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Rom for kunnskap
5000 ansatte og 22 000 studenter har NTNU som sin daglige
arbeidsplass. Arbeidsdagen til den enkelte og virksomheten ved
universitetet spenner over et stort spekter av ulike oppgaver og
aktiviteter. Det er vår oppgave å bidra til at alle har egnede lokaler
både nå og i framtiden og at det fysiske arbeidsmiljøet blir ivaretatt.

Lindis Burheim,
Eiendomssjef

NTNUs strategi 2011 – 2020, Kunnskap for en bedre verden,
formulerer at NTNU skal ha førsteklasses laboratorier og infrastruktur for forskning og utdanning. NTNU skal føre en aktiv eiendomsforvaltning der vi prioriterer fornying av bygningsmassen og
den vitenskapelige infrastrukturen. Dette forplikter en god
systematikk og riktige prioritering i vårt arbeid med bygningsmassen.

Denne brosjyren er laget for å gi informasjon til fakulteter, institutter og ansatte om
hvordan NTNU vedlikeholder og utvikler bygninger og campus, og hvilke muligheter
som finnes for å be om utbedringer, tilpasninger og endringer av sine lokaler.
NTNU har mer enn en halv million kvadratmeter bygningsmasse, hvor flertallet av
bygningene ligger på hovedcampusene Gløshaugen, Dragvoll, Øya og Tyholt. Gjennomsnittsalderen på bygningsmassen i 2014 er 42 år. Dette stiller store krav med hensyn til
oppfølging og registrering av tilstanden og behov for tilpasninger.
NTNU har de to siste årene gjennomført systematisk kartlegging av bygningenes
tekniske tilstand. Registreringene danner grunnlaget for en prioritering av vedlikeholdsoppgaver, som sammen med brukernes behov, lovpålagte krav og strategiske satsinger
bestemmer prioriteringene i budsjettet for NTNU. Styret får årlig framlagt langtidsplanen for vedlikehold som legger rammene for bruken av midler.
Lindis Burheim
Eiendomssjef
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Langtidsplan for vedlikehold og utvikling
For å ta vare på bygningsmassen i et langsiktig perspektiv har NTNU gjennomført tilstandsregistreringer for store deler av bygningsmassen. Tilstandsanalysene danner
grunnlaget for arbeidet med NTNUs langtidsplan for vedlikehold og utvikling. Langtidsplanen revideres årlig og betegnes ofte som NTNUs vedlikeholdsplan. Vedlikehold
inkluderer i denne sammenheng også nødvendige planlagte utskiftinger. Vedlikeholdsstrategien skal sørge for at bygninger og infrastruktur fungerer til det beste for NTNUs
virksomhet på kort og lang sikt.
90 % av arealene som er i bruk til egen virksomhet er analysert og kostnadsvurdert.
Selv om registreringene viste at de nyeste og sist renoverte byggene er i god stand, er
flertallet av bygningene av eldre dato og mange bærer preg av slitasje og behov for
oppgradering.

Tilstandsgrad 0

NTNUs bygningsmasse fordelt på tilstandsgrad

10%
Tilstandsgrad 0: Funksjon, teknisk og innemiljø-standard ok
Tilstandsgrad 2

34%

Tilstandsgrad 1: Funksjon, teknisk og innemiljø-standard med visse svakheter
Tilstandsgrad 1

56%

Tilstandsgrad 2: Vesentlige svakheter ved funksjon og innemiljø, behov for tekniske utbedringer
Tilstandsgrad 3: Betydelig manglende funksjonalitet og pålegg om teknisk utbedring, innemiljøkrav
ikke tilfredsstillende

