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Samling av campus for NTNU i Trondheim
Vi viser til møte 25.05.2016 mellom kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ved styreleder Svein Richard Brandtzæg og
rektor Gunnar Bovim om campus NTNU i Trondheim.
Regjeringen har som del av en langsiktig strategisk plan for bygningsmassen ved NTNU lagt
til grunn en samlet framtidig campusløsning for universitetet i Trondheim i området rundt
Gløshaugen. En samlet campus i Trondheim er anbefalt i konseptvalgutredningen og i
kvalitetssikringen (KS1) av denne. Vi viser til statsminister Erna Solbergs besøk ved NTNU
08.09.2015 der hun, sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og olje- og
energiminister Tord Lien, informerte om regjeringens beslutning. Statsministeren la blant
annet vekt på at prosjektet skal bidra til bedre utnyttelse av lokalene og legge til rette for
undervisning og forskning av høy internasjonal kvalitet. Vi viser også til omtale av saken i
statsbudsjett for 2016, jf. Innst. 12 S (2015-2016) og Prop. 1 S (2015-2016) for
Kunnskapsdepartementet .
NTNU har fått en bevilgning i 2016 på 13,86 mill. kroner til planlegging av framtidig
campus, jf. Orientering om statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar og
tildelingsbrevet for 2016. I tråd med dette har NTNU fått ansvar for å drive prosjektet videre i
planleggingsfasen, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.
En lang rekke faktorer bidrar til å utvikle et godt universitet. Fysisk infrastruktur er en av
faktorene. Gode fysiske rammer skal bidra til at universitetet kan nå sine mål.
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NTNU arbeider i skjæringspunktene mellom teknologi, naturvitenskap, medisin, arkitektur,
samfunnsvitenskap og humaniora for å løse sammensatte utfordringer, og for å øke forståelsen
for sammenhenger mellom samfunn, teknologi og miljø. Kunnskapsdepartementet er opptatt
av at samling av universitetets campus i Trondheim skal stimulere til økt samarbeid,
tverrfaglig virksomhet og gjøre tverrfaglige studietilbud bedre tilgjengelig for studentene. En
samlet campus skal også legge til rette for samspill med næringsliv, arbeidsliv og publikum
slik at samfunnets endrede behov for utdanning og forskning kan møtes.
Universitetsarealer bør ha god teknisk kvalitet, være tilpasset virksomhetens behov og være
fleksible for å kunne møte endringer framover i tid. Investering i campus NTNU bør resultere
i gode løsninger med hensyn til livssykluskostnader, energieffektivitet og andre miljøkrav.
Kunnskapsdepartementet støtter universitetets ambisjoner for prosjektet om å flytte
kunnskapsfronten i Norge for bærekraftige bygninger og campusområder.
Effektiv bruk av arealer er et sentralt virkemiddel både i et klimaperspektiv og et
samfunnsøkonomisk perspektiv. Arealeffektivitet i eksisterende og nye arealer er viktig også
for campusprosjektet i Trondheim. Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev 29.09.2015 om
planer for utvikling og effektiv bruk av campus og bygg i universitets- og høyskolesektoren.
En måte å øke effektiviteten på er gjennom økt bruk av felles arealer og tjenester,
undervisningsarealer, laboratorier og arbeidsplasser for ansatte og studenter. Det bør også
skapes møteplasser for studenter, ansatte, nærings- og arbeidsliv og publikum. Vi viser til
pressemelding 04.02.2016 fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Regjeringen har satt en arealnorm på 23 kvadratmeter brutto per ansatt for kontordelen av
framtidige statlige byggeprosjekter. Ambisjonene om bedre bruk av arealer forutsetter en god
planleggingsprosess og nytenkning for utforming av arbeidsplasser for studenter og ansatte og
forholdet til sambruks- og fellesareal.
Kunnskapsdepartementet ser fram til videre samarbeid med NTNU om et samlet framtidig
universitet i Trondheim.
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