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Rådgivergruppen har bistått NTNU i behandling og oppsummering av høringsinnspill til
Campusprosjektets kvalitetsprogram og lokaliseringsrapport. Det er bred tilslutning til
kvalitetsprogrammet. Mange høringsinstanser er positive til kvalitetsprogrammets innhold og til
valg av kvalitetsprinsipper. Ingen av høringsinstansene er eksplisitt imot forslaget til
kvalitetsprogram, men det drøftes hva som ligger i de ulike prinsippene, hvordan de skal tolkes og
brukes videre. 26 instanser svarer «Ja» til at kvalitetsprogrammet er dekkende for å skape de
fysiske rammene NTNU trenger for å nå sine strategiske mål. 11 av aktørene har ikke svart på
spørsmålet mens 6 svar ikke er entydige «Ja». Ingen aktører har svart klart «Nei». Det har kommet
mange kommentarer til kvalitetsprinsippene. Disse er behandlet i gjennomgangen av
høringsinnspillene under i kapittel 3.2.
Også når det gjelder lokaliseringsrapporten er det bred tilslutning til det anbefalte
lokaliseringsforslaget. Arbeidsgruppens anbefaling står seg. 17 av høringsaktørene gir sin
tilslutning til Vest-alternativet. Når vi holder de som ikke har tatt stilling utenfor er dette flere enn
de andre svarene til sammen.
Drøftingene viser imidlertid at mange høringsinstanser ser for seg det rendyrkede Vest-alternativet
kombinert med ulike andre alternativer og da særlig kombinert med alternativ Nord. Dette
fremkommer i høringsrapporten som «Vest + Nord». En kombinasjon av det rendyrkede Vestalternativet med arealer på Kalvskinnet støttes også av anbefalingen i Lokaliseringsrapporten.
Mange av høringsinstansene setter fingeren på temaer som ikke er behandlet i
Lokaliseringsrapporten, men som blir viktige i den videre planleggingsprosessen. Dette er forhold
som belyses av flere aktører og som NTNU bør ha et aktivt forhold til i det videre arbeid. Disse
innspillene er forsøkt samlet i kapitlene 4.5 og 4.6.
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Campusutvikling – Behandling og oppsummering av høringsinnspill
1 Introduksjon
Bakgrunn for prosjektet
I 2013 igangsatte Kunnskapsdepartementet en konseptvalgutredning for å finne ut hvordan NTNUs
daværende og fremtidige arealbehov kunne møtes. Det ble undersøkt 3 konsepter; 1 for delt løsning
og 2 for samlet løsning (kompakt og byintegrert). I påfølgende KS1 ble det ikke skilt mellom 3
konsepter og prosjektet ble i stedet vurdert på delt versus samlet løsning. Samtidig utarbeidet NTNU
en visjon for egen virksomhet. I Visjon 2060 ble det fastlagt hva NTNU skal være i fremtiden og
hvordan man skal lykkes med sine fremtidsvisjoner.
KS1 konkluderte med å anbefale en samlet løsning, noe som lå til grunn for regjeringens beslutning
om å vedta en samling av campus NTNU. Kvalitetsprogrammet og Lokaliseringsrapporten som nå har
vært på høring er en videreføring av denne beslutningen. I dette arbeidet har NTNU undersøkt tre
retninger for campusutvikling;
 alternativ Nord: Kalvskinnet
 alternativ Vest: Elgeseter
 alternativ Sør: Sør for Gløshaugen
Det går en ubrutt linje fra opprettelsen av NTNU i 1996 og frem til realisering av campusutviklingen
som styrevedtaket nå skal legge til rette for.

Styrebehandling
Styret skal behandle både kvalitetsprogrammet og Lokaliseringsrapporten i styremøte den 26.
oktober 2016. Styret har vært orientert om prosessen i flere møter i 2016 og 2015:
O-sak 21/16
O-sak 16/16
O-sak 9/16
O-sak 30/15

Campusutvikling ved NTNU - kvalitetsprogram og anbefaling om lokalisering
Campusutvikling ved NTNU - prosess for prinsipper, kriterier og overordnet lokalisering
Campusutvikling ved NTNU - orientering om prosjekt
Campusprosjekt i nye NTNU - orientering om prosjekt og videre organisering

Metodikk for høring og behandling
Offentliggjøring og høringsbrev
NTNU offentliggjorde Kvalitetsprogrammet og Lokaliseringsrapporten for NTNU Campus Trondheim
den 08.07.2016. Begge dokumentene ble lagt ut på ntnu.no/campusutvikling. De ble samme dag
kunngjort i pressemelding fra NTNU og omtalt i Adresseavisen både 7. 8. og 9. juli. Høringsbrevet ble
sendt og offentliggjort 12. august 2016.
I utsendelsesbrevet til høringene ber NTNU om tilbakemelding på følgende spørsmål vedrørende
Kvalitetsprogrammet:
1. Er kvalitetsprogrammet dekkende for å skape de fysiske rammene NTNU trenger for å nå sine
strategiske mål?
2. Er det momenter i kvalitetsprogrammet som bør justeres for å styrke programmet som
måldokument for NTNUs campusutvikling?
Tilsvarende bes det om tilbakemelding på følgende spørsmål vedrørende Lokaliseringsrapporten:
1. Med utgangspunkt i NTNUs strategiske mål; Ville mulighet for måloppnåelse økt med en
annen lokalisering?
2. Er det momenter rapporten ikke berører som kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for
en anbefaling?
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Høringsinstanser
Ved fristens utløp har det kommet inn til sammen 43 høringsinnspill. Følgende interne aktører har
levert innspill:
Interne aktører
Fakulteter og vitenskapsmuseet

Arbeidstakerrepresentanter og
studenter

Andre enheter ved NTNU

Det humanistiske fakultet

Arbeidsmiljøutvalget NTNU

NTNU Ålesund

Det medisinske fakultet

Forskerforbundet

NTNU Gjøvik

Fakultet for arkitektur og billedkunst
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Hovedverneombud NTNU
ISFiT NTNUi Studentersamfundet Uka

Fakultet for informasjonsteknologi,
matematikk og elektroteknikk
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse
Fakultet for teknologi

NTNUI Dans

Institutt for musikk
Institutt for sosiologi og
statsvitenskap
Psykologisk Institutt

Studenttinget

IT-avdelingen

Fakultet for økonomi
Vitenskapsmuseet

Også en rekke eksterne aktører og privatpersoner har levert innspill:
Eksterne aktører
Premissgivende eksterne
aktører

Samarbeidende Andre eksterne aktører
eksterne aktører

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SINTEF
Sør-Trøndelag fylkeskommune Sit
Trondheim kommune
St Olavs Hospital

E.C. Dahls
Fortidsminneforeningen
KLP Eiendom Trondheim
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Stiftinga for folkemusikk og folkedans

Privatpersoner
Anders Windsor
Even Øiseth
Gro Hatlen
Marit Vold
Silje Wendelborg Fremo
Steffen Wellinger
Tore Mo
Øyvind Rognmo
Dale M Licata

Analysemodell
Hvert høringsinnspill er lagt inn i en datamodell og tilordnet tematiske og organisatoriske indikatorer.
Dette gjør vi for å kunne se likheter eller ulikheter i og mellom grupper og for å finne temaer som går
igjen i materialet. De viktigste gjennomgående temaene er omhandlet i kapittel 4.5 Tema – innspill til
videre prosess. Innspillene er indeksert. Basert på dette har vi laget sammendragsrapporter som har
dannet grunnlag for tekst og grafer i rapporten.
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Struktur på dokumentet
Dokumentet er bygd opp med en felles innledning for begge høringsområdene. Denne delen
omhandler bakgrunn, metodikk for høring, oversikt over høringsinstanser. Kapittel 2 er også felles og
fokuserer på felles prosessuell og metodiske overbygning. Drøftingen av Kvalitetsprogrammet og
Lokaliseringsrapporten kommer henholdsvis i kapittel 3 og 4. De tematiske områdene er behandlet i
kapittel 4.5 siden de er nærmest knyttet til Lokaliseringsvalget. Det samme gjelder kapittel 4.6
Risikoforhold. Det konkluderes i de ulike delområdene, men et sammendrag av de viktigste
konklusjonene følger i kapittel 1.5. Etter hvert kapittel har høringsgruppen oppsummert egne
kommentarer eller anbefalinger under overskriften «Kommentar/anbefaling:»

