakre del av Statsarkivet
har tidligere fungert som arkiv, har ingen verneinterresser og forutsettes revet for å gi plass spesialfunksjoner
tilknyttet KAM. Dette arealet kan inneholde Auditorium
og, eller bibliotek med tillhørende foaye i Eksisterende
vernet bygg mot Høyskolebakken. Den vernede delen
av statsarkivet kan bli en representativ offentlig del
av KAM med utstillinger, foayearealer, utstillinger og
lignende.
Tomteareal spesial funksjoner
1420 m2
3 ets + kjeller
5680 m2
Tomteareal utadrettet bruk (vernet del) 330m2
3 ets + kjeller (eksisterende)
1320m2
Totalt KAM areal			
7000 m2
Felt E VOLLAN GÅRD har sterke verneinterresser,
den egner seg derfor til funksjoner som krever liten
ombygging. Utadrettede KAM funksjoner er naturlig.
Tomteareal eksisterende bygg
2 ets

450m2
900 m2

Felt F NEDRE DEL AV GRENSEN; parken høyskoleakken /Christian Freriks gate, Samt tilstøtende privat
eiendom egner seg til KAM. Arealer mot klæbuveien
brukes til KAM relaterte offentlige funksjoner. KAM får
en naturlig kontakt med Høyskolebakken og gode økonomiingangs forhold mot Christian Fredriks gate.
Tomteareal spesialfunksjoner
3 ets + kjeller			
Tomteareal utadrettet bruk
3 ets + kjeller
Totalt KAM areal			

Felt H GRENSEN egner seg til store verksteder og
byggehall for KAM. Feltet ligger sentralt for å binde
sammen øvrige arealer langs høyskolebakken og har
nærhet til Gløshaugen-plattået. Meget gode vareadkomsts arealer mot Christian Fredrics Gate. I tilknytning
til verksted / byggehall er det plass administrative funksjoner.
Tomteareal:			
2570 m2
3 ets + kjeller			
10280 m2
Felt I
Øvre del av Grensen egner seg til lav
bebyggelse med kontorer og undervisning. Mot Høyskoleakken legges offentlige areale tilkyttet KAM.
Tomteareal spesialfunksjoner
850 m2
2 ets + kjeller			
2550 m2
Tomteareal utadrettet bruk
340 m2
2 ets + kjeller
1020 m2
Totalt KAM areal			
3570 m2

SAMLET UTBYGGINGSKAPASITET
Spesialfunksjoner KAM		
Utadrettede funksjoner KAM

Totalt KAM		

32890 m2
11460 m2

44350 m2

1870 m2
7480 m2
890 m2
3 560 m2
11 040 m2

Felt G Tingvallagården er vernet. Tomta egner
seg til bruk som atlier eller lignende for KAM eller “professor hotel” for NTNU.
Tomteareal utadrettet bruk
3 ets (eksisterende + nybygg)
Totalt KAM areal			

800 m2
3200 m2
3200 m2
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Hensyn og risiko
NTNU’s utvidelsesområde i nord representert ved utbyggingsområdet for KAM, berører et sett av ulike
planer, fellesverdier og usikkerhetsmomenter.
I mulighetsstudien er det kartlagt følgende aspekter
som representerer vesentlige hensyn til fellesverdier i
samfunnet og risikoer for prosjektet.
/ Pågående plan- og byggeprosesser
/ Verneinteresser
/ Grunnforhold
/ Eiendomsforhold
/ Grøntstruktur
/ Transport
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Teknobuen

Underlag for regulering av Grensen til studentboliger

Konseptunderlag for Studentersamfundets utvidelse v/1.aman. Ole Jørgen Bryn, AB-fakultetet vår 2012

Kommuneplanens arealdel 2007 - 2018 (siste vedtak 30.04.09).
Utsnitt

Rådmannens nye forslag til Kommuneplanens arealdel 20122024, lagt frem i bygningsrådets møte 26.06.2012. Utsnitt

