Inngang Klæbuveien fra Elgeseter Park — 11. august, kl. 09.30.
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Siden Dragvoll campus ble tegnet på slutten av 60-tallet har det skjedd et
tydelig skifte i hvordan man tenker universitet konkret, og hvordan man
ser på universitetet som en del av byen forøvrig.

Gjennom forslaget VEIEN VIDERE ønsker vi å skape en visjon for det
byintegrerte campus, som knytter sammen eksisterende campus Gløshaugen,
nye areal langs Klæbuveien og eksisterende bysituasjon.

Da Dragvoll campus åpnet dørene på 70-tallet var det få som kunne
forutse de synergieffekter som man i dag finner i møtet mellom byen og
universitetet. Situasjonen er nå at både universitetet og byen tilhører samme
økonomiske og sosiokulturelle sfære. Verdiskapning i vid forstand skjer på
tvers av grensen mellom universitet og by. Derfor er det avgjørende å se
på byen og universitetet som to sider av samme sak. Byen og menneskene
preges av universitetet, og universitetet preges av menneskene og byen. Det
er viktig å ta med seg at hvordan Trondheim kommer til å formes gjennom
det neste århundre er tildels uvisst, men at universitetet kommer til å spille
en viktig rolle i forhold til menneskene som bor i byen, og byutviklingen
generelt er utvilsomt.

Sentralt ligger ideen om det samlokaliserte campus som tilrettelegger
for samarbeid og kunnskapsutveksling både innad på universitetet, men
også med byen Trondheim. Det må legges vekt på at nærhet i form av
konkret målt avstand i seg selv ikke er nok til å trigge samarbeid på tvers
av fagmiljøer og byen generelt.

Ny bebyggelse integreres med nærmiljøet ved å legge opp til en utbygging
i aksen langs Klæbuveien, hovedsaklig på østsiden av Elgesetergate.
Klæbuveien omdannes til bygate med universitetspreg. Gaten har klar
henvendelse både ut mot gateplan og parkdraget. Grøntdraget aktiviseres.

Det kreves at det skapes gode møteplasser som innleder sosial interaksjon
mellom mennesker. Etter vår mening vil en tydelig og robust plan
for utvikling av det nye campusområdet avhenge av at man fokuserer
på en tydelighet i møtet mellom campus og byen. Viktige akser og
utbyggingsretninger må aksentueres, og tydelige møteplasser mellom byen
og campus må tilrettelegges.

Aksen møter byen i to tydelig definerte knutepunkt.
I nord møtes byens befolkning med en tydelig definert plass sør for
Samfundet. Trafikken i Høgskoleveien legges om til Klostergata, slik at
plassen strekker seg i østlig retning langs alléen og opp mot Hovedbygget.
Elgeseter park beholdes som bypark, men aktiviseres gjennom «Parkbygget».
Bygget huser et offentlig program i form av et offentlig tilgjengelig bibliotek.
Vi ser det som avgjørende for utviklingen av dette området at bygget
fungerer som en sambruksbygg, tilrettelagt for både byen og universitetet.

Parken defineres med tydelig nedtrapping til Elgesetergate. Omleggingen
av trafikken i Høgskoleveien medfører at byrommet strekker seg nordover
til også å inkludere nye parkfunksjoner på Fengselstomten.
Sørlig knutepunkt dannes rundt nytt Innovasjonssenter i Hesthagen.
Opparbeidet sørvendt bytorg danner overgangen mellom bebyggelse i sør
og campusområdet. Gløshaugen-platået gis universelt utformet adkomst
gjennom ny heisforbindelse sentralt plassert på Innovasjonstorget, samt
en nord for Døvekirkeplassen. Synlighet fra Elgesetergate sørger også for
tydelige bevegelseslinjer til og fra platået.
Parkdraget vest for Gløshaugen ønskes i størst mulig utstrekning
ivaretatt da dette ansees som en viktig del av nærmiljøet og som en tydelig
identitetsbygger for universitetet. Det legges likevel opp til en aktivisering av
området med tanke på brukbarhet og fremkommelighet. Mentale avstander
bygges ned.

Fokus på aktiv mobilitet styrkes. Også barnefamilier med barnevogner og
rullestolbrukere skal kunne overkomme høydeforskjellene.
Bebyggelse langs parkdragets nedre del i kombinasjon med naturlige
gangforløp og oppholdplasser i Vestskråningen minsker barrierevirkningen
av høydeforskjellen, uten en for stor forringelse av de eksisterende
naturområdene.
Gløshaugen-platået vitaliseres med ny bebyggelse for å stramme opp
eksisterende situasjon i aksen Sem Sælands vei, samt slippe til Dragvollprogram også på Gløshaugen-platået.