Sammendrag/Konklusjon
Kvalitetsprogrammet
Det er bred tilslutning til kvalitetsprogrammet. Av innkomne innspill er mange positive til
kvalitetsprogrammets innhold og til valg av kvalitetsprinsipper.
Ja
Ikke entydig
Ikke svart
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Ingen av høringsinstansene er eksplisitt imot forslaget til kvalitetsprogram, men det drøftes hva som
ligger i de ulike prinsippene, hvordan de skal tolkes og brukes videre. 26 instanser svarer «Ja» til at
kvalitetsprogrammet er dekkende for å skape de fysiske rammene NTNU trenger for å nå sine
strategiske mål. 11 av aktørene har ikke svart på spørsmålet mens 6 svar ikke er entydige «Ja». Ingen
aktører har svart klart «Nei». Det har kommet mange kommentarer til kvalitetsprinsippene. Disse er
behandlet i gjennomgangen av høringsinnspillene under i kapittel 3.2.
Kvalitetsprogrammet er primært behandlet av interne aktører. Disse har gitt konkrete innspill til
forbedringer og justeringer. Ingen av dem rokker ved prinsippene, men bidrar til å tydeliggjøre dem
til videre bruk i prosessen. På bakgrunn av høringsinnspillene er det utarbeidet forslag til
forbedringer og presiseringer som anbefales implementert i en revidert versjon av
Kvalitetsprogrammet.
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Lokaliseringsrapporten
Også når det gjelder lokaliseringsrapporten er det bred tilslutning til det anbefalte
lokaliseringsforslaget, arbeidsgruppens anbefaling står seg godt.

18

17

16
14

Vest

12

11

Nord

10

Vest + Sør

8
8

Sør

6

Behold Dragvoll
4

Tar ikke stilling

4
2

Vest + Nord

1

1

1

0

17 av høringsaktørene gir sin tilslutning til Vest-alternativet. Når vi holder de som ikke har tatt stilling
utenfor er dette flere enn de andre svarene til sammen. Drøftingene viser imidlertid at mange
høringsinstanser ser for seg det rendyrkede Vest-alternativet kombinert med ulike andre alternativer
og da særlig kombinert med alternativ Nord. Dette fremkommer i høringsrapporten som «Vest +
Nord» og «Vest + Sør». En kombinasjon av Vest-alternativet med arealer på Kalvskinnet støttes også
av anbefalingen i Lokaliseringsrapporten som sier at:
«Arealene på Kalvskinnet bør opprettholdes på mellomlang sikt, mens langsiktig behov og bruk
avklares i fase 2.»
Innspillene inneholder en rekke betraktninger knyttet til videre utvikling av Elgeseter-området. Noen
slike tema som drøftes er:
 Arbeidsmiljø og HMS
 Mobilitet og trafikk
 Grønnstruktur
 Grunnforhold
 Programmering av bygninger
 Fortetting og arealutnyttelse
Dette er viktige tema og gode innspill knyttet til konkrete områder som må tas med i de videre
prosesser for faglig lokalisering og planlegging.
Det store flertall av innspillene mener at rapporten er et godt grunnlag å arbeide videre ut ifra. Vi har
mottatt mange innspill og spørsmål knyttet til detaljer, formuleringer og oversikter i rapporten. For
at Lokaliseringsrapporten skal være et godt grunnlag for videre planlegging, anskaffelsesprosesser og
gjennomføring anbefaler vi at rapporten omarbeides slik at den blir mer logisk oppbygd og
leservennlig.
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2 Sammenheng mellom overordnede mål + KS1/KVU, prinsipper,
kriterier, indikatorer
Det er flere av kommentarene til lokaliseringsrapporten som indikerer at man prinsipielt er enige i
Kvalitetsprogrammet, men tolker anvendelsen av kriteriene ulikt. Flere har kommentarer som viser
til misforståelser av sammenhengen mellom denne rapporten og andre og videre til
lokaliseringsrapporten. Det kan også tyde på at linken mellom alle disse dokumentene burde vært
noe bedre og tydeligere forklart. Det er f.eks. gode grunner til at prinsippet samlende er vektet slik
det er, altså høyere enn andre. «Samlende», her altså en fysisk samlet campus, er et prinsipp som er
førende for hele campusprosjektet og som på grunn av bakenforliggende bestemmelser ikke kan
rokkes ved. Slike forhold kommer ikke godt nok frem og kan presiseres tydeligere, kanskje særlig i
lokaliseringsrapporten, men også i kvalitetsprogrammet.

Sammenheng mellom Strategisk underlag, underlag for politisk beslutning og
kriterier/måleindikatorer
Til vurdering av alternativene er det blitt utarbeidet et kvalitetsprogram som fastslår at fremtidig
campusutvikling skal bygge på 6 kvalitetsprinsipper
 Samlende
 Urban
 Nettverk av knutepunkt
 Effektiv
 Bærekraftig
 Levende laboratorium
Disse prinsippene danner utgangspunkt for både kvalitativ og kvantitativ vurdering av alternativene i
lokaliseringsrapporten og derigjennom anbefaling av strategi for campusutvikling.
De 6 kvalitetsprinsippene er ikke nyskapinger. De er utarbeidet med bakgrunn i NTNUs visjon og
strategiske målsettinger, Fusjonsrapporten, Visjonsrapporten for campusutvikling, samt effektmål fra
KVU og KS1. Det betyr at hvert prinsipp er utarbeidet for å dekke beslutninger som er tatt i hele
rekken av forutgående prosesser.
I Campusprosjektet er det lagt avgjørende vekt på å etablere indikatorer med forankring i de
forutgående prosessene som har ledet frem til lokaliseringsanalysen; helt tilbake til føringene for
KVU-en som startet hele prosessen. Prinsippene er operasjonalisert til bruk i vurdering av hvordan
de 3 lokaliseringsalternativene oppfyller NTNUs mål. Ved hjelp av kriterier og indikatorer som
presiserer innholdet i kvalitetsprogrammet er disse anvendelig som måleparametere.
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Vurdering av lokaliseringsalternativene har direkte forankring hele veien tilbake til de beslutninger og
vurderinger som ligger til grunn for hele campusprosjektet (se figur).

Figur: Viser de viktigste hendelser og dokumenter som leder frem til styrevedtaket.
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Som eksempel på forankring mellom prinsipp og underlag, viser vi sammenhengen for prinsippet
Effektiv.
EFFEKTIV. BRUKSKVALITET OG AREALEFFEKTIVITET BRIDRAR TIL GODE ARBEIDSPLASSER
NTNU Strategi 2011-2020

Fusjonsplattform

Visjonsrapport

KVU effektmål

KS1: effektmål

Campus har høy brukskvalitet
Fra Del 1. har et arbeidsog læringsmiljø som legger
Fra Visjon. Vi skal prioritere arbeids- og til rette for mangfold og Fra sammendrag Fremtidens universitet skal drive en
læringsmiljøet og befeste Trondheims for at tilsatte og studenter bærekraftig virksomhet og holde høy standard når det gjelder
posisjon som ledende studieby
utnytter sitt potensiale
helse, miljø og sikkerhet.
Fra sammendrag: Fremtidens NTNU skal være internasjonalt
Fra Veivalg: NTNU skal ha en moderne
konkurransedyktig og attraktivt for dyktige studenter og
forskningsinfrastruktur og et lærings- og
ansatte. Det innebærer at både Trondheim som vertsby og
arbeidsmiljø somtiltrekker seg de
campus som studie- og arbeidssted må ha kvaliteter langt over
dyktigste studentene og medarbeiderne.
gjennomsnittet. By- og campusutvikling er to sider av samme
Trondheim skal være kjent som landets
sak.
beste studieby.
Fra Veivalg: Vi skal skape handlingsrom
og virkemidler for å utvikle fagmiljøer i
internasjonal toppklasse og styrke
tverrfaglighet.