Det er i dag et gap mellom behovet for vedlikehold og midler som er avsatt til å ta igjen
vedlikeholdsetterslepet. I langtidsplanen for vedlikehold og utvikling er det nødvendig
å foreta tydelige prioriteringer for at budsjettet skal komme best mulig til nytte.
Rekkefølgen på hvilke arbeider som skal settes i gang vurderes ut fra flere kriterier:
om det er i tråd med strategiske målsettinger for NTNUs virksomhet, om den tekniske
tilstanden på de enkelte bygningene er tilfredsstillende og om det er stilt krav om oppgradering på grunn av dårlig arbeidsmiljø eller sikkerhet.
Budsjettet for vedlikeholdsoppgaver er på 140–150 millioner per år og fordeles mellom
større rehabiliteringer, HMS-tiltak og løpende vedlikehold og utskiftinger.
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Vedlikeholdsetterslepet er størst på bygninger som er bygget etter 1950 og fram til
slutten av 80-tallet. Dette gjelder blant annet Kjemiblokkene, Materialteknisk laboratorium og Marinteknisk senter. For at denne type bygninger skal få en god og høy
standard kreves det i mange tilfeller en total sanering og rehabilitering. Det samlede
etterslepet på vedlikehold er anslått å ha en kostnad på ca. 1,3 – 1,8 milliard kroner.
Bygninger som er tenkt renovert som del av de strategiske satsingene i campusplanen
er da holdt utenfor. Til sammenligning ville den samlede nybyggverdien for NTNUs
bygningsmasse vært på nærmere 20 milliarder kroner.
Enkelte store investeringer og rehabiliteringer er bare mulig å gjennomføre ved
direkte statlig bevilgning. Dette er knyttet til strategiske satsinger innenfor forskningsprogrammer eller som vekst i studieretninger. For NTNU er dette nedfelt i Campusplanen. Rammene for slike statlige investeringer skjer som en direktebevilgning i
Statsbudsjettet. Et eksempel på slike prosjekt ved NTNU er ECCSEL-programmet.
ECCSEL er primært rettet mot utvikling av laboratorier, men vil samtidig resultere i en
rehabilitering av Kjemiblokkene og Varmeteknisk laboratorium. Vedlikeholdstiltak på
disse byggene begrenses i påvente av en avklaring om anleggene blir bygget om.
Tiltak for å etterkomme offentlige pålegg har høyest prioritet. Dette handler ofte om
utbedringer som må gjennomføres på grunn av nye forskrifter for helse, miljø og
sikkerhet. Det settes av midler til å styrke brannsikkerheten og gjøre byggene lettere
tilgjengelig for alle. I tillegg er mange ventilasjonsanlegg gamle og lite effektive. Både
av hensyn til energiforbruk og innemiljø er det ønskelig å oppgradere disse.
Økonomisk ramme
Tilstandsregistreringene som vi har i dag gir et godt bilde av situasjonen, men inneholder også betydelige usikkerheter. Erfaringsmessig vil vedlikeholdstiltak avdekke tilleggsarbeider og oppgraderingsbehov under detaljplanleggingen og det kan vise seg
nødvendig å øke påslagene for marginer og uforutsette tillegg.
Tabellen under gir en oversikt over hvilke tiltak som er planlagt de enkelte årene fram
til 2017 og deretter samlet for perioden 2018–2023.
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Plan for gjennomføring av tiltak
Tabellen under gir en oversikt over hvilke tiltak som er planlagt de enkelte årene fram til 2017
og deretter samlet for perioden 2018–2023.
Område/bygg
2014
Dragvoll
Bygg 4 og 5
Del 1, 2 og paviljonger
Gløshaugen
Hovedbygningen
Kjemi 3
Realfagbygget
Tingvallgården
IT-bygg og IT Syd
Gamle fysikk
Materialteknisk
Sentralbygg 1 og 2
Elektrobyggene
Varmeteknisk
Kjemi 1, 2 og 4
Oppredning/Gruvedrift
Gamle kjemi
Vannkraftlaboratoriet
Grønnbygget
Geologi
Bergavdelingen
Bygningsteknisk
Gamle elektro
Verkstedteknisk
Sydområdet – NHL
Tyholt – Marinteknisk senter
Kalvskinnet
Øya – St. Olavs hospital
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Foto: Nils Kristian Th. Eikeland/NTNU UB

Campuser

Campus Øya 72 000 m2, Kunnskapssenteret
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Foto: Åge Hojem/NTNU VM
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Foto: Stig Sund/NTNU NT

Kalvskinnet 24 000 m2, Vitenskapsmuseet, Gunnerushuset

Lerkendal 18 000 m2, Lerkendal gård
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Foto: NTNU Komm. avd.
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Foto: Mentz Indergaard/NTNU Komm. avd.

