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Samlokalisering etter fusjon – styringsgruppemøte 05.02.18
Styringsgruppen for samlokalisering går nå over i en ny rolle. Prosjektet er fra 1. januar 2018 over i
gjennomføringsfasen og styringsgruppens oppgave blir å påse at tidsplan følges, at prosjektet holdes
innenfor for de økonomiske rammene og oppnår de løsninger som er vedtatt.
Det tas sikte på månedlige møter med bl.annet status på økonomi og framdrift som gjennomgående
tema.
Saker til behandling i møtet:
1. Prosess organisasjon og bygging (organisasjonsprosess)
Prosjektleder presenterte organisasjonsprosessen, som er organisert som en brukerprosess ut i fra tre
parametere:




Felles målbilde – faglig integrasjon/-synergi
Her vil dokumentasjon være sentralt. Alle tiltak skal dokumenteres med tanke på
gevinstrealisering, slik at vi kan etterprøves/evalueres på hvorfor vi har brukt penger på de ulike
tiltakene. Faglige mål er det essensielle.
Lokalisering som virkemiddel – bruk av tilgjengelige rom og areal
Alle delprosjekt skal ha et «Programnotat» som viser en overordnet ramme for det som skal
gjennomføres. Disse rammene settes i tett samarbeid med fakultetene. Her skal en involverende
prosess med ideutvikling, tilpasninger og vurderinger ifht. bruk av tilgjengelige rom og
arealstrukturer legge grunnlaget for fastsatte rammer. Programnotatet blir et viktig
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styringsverktøy for prosjektet. Detaljendringer vil være mulig, men det skal mye til for å endre på
de fastsatte rammevilkårene.


Medarbeiderperspektivet – konkrete løsninger innen romløsningen, ny arbeidsplass.
Aktiv brukermedvirkning mth. valgte løsninger er en del av byggeprosessen. Gjennom denne
involveringen søker man å oppnå entusiasme, tilfredshet og aksept. Deloitte vil bli engasjert for
å tilrettelegge for en ensartet tilnærming og likt arbeidsverktøy.

Vedtak:
Styringsgruppen slutter seg til at det framlagte forslag til prosesskart legges til grunn for
gjennomføringen av samlokaliseringsarbeidet.
2. Status økonomi
Prosjektansvarlig Trond Singsaas la fram følgende økonomiske ramme:
• Opprinnelig ramme samlokalisering: 415 mill (P85)
• Sinteffinansiering av andel Valgrinda: 25 mill (P50)
• Tilleggsfinansiering IV-Fak areal Valgrinda: 14,2 mill (P50)
• Tilleggsfinansiering IV-fak Manu-lab: 32 mill (P50)
Presiseringer avklart i møtet etter innspill:
- Matlab er en del av prosjektet, men er et eget finansieringsobjekt og blir derfor finansiert utenfor
rammen på 415 mill.
- Risiko for gjennomføring av prosjektene som delfinansieres av IV tas av prosjektet.
- Tilleggsbevilgning fra KD på 30 mill. til diverse omsøkte bygge- vedlikeholds/oppgraderingsprosjekt kan være med å løfte miljøambisjonene rundt Valgrinda.
3. Risiko
Det er utarbeidet en risikomatrise for prosjektet, sett fra byggeprosjektets side.
Risikobildet vil ofte være ulikt fra brukers- og byggeledelsens perspektiv. Eksempel på dette kan
være ulik oppfatning av hva som er besluttet løsning, noe som igjen kan føre til omkamper. (Se
lysark 10 i vedlagte presentasjon).
Styringsgruppen var i denne forbindelse opptatt av følgende momenter:
 Kapasiteten i prosjektet.
Er et sårbart punkt. Prosjektet er avhengig av delleveranser fra ulike områder i organisasjonen
(bla Eiendom, HR-HMS, studieadministrasjon, div. ressurspersoner). Dette er ressurser som er
presset fra før. Det blir derfor nå kjøpt inn ekstern bistand på områder for å styrke kapasiteten,
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bla. organisasjonsprosesser og på HMS-området. Det er også viktig at en raskt kommer i gang
med arbeidet for å sikre timeplanlegging for høsten 2018/våren 2019.
Informasjonsflyt til organisasjonen/studenter.
Kommunikasjon ivaretas og koordineres av kommunikasjonsansvarlig i prosjektet Tanja
Mathiesen, som har tett kontakt med kommunikasjonsansvarlige på fakultetene og
studentrepresentantene i delprosjektene, samt kommunikasjonsansvarlig i Campusprosjektet.
Sammen ser de på gode kanaler for informasjon.
Arealdetaljer.
Brukerne (fakultetene) vil få tilgang til arkitekttegninger for å kvalitetssikre plassbehov,
ventilasjon osv.
Flytteplaner.
Dette tar tid og bør planlegges i god tid for å ivareta studentaktiviteter, undervisning og
eksamensavvikling. I utgangspunktet planlegger prosjektet, så langt det er mulig, at all flytting
skal skje mellom semestrene.