Pågående plan- og byggeprosesser
I området pågår det plan- og byggeprosesser på ulike
detaljerings- og ferdigstillingsnivå. For de aktuelle byggeområdene for KAM foreligger det i dag vedtatte planer kun på Kommuneplan-, og Kommunedelplan-nivå.
Det foreligger ingen vedtatte reguleringsplaner.
Kommunalt planarbeid
- I Kommuneplanens arealdel rullering for 2012-2024
foreslås hele Grensenområdet inkl. del av park ned mot
Vollabakken omgjort fra Grønnstruktur til Bebyggelsesområde med Sentrumsformål. Planen skal sluttbehandles i bystyret januar 2013.
- I Kommunedelplanen for Elgeseter, vedtatt 1999,
beskrives Teknobuen som konseptuell utviklingssone
for offentlig virksomhet. “Hovedgrepet i planen er både
kompakt og åpent, virksomhetsområder kan fortettes på
en kompakt måte, mens naturområder, parker og boligområder forutsettes beholdt med dagens åpne struktur.”
- Reguleringsplan for ombygging av Elgesetergate er
i arbeid som delprosjekt i Miljøpakkens gjennomføring
av trinn 2. Målet er å utvikle styrke kollektivtrafikk og
redusere barriereeffekten av Elgesetergate. Se utdrag
fra bystyrevedtak 26.04.2012
- Kunnskapsbyen Trondheim: NTNU, HiST, Studentsamskipnaden og Trondheim kommune har i flere år
samarbeidet tett om campusutvikling i Trondheim. Målet
er å styrke Trondheim som attraktiv, kreativ og ledende
kunnskapsby. I “Den kompakte Kunnskapsbyen, Byintegrert campus i Trondheim” (Rapport fra Dialogforum for
helhetlig campus- og byutvikling i Trondheim, mai 2012)
beskrives “Høgskolebakken Kulturcampus” som en av
fem sentrumsnære campusutviklingsområder. KAM
inngår som hovedkomponent i dette campusområdet i
samspill med Studentersamfundet.
- I høringsutkastet for “Kommunedelplan for Kulturarenaer, 2012-2024” er KAM spesifikt nevnt under satsingsområde 4: Kunnskapsbyen. Planen skal opp til
behandling i bystyret november 2012.

Øvrig planarbeid
- Omlegging av gatebruk for Høyskolebakken, Vollabakken og Klostergata. Problemstilling knyttet til bedret
trafikal kobling mellom Elgesetergate og Christian
Frederiks gate. Det diskuteres ny regulering med all
biltrafikk i Høgskolebakken.
- Omlegging av kollektivtrasé for bussrute 5 over Gløshaugen
- Ny fjernvarmeledning fra Nidelv bru til Gløshaugen.
Traséen vil påvirke KAM-prosjektet. KAM bør sannsynligvis tilkobles.
- Overordnet planarbeid i regi av NTNU: “Utviklingsplan
Gløshaugen” er under utvikling.
Detaljerte planer
- Grensen: NTNU har utarbeidet et reguleringsforslag
for bevaring av og utbygging av studentboliger i Grensen med HUS arkitekter AS som forslagstiller på vegne
av NTNU som tiltakshaver. Saken er utviklet i henhold til
NTNU’s styrevedtak 08.06.2011: S-sak 28/11. Planforslaget er innsendt til Trondheim Kommune 09.12.2011,
men er ikke satt i behandlingsprosess i påvente av
signal fra NTNU om området skal benyttes til campusutvikling fremfor studentboliger.
- Studentersamfundets utvidelse: Denne saken har
pågått over flere år. Prosessen fikk en avklaring ved
NTNU’s styrevedtak 08.06.2011: S-sak 28/11 der rektor
ved NTNU gis fullmakt til å inngå reelle forhandlinger
med Studentersamfundet. AB-fakultetet har på forespørsel fra NTNU vært uformell, men vesentlig bidragsyter
med løsningsforslag til underlag for reguleringsplanen.
Hensikten fra vår side er knyttet til en god arkitektonisk
løsning for et av landets viktige ikoniske bygninger og
en god fremtidig logistikk-løsning som vil betjene både
Studentersamfundets utvidelse og KAM-prosjektet.
Utredning som underlag for reguleringsplan er under
utarbeidelse av Eggen arkitekter AS på oppdrag fra Studentersamfundet i Trondhjem. Bebyggelse for KAM er
inntegnet kun som referanse. Status: Reguleringsplan
er ikke igangsatt, venter på resultat.
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- Reguleringsplaner for ny bebyggelse langs Elgesetergate (Elgesetergate 10/14 vedtatt 31.05.2001 og Elgesetergate 16-18 vedtatt 29.10.2009) legger opp til fortetting med tung bebyggelse opp til gesimshøyde c+40,
noe som gir bygninger med mellom 5 og 7 etasjer.
Anbefaling/videre arbeid
NTNU bør sikre seg handlingsrom for campusutvikling/
utvikling av KAM i området gjennom planarbeid:
- Inkorporere KAM i NTNU’s Utviklingsplan for Gløshaugen med randsoner.
- Avvikle reguleringsplanen for studentboliger i Grensen,
samt utvikle plan for midlertidige/permanente tiltak i
eksisterende bygningsmasse.
- Igangsette reguleringsplanarbeid for hele det potensielle campusområdet langs Høyskolebakken i samarbeide med Trondheim Kommune. (i sammenheng med
akkvisisjon av privateide eiendommer)
- Knytte KAM opp mot andre overordnede planer som:
Kommuneplanens samfunnsdel, Strategisk næringsplan, Helhetlig studentpolitikk, mm.
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Utsyn fra Gløshaugen v/prof. Sverre Pedersen 1947. sir Raymond Unwin, byplanekspert og æresdoktor ved NTH i 1935 beskriver
dette: “This is a grand situation!” fra “N.T.H. femti år”, Teknisk ukeblads forlag 1960, s 44. Utsynet bør ikke forringes.