Tyholt 37 000 m2, Marinteknisk senter

Dragvoll 72 500 m2
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Foto: NTNU Komm. avd./Mentz Indergaard
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Gløshaugen 300 000 m2,
Realfagbygget
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Høyteknologisk rottereir
Professor May-Britt Moser sier de besøkende får hakeslepp når de besøker
dyrelaboratoriet på Øya.
Da Moser-gruppen fikk nytt institutt med dyrelab ble to etasjer i Medisinsk-teknisk
forskningssenter bygget om.
– Den store utfordringen med dette var strenge HMS-krav i forhold til allergener fra
dyrene, sier senioringeniør Espen Joakim Henriksen.
Planla i ti år
Dyrelaben i Senter for nevrale nettverk/Kavliinstituttet består av cirka 80 rom og inneholder blant annet flere dyrerom, forsøksrom og 2-300 mus og rotter. Senioringeniøren
forteller at hvert rom er tett og har eget ventilasjonsanlegg. Det betyr at de kan
desinfiseres som lukkede soner.
Byggeprosjektet med den nye dyrelaben var klart til innflytting 1. januar 2012 etter et
år med bygging. Moser sier hun begynte å tenke på dyrelaben ti år tidligere da det
første forskningssenteret ble åpnet.

Foto s. 12–18: Kristoffer Furberg

– Vi måtte jo vente en stund på å få ledig areal, men sluttproduktet har blitt veldig bra,
sier hun.

Rottene viktigst: Senioringeniør Espen Henriksen sier dyrelaboratoriet har mange avanserte tekniske
løsninger, men det viktigste er at dyrene trives – hvis ikke er det ikke noe vits i at forskerne er der.
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Slutt på allergiplager
Moser hadde en liste med fasiliteter hun ønsket seg, og forteller at alt er på plass.
– En av de viktige tingene var allergengardinene i dyrerommene. Flere av de ansatte
utviklet allergi før vi fikk dette, men merker ikke noe til det nå.
Hun forteller at laben er lett å holde ren, og mener det er det mest dyrevennlige laboratoriet i verden.
– Det er lagt opp til at både dyr og ansatte skal trives, sier hun.
– Hvis dyrene ikke trives, er det ikke noe vits i at vi er her. De er viktigst, sier Henriksen.
Avanserte systemer
Et spesielt lyssystem simulerer natt, dag og skumring, slik at dyrene er våkne på
dagtid. Radioen på dyrerommene sørger for at det ikke er for stille.
Det mest kompliserte har vært ventilasjonen og utluftingen, men det ser man ikke når
man rusler i korridorene. Man ser imidlertid den dyre og avanserte vaskemaskinen der
traller med bur og utstyr kjøres gjennom.
Henriksen forteller at gulvet at maskinen måtte heises inn gjennom en åpning i veggen
og at gulvet måtte forsterkes for å tåle vekten. Etter at byggeprosjektet var ferdig har
både Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Helsedirektoratet og Forsøksdyrutvalget vært på
inspeksjon og godkjent laboratoriet. Laboratoriet besto inspeksjonene med glans.