KO NSEP T U ELLE GREP
CAMPUSAKSEN

BYROM

GRØNTDR AG

Utvikling av nytt byintegrert campus følger aksen langs Klæbuveien.
Viktige knutepunkt i aksens nordlige og sørlige ende styrkes for å gjøre
tilknytningen til byen best mulig. Områdene fungerer som en naturlig
portal inn til campusområdet.

Forslaget legger til rette for gode byrom og møteplasser for folk tilknyttet
universitetet, så vel som Trondheims befolkning.

Grøntdraget rundt Gløshaugen ønskes bevart i størst mulig utstrekning da
dette er en tydelig identitetsskaper for universitetet. I tillegg ansees området
for å være et viktig rekreasjonsområde for nærmiljøet.
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Forslaget baserer seg på å bygge ut i tomteområder som hovedsakelig eies
av NTNU og Trondheim Kommune. Dette vil være et avgjørende fortrinn
i utbyggingsprosessen, både med tanke på økonomi og forutsigbarhet.
Viktigst er likevel muligheten det gir for å sikre en utbygging der
universitetsformål og byintegrasjon blir satt i høysete.

Utbygging skjer som følge av en styrking av knutepunkt og akser. Sentrale
program og bygningsvolum posisjoneres på strategiske tomter, og sørger
for byreparasjon av uforløste områder.

Campusområdet ligger i nær tilknytning til potensielt utviklingsområde
sør for Handelshøyskolen. Vis-á-vis dette område ligger Entra-tomten med
mulighet for lengre leieforhold. Området sør for Gløshaugen ansees egnet
ved behov for videre plasskrevende utvikling. Det beste for Trondheim og
et videre byintegrert universitet vil likevel være å etablere seg med lokaler
inne i Midtbyen. Her finnes flere opplagte utbyggingsmuligheter som kan
tilfredsstille de behov og forutsetninger NTNU vil måtte stille.

TRAFIKK , TRANSPORT OG AK TIV MOBILITET
Forslaget prioriterer kollektivtransport og aktiv mobilitet. De
parkeringsplassene som forsvinner på Hesthagen og Gløshaugen erstattes
ikke. Prioriteringen gir økt trygghet, styrket urbanitet og høyere kvalitet i
gater, plasser og parker, og da er det enklere å la privatbilen stå.

Vi tilgodeser sykkelparkering ved og nær alle innganger og møtepunkt.
Denne desentraliseringen er uhyre viktig for at sykkel skal bli foretrukket
og for å hindre at sykkelparkering skaper konflikter. Det gjøres enkelt ved
at en tilstrekkelig andel av det langsgående parkeringsfeltet langs fortauene
er øremerket for sykler.

SYKKELLØYPER

GANGFORBINDELSER

BUSSHOLDERPLASSER

UNIVERSELL UTFORMING

Forslaget knytter seg på eksisterende planer om
sykkelnettverk. Områdene utformes på fotgjengerens
og syklistens premisser.

Gløshaugen-platået og Elgesetergate forbindes ved å
tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre eksisterende tverrakser.
Gangforbindelsene har et hierarki som tar innover seg
de ulike nivåene som oppstår i møte mellom universitet,
by og park – fra effektive transportakser og snarveier
til rekreasjonsstier.

Utbygging tilrettelegges i forbindelse med planer og
superbuss. Holdeplasser tilknyttes aksens nordlige og
sørlige knutepunkt.

Å bevege seg mellom Gløshaugen-platået og Klæbuveien
skal være tilrettelagt for alle. Det etableres derfor
universelt utformede heis- og trapperomsløsninger i
både nord og sør, i tilknytning til Vestskråningens
vestvendte promenade.

BÆREKRAF T OG MILJØ
Konkurransen leveres på plan-nivå. Det gjør at temaet bærekraft og miljø
behandles både på et konkret og på et intensjonelt nivå.
Vi har fire innspill, to som er direkte knyttet til det formulerte forslaget,
og to som handler om intensjoner.
Transport og trafikk: de to knutepunktene ved Elgesetergate innebærer
en klar prioritering av kollektive transportløsninger og aktiv mobilitet
(fotgjengere, syklister med mer). Planen innebærer samlet en utfasing av en
betydelig parkeringskapasitet. Tilknytting til eksisterende sykkelnettverk i
Klæbuveien underbygger og forsterker ideen om et grønt campus. Forslaget
viser en konsentrasjon av utbygging tett på Gløshaugen. Korte avstander
styrker aktiv mobilitet. Samlet vil det medføre mindre utslipp og høyere
Situasjonsplan – 1:2000.

kvalitet på byen i konkurranseområdet. Det er bærekraftig fordi endringene
er langsiktige og kan utløse en ny og annerledes dynamikk i denne delen
av byen. Reduksjoner i utslipp kan kvantifiseres og andre forbedringer kan
omregnes til CO2-ekvivalenter.
Energi- og strømforsyning: Klæbuveiens store andel av ny bebyggelse
ligger tett på Gløshaugen. Nærheten til NTNUs egne varme-/kjøleringer
sørger for ressurseffektiv tilknytning. I området nord for Døvekirken
har universitetet mulighet for utvidet konsesjonsområde for eksisterende
høyspentring. Bærekraften ligger i ressursbesparende løsninger og egen
kontroll over infrastrukturen. Sammenhengende kjelleretasjer i bebyggelsen
langs Klæbuveien gjør tilsyn og vedlikehold enkelt og effektivt.