4. Status laboratorieutvalget
Leder for laboratorieutvalget, Torbjørn Digernes ga styringsgruppa en muntlig orientering om status
i arbeidet med utredning av behov og lokalisering av laboratorier i forbindelse med samlokalisering
av teknologimiljøene på Gløshaugen. (Se vedlagte presentasjon).
Styringsgruppa hadde følgende kommentarer til tema felleslaboratorium for IV, IE og NV.
 Undersøkelse av behov for felleslab høres fornuftig ut og støttes.
 Ser et betydelig potensiale i å samkjøre labber. Vi bør tilrettelegge for tverrfaglig aktivitet der det
er behov for dette. Dette har vært en urealisert idé i 20 år og det er ønskelig å få realisert dette nå.
 En konkretisering av driftsmodell er ønskelig.
 Tilknytning til institutt/fakultet vil være avhengig av hvilken lokalisering felleslaben får. Det
aktuelle vertsinstituttet bør få ansvar for labben med hensyn til utviklingsbehov, ansvar for
utstyr/instrumenter og orden.
 Samarbeidsmodell mht. finansiering bør være enkel å håndtere (TDI-modell er ikke ønskelig).
Oppfølging:
- Forslag til driftsmodell for en felleslab legges fram for Styringsgruppen i neste møte – 12.03.18.
- Det utredes to alternativer (kostnadsfestes) for lokalisering av Matlaboratorium, som legges fram
for styringsgruppa til vurdering i et senere møte.
For øvrig:
 Spørsmål om lokaler for «Makerspace» – paraplyorganisasjonen for linjeforeningene. Dette
ivaretas av prosjektet.
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5. Status delprosjekt
Status for bygging og flytting ultimo januar 2018 i de enkelte delprosjektene er beskrevet i notat til
styringsgruppen av 29.01.18.
Presiseringer avklart i møtet etter innspill:
 Spesialrom ILU (kunst og naturfag).
Er ikke med i denne omgang, da de mest kritiske prosjektene er prioritert i denne omgangen.
Prosjektet komme tilbake med forslag til løsninger på dette.
 Visualiseringslab og Robotlab IE.
Forslag til lokalisering er oversendt IE for uttalelse.
 Eiendomsforvaltning ønsker parametere for å kunne måle måloppnåelse på arealeffektivitet og
framtidsrettede løsninger på hvert enkelt delprosjekt.
Vedtak:
Styringsgruppen tar statusorienteringen til orientering med de merknader som ble påpekt i møtet.
******
Vedlegg:




Notat av 29.01.18
Presentasjon - Samlokalisering etter fusjon
Presentasjon - Orientering fra lab-utvalget
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SAMLOKALISERING ETTER FUSJON – STATUS
I sitt møte 18.12.2017 fastsatte styringsgruppen hovedrammene for lokalisering og fremdrift i
samlokaliseringen i Trondheim som følge av fusjon med tidligere HiST. Fra 2018 er prosjektet i
gjennomføringsfasen med konkrete ombygginger og flyttinger.