M1 Forskning NTNU skal ha en fysisk struktur som
legger til rette for at NTNU kan bli en attraktiv
institusjon innen forskning og kunstnerisk
virksomhet og internasjonalt ledende på definerte
E3: Attraktiv for
kjerneområder
studenter og ansatte
M2 Utdanning . NTNU skal ha en fysisk struktur
som tilrettelegger for utdanning av høy
internasjonal kvalitet og gode muligheter for
tverrfaglige studier.
M3 Innovasjon. NTNU skal ha en fysisk struktur
som tilrettelegger for økt samarbeid med andre
høyere utdannings og forskningsinstitusjoner,
næringsliv og offentlig sektor.
M4 Formidling: NTNU skal ha en fysisk struktur
som gir en tydelig identitet og som legger til rette
for at utdanning, forskning og kunstnerisk
virksomhet blir godt tilgjengelig
M5 Studiemiljø: NTNU skal ha en fysisk struktur
som legger til rette for at studentene trives og
ønsker å studere ved NTNU

Campus har effektiv arealbruk
Fra Sammendrag: NTNU eier og leier 520 000 kvadratmeter og
har et årlig budsjett for vedlikehold, drift og utvikling på 500
millioner kroner. Derfor er effektiv tilpasning og bruk av disse
verdiene viktige, slik at universitetet gir mest mulig
M6 Miljø: NTNU skal ha en fysisk struktur som
undervisning og forskning tilbake for samfunnets investering minimerer klimautslipp og lokal forurensing
Fra del 3: Planlegging av bygninger og infrastruktur for
framtidens NTNU-campus. Når man planlegger og bygger på
campus ønsker man å få mest mulig igjen for det som
investeres. Effektivitet blir derfor et mål (Lædre et al 2012).
Effektivitet i bygningsmassen kan oppnås ved tiltak i to ulike
dimensjoner:Effektivisering av areal og effektivisering av bruk.
Effektivitet knyttet til areal handler om å optimalisere: •
Arealeffektivitet i planløsninger • Brutto / netto-faktor • m2 /
bruker • m2 / funksjon

E1: Effektivitet når det
gjelder bygg og sted

Campus har fleksibilitet i arealer og arealbruk
Fra sammendrag: Endringstakten øker – sosialt og kulturelt,
økonomisk, og teknologisk. For å imøtekomme skiftende
behov,må campus være dynamisk og fleksibel i utnytting av
arealer og bygninger.

M9 Fleksibilitet: NTNU skal ha en fysisk struktur
som legger til rette for framtidige endringer i
utdannings- og forskningsaktivitet

E2: Fleksibilitet med
hensun til fremtidige
endring i etterspørsel
etter
utdanningskapasitet

Fra del 3 Planlegging av bygninger og infrastruktur for
framtidens NTNU-campus. Når man planlegger og bygger på
campus ønsker man å få mest mulig igjen for det som
investeres. Effektivitet blir derfor et mål (Lædre et al 2012).
Effektivisering i areal og effektivisering av bruk. Effektivisering
tet knyttet til bruk handler om å optimalisere: • Effektiv
arealbruk av et rom • Brukstid pr. dag, uke, etc. • Antall
brukere / kapasitet • Sambruk • Flerfunksjon / generalitet

Metode og følsomhetsvurdering
Enkelte av innspillene stiller spørsmål ved fastsettelse av vekting og poenggiving i vurderingen av de
ulike alternativene. Som orientert til styret i sak O-16/16 er prinsipper og kriterier ved beslutning i
prosjektstyret 7. juni gitt en innbyrdes vekting.
Vekting av prinsipper og kriterier inngår som en del av målhierarkiet for Campusutvikling ved NTNU.
Poenggivingen i lokaliseringsanalysen er basert på underlagsinformasjon og analysematerialet som
foreligger. Her er det benyttet både kvalitative og kvantitative tilnærminger som grunnlag for
fastsettelse av poengsum.
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Som følge av innspillene er det gjennomført en følsomhetsvurdering for å avdekke om justeringer
kan gi et annet resultat. Det er i denne vurderingen lagt til grunn at poenggivingen bygger på faglig
skjønn og at mindre variasjoner i poenggivingen kan oppstå. I vurderingen er det foretatt endringer
som gjenspeiler innholdet i innspillene.
Resultatet fra vurdering og testing er at mindre justeringer av både poeng og vekting ikke vil endre
på rangering av alternativene. For å endre rangering av alternativene krever det større endringer av
både vekting og poenggiving. Endringer i det omfang ansees å være såpass store at man ikke lenger
kan forsvare at de er i tråd med tidligere vedtak og analysematerialet.

3 Kvalitetsprogrammet
Høringsinnspill knyttet til høringsbrevets problemstillinger
I høringsbrevet ble to viktige spørsmål stilt:
 Er kvalitetsprogrammet dekkende for å skape de fysiske rammene NTNU trenger for å nå
sine strategiske mål?
 Er det momenter i kvalitetsprogrammet som bør justeres for å styrke programmet som
måldokument for NTNUs campusutvikling?
Flere av innspillene har gitt direkte tilbakemelding på disse problemstillingene og samtlige av
fakultetene har gitt sin støtte til kvalitetsprogrammet og kvalitetsprinsippene. Av momenter for
justering pekes det på at NTNUs kjernevirksomhet bør få større plass i dokumentet (Fakultetet for
naturvitenskap og teknologi/Fakultetet for økonomi) og mulige fremtidige målkonflikter mellom
prinsippet effektivitet og utforming av gode og tilrettelagte arbeidsmiljø. Av momentene
arbeidsgruppen har fått inn er mange verdifulle, særlig for det videre arbeidet med
campusutviklingen på NTNU og neste fase i arbeidet med dette.
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Kvalitetsprogrammet skal være retningsgivende for utvikling av alle deler av et NTNU-campus. I
forbindelse med lokaliseringsanalysen er det imidlertid i all hovedsak romlige og geografiske forhold
på overordnet nivå som er blitt utforsket. Det betyr at organisatoriske forhold samt forhold knyttet til
konkret plassering, utforming og detaljering av byggverk og infrastruktur ikke har latt seg undersøke i
denne runden. Kvalitetsprinsippene vil imidlertid være styrende for utviklingen av de mer detaljerte
delene av campus, men dette tilhører altså de neste fasene av campusutviklingen