Intensjonelle løsninger tenkes å være:
Utstrakt bruk av tre i konstruksjon og kledning (lavt CO2-avtrykk,
lett), tilrettelegging for passivhus-standard og utstrakt bruk av solceller.
Det kombineres med et meget forenklet system for ventilasjon med
temperaturforskjeller på bare noen få grader mellom oppvarming og kjøling.
Systemet finnes, reduserer både bygningsvolum og investeringer, og fører til
at svingninger i temperatur aldri oppleves som ubehagelig (godt innemiljø
gir lavere fravær). Resultatet er svært effektiv varmepumpeeffektivitet.
Grønne tak og kanalisering langs vestskråningen gir god oppsamling og
fordrøying av regn- og smeltevann. Det er del av et allment prinsipp for
sirkulære kretsløp.
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Snitt gjennom Elgesetergate – 1:200.

Snitt gjennom Elgeseter park og «Parkbygget» – 1:500.

Aksonometri Knutepunkt Nord

KNUTEPUNK T NORD
NTNU er viktig i Trondheim. Byen og menneskene preges av universitetet,
og universitetet preges av menneskene og byen. Men forholdet har vært
preget av den tilbaketrukne høyheten som Gløshaugen gir institusjonen.
Når de ulike delene av NTNU nå samles gir det en enestående anledning
til å integrere universitetet bedre i bylivet, til alles fordel. Det åpner også
opp for å binde medisinmiljøene, Teknobyen og Gløshaugen sammen.
Her er vårt forslag.
Området ved Samfundet er et brohode, både bokstavelig som det søndre
festet for den store bybrua, og i overført betydning ved Studentersamfundets
ikoniske bygning. Ikonet innevarsler starten på et møte mellom byen og
studiestedet, der både studenter og byfolk møtes til fest. Dette møtet vil
vi gjøre mye mer kontant gjennom å legge viktige deler av vårt program
hit, og ved å utforme et kollektivknutepunkt med en helt ny prioritering
av aktiv mobilitet: det transformeres fra tung motordominans til åpent
passeringsfelt med en tilstøtende park omkranset av aktivitet som henvender
seg til hele byens befolkning.
Parken er i dag nærmest en trafikkøy. Det påvirker bruken, som i lange
perioder er laber. Tre tiltak endrer dette:

1
2

Bilene flyttes fra Høyskoleveien til Klostergata. Endringen binder
bebyggelsen til parken, og utløser nye program på begge sider av
veien. Fengselstomten kan ha utescene med enkle garderobeanlegg
som også kan betjene skøytebane, skateanlegg, sandvolleyball,
skotthyll- og basseturneringer, og parkpublikum til alle årstider.
Parksida av Høyskoleveien bør styrkes med innslag av rennende
vann, tiltak for aktiv lek, og offentlig kunst.
Elgestergate fra Samfundet til Olav Kyrres gate blir et felt som heves
opp fra gatelegemet og innevarsler at prioritet gis fotgjengerne.
Superbusser og annen kollektivtrafikk legges mot midten av
gata, fotgjengere skal kunne passere mellom parken og vestsida
i hele lengden ved grønt lys. Bilene vil merke at hele feltet har en
annen betydning enn gateløpet ellers. Barrieren Elgesetergate blir
tverrforbindelsen Elgesetergate. Denne løsningen får sin parhest i
knutepunkt sør ved Teknobyen.

3

Langs Snorres gate legges ny byggningsmasse i overgangen mellom
gaten og parken. Bygget kan romme hovedsaklig nytt biliotek.
Vi ser det som nødvendig at en tomt med slik viktighet for en
pågående byutvikling, gis et program tilgjengelig for hele byens
befolkning. Anlegget vil i midlertid romme en del sambruksareal
tilgjengelig også for universitetet. Store areal, særlig mot hjørnet ved
Elgesetergate, kan romme utstillinger og eventuelle konserter holdt
av studenter i KAM-bygningen på den nåværende Shell-tomta over
gata. Bibliotek vil generere aktivitet over store deler av dagen, året
rundt. Bygningen inngår ikke i konkurransens stipulerte arealbehov.