1. Status bygging og flytting ultimo januar 2018
a) Utflyttinger for å frigjøre areal for ombygging på Gløshaugen
I januar er disse flytteprosessene gjennomført for å frigjøre arealer til ombygging:
 IT-avdelingen er flyttet med ca. 110 medarbeidere til midlertidige lokaler i Sluppenveien.
 Matematikksenteret er flyttet til Kalvskinnet.
 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og ILU skolelaboratoriet er flyttet til nye lokaler
på Gløshaugen.
 Studentarbeidsplasser er flyttet innad på Gløshaugen.
 Ca. 100 plasser for gjennomføring av eksamen er flyttet fra Gløshaugen til midlertidige
lokaler i Elgeseter gt. 10.
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b) Nytt laboratoriebygg på Valgrinda








Det nye laboratoriebygget i Valgrinda er en sentral brikke for å frigjøre arealer i
Oppredningen, som skal benyttes av Program for industriell økologi, Materialteknologi
og til nytt felleslaboratorium for bachelorutdanningene i teknologi.
Nybygget i Valgrinda, som skal brukes av for deler av Institutt for geovitenskap og
petroleum (geologi og bergteknikk) som skal flytte ut av Oppredningen, er nå klart for
detaljprosjektering. Ramme for areal og romprogram er fastsatt og det igangsettes nå
kontrahering av entreprenør som vil bli involvert i detaljprosjekteringen slik at en oppnår
en raskere prosjektering og gjennomføringsfase.
Fremdriften følger oppsatt plan med byggestart sommeren 2018 og bygget klart for
innflytting sommeren 2019.

Som del av geologi og bergteknikk til Valgrinda må det foretas ombygging av laboratorier,
møterom og arbeidsplasser i PTS1 og PTS2 på Valgrinda. Disse ombyggingene er en
forutsetning for å gjennomføre flyttingen. Dette er mindre ombygginger som kan
gjennomføres innen de aktuelle tidsrammer, og men som det p.t ikke er finansiering for i
prosjektet. Primært vil NTNU at Sintef som utleier står for ombyggingene, men dette er ikke
avklart. For å opprettholde fremdrift gjennomføres prosjektering og planlegging vil bli
avklart.

c) Ombygging av Høgskoleringen 3, Gløshaugen




Høgskoleringen 3, 3.–5. etg. bygges om til elektrolabber for elektrofagene som flytter fra
Kalvskinnet. I tillegg etableres undervisningsrom, læringlaboratorium og arbeidsplasser
for studenter og ansatte i Allmennfag forkurs.
Detaljprosjekteringen nærmer seg slutten, og riving starter innen kort tid i 3. etg. Det
pågår kontrahering av entreprenør for gjennomføring av byggearbeidene. Ombygging av
5. etg. gjennomføres etter semesterslutt.
Fremdriften følger oppsatt plan med ferdigstilling før semesterstart høsten 2018.

d) Ombygging av A-blokka i Realfagbygget 2.–4. etg. Gløshaugen





A-blokka i Realfagbygget bygges om til datasaler, undervisningsrom og
studentarbeidsplasser for Institutt for datateknologi og informatikk.
I 4. etg. er prosjektering under sluttføring og riving igangsatt. Prosjektering av 2. og 3.
etg. pågår fortsatt, og byggearbeidene starter i vår. Dette er mindre endringer som har
kortere byggetid.
Fremdriften følger oppsatt plan med ferdigstilling før semesterstart høsten 2018.
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e) Ombygging av elektroblokkene, Gløshaugen




Elektroblokkene bygges om til arbeidsplasser for ansatte ved elektrofagene på IEfakultetet.
Dette er mindre bygningsmessige endringer for å tilpasse arealene til flere arbeidsplasser
for å flytte ansatte fra Kalvskinnet.
Fremdriften følger oppsatt plan med ferdigstilling før semesterstart høsten 2018.