Forståelse lagt til grunn i anvendelsen av kvalitetsprinsippene
Det er kommet flere innspill til innholdet i kvalitetsprinsippene. I forbindelse med
lokaliseringsanalysen er det, som nevnt over, i all hovedsak overordnete geografiske og romlige
føringer som er blitt undersøkt og dette er også gjenspeilet i hvordan lokaliseringsprinsippene er blitt
operasjonalisert og anvendt slik det fremgår i beskrivelsen av indikatorer på side 68 og 69 i
lokaliseringsrapporten. Under er det gjengitt hvordan den romlige og geografiske forståelsen er lagt
til grunn i anvendelsen av kvalitetsprinsippene.
Prinsippene skal være retningsgivende for alle deler av campusutviklingen hos NTNU. Gitt at
lokaliseringsanalysen opererer på et overordnet nivå vil det i denne fasen bare være mulig å vurdere
prinsippene mot romlige og geografiske forhold på et overordnet nivå. For prinsippet Samlende vil
det innebære at lokaliseringsanalysen i denne omgang kun undersøker samling i fysisk, romlig og
geografisk forstand. I andre faser av campusutviklingen vil utforskingen av dette og de andre
prinsippene bli utvidet og tilpasset skala og detaljeringsnivået på prosessene som skal undersøkes.
For prinsippet Samlende sin del kan dette innebære at helt andre faktorer enn romlig og geografisk
samling vil kunne anvendes for å angi måloppnåelse. I en lokaliseringsanalyse som denne vil
imidlertid romlighet være det riktige utgangspunktet for å undersøke måloppnåelse.»
Samlende
Forstås som romlig og geografisk samling; det vil geografisk nærhet mellom ulike deler av
institusjonen. Vurderingen er gjort på overordnet nivå siden faglig lokalisering og konkret plassering
av institusjoner ikke skjer før i senere faser.
Urban
Urbanitet forstås som at bymessige prinsipper legges til grunn for campusutviklingen. Det er ikke
nødvendigvis samsvar mellom prinsippet Urban og beliggenhet i midten av byen universitetet
tilhører. Prinsippet Urban gir snarere uttrykk for at campusområdet skal utvikles med urban karakter
og bymessige prinsipper.
Nettverk av knutepunkt
I lokaliseringsanalysen er Nettverk av knutepunkt forstått som forutsetningene for å kunne lage
romlige knutepunkt i eller i tilknytning til campusområdet. Knutepunkt kjennetegnes ved god fysisk
tilgjengelighet, enkel orientering og koblinger mot øvrige deler av omgivelsene rundt campus.
Effektiv
Er i hovedsak undersøkt som områdenes mulighet til å håndtere høy arealmessig tomte- og
bygningsutnyttelse samt områdenes kapasitet til å kunne håndtere fremtidige utvidelser.
Bærekraftig
I lokaliseringsanalysen er dette prinsippet operasjonalisert som mulighetene til å etablere effektiv og
virkningsfull teknisk infrastruktur, fortettingspotensial samt mulighetene for effektiv miljøvennlig
personmobilitet.
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Levende laboratorium
I lokaliseringsanalysen er dette prinsippet undersøkt som den romlige og geografiske nærheten til
partnere for innovasjon, mulighetene for å etablere uformelle arenaer for innovativ virksomhet samt
tilgjengelige arealer og eiendommer for eksterne etableringer nært campus. I tillegg er prinsippet
undersøkt ved hjelp av måling av avstander mellom avansert eksperimentell infrastruktur, fagmiljøer
og forskningsinstitusjoner.

Høringssvar knyttet til aktørgrupper
3.3.1 Interne aktører
NTNU har samlet mottatt 11 innspill fra fakultetene og samtlige utenom Fakultet for naturvitenskap
og teknologi har gitt innspill til kvalitetsprogrammet. Kvalitetsprogrammet vil være et førende
dokument for det videre arbeidet med utvikling av Campus for alle NTNUs avdelinger. Det er primært
fakulteter og arbeidstagerorganisasjoner som gir høringssvar til kvalitetsprogrammet. De er positive,
bortsett fra enkelte bekymringer.
 Noe bekymring for at kjernevirksomheten ikke får nok plass.
 Noe bekymring for målkonflikt mellom effektivitet og arbeidsmiljø
for øvrig er tilbakemeldingen som følger:
 Et betydelig flertall gir sin støtte til kvalitetsprogrammet og kvalitetsprinsippene.
 Et flertall ser kvalitetsprinsippet «Samlende» som et av de viktigste og støtter dette som et
av de viktigste.
 Flere gir innspill på mulig målkonflikter mellom prinsippene, herunder behov for prioritering.
 Flere påpeker at prinsippet effektiv og utforming av et godt arbeidsmiljø kan være i konflikt.
Samlende:
Det er stort gehør blant innspillene fra fakultetene at prinsippet samlende er viktig. Mange av
fakultetene trekker også inn at faglig lokalisering er viktig og ytrer ønske om plassering av eget
fakultet i forhold til egne virksomhetet og nærhet til tilgrensende fakulteter. Mange vektlegger også
at mulighet for bedre samlokalisering med næringslivet kan gi gode forhold for fremtidig samarbeid
mellom fakultetene og næringslivet/forskning.
Effektiv:
Stor interesse blant fakultetene for dette prinsippet og det er generelt enighet om viktigheten av
arealeffektivitet. Samtidig peker mange av fakultetene og instituttene på en potensiell målkonflikt
mellom arbeidsmiljø, trivsel og arbeidsplassutforming og arealeffektivitet. Flere trekker frem at
bruksmiljø bør veie tyngre enn arealeffektiviteten ved konflikt og at universitetet har mange
særfunksjoner som krever spesialtilpassede arealer. Psykologisk institutt legger spesielt vekt på at
det må tilrettelegges for arbeid som krever høy konsentrasjon. IT avdelingen ved NTNU trekker
særlig frem viktigheten av en fremtidsrettet campus med tilpassede og digitale løsninger. Mange av
kommentarene går på arealbehov og programmering og er innspill som bør tas med videre i neste
fase og kommende prosesser.
Urban: Innkomne innspill fra fakultetene er generelt positive til dette kvalitetsprinsippet. Noen viser
til at fokuset er ekstrovert og at det er for mye fokus på andre virksomheter og byen og at dette kan
trekke fokuset bort fra NTNUS kjernevirksomhet.
Nettverk av knutepunkt: Flere fakulteter og NTNU Ålesund påpeker at det er viktig å inkludere
næringsliv i knutepunkt.
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Bærekraft: Mange er positive til bruk av dette som prinsipp.
Levende laboratorium: Det er mye fokus på innovasjon og entreprenørskap. Enkelte hevder at det i
for liten grad reflekterer hoveddelen av virksomheten og at prinsippet også må omfatte en
eksperimentell og innovativ holdning til nye arbeidsformer.

Kommentar/anbefaling:
 Fakultetene gir i all hovedsak sin tilslutning til kvalitetsprogrammet.
 Innspillene som går på arbeidsmiljø/arbeidsplassutforming/programmering må tas med i
neste fase.

3.3.2 Eksterne aktører
Samlende: Andre interne aktører vektlegger Samlende som et særlig viktig prinsipp for den videre
campusutviklingen. Trondheim kommune fremmer også viktigheten av at samlende vektlegges i den
videre fysiske utformingen. Samtidig rettes det spørsmålstegn ved definisjonen og bruken av
prinsippet Samlende, og innspill fra E.C. Dahls fremmer problemstillingen om at en fysisk samlet
campus ikke nødvendigvis betyr at campus virker samlende.
Urban: Eksterne aktører som bla. SINTEF ønsker en integrert campus- og byutvikling. En sterk
integrering mellom NTNU og bysamfunnet trekkes frem av Trondheim kommune.
Nettverk av knutepunkt: Innspill knyttet til dette kvalitetsprinsippet er knyttet til det regionale
perspektivet. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag trekker frem en ønsket utvikling langs regionens
knutepunkt.
Effektiv: AMU, hovedverneombudet og forskerforbundet setter fokus på arbeidsmiljø og HMS koblet
til prinsippet effektiv. Ber om at det tilrettelegges for gode arbeidsmiljø med gode, stabile og store
nok fysiske rammer for alle ansatte ved NTNU.
Bærekraft: Studenttinget, fylkesmann og Trondheim kommune mener NTNU bør være en
foregangsaktør på dette feltet i den fremtidige campusutviklingen og bidra til å drive byggebransjen
fremover.
Levende laboratorium: SIT påpeker at prinsippet fremstår som uklart i språk og definisjon.
Kommentar/anbefaling:
 De eksterne aktørene har i mindre grad gitt tilbakemelding til Kvalitetsprogrammet.

4 Lokaliseringsrapporten
Forholdet mellom kvalitetsprogrammet og lokaliseringsrapporten
Lokaliseringsanalysen er gjennomført med utgangspunkt i prinsippene i Kvalitetsprogrammet. De 6
kvalitetsprinsippene danner grunnlag for hvilke egenskaper en campus skal ha. For å kunne
gjennomføre lokaliseringsanalysen er prinsippene blitt presisert og operasjonalisert ved hjelp av
kriterier og indikatorer. Med kvalitative og kvantitative tilnærminger er det gjennomført analyser av
hvordan de 3 lokaliseringsalternativene nord, vest og sør oppfyller kvalitetsprinsippene for
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campusutvikling. Resultatene er deretter vektet i tråd med NTNUs prioriteringer av prinsippene slik
at hvert lokaliseringsalternativ får en poengsum som angir grad av måloppnåelse.