Hjørnet løfter parken slik at sokkelen mot Snorres gate skyter inn under et
nytt parkanlegg for offentligheten. Her legges duft- og sansehage og andre
innslag som skal øke typeforekomstene, styrke det biologiske mangfoldet,
og til fulle bøte på tapet av eldre trær. Vestområdet av parken endres fra
en lite brukt skråning til et aktivt park- og hagefelt.
Det nåværende byrommet ved starten av Elgesetergate er romlig sterkt
fragmentert. I tillegg er det en trafikkmaskin, lite verdig dette betydningsfulle
møtet mellom campus og byen, og lite egnet som ”NTNU-portal”. Vis-ávis Samfundet foreslår vi derfor en enkel, avrundet trekantpaviljong som
strammer opp byrommet, og svarer på Samfundets rolle med eksempelvis
et studentvelferdsprogram. Bygningen er en illustrasjon og ligger utenfor
det romprogrammet vi skal løse. Men vi mener den er vesentlig for både
romlig oppstramming og opplevelsen av å ankomme fra Midtbyen (eller
forlate Elgeseter), og for knutepunktets rolle som starten på campus.
Knutepunkt Nord med Elgestereparken og den nye NTNU-bebyggelsen
er innrettet mot å bedre vilkårene for aktiv mobilitet radikalt, aktivere
knutepunktets omsluttende periferi slik at parken og Elgesetergate blir
myldresone hele året, og markere noen av de NTNU-elementene som
har sterkest offentlighet. Knutepunkt Nord forbinder Gløshaugen og det
medisinske miljøet ved å overkomme det mentale skillet. Derfor er det et
knutepunkt for mye mer enn kollektivtrafikken. Knutepunktet er kjernen
i en av de to markerte aksene mellom NTNU på høydedraget og NTNU
på elvesletta, der denne krysser den sentrale nord-sør-byaksen.

Planutsnitt Knutepunkt Nord – 1:500.

KNUTEPUNK T SØR
Gløshaugveien representerer et bymessig skifte i typologi. Den utgjør
et markert skille mellom bebyggelse i landkommunen Strinda og byen
Trondheim. Sør for veien er det et betydelig innslag av verneverdig
småhusbebyggelse som ventelig vil bli liggende. Bysiden av skillet rommer
Knutepunkt Sør.
Sem Sælands vei på tvers av Gløshaugen forlenges som akse ned skråningen
og vil treffe Gløshaugveien ved en betydelig, ny fortetting av universitetsbygg
mellom parken og Elgesetergate. Fra før av ligger Handelshøgskolen i
Trondheim og Teknobyen studentboliger her, øst for Elgesetergate. Vest
for Elgesetergate ligger den såkalte Teknobyen. Ved å samle nye anlegg
for NTNU, med Innovasjonssenteret som krumtapp nettopp her, skaper
vi et Knutepunkt Sør.
Nye holdeplasser for superbussene i Elgesetergate er knuten i knutepunktet.
Holdeplassene utformes med samme prinsipp som i Knutepunkt Nord i hele
det feltet som flankerer bygningen til Handelshøyskolen. Som i nord har
fotgjengerne prioritet. Aksen som dannes av Gløshaugveien og Professor
Brochs gate vil være hovedforbindelsen til Teknobyen og Gløshaugen, men
også Abels gate og gaten nord for Handelshøgskolen til Hestehagen vil bli
brukt som tverrforbindelser. Byveven er finstemt.

T R AFIK K OG KO LLEK T IV
Knutepunktet vil bli et teknologi- og universitetstyngdepunkt som styrker
forbindelsen mellom Gløshaugen og Teknobyen vesentlig. Også den
øvrige bebyggelsen rommer i stor utstrekning bedrifter og institusjoner
med beslektet profil. Skråningsfoten forbindes med Sem Sælands vei
på Gløshaugen via heis og til gangbru. Denne dimensjoneres også for
sittegrupper, og gir flott utsikt over en vesentlig opprustet park i skråningen,
der nye trapper gir trygge snarveier i tråd med Trondheim kommunes fine
snarveistrategi.

Superbuss er:
«..et høykvalitets bussystem som tilbyr rask, komfortabel
og kostnadseffektiv kollektivtransport på linje med et
metrosystem. BRT har derfor egne kjørefelt i midten
av gate, tydelige holdeplassområder med topp design,
ikke billettsalg om bord og høy frekvens. Fordi BRT
eller Superbuss har egne kjørefelt som ikke interfererer
med øvrig trafikk, er systemet robust og forutsigbar,
for kundene.»

Knutepunkt Sør er tydelig markert gjennom typologiskillet den gamle
bygrensa ga. Innovasjonssenteret og gangbrua med heistårnet vil samlet
kunne få en arkitektonisk kvalitet med en viss ikonisk kraft, som lander
på et samlende sørvendt bytorg. Dermed kan også Knutepunkt Sør framstå
med stor styrke og innevarsle den søndre porten til universitetsbyen på
Elgeseter og Gløshaugen.