f) Ombygging i varmetekniske laboratorier, Gløshaugen




Varmetekniske laboratorier bygges om til arbeidsplasser og laboratorier for ansatte og
studenter på fornybar energi, Institutt for energi- og prosessteknikk.
Prosjektering er under sluttføring og det pågår kontrahering av entreprenør for å
gjennomføre byggearbeidene.
Fremdriften følger oppsatt plan med ferdigstilling før semesterstart høsten 2018.

g) Ombygginger i Byggteknisk laboratorier




Flyttingen av deler av Institutt for bygg og miljø var opprinnelig planlagt i kjeller i
Byggteknisk på Gløshaugen, i lokaler som ble frigjort etter at deler av Avdeling for
campusservice var planlagt flyttet til Valgrinda,
Valgrinda viser seg å ha høy kostnadsmessig og fremdriftsmessig risiko. Det er derfor
bestemt alternativ løsning ved at arealene i sokkel Byggteknisk bygges om. Disse
arealene frigjøres ved at deler av IT-avdelingen flyttes til Sluppenveien sammen med
resten av IT-avdelingen.

h) Ombygging av Gunnerus gt. 1, Kalvskinnet





Gunnerus gt. 1, 3.–4. etg. bygges om til arbeidsplasser for Institutt for lærerutdanning
som flyttes fra Moholt.
Statsbygg som byggeier skal gjennomføre ombyggingen av Gunnerus gt. 1. Rammene for
arbeidet er avklart med Statsbygg og det pågår avklaringer om detaljene for
gjennomføringen.
Fremdriften følger oppsatt plan med oppstart ombygging sommeren 2018 og
ferdigstilling innen utløpet av 2018.
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i) Risiko
Prosjektet presenterte i desember 2017 en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for
gjennomføringen av byggeprosessene. Analysen viste at disse områdene hadde høyest risiko, og
prosjektet har jobbet med tiltak for å redusere risikoen:
 Forankring og brukerinvolvering:
Det er utarbeidet prosessbeskrivelser for å klargjøre sammenhenger, ansvar og tidslinjer,
jf. sak 2 nedenfor. Det forventes at dette vil bidra til å sikre klare beslutninger og redusere
risiko for omkamper for andre løsninger.


Logistikk og fremdrift:
Det er gjennomført avklaringsmøter med utleierne Statsbygg og E.C. Dahls Eiendom
hvor premisser og forutsetninger for gjennomføring er tydeliggjort. NTNU har også
etablert en prosjektorganisasjon som løpende vil følge opp ombygging og fremdrift.

Forslag til vedtak: Statusrapporteringen tas til orientering.

2. Prosjektprosesser – organisasjon og bygging
Prosjektet har gjennomgått organisasjonsprosessene som anses nødvendige for å gjennomføre
samlokaliseringen med nødvendig måloppnåelse. Se vedlagt prosesskart som viser:
 de organisasjonsmessige prosessene som prosjektet ivaretar
 hvilke oppgaver som må ivaretas av fakultet/avdeling for å sikre forankring og
medvirkning/medbestemmelse
Prosesskartet viser også hvordan dette må henge sammen med byggeprosessene for å oppnå en
effektiv ressursbruk og sikre fremdrift. I prosesskartet er også angitt de sentrale punktene for
medvirkning og medbestemmelse etter NTNU Tilpasningsavtale, jf vedlagte notat om
medbestemmelse og medvirkning i samlokaliseringsprosjektet.
Prosjektleder poengterer betydningen av at enhetenes organisasjons-prosesser gir tilstrekkelig
forankring for de effektene som samlokaliseringene skal gi på faglige synergier og integrasjon.
Prosjektleder foreslår at alle berørte enheter gjennomfører en organisasjonsanalyse organisert som en
brukerprosess. Prosessen skal etablere og dokumentere et felles målbilde for hva enheten vil oppnå
med samlokaliseringen. Dette vil i neste omgang være dokumentasjon som grunnlag for å diskutere
både utforming og mulige justeringer av programnotat og romplan, samt plassering av ansatte og
studenter.
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Denne tilnærmingen anses også som et tiltak for å redusere risiko for omkamper om de løsninger
som blir besluttet.
Forslag til vedtak: Prosesskart legges til grunn for gjennomføring av samlokaliseringsarbeidet.