Feil og uklarheter i rapporten
4.2.1 Sammendrag side 3:
Kapittel 3: I de rene lokaliseringsalternativene fremgår det at det på Kalvskinnet kun er
Vitenskapsmuseet som beholdes i alternativ VEST og SØR. I selve anbefalingen, side 161 foreslås det
imidlertid å beholde dagens virksomhet på Kalvskinnet på mellomlang sikt.
Kommentar/anbefaling:
 Det er noe uklart om hvordan høringspartene har oppfattet dette, og om det har noen
betydning for uttalelsene.

4.2.2 Kvalitativ analyse s 72-78
I rapportens kvalitative analyse er det gjort en feil i overskriften, på side 72-78 som er vesentlig for
forståelsen av denne. Denne kvalitative analysen er knyttet til tre modeller/scenarier opprinnelig
brukt til framtidsverkstedet; som et sideblikk, og er ikke linket til de rene alternativene.
«Nettverk av campuser». Modellen beskriver klare delcampuser på Øya, Gløshaugen, Kalvskinnet og
Hesthagen som bindes sammen både av kollektiv transport, gang/sykkelforbindelser og parker.
Universitetet integreres med byen og samarbeidsparter, men med tydelige universitetsidentiteter på
kvartalsnivå.
«Universitetsdistrikt»: Modellen beskriver at universitetet og byen går sammen og grensene mellom
campus og by delvis viskes ut. Modellen har stor blanding av funksjoner på kvartals- og bygningsnivå,
og universitetet er tett integrert med samarbeidspartnere.
Samlet campus: Alle universitetsdeler bygges mest mulig kompakt og samlet. Konseptet prioriterer
større interaksjon inne på universitetscampus.
Kommentar/anbefaling:
 Denne delen av analysen bør korrigeres og eventuelt flyttes i en revidert versjon av
Lokaliseringsrapporten.

Oppsummering av høringsinnspillene
De innkomne høringssvarene gir i sum et bredt bilde av forhold og problemstillinger ved
campuslokaliseringen som er viktig å ta med i det videre arbeidet.
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Det store bildet er at:
 Et flertall av innspillene støtter lokaliseringsrapportens anbefalinger om å samlokalisere på
Elgeseter og beholde Kalvskinnet inntil videre behov er avklart i fase 2.
 Mange av innspillene anbefaler i tillegg en mer permanent opprettholdelse av virksomheten
på Kalvskinnet, og argumenterer for en hybrid der NTNU kombinerer virksomheten mellom
Kalvskinnet og Elgeseter.
 Et mindretall av innspillene anbefaler en større permanent satsing mot sentrum.
 Kun ett av innspillene anbefaler ekspansjon i alternativ Sør.
Begrunnelser for tilslutning:
Begrunnelsene for hvorfor de ulike høringsinstansene havner på ulike lokaliseringene er sammensatt.
 For noen - særlig de interne NTNU-instansene - er det vekting av prinsipper og preferanser i
forhold til samarbeid og faglig lokalisering som begrunner foretrukken lokalisering, enten
man ønsker Elgeseter eller Kalvskinnet.
 Studenter vektlegger balansen mellom studieforhold, frivillighet og kontakt med byen.
 De offentlige aktørene mener samfunnsmessige forhold, samarbeid mellom universitet og
samfunn, premisser, risiko/sårbarhet og langsiktig byutvikling bør påvirke anbefalingen.
 Næringslivet og andre eksterne samarbeidsparter peker på rom for tettere samarbeid og
åpenhet mot byen.
 For naboer og berørte er det konsekvenser for de grønne uteområdene og bomiljø i en
fortettet bydel som fremstår som viktigst.
 Alle disse forhold vil derfor bli sortert tematisk og behandlet mer systematisk i det
etterfølgende.

Høringssvar knyttet til alternativer
4.4.1 Vest
Dette er favorittalternativet til fakultetene, 7 av dem anbefaler dette alternativet. Også for de andre
enhetene ved NTNU og hos samarbeidende og andre eksterne aktører er dette det mest attraktive
alternativet. Nedenfor er en summarisk gjennomgang av høringssvarene.
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0
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Det medisinske fakultet

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME): Støtter konklusjonene i
lokaliseringsrapporten. Prinsippet «Samlende» må veie tyngst. NTNU må ivareta den korte
tverrfagligheten. IME anbefaler at klargjøring av trafikkforhold i Elgeseter gate og grunnforhold i
vestskråningen avklares før endelig anbefaling gjøres.
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT): Fakultetet støtter hovedlokalisering med
Innovasjonssenter på Hesthagen og HUMSAM på eller nær Gløshaugen. Samling styrker de enkelte
fagområdene og tverrfaglighet mellom samfunnsfag, teknologi og helsefag, og innovasjonssamarbeid
med offentlig sektor og næringsliv. IVT ønsker Teknologi på Gløshaugen og viser til egen
senterkonseptrapport om 5 innovasjonssenter. Den korte tverrfagligheten må prioriteres høyt.
Det medisinske fakultet (DMF): Støtter anbefalingen i rapporten. Viktig at campus blir en
konsentrert møteplass der studenter og ansatte får naturlige treffpunkt som stimulerer til
interaktivitet på tvers av disipliner og fag. Campus må åpne for samhandling med hele regionen.
NTNU bør styrke samarbeid med relevante miljøer innen kommunal og offentlig sektor, samt
nærings- og arbeidsliv.
Fakultet for helse- og sosialvitenskap (FHS): Fakultetet støtter VEST som det beste valget mellom de
tre alternativene. En samling av campus på Elgeseter vil øke mulighetene for tverrfaglig samarbeid
mellom helse- og sosialfagutdanningene og andre fagområder som f. eks. økonomi og
utdanningsvitenskap.
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT): Fakultetet mener det er alternativet Vest
som totalt sett vil gi en mest samlet campus. SVT vektlegger samfunns- og utdanningsvitenskaplige
miljøers rolle for å ivareta NTNUs teknisk- naturvitenskaplige profil og påpeker et uutnyttet potensial
for tverrfaglighet både innen forskning og undervisning. Læring, atferd, kultur og organisasjon må
inngå som en del av innovasjonsforståelsen. Et mest mulig samlet campus vil øke studentenes
muligheter for å bygge fleksible studieløp.
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Fakultet for økonomi: Fakultetet støtter anbefalingen om utvikling vestover mot Elgeseter. Dette gir
nærhet mellom sentrale områder og innovasjonssenteret får en sentral plassering som brohode
mellom Øya- Gløshaugen og byens borgere.
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT): Fakultetet støtter forslaget om å utvikle Campus
vestover mot Elgeseter. Vest er det alternativet som vil fylle flest kriterier for å nå NT-fakultetets
behov. Disiplinfaglig utvikling fordrer en godt samlet campus. Til tross for at Kalvskinnet ligger
nærmere sentrum vurderes utviklingsmulighetene å være mindre enn for Elgeseter, som fremdeles
har tilstrekkelige arealer til å utvikle bymessig karakter samtidig som det er plass til grønne lommer
og inngang til dagens Gløshaugen-campus.
NTNU GJØVIK slutter seg til rapportens anbefalinger om lokalisering.
Institutt for musikk (HF): Med satsing på Elgeseter vil området sør for Elgeseter bro bli et vibrant
urbant episenter i Trondheim. KAM vil i et tverrfaglig kreativt miljø bidra til å gjøre campus til et
levende laboratorium i tett kontakt med by omgivelsene.
Felles uttalelse fra ISFIT, UKA, NTNUI og Studentersamfundet
Mener at nye NTNU campus bør bygges i nærheten av Elgeseter gate (alternativ
vest), men de er heller ikke negative til at campus lener seg inn mot sentrum. Alternativ Vest har
kvaliteter som appellerer til samhandling med byen med gode kanaler til formidling og
innovasjon. Ved å samlokalisere rundt Elgesetergate vil man få en kompakt campus med gåavstander
og skape et urbant miljø. Komponenter som studenthybler, studentfrivillighet, grøntarealer og andre
samlingssteder må med for å skape en levende campus. For å få dette til må man heller bygge høyt
enn utflytende. Høyskoleparken må bevares, og ikke utbygges.
IT-avdelingen støtter lokalisering Vest. De er opptatt av at fremtidig lokalisering ivaretar behovene
for fremtidens digitale behov. En fremtidig lokalisering som innbefatter et innovasjonssenter i
nærheten av viktige næringslivsaktører kan stimulere til økt samarbeide og være en viktig drivkraft
for digitaliseringen. Lokaliseringsforslaget vestover mot Elgeseter vil støtte best opp mot dette.
St. Olav hospital
St. Olav Hospital støtter konklusjonene om lokalisering vestover i området Øya-Elgeseter.
Institusjonen ser dette i lys av kvalitetsprogrammets prinsipper og erfaringene fra utbygging av
universitetssykehuset St. Olavs Hospital på Øya. De vektlegger god integrasjon mellom undervisning,
forsking og den kliniske aktiviteten gir synergier. De påpeker også viktigheten av at det sammen med
Trondheim kommune blir utviklet gode løsninger for å redusere barrierevirkningen av Elgeseter gate.
Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) støtter arbeidsgruppens anbefaling om lokalisering
vestover mot Elgeseter og at øvrige områder som NTNU disponerer i dag beholdes som buffer inntil
videre. I dag en praktisk/organisatorisk utfordring med en spredt campusstruktur. Det forutsettes at
man løser forflytning av mange mennesker fra Gløshaugen- platået til Elgeseter og løser
knutepunktforbindelsene. Sit påpeker viktigheten av å etablere erstatning for Dragvoll idrettsbygg og
barnehage.
SINTEF
SINTEF mener Vest-Elgeseter er en løsning som på en god måte ivaretar behovene for samspill
mellom de viktige kompetansemiljøene i Trondheim. Det er viktig at NTNU tar med seg visjonene og
skaper gode nabolag mer en enkeltstående universitetsbygg, en bydel som gir enda bedre samspill
mellom forsking, studenter, byen og næringslivet.
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4.4.2 Nord
Dette alternativet ønskes av 2 fakulteter og 2 andre aktører.
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0
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E.C. Dahls