Antikvarisk klassiﬁkasjon av bebyggelsen v/Byantikvaren i Trondheim

Riksantikvarens vernevedtak for Gløshaugen 1993

Riksantikvarens NB! kart over nasjonale verdier

Verneinteresser
Fellesverdier knyttet til antikvariske interesser er dokumentert ved følgende offentlige enheter:
- Fredning: Riksantikvaren har etter Kulturminneloven
fredet NTNU’s Hovedbygning, deler av Høyskoleparken,
samt hele alléen langs Høyskolebakken ved vedtak i
1993. Fredning av parken og alléen er oppsluttende til
Hovedbygningen og skal sikre Hovedbygningens synlighet og prominens i det totale bybildet. Dette innebærer
at nybygg utenfor det markerte fredede området må
innordne seg dette aspektet mht utforming og byggehøyder. Sør-Trøndelag fylkeskommune er delegert
myndighet etter Kulturminneloven.
- Riksantikvaren har kartlagt hele Gløshaugen-området
med tilliggende landskap (inkl så å si hele KAM-området
unntatt all bebyggelse i Grensen som imidlertid vurderes til å ha lokal verdi ihht byantikvar) som et område av
nasjonal historisk interesse.
- I Trondheim Kommunes temakart “Antikvarisk klassifikasjon av bebyggelsen” opereres det med fire klasser/
grader av antikvarisk verdi:
- F: Fredet av riksantikvaren: NTNU hovedbygning og landskap
- A: Svært høy antikvarisk verdi: Studentersamfundet.
- B: Høy antikvarisk verdi: Statsarkivets front
bygning, Vollan gård, Tingvallgården og Trafostasjonen i parken.
- C: Antikvarisk verdi: mesteparten av be		
byggelsen i Grensen og langs Klostergata. Ar
beiderboliger i tre fra siste halvdel av 1800-tal
let, knyttet til den tidlige industrivirksomheten i
området.
Klassene A, B og C er knyttet til faglige vurderinger av
Byantikvaren i Trondheim Kommune som kan utløse
konkrete vedtak i spesifikke plandokumenter.
Utbyggingsområdet for KAM er vist som hensynssone
for bevaring av kulturmiljø i forslag til kommuneplanens
arealdel med følgende forslag til retningslinje til sonen:
”I omåder avmerket som hensynssoner kulturmiljø
og kulturlandskap skal den kulturhistorisk verdifulle