3. Laboratorieutvalget – status ultimo januar 2018
Leder av laboratorieutvalget Torbjørn Digernes orienterer om status i utvalgets arbeid.

4. Orienteringer
1. Nybygget Valgrinda
Det forutsettes at IV-fakultetet tilleggsfinansierer arealer utover den rammen som var
fastsatt av styringsgruppen i august. Dette for å sikre at nybygget i Valgrinda ivaretar
fakultetets behov på en bedre måte.
2. Ombygging verkstedteknisk
Det er gjort avtale med IV-fakultetet om at fakultetet tilleggsfinansierer etablering av
laboratorier i Verkstedsteknisk som del av ombyggingsarbeidene for å klargjøre for
flytting av maskin og logistikk fra Kalvskinnet. Dette ligger utenfor
samlokaliseringsprosjektets rammer. Tiltaket medfører at IV-fakultetet bla. kan etablere
nødvendig laboratoriestruktur for å gjennomføre forskningsprosjekt som er tildelt fra
NFR.

Vedlegg:
- Prosesskart organisasjons- og byggeprosesser
- Notat om medbestemmelse og medvirkning i samlokaliseringsprosjektet

Samlokalisering etter fusjon
Styringsgruppemøte 5. februar 2018

Tema
•
•
•
•

2

Prosess organisasjon og bygging
Status økonomi
Risiko
Status laboratorieutvalget

Organisasjonsprosess
• Organisasjonsanalyse organisert som
brukerprosess
• Felles målbilde – faglig integrasjon/-synergi (medvirkning
dokumenteres)
• Lokalisering som virkemiddel – bruk av tilgjengelige rom
og areal (hvilke muligheter ligger det i programnotatet)
• Medarbeiderperspektivet – konkrete løsninger innen
romløsningen, ny arbeidsplass (Måleskala: aksept –
tilfredshet – entusiasme)
3

Medvirkningsreisen
Organisasjonsprosesser
Felles målbilde
•Gjennom bruk av tilpassede
virkemidler og møteformer etableres
et felles målbilde for hvilke faglige
synergier og integrasjoner som skal
oppnås gjennom samlokaliseringen.

Byggeprosesser

Lokaler som virkemiddel
•Gjennom ideutvikling og tilpassede øvelser
vurderes det hvordan man kan nå det felles
målbilde gjennom bruk av tilgjengelige rom og
arealstrukturer som er presentert i
programnotatet/romplan.

Bruk av nye lokaler
•Gjennom en involverende prosess enes man om hvordan man skal jobbe
sammen og dra effekt av nye lokale for å nå målene. Eksempler på dette
kan være kjøreregler og arbeidsprosesser.

Aktiv brukermedvirkning
• Som del av byggeprosessen skal
det være aktiv medvirkning i
detaljering av løsninger og
grunnlag for prosjekteringen

Konkretisering og
detaljering
•Her konkretiseres arealdetaljer
etter innspill fra medarbeideren.
Man søker å oppnå entusiasme,
men må minimum oppnå aksept

Prosess
Lage tidsplan

Felles
målbilde

Lokaler som
virkemiddel

Fakultet
Lage tidsplan
for
gjennomføring

Institutt

Forankring

Etablere
nåsituasjon

Utkast målbilde

Fastsette
målbilde

Justere målbilde

Innspillsrunde og
medvirkning

Realisering av målbilde i
praksis

Medvirkning på
institutter

Fastsettelse av
fakultetets innspill

Innspill på
arealstruktur

Bruk av nye lokalerArbeidsplassorganisering
og kjøreregler
Fastsetting/
godkjenning