VITENSKAPSMUSEET (VM)
VM mener aksen Gløshaugen-Kalvskinnet har størst potensiale for måloppnåelse: Fortrinn urban,
knutepunkt, nettverk, samarbeid med byen, kultur /formidling og gode transportløsninger til
Gløshaugen.VM opplever ikke avstanden til Gløshaugen som stor, den reelle avstanden er også kort.
Kalvskinnet er en urban bydel, et kulturelt knutepunkt og innehar et viktig historisk aspekt. Alternativ
Nord gir god kontakt med publikum.
Kalvskinnet har flere fortrinn innenfor bærekraft-aspektet og er tydelig knutepunkt i nettverk av
NTNU knutepunkter. Kalvskinnet har unike muligheter: besøkende til museet, mange skoler, mange
studenter, og muligheter for utdanningsinnovasjon og levende laboratorium.
Dette potensialet mener VM best kan tas ut når campusen på Kalvskinnet styrkes - ikke bare som en
buffer i en periode, men som strategisk knutepunkt for NTNU på lang sikt.
Fakultet for Teknologi: Fakultetet mener at Kalvskinnet, med sin nærhet til byen og Gløshaugen, har
noen meget gode fortrinn som studiested for tverrfaglighet mellom ulike profesjonsutdanninger og
Vitenskapsmuseet. Kalvskinnet kan i særdeleshet utnytte samfunnsoppdraget formidling.
Fakultetet mener at en svakhet med rapporten er at den ikke gjør noen vurderinger av hybride
løsninger, dvs. søker å forene det beste fra de tre alternativene. Dette tror de kan være den beste
måten å oppnå målsetningene fra Kvalitetsprogrammet.
Rapportens konklusjon avhenger av at man gir ekstra stor tyngde på prinsippet Samlende. Fakultetet
sier at det er vanskelig å se at dette alternativet er det beste på noen av de andre prinsippene.
Institutt for sosiologi og statsvitenskap (SVT) Instituttet er delt i synet på campuslokalisering. Den
ene delen med instituttleder støtter rapportens anbefalinger.
Den andre delen mener Kalvskinnet må samle HF, SVT og lærerutdanningen og utvikles som et
fullintegrert byuniversitet. SVT mener rapporten holder lav faglig kvalitet og ikke er metodisk
etterrettelig.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
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Av de tre rendyrkede alternativene sør, vest og nord, mener NiT at alternativ nord er det beste
alternativet.Det påpekes at fortsatt tilstedeværelse på Kalvskinnet er et viktig strategisk spørsmål.
Det er merverdier ved aktiv tilstedeværelse i Midtbyen i forhold til urbanitet, samspill med byen,
eksisterende gründermiljøer, kulturliv, felles arenaer og så videre. Kalvskinnet som en større del av
campus i Trondheim øker potensialet for samspill og sambruk med byen og koblingen med et rikt
kulturliv og etablerte gründermiljøer. Alternativet vil bidra godt til å nå NTNUs samfunnsmål.
E. C. Dahls eiendom/ Sosiologisk poliklinikk/ Bergersen arkitekter
Grupperingen mener at konklusjonen ikke står i samsvar med kvalitetsprinsippene som ligger til
grunn, og at det å forkaste alternativ Nord som campusområde vil være negativt for NTNU campus
Trondheim og Trondheim by.
De argumenterer for at universitet og by bør blande funksjoner, og ha mer fleksible sambruksformer.
Mener NTNU ikke ønsker å bygge videre på identiteten til Dragvoll. Vektlegging av nærheten til
innovasjonssenter blir ansett viktigere enn humaniora, samfunnsvitenskapens og lærerutdanningens
nytte av nærhet til byen som egnet FOU-sted. Beskriver fordelene med Kalvskinnet gjennom de 6
prinsippene, og mener Kalvskinnet kommer bedre ut på alle indikatorene.

4.4.3 Sør
Det rendyrkede alternativet som har minst støtte. Anbefales kun av 1 privatperson.

4.4.4 Vest + Sør
Heller ikke mye støtte for Vest + Sør. Anbefales av hovedverneombudet av HMS- og
sikkerhetsmessige årsaker.

4.4.5 Vest + Nord
Vest + Nord har størst støtte hos de premissgivende eksterne aktørene samt arbeidstaker- og
studentorganisasjonene. Videre bruk av Kalvskinnet er også støttet i arbeidsgruppens anbefaling.