– Institute for Transportation & Development Policy, New York.

Det er gode argument for å anbefale midtstilte trase. Den viktigste
er at bussene ikke interfererer med øvrig trafikk, spesielt den
høyresvingende. I Elgesetergate vil det kjøre opp mot 100 busser
hver vei i timen, eller én hvert 40. sekund. Vi har derfor valgt
midtstilt trasé som hovedløsning. Det gir føringer for hvordan
knutepunktene i nord og sør utformes.
Løsningen vår er ikke avhengig av midtstilte bussfelt, men busser
i sidestilt trasé kan svekke attraktiviteten til fortausarealene.
Samtidig kan denne effekten dempes ved å senke farten. Sidestilte
superbussfelt med holdeplass på fortau gjør av- og påstigning enkel
den ene veien. Passasjerene må imidlertid krysse hele gata når de
skal reise tilbake.

Kjørebanehøyder (Holdeplass Samfundet, kjører fra sør):
• Buss kjører inntil plattform/refuge. Buss har normal gatehøyde.
Plattform har +18cm kantstein.
• Bil løftes opp 12 cm til 5 cm lavere enn plattform, før fotgjengerfelt.
Samme høyde som fortau, evt. en liten delta h inn mot fortau for
å markere hvor kjørebane slutter og fortau starter. Ikke-avvisende
kantstein mot plattform pluss leskur. Plattformbredde 4m.
• Gangfeltet kan ligge i bilhøyde. Dvs. at passasjerene som skal
krysse gata må gå litt ned.
• Mot neste gangfelt rampes bussen forsiktig opp 12 cm til
bilhøyde/-fotgjengerfelthøyde, og ned igjen videre nordover.

Det er rimelig grunn til å forvente at konsentrasjonen rundt de to
knutepunktene får generativ kraft. Det kan føre til at Elgeseter, særlig i
gatene mellom de to punktene, trekker ytterligere institusjoner og næring
av beslektet karakter. Og med slikt følger vekst i servicenæringene, fra
hotell og spiserier til annen profilert handelsnæring.

N T N U K VA L I T E T S P R O G R A M
Forslaget bygger på et hovedgrep om samling av nybebyggelse
langs Klæbuveien. Dannelsen av denne universitetsaksen bidrar
til et sammenhengende campus. Knutepunkt Nord og Knutepunkt
Sør styrker møtet med byen, og gir mulighet for tilfeldig og avtalt
interaksjon mellom miljøer. Det skapes «tydelige vinduer» inn til
NTNUs virksomhet, for å sikre engasjement og oppmerksomhet
rundt arbeidet som foregår på universitetet.
Ved å legge utbygging i aksen Klæbuveien sørger man for en tydelig
interaksjon med det omkringliggende nærmiljøet. Bebyggelsen
omdanner gaten til en tydelig bygate, i kombinasjon med bolig og
næring. Elgeseter som utviklingsområde for byutviklingen bidrar
til kritisk masse til området. Ideen om campus i byen styrkes.
En tydelig samlig av campus langs en hovedakse skaper en bevissthet
og mentalitet rundt området. Campus blir en møteplass i seg selv.

Snitt gjennom Elgesetergate og Klæbuveien – 1:500.

For å tydelig integrere eksisterende campus med byen åpnes det
for enklere kommersiell virksomhet på Gløshaugen-platået. Dette
vil gjøre området mer attraktivt for byens befolkning, både som
tilholdssted så vel som gjennomfartsområde.
For å kunne møte utviklingen av morgendagens universitet er det
viktig at arealene som tilføres er av god kvalitet, og har en høy
fleksibilitet og er effektivitet i forhold til romprogram og muligheter.
Lamellene er utformet med fokus på en optimalisert balanse mellom
hensynet til dagslys opp mot fleksible og effektive arealer.

Forslaget bygger på en forutsetning om at det tenkes progressivt
rundt organisering av universitetet for å kunne holde følge med
den fremtidige læremetoder.
Det er derfor avgjørende for utviklingen at løsningen ivaretar en
robust utvikling med muligheter for utvikling og endring hvor
nye behov og ønsker oppstår. Utbyggingen bygger på tanken om
levende laboratorium, og må følge med på utviklingen som skjer
på universitetet.

Forslaget legger til rette for en bærekraftig campusutvikling hvor
fokuset ligger i å styrke de allerede opparbeidede aksene til og fra
Gløshaugen, Klæbuveien, samt en utvikling av selve Gløshaugenplatået.

Planutsnitt Knutepunkt Sør – 1:500.

Lek ved vannspeil i Elgeseter park.

Aksonometri Knutepunkt Sør inkl. Vestskråningen.