Medarbeider

Innspillsrunde og
konkretisering

Ev. justering og
konkretisering

Enighet om forslag til
kjøreregler og praksis

Steg

Formål

Virkemiddel

Tidsramme
(avhengig av øvrig framdrift)
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Lage tidsplan

Utarbeide tidsplan for målbilde- og
medvirkningsprosess

Gjennomgang av eksisterende
planer for bygging og
flyttetidspunkt

1 dag

Etablere
målbilde

Etablere målbilde for samarbeid og
synergier i nye lokaler

Workshops og LAB-er. Intervjuer
og/eller undersøkelser kan
benyttes for å hente inn mer
informasjon

1-2 uker

Lokaler som
virkemiddel

Etablere hvordan målbildet kan
realiseres i praksis – innspill til
programnotat / romplan

Arbeidsmøter, workshops, LAB-er

1-2 uker

Bruk av nye
lokaler

Diskutere organisering av
arbeidsplassen og overordnede
kjøreregler for hvordan man kan
jobbe sammen for å utnytte lokalene
best mulig

Idémyldring, hypotesetesting,
informasjonsinnhenting,
workshops.

3-6 uker

HR-HMS prosess – formelle krav
• Formell medvirkning – AMU/SESAM/LOSAM
• Medvirkning og medbestemmelse etter
Tilpasningsavtale/Hovedavtale
• Medvirkning i byggesaker etter Arbeidsmiljøloven

• HMS-prosesser
•
•
•
•
7

Risikoanalyse HMS-perspektiv (alt utenfor byggeplass)
Risikoanalyse SHA-perspektiv (alt innenfor byggeplassen)
Arbeidsplassutforming
Psykososialt arbeidsmiljø

Styringsgr:
Fastsetter
detaljert
areal- og
fremdriftsplan

PL:
Evt.
avklaringer
programnotat

Utarbeider
utkast
programnotat

SAMLOK
Org.prosess

SAMLOK
prosjektet

Samlokalisering etter fusjon – organisasjon- og byggeprosess

Evt.
behandling
SESAM

PL:
Etablerer
delprosjekt,
utpeker
delprosjektleder (DL)

FAKULTET/AVDELING

Org.analyse,
felles
målbilde
integrasjon/
faglig
synergier

SAMLOK
v/ Fellesadm.

SAMLOK
Byggeprosess
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Endelig
programnotat,
beslutning
gjennomføring

HR-HMS:
Bistår i
organisasjonsanalyse

Lokalisering
som
virkemiddel
integrasjon/
faglig
synergier

Informasjon
om utkast
programnotat i
LOSAM/
vernelinje

HR-HMS:
Bistår i
prosessene

HR-HMS:
Bistår
medbestemmelse

Informasjon
om endelig
programnotat i
LOSAM/
vernelinje

Evt.
behandling i
AMU

DL:
Utarbeider
skisse
romplan

Brukermedvirkning
romplan

DL:
Oppstartsmøte inkl.
befaring

Behandling
av romplan i
LOSAM/
vernelinje

HR-HMS:
Bistår
medbestemmelse

Risikoanalyse
HMSperspektiv
(alt utenfor
byggeplass)

HR-HMS:
Bistår
Risikoanalyse

Tiltak og
oppfølging
risikoanalyse

DL:
Detaljert
romplan/
prosjektering, SHArisikovurd.

DL: Kontrahering
entrepenør
og gjennomføring
bygging.

Brukermedvirkning
prosjektering,
representant med
fullmakt

CAMPUSSERV:
Teknisk og
bygningsfaglig
innspill
prosjektering

Innflytting til
nye lokaler,
utstyr medarbeidere,
evt møbler

Utflytting
berørte
lokaler

Medvirkning
organisering
av arbeidsplassen, og
den enkeltes
plassering

HR-HMS:
Bistår med
prosess
AMU

CAMPUSSERV:
Bistår i
flytting og til
rettelegging

DL:
Flytting
teknisk
utstyr

Behandling
LOSAM
organisering
arbeidsplass
, plassering
medarb.