bebyggelsen og områdenes særpregede miljø, herunder landskapsverdier, søkes bevart.” Byantikvaren
skal forelegges alle planforslag og søknader innenfor
området. Kommunen kan kreve at kulturmiljøet/landskapet dokumenteres og redegjørelse for hvordan disse
verdiene blir ivaretatt.
For spesifikke bygninger og landskap vil følgende være
førende:
- Studentersamfundets bygning er et monumentalbygg
med høy arkitektonisk og antikvarisk verdi, fredningsverdi. Bygget er ikke fredet av Riksantikvar, men har
høyeste antikvarisk verdi på Byantikvarens kart. Ny
bebyggelse skal utformes slik at monumentaliteten og
synligheten ikke svekkes.
- Statsarkivets bygning er et monumentalbygg med høy
arkitektonisk og antikvarisk verdi og skal bevares med
en god synlighet i bybildet i et åpent rom. Hagen har
kulturhistorisk verdi som oppsluttende til bygningen.
Klostergata bør utvikles som en allé, det må være plass
til gateutvidelse. Ny bebyggelse skal tilpasses i form,
materialbruk og fargevalg. Bygget er ikke fredet av
Riksantikvaren, men har nest høyest antikvarisk verdi
på Byantikvarens kart. Arkivdelen er ikke regnet som
antikvarisk viktig.
- Vollan gård har stor verdi som siste gjenværende historiske spor fra den opprinnelige eiendommen Elgeseter
(Elgisetr) opprettet før kristen tid. Selve bygningen er
i hovedsak fra første halvdel av 1800-tallet, men deler
kan være eldre. Dette har aldri vært grundig undersøkt.
Bygningen har høy antikvarisk verdi. Bygget er ikke fredet av Riksantikvaren, men har nest høyest antikvarisk
verdi på Byantikvarens kart. Bygningen bør bevares
med tilstrekkelig åpent rom rundt, slik at de historiske
sporene blir godt lesbare. Bygningen står også i en
visuell sammenheng til trehusbebyggelsen i nord. Gården er Elgeseters ”Stiftsgård”.
- Høyskolealleen har stor kulturhistorisk verdi med sine
gangveger og doble trerekker på begge sider som en
monumental oppslutning om hovedbygget. Alléens monumentale preg skal sammen med hovedbygningen ha
stor dominans i bybildet. Alléen er fredet av Riksantikvaren i sammenheng med østre fornt av HøyskoleparNTNU/KAM Mulighetsstudie

ken. Fredningslinjen går 2 meter på hver side av alléen.
- Parken vis a vis Studentersamfundet mot Elgesetergate: Dette er Trondheims eneste større klassiske
planlagte park og bør bevares. Den er ikke klassifisert
på Byantivarens kart, men inngår i grøntareal i kommuneplanen og er klassifisert som viktig på kommunens
temakart for biomangfold og naturverdier. Hvis det i det
hele tatt skal bygges på/under/i parken bør dette være
program som betjener hele byens befolkning. Helst i
byens drift og eie. Lukkede institusjons-program er helt
utelukket.
- Panorama-utsynet utover Midtbyen og fjorden sett
fra Hovedbygningen på Gløshaugen skal ivaretas. Ny
bebyggelse skal ikke blokkere dette utsynet.
For å i det hele tatt komme i posisjon til å diskutere
utbygging i områder som har verdi for fellesskapet (som
park, antikvariske områder o.l.) må det godtgjøres at
deler av prosjektet ikke kan ligge innenfor eksisterende
byggeområder for universitetet. Det vil si at mulighetene
for fortetting og omrokkering på Gløshaugen må være
gjennomgått.
Anbefaling/videre arbeid
I videre planlegging anbefales det å forholde seg til
riksantikvarens fredning og kartlegging i dialog med
Sør-Trøndelag fylkeskommune. Byantikvarens klassifiseringer A og B bør også være førende, mens
samfunnsnytten i å utvikle NTNU’s campus som et by
integrert universitet bør vurderes som viktigere enn
bevaring av bygningene i Grensenområdet med klassifisering C.
Konsept for KAM bør drøftes med Byantikvaren, SørTrøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren.
Antikvarisk ekspertise bør vurderes tilført prosjektet.
Fortettingspotensialet på Gløshaugen må utredes i
forhold til andre campusutviklingsprosjekt og kvalitative
mål for KAM-prosjektet.
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Kartlegging av Kvikkleireforekomster i forprosjekt Kvikkleire