En pause fra lesesalen på sokkelen langs Klæbuveien.

På vei fra Handelshøgskolen til fellesforelesning i Innovasjonssenteret.

Byheis med utsikt mot Byåsen.

Søndagstur langs promenaden på Gløshaugen-platået.

Planutsnitt Vestskråningen – 1:500.

GLØSHAUGEN OG VESTSKR ÅNINGEN
Gløshaugen er, grovt sagt, en innadvendt campusstuktur. Campuset er
særmerket ved det meget framtredende høydedraget. Mot bysentrum gir
hovedbygningen NTNU meget sterk identitet, ikonisk både i og for byen.
Men de øvrige sidene er indifferente til byen. Den sterkt synlige vestfronten
er en slags bakside. Vi bryter denne innesluttete orden ved å framheve tre
tverrakser og vende vestbygningene ut mot byen.
Sem Sælands vei i sør er en tverrgate. Den styrkes ved at de lavmælte
lamellblokkene langs veiens sørside påbygges i gatens lengderetning slik at
mellomrommene mellom lamellene blir lukket med en sammenhengende
bygning, bare brutt av det viktige gangdraget vest for sentralbyggene. Også
den åpne plassen mellom Sem Sælands vei og Alfred Getz’ vei bebygges.
Ved platåkanten leder en svevende gangbru til et heistårn og gir universell
forbindelse til Hesthagen og Knutepunkt Sør med superbussene-trafikken.
Kolbjørn Hejes gate bryter gjennom elektrobygget til platåkanten.
Glassgården foreslås fjernet, men løsningen skal i alle fall være døgnåpen.

Tverrgaten tangerer sentralbygget. Gode trappeforbindelser sikrer kontakt
med Klæbuveien via den nye Døvekirke-plassen.
Øvre allé foran hovedbygningen føres vestover til platåkanten og videre i
gangbru til heis til Klæbuveien ved Magnus den Godes gate. Sti i bratthenget
gjøres om til trapp for å trygge bevegelse hele året.
Den vestvendte bebyggelsen får nye gjennomganger med dører. Gløshaugen
vender ikke lenger ryggen mot byen, den snur ansiktet mot Elgeseter og
Byåsen. Det opprettes en gang-promenade langs Vestskråningens øvre del,
som gir rom for idrett, rasteplasser og soner skjermet for vind. Promenaden
formes som en tydelig kant mot bratthenget, men gir mulighet til å bevege
seg fritt i skråningen, på gresset og mellom trærne. Dette rammer inn både
bebyggelse og park. Det tilrettelegges trapper, stier, gode oppholdsplasser
og utkikkspunkt.

Grøntdraget gjennom Vestskråningen og Høgskoleparken utgjør et
rekreativt område av høy kvalitet for nærmiljøet. Vi ønsker derfor i størst
mulig grad å friholde grøntdraget, og skape gode uterom ved å dyrke de
eksisterende kvalitetene i området.
Adkomst gjennom Vestskråningen forenkles for å gjøre campusområdet
mer tilgjengelig for folk til fots. Stiforløpet utvikles, basert på allerede
opparbeidede gangstier. Stien er dynamisk, og skaper rom for opphold og
aktivitet som er tilgjengelig gjennom hele året. Avrenning av regnvann,
samt fast og sklisikkert dekke sørger for at de raske transportaksene ikke
blir glatte og sølete, mens sekundærstiene er av mer naturlig art. Hovedstien
langsetter skråningen blir et sted å oppholde seg, med nær tilknytning til
elementer plassert i terrenget.
Parken skal bli et integreringselement mellom byen og universitetet.
Bearbeiding av øvre, midtre og nedre del av Vestskråningen (inkl. heis)
medfører en dramatisk senking av dagens barrierevirkning.

Konstruert snitt gjennom Sem Sælandsvei ned til Handelshøgskolen – 1:500.

Døvekirkeplassen — 23. mars, kl. 13.00.

KLÆBUVEIEN
Mellom knutepunktene i nord og sør etableres en sammenhengende struktur
av universitetsbygg. Den ligger inntil gater med etablert bebyggelse på
motsatt side. De nye bygningene vil gi særlig Klæbugata ny impuls: gaten
endres fra ensidig bebygget, lett slumrende boliggate til universitetsgate
med betydelig aktivitet.
Studenter i bevegelse gir livlighet, mangslungen aktivitet. Sokkeletasjer
med glassvegger gir visuelt mangfold og transparens til det innvendige
program. Smutthull mellom byggene gir variasjoner i kontakten mellom
gateplanet og den høyereliggende parksiden. Bebyggelsen har sokkelen som
glassvegg mot gatesida og neste plan som glassvegg mot parken: poenget
er at den visuelle kontakten mellom bygningenes innside og tilstøtende
by skal være åpen og viet utveksling. Grøntdraget inngår som en integrert
del av universitetetområdet og bystrukturen. Mellom lamellene sikres
fotferdesel til bakre nivå gjennom tilrettelagte trapper.