HR-HMS:
Bistår medbestemmelse

Organisasjonsutvikling
etter samlokalisering

CAMPUSSERV:
Bistår i
flytting og til
rettelegging

HR-HMS:
Bistår i
prosessene

Samlet økonomisk ramme
• Opprinnelig ramme samlokalisering: 415 (P85)

• Sinteffinansiering av andel Valgrinda: 25 mill (P50)
• Tilleggsfinansiering IV-Fak areal Valgrinda: 14,2 mill (P50)
• Tilleggsfinansiering IV-fak Manu-lab: 32 mill (P50)
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Risikomatrise
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ID

Område

Tittel

1

Forankring og
brukerinvolvering

Omkamper om besluttede
løsninger

3

Forankring og
brukerinvolvering

Manglende beslutningstaking og
uklare rammer

4

Forankring og
brukerinvolvering

Manglende mandat for
brukerrepresentanter

31

Logistikk og fremdrift Liten påvirkningskraft i forbindelse
med leide bygg

2

Forankring og
brukerinvolvering

Mangelfull kommunikasjon med
brukere underveis i
prosjektgjennomføringen

9

Organisasjon

Støy vedørende
arbeidsplassutforming

Styringsgr:
Fastsetter
detaljert
areal- og
fremdriftsplan

PL:
Evt.
avklaringer
programnotat

Utarbeider
utkast
programnotat

SAMLOK
Org.prosess

SAMLOK
prosjektet

Samlokalisering etter fusjon – organisasjon- og byggeprosess

Evt.
behandling
SESAM

PL:
Etablerer
delprosjekt,
utpeker
delprosjektleder (DL)

FAKULTET/AVDELING

Org.analyse,
felles
målbilde
integrasjon/
faglig
synergier

SAMLOK
v/ Fellesadm.

SAMLOK
Byggeprosess

11

Endelig
programnotat,
beslutning
gjennomføring

HR-HMS:
Bistår i
organisasjonsanalyse

Behov

Lokalisering
som
virkemiddel
integrasjon/
faglig
synergier

Informasjon
om utkast
programnotat i
LOSAM/
vernelinje

HR-HMS:
Bistår i
prosessene

HR-HMS:
Bistår
medbestemmelse

Konseptutvikling

Informasjon
om endelig
programnotat i
LOSAM/
vernelinje

Evt.
behandling i
AMU

DL:
Utarbeider
skisse
romplan

Brukermedvirkning
romplan

DL:
Oppstartsmøte inkl.
befaring

Behandling
av romplan i
LOSAM/
vernelinje

HR-HMS:
Bistår
medbestemmelse

Risikoanalyse
HMSperspektiv
(alt utenfor
byggeplass)

Tiltak og
oppfølging
risikoanalyse

HR-HMS:
Bistår
Risikoanalyse

Konseptbearbeiding

DL:
Detaljert
romplan/
prosjektering, SHArisikovurd.

DL: Kontrahering
entrepenør
og gjennomføring
bygging.

Brukermedvirkning
prosjektering,
representant med
fullmakt

CAMPUSSERV:
Teknisk og
bygningsfaglig
innspill
prosjektering

Innflytting til
nye lokaler,
utstyr medarbeidere,
evt møbler

Utflytting
berørte
lokaler

Medvirkning
organisering
av arbeidsplassen, og
den enkeltes
plassering

HR-HMS:
Bistår med
prosess
AMU

CAMPUSSERV:
Bistår i
flytting og til
rettelegging

Detaljprosjektering

DL:
Flytting
teknisk
utstyr

Behandling
LOSAM
organisering
arbeidsplass
, plassering
medarb.