Alle skal trives: Sjefen for senteret, May-Britt Moser, sier det er bygget for at både ansatte og dyr skal trives.
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Fra skepsis til jubel
Instituttleder John Brumos stab ved Institutt for Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap var negative til renoveringsprosessen på Dragvoll, men endret syn da
arbeidet kom i gang.
– Vi er ikke verdens mest omstillingsdyktige folk. Mange av dem som jobber på
instituttet er svært opptatt av faget og avhengige av faste rammer, sier Brumo.
Før renoveringen hadde flere vært i de samme gamle lokalene siden de ble bygget i
1979. Derfor var det stor skepsis til endringer og midlertidig flytting.
Fellesskapsfølelse
Brumo var instituttleder ved Institutt for Skandinavisk litteratur under byggeprosessen
og forteller at det var mange spørsmål om støy og hvordan flyttingen ville bli.
Da de flyttet til brakkeriggen rett over gata, fikk de ifølge Brumo en positiv overraskelse.
– Flyttingen skapte en egen fellesskapsfølelse på instituttet, og vi arrangerte blant
annet fest for studenter og ansatte og åpnet en egen «Bar Brakke». Da vi kom tilbake
til de renoverte lokalene, ble dette forsterket ytterligere, sier professoren.
Nytt samlingssted
Det var ikke bare fuktproblemer som ble utbedret i de to øverste etasjene i bygg 3. Da
de likevel måtte ut av bygningen rettet Brumo og hans kolleger en forespørsel om man
kunne pusse opp i samme slengen. Det innebar blant annet maling, kanalføring av
kabler og annet småarbeid, men viktigst var ombyggingen av det gamle instituttbiblioteket som nå er et åpent lunsjrom og samlingssted for de ansatte.
– Dette løftet i arbeidsmiljøet gjorde at renoveringsprosjektet gikk fra å være noe vi
aksepterte til noe kjempepositivt som bedret samholdet.
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Fornøyd: John Brumo forteller at de ansatte ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap er svært fornøyde med byggeprosessen under
renoveringen på Dragvoll og det nye fellesarealet på instituttet.
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Blomstrer i nytt veksthus
Ringve botaniske hage fikk det slik de ønsket seg da det ble bygget nytt
produksjonsveksthus med nær doblet kapasitet.
Det betyr bedre arbeidsforhold, bedre planter og bedre tilbud til publikum ute i hagens
anlegg. Daglig leder Vibekke Vange viser stolt frem veksthuset som sto klart høsten
2012. Det erstattet den 40 år gamle forgjengeren og et mindre.
Nå er temperaturregulering, kunstig belysning og automatiske gardiner med lyssensorer med på å gjøre hverdagen lettere og vekstvilkårene bedre.
Livsnødvendig
– Det har vært en intens, men god prosess med hyppige møter. Vi ble involvert og brukt
til å bestemme hvordan sluttresultatet skulle bli, og vi er er svært godt fornøyd med
resultatet, sier Vange.
Automatisert: Både lys og
temperatur styres av automatiske løsninger i veksthuset i Ringve botaniske
hage. Det gjør arbeidet lettere
for daglig leder Vibekke
Vange og gartner Steinar
Gagnås. De håper at det nye
veksthuset skal holde i minst
40 nye år.