Bygningene har et opphold ved den bratteste delen mot Gløshaugplatået ved
det meget tette bartreholtet. Den har blitt en slags urskog med rotvelt og
råtnende stammer. Det øker det biologiske mangfoldet og forblir uberørt.
Ved Døvekirken danner nye universitetsbygg en romlig innramming,
der sletten under skråningen er det samlende elementet. Plassen berikes
med små landskapsmessige inngrep, og tilrettelegger for utadrettet
næringsvirksomhet. Parkplassen ved Døvekirken samler heller enn å bryte
den nye universitetsstrukturen.
Ny bebyggelse følger Schøyens gate fram til Hesthagen der den møter
Knutepunkt Sør ved Innovasjonssenteret og den andre heisforbindelsen.
Snittet mellom bygater og park tar opp høydeforskjellen slik at parksiden
møter overside av sokkel.

Det lille som tas av parken langs Klæbuveien kompenseres i rikt monn
ved at parkskråningen gjøres vesentlig mer tilgjengelig, at parkkanten blir
mer aktivitetsfylt, og at sambandet mellom Elgeseter og Gløshaugen blir
radikalt styrket.
VEIEN VIDERE kan leses som Klæbuveiens karakter av sykkelforbindelse
gjennom universitetsutvidelsen og nordover til Bakklandet og Midtbyen,
og sørover via Lerkendal mot E6. Men langs hele Gløshaugens skråningsfot
vil Klæbuveien være universitetsgate i byen, ikke en fartsetappe i forstaden.
Her bruker vi LIMOK-prinsippene i programmering og utforming.
Geologisk sett består Vestskråningen, og store deler av Høgskoleparken av
adskilte lag med leire og sand. Dette fører til at dreneringen i bakken er
tilstrekkelig i området til å kunne benytte spuntvegg opp mot jordmassene
i bakkant. Ved å opprette kjellernivå langs fremre del mot Klæbuveien
oppnår man tilstrekkelig passivt jordtrykk til å motvirke store deler av det
aktive jordtrykket som dannes av massene i skråningen.

Å sørge for kvalitativ forbedring av parkdrag og byrom er en viktig
forutsetning for å etablere bebyggelse langs vestskråningen. Uten å gå på
akkord med de universitetstekniske premissene for utbyggingen oppnår vi
dette gjennom å løfte sokkel inn under terreng. Dette gir plass til fantastisk
generøse og fleksible arealer under bakken, der store arrangement og
forelesninger kan foregå uten å påvirke den opplevde situasjonen omkring.
Gjennom utadrettede og inviterende fasader aktiviseres Klæbuveien,
samtidig som en forlengelse av parkdraget opp på taket av sokkel sørger
for rekreative tilskudd til både park og bygg.
En nedsunken sokkel vil være både kostnadsgunstig og klimasmart ettersom
krav til fasade reduseres og de omgivende jordlag sørger for gunstige termiske
forhold.
Parken og Klæbuveien møtes på ulike måter mellom lamellene.

Vegetasjonsfelt brytes opp ved behov.

Klæbuveien innviteres inn i den nye bystrukturen – 1:400.

E K S E M P E L S T U D I E R B YG N I N G S T Y P O L O G I
18 m
Snitteksempel gjennom lamell og park 1:200

Planeksempel – Lærerstab 1:200
9

8

6

4

5. plan

Mot parken dykker sokkel inn under terreng. Dette
gir plass til store mørke arealer under bakken,
samtidig som en forlengelse av parkdraget opp på
taket av sokkel sørger for kvalitative tilskudd både
til park og bygg.

2

Auditorium kan innrettes med mobile sitterader,
og på den måten gjøres til lokaler med stor grad
av fleksibilitet. Angitt bygningsbredde er kun én av
mange mulige, og må ikke tolkes bindende.

4. plan

20 m

1. spontane møter
2. møterom
3. celle-kontor
4. kontor-landskap
5. sosialt arbeid
6. kjøkken

3. plan

2. plan

5
4

9m

1. plan

k. plan

Planeksempel – Fri romfordeling 1:200

mange mulige, og må ikke tolkes bindende

En godt balansert bygningsbredde gir stor
fleksibilitet med tanke på programtilpasset
romfordeling. Bygningstypen sørger for
gode dagslysforhold, men kan like gjerne
tildeles mørke rom, eller rom med andre
behov.