Vest + Nord

Vest + Nord
20
18
16

2

Fakulteter og
vitenskapsmuseet

2

Samarbeidende eksterne
aktører

1
3

14
12
10

Arbeidstaker- og
studentrepresentanter

8

Premissgivende eksterne
aktører

6
4

Premissgivende eksterne
aktører

2

Arbeidstaker- og
studentrepresentanter

0

Samarbeidende eksterne
aktører

Totalt

Fakulteter og
vitenskapsmuseet

Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB): Fakultetet foreslår å utvikle allerede eksisterende
campusområder på Øya, Gløshaugen, Hestehagen og Kalvskinnet, ikke bygge delcampus sammen til
storcampus, men forbinde disse med byens funksjoner med gater, bygninger og parker og
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fremtidsrettede mobilitetsløsninger. AB fraråder fortetting sørover og vektlegger verdien av parken
rundt Gløshaugen.
Humanistisk fakultet (HF): Fakultetet ser fordeler i lokalisering både i vest og nord. HF ønsker
nærhet til KAM (flere HF-fag der) og nærhet til lærerutdanning på Kalvskinnet, til Vitenskapsmuseet
og kulturinstitusjoner i sentrum. Nærhet til SV-fakultetet er også viktig, særlig sett fra et
studentperspektiv. HF ønsker ikke nå å konkludere på hvilket lokaliseringsalternativ som tjener HF
best, både fordi det er ulike syn i fagmiljøene og p.g.a. alle usikkerhetsmomenter i foreliggende
planutredning som vil få konsekvenser.
Trondheim kommune: Trondheim kommune mener at en hovedretning for utvikling mot vest setter
NTNU godt i stand til å nå sine mål, men presiserer at det er viktig at det opprettholdes nødvendig
fleksibilitet for bruk av arealer også andre steder. Kommune understreker viktigheten av at NTNU, på
et tidlig tidspunkt, i samarbeid med planmyndighetene avklarer usikkerheter knyttet til blant annet
grunnforhold, kulturminner, grøntområder og transport. I tillegg bør NTNU, i samspill med partnerne
i byen, utarbeide strategier for sin fortsatte tilstedeværelse i Midtbyen som en viktig del av en
attraktivt og levende campus.
Sør-Trøndelag fylkeskommune: STFK mener at alternativ Vest, Elgeseter kombinert med trekk fra
alternativ Nord, Kalvskinnet, sannsynligvis vil være beste utgangspunktet for utvikling av NTNUs
campus og byen forøvrig. Fylkeskommunen påpeker at kulturminneverdiene må beskrives tydeligere
og at en omfattende utbygging i vestskråningen vil svekke verneverdiene. Det er en konflikt mellom
økt fremkommelighet for busser og økt behov for fremkommelighet for fotgjengere over Elgeseter
gate.
Studenttinget anbefaler en Hybrid mellom Elgeseter og Kalvskinnet. NTNU sine mål og universitetets
samfunnsoppdrag vil kunne ivaretas på en god måte med en styrkning av campus Kalvskinnet. Dette
er en campus i sentrum av Trondheim by og potensialet for grønn transport, samspill og sambruk
med byen, tilgang på fritidsområder og urbane kvaliteter er større her enn ved noen annen lokasjon.
Studenttinget ønsker en byintegrert og urban campus med betydelig samspill med byen. De har
fokus på bærekraft med nullutslippsbygg og bevaring av Høyskoleparken og grøntområdet rundt
campus.
Forskerforbundet ønsker NTNU-tilstedeværelse på Kalvskinnet. De er usikker på om samling av alle
miljø på ett sted er løsningen. Etablering på Kalvskinnet oppfyller ønsket om «attraktiv urban
campus»

4.4.6 Tar ikke stilling
De privatpersonene som har levert høringssvar tar i liten grad stilling til lokaliseringen som sådan
men er mer opptatt av forhold som vil komme inn i senere faser av prosessen.
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Tar ikke stilling

Tar ikke stilling
20

Fakulteter og
vitenskapsmuseet

1

Premissgivende
eksterne aktører

1
1

6

3
1

Arbeidstaker- og
studentrepresentanter

Silje Wendelborg Fremo

16

Psykologisk Institutt

14

NTNU Ålesund

12

Marit Vold
IT-avdelingen ved NTNU

10

Gro Hatlen

Andre enheter ved
NTNU

8

Andre eksterne aktører

6

Privatpersoner

Tore Mo

18

Fylkesmannen i SørTrøndelag
Fortidsminneforeningen

4

Fakultet for arkitektur
og billedkunst
Even Øiseth

2
0
Totalt

Arbeidsmiljøutvalget
NTNU
Anders Windsor

NTNU ÅLESUND avgrenser uttalelsene til kvalitetsprogrammet.
Hovedverneombud: Hovedverneombudet har HMS-fokus og påpeker at uaktuelle byggeområder bør
tas ut av rapporten. Er også Bekymret for at Elgeseter gate deler Campus i to.
AMU ønsker ikke å ta stilling til lokalisering. Trafikk/kryssing Elgeseter gate er problematisk i forhold
til sikkerhet, støy, støv, og vibrasjoner i forhold til sensitiv forskning.
Fylkesmannen uttaler seg ikke om foretrukket alternativ men påpeker at Elgeseter gate fortsatt er
uløst i forhold til trafikk og kryssing og at det må forutsettes stor trafikk i overskuelig framtid.
Miljøforhold ved Elgeseter gate som støy og luftforurensing er også trukket frem som faktorer.
Avslutningsvis forventer fylkesmannen at det gjennomføres en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Tema – innspill til videre prosess
Det har kommet mange gode innspill til hvordan NTNUs Campus skal videreutvikles. En del av dette
omfattes av kvalitetsprogrammet og lokaliseringsbeslutningen. Mange av innspillene peker også på
etterfølgende faser, når konkrete arealløsninger skal utformes. Noen slike tema har kommet opp
som viktige fra flere høringsinstanser.

4.5.1 Arbeidsmiljø/HMS
Tilbakemeldingene viser en bekymring for hvordan arbeidsmiljøet vil bli ivaretatt. Dette er særlig
utrykt som en bekymring knyttet til kontorarbeidsplassene, og presentert som et dilemma mellom
arealeffektivisering og arbeidsforhold. I Kvalitetsprogrammet håndteres dette dilemmaet nettopp
gjennom prinsippet effektivitet, hvor brukskvalitet beskrives som en del av effektivitetsprinsippet.
I tilbakemeldingene beskrives arealeffektivitet mot brukskvalitet (arbeidsmiljø) som en mulig
målkonflikt. Det er imidlertid ikke noen etablert sammenheng mellom mengde areal og opplevd
tilfredshet. Forskning viser at det i steder er kvaliteter ved ulike løsninger som er viktig for å etablere
et godt arbeidsmiljø, for individ og for organisasjon. En av de viktigste driverne for tilfredshet er
opplevelse av kontroll over egen arbeidssituasjon.
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Kommentar/anbefaling:
 Dette blir det viktig å ta hensyn til i etablering av nye arbeidsmiljø. Dette kan gjøres gjennom
å:
 etablere et solid kunnskapsgrunnlag knyttet til behov gjennom:
o Kartlegging av dagens arbeidsmønster
o Kartlegging av arealbruk i dag
o Forskningsbasert kunnskap om ulike kvaliteters påvirkning av trivsel
o Utforskning av fremtidens trender i forhold til undervisning, forskning,
innovasjon og formidling.
 tilrettelegge for gode omstillingsprosesser for å oppnå ønskelig/nødvendig endring
 etablere fleksibilitet nok i bygninger og bygningsstruktur til å tilpasse seg endring i
fremtidige behov.

4.5.2 Transport og mobilitet
Mange av innsenderne påpeker viktigheten av gode mobilitetsløsninger. Det vektlegges god
mobilitet mellom knutepunktene, mobilitetsløsninger mellom Gløshaugen og Hesthagen, som løser
utfordringene med høydeforskjellen og ivaretar kravene til universell tilgjengelighet. Mange av
fakultetene påpeker behovet for gode løsninger for kryssing av Elgeseter gate.
Kommunen understreker viktigheten av å tilrettelegge godt for gang- og sykkeltrafikk både til og
gjennom campus.
Flere, bla Studentene og SVT, vektlegger at det skal være lett å bevege seg mellom forelesninger.
På overordnet nivå påpeker fylkeskommunen og fylkesmannen behovet for miljøvennlige/gode og
raske mobilitetsløsninger for lokal/regional mobilitet til Campus, bl.a. utrede regiontog til
Stavnebanen.
Kommentar/anbefaling:
 NTNU bør innarbeide en mobilitetsstrategi som omfatter alle typer transport til/fra og på
campus, og som knytter seg til byens mobilitetsplaner.

4.5.3 Park- og grønnstruktur
Studentene er veldig opptatt av at NTNU opprettholder gode parkarealer i forbindelse med
campusplanleggingen (Studenttinget og Studentfrivilligheten). Kommunen og Fylkesmannen påpeker
viktigheten at grønne områder legges inn i planleggingen. Naboer understreker betydningen av
parken i vestskråningen som ressurs for både barn, studenter og beboere i bydelen, og at dette blir
enda viktigere i forbindelse med fortettingen.
I anbefalingen til lokalisering er det foreslått utarbeidet en helhetlig park- og bebyggelsesplan for
Vestskråningen mellom Elgeseter og Gløshaugen for å legge grunnlag for konkrete prosjektforslag i
området.
Kommentar/anbefaling:
 Prosjektgruppen foreslår at de bør utarbeides helhetlig en park- og bebyggelsesplan for alle
campusområdene. Alle utbyggingsprosjekter og tiltak i campus må bidra til å integrere NTNU
med byen og sees i en større sammenheng, der parker- og friområder, utendørs aktiviteter
og områder for rekreasjon bidrar til å binde disse sammen.