Grunnforhold
På NVE’s kart over kvikkleireforekomster er det registrert en stor forekomst av potensielt problematisk
sprøbruddsmateriale (kvikkleire) i Bakklandetområdet.
Området inngår i erosjonsproblematikken for elvebrinken langs Nidelven. Forekomsten er klassifisert med
høyeste faregrad. Kanten på området berører hele
interesseområdet fra Fengselstomta, Statsarkivet,
Vollangård og opp gjennom hele Grensen-området.
Faregraden er satt såpass høyt på grunn av mengden og konsekvensomfanget hvis det skulle utløses
ras. Byggeaktivitet i området er utfordrende, men er
foreløpig ikke vurdert som umulig dersom det utvises
aktsomhet i planlegging og utførelse. Kommunen leder
et felles utredningsprosjekt om grunnforhold i området,
der NTNU deltar. Prosjektet vil være ferdig om et år og
forventes å gi svar på utbyggingsmulighetene i området,
samt hvilke sikringstiltak som eventuelt må iverksettes før bygging kan finne sted. Eksisterende kunnskap
er kartlagt i et eget forprosjekt. Prøveboringene og
analysene som allerede er utført for kvikkleiresonen er
ikke tilstrekkelige til å konkludere presist om risikoen
for de aktuelle områdene langs Høyskolebakken. Det
forutsettes i denne rapporten at utbygging er mulig ved
å gjennomføre spesielle tiltak for fundamentering, felles
sikringstiltak og ved å utvise aktsomhet i byggeprosessen.

Anbefaling/videre arbeid
Området for KAM-prosjektet prioriteres i det videre
arbeidet med felles grunnundersøkelser.

NTNU/KAM Mulighetsstudie
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Eiendomskart

Eiendomsforhold
Området har en blandet eiendoms-struktur, men hovedparten av arealene er i offentlig eie:
- NTNU eier mesteparten av bygninger og eiendommer
i Grensen, samt en av eiendommene langs elvebrinken
ved Klostergata.
- Statsbygg eier Statsarkivets eiendom og bygning,
samt eiendommen for Vollan gård
- Trondheim Kommune eier store deler av Høgskoleparken, hele parken ned mot Elgesetergate, alle veiarealer,
deler av Grensen, eiendommer og en bygning langs
elvebrinken, samt bygningen Vollan gård.
Øvrige eiendommer er eid av samskipnader, stiftelser
og private:
- Studentersamfundet eier sin egen bygning og eiendom, fengselstomta og bygning med eiendom for
trafostasjonen i Høgskoleparken.
- SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) eier tre bygninger langs elvebrinken i Klostergata
- Christian L. Schives legat for kunst eier flere eiendommer langs elvebrinken i Klostergata
- 3 mindre eiendommer/bygninger i Grensenområdet er
i privat eie. En bygning langs elvebrinken i Klostergata
er i privat eie.