HR-HMS:
Bistår medbestemmelse

Produksjon

Organisasjonsutvikling
etter samlokalisering

CAMPUSSERV:
Bistår i
flytting og til
rettelegging

HR-HMS:
Bistår i
prosessene

Overlevering/
Bruk

1

Orientering fra lab-utvalget
ved Torbjørn Digernes
Styringsgruppen – 05.02.2018

2

Møter
• To møter i det sentrale utvalget.
• Undergruppe på felleslaboratoriet, to møter
• Møte med NV om videre utredning av Matlaboratoriet

3

Datainnsamling i gang
• Utstyr i dagens lab.
• Data om behov for bygningsmessig infrastruktur for
utstyret
• Hvordan det benytter i emneundervisning,
bachelorundervisning og forskning
• Informasjon om ønsket framtidig bruk innhentes
• Planlegger å invitere andre studieprogram inn til å se
på utstyrslista for å vurdere om det kan være
interesse for å delta i (og bidra til) et
felleslaboratorium

4

Utstyrets anskaffelseshistorie
• Stor utstyrsportefølje ble anskaffet gjennom
byggeprosjektet Akrinn, bare en mindre del av dette
var begrunnet i felleslaben, og planlagt plassert der
• Noe utstyr som er anskaffet for et bestemt institutt er
plassert i felleslaben i dag
• Det er ikke nødvendigvis slik at et eierinstitutt ser
seg tjent med å plassere sitt utstyr i et felleslaboratorium på Gløshaugen.
• Noe utstyr som i dag står i andre laber det ønsket
tilgang til fra andre miljø.
– Et eksempel er utstyr i robotikklaben

5

Faktorer som har betydning for viljen til å
plassere eget utstyr i felleslab
• Avstand til laben fra basen til "eier«
• Hvilken kompetanse som er nødvendig for bruk,
driftsstøtte og vedlikehold
• Finansiering av driften av utstyret
• Hvordan brukes utstyret brukes
– Timeplanfestet undervisning
– Bacheloroppgaver
– Forskningsprosjekter

• Stor andel av de to siste taler imot å plassere utstyr i
felleslab
• Prioritert tilgang til utstyret for eier?

6

Kartleggingen av bruken fordelt
på fagområder/studieprogrammer
• Kartleggingen av bruksinteressen for de enkelte
riggene vi avdekke om det er felles nytteverdi av å
plassere utstyr in en felleslab. Der det kun er ett
studieprogram/fagfelt som er brukere, er det ingen
fordel å ha utstyret i felleslaben.
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Organisering og finansiering
av driften til laben
• Det er ikke på plass en egen driftsorganisasjon for
felleslaben i Akrinn
• Hvordan kanaliseres midler til drift av laboratoriet?
• Driftsansvar distribuert på eierinstitutter, eller plassert
i en felles laborganisasjon?
• Hvordan skal "ressurspoolen" og arealene styres –
labledelse, og pengestrøm for driften skapes?
– Hvordan skal midler til personell, forbruksmateriell, vedlikehold,
fornying av utstyr kanaliseres til laben?
– Naturlig å bruke leiestedsmodellen for kostnadsberegning

• Er det midler "i systemet" til å finansiere driften?

8

Foreløpig vurdering
• Det vil være fakultetenes vilje til å opprettholde en
felleslab som avgjør om dette skjer
• Det må etableres en tverrfakultær driftsorganisasjon og
etableres mekanismer som skaper en pengestrøm til
driften
• Hvor lett vil det bli å motivere instituttene til å betale for
bruken av et felles laboratorium, i stedet for å satse på
eget utstyr som de eier og styrer selv?
• Labutvalget ser det som sin oppgave å kartlegge
interessen for å benytte rigger i felleslaben, både
nåværende brukere, og eventuelle nye interessenter
• På dette grunnlag vil det kunne lages en anbefaling om
hvordan en felles lab bør se ut
• Det er behov for en driftsorganisasjon idag