4.5.4 Programmering av bygninger
Mange av innsenderne påpeker behovet for å planlegge fleksibelt og modulært for at bygningene
skal være effektive og kunne tilpasses til fremtidige behov (NT/IME/IVT/Wellinger). Det er viktig med
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Nærhet til felles arbeidsplasser og generelle og fleksible laboratorier, nærhet til infrastruktur på tvers
av fagmiljøer gjør at fagmiljøer kan samles, både for den korte og lange tverrfagligheten.
(IME/IVT/MF/ØKONOMI/SVT m.fl.).
Det er viktig at man ser på fleksible løsninger i nærområdene som kan avlaste plassproblemer også
på kort sikt. IT-avdelingen påpeker at framtidens arbeidsplasser og felles møteplasser vil se helt
annerledes ut og at man tilrettelegger for gode IT-løsninger.
Studenttinget og frivillige med NTNUI/ISFIT, UKA og Studentersamfunnet ønsker at lokaler legges
bedre til rette for studentfrivilligheten, og sammen med SIT anbefaler de at det etableres arealer for
helse-/velferd. For idretten må det bygges flere anlegg utendørs og innendørs som erstatter
anleggene på Dragvoll. SiT påpeker også behovet for en barnehage på eller nær campus.
Kommentar/anbefaling:
 Innspillene må ivaretas i programmering for nytt campus. Tverrfagligheten vil kreve nye
løsninger.

4.5.5 Fortetting og arealutnyttelse
Fortidsminneforeningen skriver at Campusforslaget forutsetter høy grad av fortetting, som kan føre
til vesentlig endringer i byrommet, berøre kulturlandskap, bygg- og bystruktur, og mener at denne
grad av fortetting ikke er realiserbar uten å gå utover disse verdiene. Også beboere i området er redd
for at utbygginger skal ødelegge for bomiljøene
Kommentar/anbefaling:
 Det er en overordnet politikk både på nasjonalt og lokalt at fortetting er en viktig strategi for
å oppnå bærekraftige byer, redusere transportbehov og skape gode bymiljøer.
 Campusplanen skal avveie utbyggingshensyn og legge til rette for gode bygningsmiljøer,
bomiljøer og offentlige parker og byrom. I planleggingen må hensyn til kulturverdier ivaretas.

Premisser og risikofaktorer som kan påvirke kapasiteter, kvaliteter eller
gjennomførbarhet for lokalisering
4.6.1 Trafikkløsninger i Elgeseter gate
I rapporten anbefales det at NTNU samarbeider med kommunen og Miljøpakken om utvikling av
Elgeseter gate til attraktiv bygate. Utfordringer knyttet til trafikken i Elgeseter gate berøres av bla;
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen, Næringsforeningen, AMU,
hovedverneombud, St. Olav hospital og IME. Fylkeskommunen påpeker at trafikkløsninger må
prioritere fremkommelighet for kollektiv transport for buss (hovedinnfart fra sør og kollektivbuen).
Trondheim kommune viser til hensynet til støy/forurensing og fremkommelighet i Elgeseter gate
Næringsforeningen skriver at det må forventes økt varetransport som følge av byvekst og fortetting.
AMU/Hovedverneombud setter søkelyset på trafikkstøy, luftforurensing og vibrasjoner i forhold til
arbeidsplasser. IME legger til grunn for sitt valg av Vest at Elgeseter gate blir bygate før de
konkluderer på anbefalt alternativ.
Konsekvens: Vil dette kunne endre anbefalingen?
Svar: Nei
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Anbefaling til videre prosess:
 Utviklingen av NTNU campus må forutsette at Elgeseter gate er en hovedinnfartsveg til
Trondheim, at trafikkløsninger ikke er avklart og at belastningen fortsatt vil være stor.
Dersom det ikke gjøres tiltak vil belastningen på mellomlang sikt øke noe p.g.a.
befolkningsvekst og fortetting i sentrale bydeler.
 NTNU må bidra aktivt til å finne gode mobilitetsløsninger både på kort og lang sikt, og ta
høyde i planleggingen for trafikkbelastningen og de miljømessige følger for luft og støy.
 Situasjonen kan gjøre det nødvendig for NTNU å se på organiseringen av
Hesthagen/Elgeseter, slik at man legger til rette for sårbare virksomheter ikke legges mot
Elgeseter gate og virksomheter som har tettest kontakt med Gløshaugplatået får prioritet på
Østsiden (studenter/ansatte). Det kan bla ha betydning for plasseringen innovasjonssenter i
området. Dette er elementer som må tas i fase 2.

4.6.2 Grunnforhold
Trondheim kommune og fylkesmannen påpeker risiko/usikkerhet i forhold til grunnforholdene.
Usikkerheten er til stede i sør, og på østre del av platået, men størst nord for Høyskolevegen. For
vestskråningen må det også gjøres nærmere grunnundersøkelser, selv om risiko er beregnet til å
være lavere. For de deler av Vest-alternativet som ligger på Elgeseter og for Nord-alternativet er ikke
grunnforhold et problem. Dette har på kort sikt størst betydning for KAM-prosjektet. Her vil
grunnforhold måtte medføre en justering av lokalisering.
Konsekvens: Vil dette kunne endre anbefalingen?
Svar: for VEST-alternativet- Nei
for KAM-prosjektet: Det anbefales i Lokaliseringsrapporten å utrede alternative løsninger for KAM i
nærheten av opprinnelig lokalisering i Høyskolevegen.
Anbefaling i videre prosess:
 Lokaliseringsrapporten er klar på at KAM bør være i området rundt Høyskolevegen og at Vest
og Nord ikke er konkurrerende alternativer, angitt som en sone i rapporten. Det bør raskt tas
tak i vurderingene rundt dette. Det må vurderes hvordan det kan skapes attraktive
aktivitetsarealer for studenter og beboere i bydelen.

4.6.3 Naturforhold og parkområder
I forhold til natur- og rekreasjonsområder er det primært Høyskoleparkens vestskråning som omtales
i høringsinnspillene. Studenttinget, Studentfrivilligheten (UKA/NTNUI/ISFIT/Studentersamfundet),
AB-fakultetet, kommunen, fylkeskommunen og beboere i området peker på parken i vestskråningen
som en viktig ressurs for universitetet, studentene og folk i bydelen.
Konsekvens: Vil dette kunne endre anbefalingen?
Svar: Nei
Anbefaling i videre prosess:
 I Lokaliseringsrapporten anbefaler arbeidsgruppen at det bør utvikles en generell park- og
bebyggelsesplan for hele vestskråningen mellom Elgeseter og Gløshaugen for å legge
grunnlag for konkrete prosjektforslag i området.

4.6.4 Kulturminner
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og fortidsminneforeningen ber NTNU ta
hensyn til kulturminner i områdene som vurderes. Og peker på klassifiserte bygninger og
bygningsmiljøer.
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Konsekvens: Vil dette kunne endre anbefalingen?
Svar: Nei
Anbefaling i videre prosess:
 Det anbefales at NTNU gjør kulturminnefaglige vurderinger i den videre prosessen.

4.6.5 Utbyggingskapasitet
Noen av risikofaktorene nevnt over kan potensielt påvirke kapasiteten i det anbefalte alternativet.
Det er gjort analyse av kapasitet mot arealbehov. I Vest-alternativet regnes det med en kapasitet på
160 000-205 000 kvm mot et behov på 136 000 kvm. På grunn av geotekniske forhold og mulige
begrensninger i utbyggbart areal kan noen tomtealternativer potensielt falle bort. Dette gjelder
spesielt der KAM-senteret er tenkt bygget og deler av vestskråningen av Gløshaugen. Det foreligger
imidlertid flere andre tomtealternativer som potensielt kan erstatte disse arealene. I sum utgjør disse
en reserve som overstiger det potensielle bortfallet og mulig lavere utnyttelsesgrad i begge disse
områdene.
Konsekvens: Vil dette kunne endre anbefalingen?
Svar: Nei
Anbefaling i videre prosess:
 Det anbefales i Lokaliseringsrapporten å utrede alternative lokaliseringer for KAM i nærheten
av opprinnelig lokalisering i Høyskolevegen.
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