Anbefaling/videre arbeid
Det anbefales at NTNU sikrer seg aktuelle eiendommer
i området for utvikling av en bynær campus:
- Oppfølging av NTNU styrevedtak S-sak 28/11 pkt 1,2
og 3 der rektor får fullmakter med hensikt å overta eiendommene Fengselstomta og Statsarkivet.
- Omgjøring av det samme styrevedtakets pkt 4 og 5
slik at NTNU beholder eiendommene i Grensen-området, men endrer formål fra studentboliger til universitetsformål (KAM).
- Starte oppkjøp av de tre resterende privateide eiendommene i Grensen.
- Starte oppkjøp av resterende eiendommer i Grensen
eid av Trondheim Kommune, evt inngå avtale om leie
av eiendommer.
- Vurdere oppkjøp/leie av Vollan gård.(eiendommen
har begrenset arealkapasitet, men inngår i en samlet
helhet).
- Vurdere systematisk oppkjøp av øvrige aktuelle eiendommer langs Klostergata.
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Grøntstruktur
KAM-konseptet forholder seg til den overordnede
grønnstrukturen. De åpne parkområdene representerer
en vesentlig ressurs som uformelle sosiale arenaer der
aktiviteter knyttet til universitetet. Bebyggelsen i campusområdet vises i denne mulighetsstudien organisert
i forhold til parkområdene. Innganger til publikumsrettede funksjoner knyttes til parkene som offentlig rom. I
tillegg vises det potensielle bygningsmessige inngrep
i parkområdene som vil kunne forsterke parkene som
kulturarena. En videreføring av slike ideer må eventuelt skje med Trondheim Kommune som aktiv partner.
Grønnstrukturens betydning er nedfelt i følgende dokumenter:
- Riksantikvarens fredningsvedtak av 1993 (nevnt under
verneinteresser)
- Kommuneplanens arealdel (nevnt under Pågående
plan- og byggeprosesser)
- Trondheim Kommunes temakart for naturmangfold
klassifiserer parkområdene i området som naturtype B
viktig (regionalt). Klassifiseringen knytter seg til Naturmangfoldloven som gir underlag for hvordan naturmangfold skal vektlegges, avveid mot andre samfunnsinteresser, på tvers av øvrig lovverk. Parkene i området
ble definert i Sverre Pedersens byplan fra 1914 og representerer både kvalitativt og kulturhistorisk de eneste
store sammenhengende parkområdene i sentrale områder av Trondheim. Friske store trær er verneverdige og
skal ha god synlighet i åpent rom. I parken mot Elgesetergate finnes rester av en gammel kirkegård. Dette har
kun kulturhistorisk verdi ettersom fredningstiden som
kirkegård er utløpt.
- I “Delrapport: Byform” til Kommunedelplanen for Elgeseter fra 1999 beskrives bl.a. parkmessige kvaliteter
som må tas vare på i utvikling av Elgeseterområdet.
Anbefaling/videre arbeid:
- Utbyggingsbehovet for KAM/campusutvikling i området knytter seg til definerte byggeområder ihht offentlig
planer uten å gripe inn i parkområder.
- Utvikling av parkområdene som campus- og bydelspark etableres som samarbeidsprosjekt mellom NTNU
og Trondheim Kommune.
Ill: Nina Eide Holtan
NTNU/KAM Mulighetsstudie
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Transport
Prosjektet kan realiseres innenfor dagens trafikksystem
og er ikke avhengig av utbygging av ny infrastruktur. Det
er imidlertid viktig at nye trafikkløsninger i området i tilstrekkelig grad tar hensyn til og omfatter gode forbindelser i KAM og til St.Olavs Hospital, Elgeseter-området og
Gløshaugen. En vesentlig komponent i dette bildet kan
være bedret trafikal kobling mellom Elgesetergate og
Christian Frederiks gate. Det er imidlertid ikke tatt stilling til dette aspektet i denne mulighetsstudien ettersom
problemstillingen ligger utenfor KAM-prosjektets mandat
og kapasitet. Allikevel er det etterstrebet robuste utbyggingsmønstre som ikke gjør seg avhengig av fremtidige
endringer av trafikksystem. Enkelte delaspekter forventes å være førende for transport uansett systemløsning:
- KAM vil ligge direkte tilknyttet fylkesveier/hovedtrafikksystemet. Dette innebærer at logistikk/varetransport
må løses på egen grunn uten rygging over fortau/gangveg. Personsikkerhet mht sikt og myke trafikanter må
ivaretas.
- Det vil bli stilt restriktive krav til bilparkering.
- Det forventes at det etableres nok sykkelparkering på
egen grunn.
- Trondheim Kommune har antydet at det etableres en
ganglinje som krysser Fengselstomta/Statsarkivtomta
som forbinder Høgskolevegen og Klostergata. Anbefaling/videre arbeid:
- KAM-prosjektet inkorporeres som komponent i planarbeidet med gatebruksplanen for Elgesetergate.
- Når overordnet trafikksystem for sammenheng mellom
Elgesetergate og Christian Frederiks gate planlegges
bør parkområdenes kvalitet og relasjon til KAM vektlegges slik at det ikke oppstår uheldige barrierer mellom
park og KAM/Studentersamfundet. Dette gjelder spesifikt at omlegging av all biltrafikk til Høgskolebakken vil
være uheldig.
- Det bør etableres en god krysning av Elgesetergate
for en sammenknytning av en helhetlig campus fra
St.Olavs Hospital via KAM til Gløshaugen.
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