35 m

kjemiblokk 5

kjemiblokk 4

kjemiblokk 3

kjemiblokk 5

kjemiblokk 4

kjemiblokk 3

Planeksempel – Student 1:200
1. spontane møter
2. gruppearbeid
3. lesesal
4. undervisningsrom
5. sosialt arbeid
6. kjøkken

3

2

3

4

2

2
1

2

18 meter

6

5

6
4

4

2
1

Planeksempel – Gateplan 1:200

2
3

1

2

1. Utadrettet og inkluderende foaje
- leseplasser
- kafe
- studentvelferd
- utstilling
- inkubator
2. Auditorium
3. Lyd og projeksjon
Planeksempel – Påbygg Sem Sælands vei 1:200 (2 - 5 etg.)
1. spontane møter
2. gruppearbeid
3. lesesal
4. sosialt arbeid
5. kjøkken

SEM SÆLANDS VEI

Snitt Sem Sælandsvei – med nyetablert indre gårdsrom.

KLÆBUVEIEN

Volumstudie – Klæbuveien

Volumstudie – Klæbuveien

A R E A LO PPSE T T, I LLUS T R ER T
8

10
5

2
3

1
12

13

Totalt (BTA)

Nybygg (BTA)

Universitetsprogram

9

11

Volumstudie – Hesthagen

4
6

Beskrivelse

131 706 m2

Flytting av Dragvoll-miljøene

88 369

Innovasjonssenter

16 820

KAM

26 517

Tomteareal forutsettes ervervet av I.K. Lykke.

Totalt universitetsprogram

131 706 m2*

Stipulert arealbehov

119 500 m2

14

7

Overskytende areal
19 357

Parkbygget

Innovasjonssenter

KAM

Dragvoll (primær)

Parkbygget

Øvrig utbyggingspotensiale

Fleksible areal som kan brukes til fremtidige arealbehov, studentboliger,
næringslokaler, studentvelferd, linjeforeninger m.v.

19 357 m2

Læringssenter med sterk offentlig profil.

151 062 m2

Totalt utbygget

Dragvoll (sekundær)

12 206 m2*

* Frigjort areal i forbindelse med flytting av eksisterende funksjoner til KAM

er ikke tatt med grunnet manglende data. Arealet kan anses som en fleksibel
faktor i planutkastet.
Vårjevndøgn – 23. mars, kl. 15.

Sommersolverv – 21. juni, kl. 18.

AREAL — BYGG FOR BYGG

1 — PARKBYGGET
U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

6 474 m2
6 474 m2
1 504 m2
2 058 m2
2 058 m2
788 m2

´

Totalt:

19 357 m2

Totalt:

1 032 m2
840 m2
1 032 m2
1 032 m2
1 032 m2
1 032 m2

6. Etg

3 — KLÆBUVEIEN

4 — SCHØYENS GATE

5 — SCHØYENS GATE

6 — INNOVASJONSSENTERET

7 — KUNST, ARKITEKTUR OG MUSIKK

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

U2:
U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg

2 971 m2
2 971 m2
1 919 m2
1 919 m2
1 919 m2
1 919 m2

Totalt:

13 617 m2

3 855 m2
3 855 m2
2 945 m2
2 573 m2
2 573 m2
2 573 m2

Totalt:

18 373 m2

966 m2
759 m2
966 m2
966 m2
966 m2

Totalt:

4 623 m2

4 360 m2
4 360 m2
2 893 m2
2 893 m2
2 893 m2
2 893 m2

Totalt:

20 291 m2

9 — SEM SÆLANDS VEI

10 — SEM SÆLANDS VEI

11 — TREKANTTOMTA

12 — ELGESETER GATE

1 032 m2

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg

7 032 m2

Totalt:

8 — SEM SÆLANDS VEI
U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

2 — KLÆBUVEIEN

1 097 m2
792 m2
1 097 m2
1 097 m2
1 097 m2
1 097 m2
6 279 m2

Totalt:

632 m2
447 m2
632 m2
632 m2
632 m2
270 m2
3 246 m2

Totalt:

1 103 m2
1 074 m2
1 103 m2
1 103 m2
472 m2
4 856 m2

Totalt:

290 m2
290 m2
368 m2
368 m2
368 m2

´

1 684 m2

2 984 m2
2 268 m2
2 616 m2
2 984 m2
2 984 m2
2 984 m2

Totalt:

16 820 m2

3 677 m2
3 267 m2
3 112 m2
3 337 m2
3 337 m2
3 337 m2

Totalt:

14 — KLÆBUVEIEN

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

U1:
Sokkel:
2. Etg
3. Etg
4. Etg
5. Etg

Totalt:

4 682 m2

Totalt:

3 337 m2
3 112 m2

26 517 m2

13 — ELGESETER GATE
780 m2
780 m2
780 m2
780 m2
780 m2
780 m2

5. Etg
6. Etg

546 m2
415 m2
546 m2
546 m2
546 m2
546 m2

6. Etg

546 m2

3 689 m2