Veksthuset er livsnødvendig for mange av plantene, trærne og blomstene på Ringve.
Spesielt for vintergjestene på «middelhavsrommet», som ikke tåler frost. Derfor var
det viktig at byggearbeidet skjedde i sommersesongen, da plantene var plassert
utendørs.
– Vi hadde en backupløsning, men veksthuset var klart innen fristen, og vi fikk flyttet
inn alt før frosten kom, sier Vange.
Håper på 40 nye år
Foruten en et helt nytt veksthus på 440 kvadratmeter er gulvet skiftet og den innendørs
telehiven er en saga blott. Den gamle oljefyringen er kassert og byttet ut med vannbåren
fjernvarme, og arealløsningen inne i veksthusets tilstøtende arbeidsrom er effektivisert.
Prosjektet besto av et forprosjekt høsten 2011
og et detaljprosjekt den påfølgende vinteren
før byggingen startet i mai 2012. Fjernvarmen
ble tilknyttet våren 2013, og kun noen små
justeringer gjenstår før hele prosjektet er
ferdigstilt høsten 2013.
- Nå håper vi at det nye veksthuset holder i
minst 40 nye år, sier en fornøyd Vange.
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Stadig flere med spesielle behov
Ove Sæternes har jobbet på Dragvoll i 20 år og synes det blir stadig
enklere å ta seg frem.
48-åringen er sekretær ved Institutt for musikk og jobben innebærer at han stadig er
på farten rundt omkring på campus. Det gjør han i en rullestol, for Sæternes ble født
med cerebral parese.
Døråpnere og ramper
– Det er ikke noe problem i hele tatt. Jeg kommer meg dit jeg vil og støter sjelden på
problemer. Det er mange som har det verre enn meg, sier han med et smil.
Likevel er det enklere for funksjonshemmede og andre med spesielle behov å bruke
universitetsområdet på Dragvoll. Litt om litt har dørstokker blitt fjernet eller gjort
overkommelige med små ramper, og døråpnere blitt installert i sittehøyde.
Når vi blir med Sæternes innom byggsikringskontoret blir skranken senket til
passende høyde. Dette er et av mange tiltak som er innført for å tilrettelegge for
funksjonshemmede.
Små, men viktige endringer
En viktig del av jobben til Sæternes er å være lokal postmann. Derfor er også postkassene like utenfor kontoret
hans på nivå 4 plassert i sittehøyde, slik at han slipper å
strekke seg fra rullestolen.
– Bygget er jo stort sett det samme nå som da jeg startet i
1992, men dører måtte dras opp og dørstokker forseres.
Mange små endringer har gjort det litt lettere å farte rundt i
dag. Nå er det stort sett dørstokkfritt og døråpnere overalt,
sier han.
Sæternes mener dette er viktig, da det blir stadig flere med
spesielle behov på universitetet. Han parkerer rett utenfor
inngangsdøra og tar heisen opp til kontoret når han kommer
på jobb.
– Men hvis vi blir enda flere funksjonshemmede nå, tror jeg
det blir behov for flere parkeringsplasser for handikappede,
sier han.
Problemfritt: I løpet av 20 år på Dragvoll har Ove
Sæternes opplevd at det har blitt stadig lettere å ta
seg frem med rullestol.
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Slik vedlikeholder og utvikler vi
bygningene
Egen organisasjon
Prosjektlederne i Eiendomsforvaltningen, som er en del av rektors stab, arbeider
henholdsvis med vedlikeholdsplanlegging, eiendomsutvikling og campusutvikling og
prosjektledelse for vedlikeholds- og utviklingsprosjekter. NTNU har rammeavtaler
med tekniske rådgivere og entreprenører for alle relevante fagområder. Mindre
anskaffelser gjøres hos disse leverandørene, mens større anskaffelser blir det lyst ut
på offentlige anbud.
Prosjektene som skal gjennomføres kan ha svært ulikt omfang og kompleksitet, både
med hensyn til hvor mange som berøres av byggearbeidene og hvilke muligheter det
er for å vurdere alternative løsninger. Arbeidsform og prosess blir tilpasset det enkelte
prosjekt med hensyn til hvor mange som involveres, hvordan brukerbehov blir kartlagt
og om alternative løsningsmuligheter blir utredet. I forprosjekt og detaljprosjektfasen
blir rammene for prosjektet mer fastlagt og det er grunnlag for å ta beslutninger om
økonomi og gjennomføring av prosjektet.
Forslag og informasjon om endrede behov og krav til lokaler
Eiendomsforvaltningen gjennomfører årlige møter med fakultetene der en går
gjennom vedlikeholdsplanen og fakultetenes arealsituasjon. Her er det mulig for fakultetene å gi innspill både til prioriteringer i planen, arealbehov og ombyggingsbehov.
I utgangspunktet er det en forutsetning at kostnader ved ombygginger dekkes av fakultetene selv. I spesielle tilfeller kan Rektor bidra med finansiering hvis det er en ombygging som har en viktig strategisk betydning for NTNU.
Innspill til prioriteringer av vedlikeholdstiltak, HMS-tiltak og spørsmål om strategiske
ombygginger kan også meldes inn i løpet av året og må alltid sendes via fakultetenes
arealkontakter til Eiendomsforvaltningen. Tilsvarende må søknader om ombygginger
som finansieres av fakultetene også sendes via fakultetenes arealkontakter til Eiendomsforvaltningen. Det er egne skjema som må fylles ut for dette. Behov for akutte
reparasjoner meldes via e-vaktmester.
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Miljø
Bygninger og anlegg har stor betydning for universitetets miljøpåvirking, både i form
av energibruk og drift av bygningsmassen, men også som følgje av bygningsarbeider
og installasjoner i byggene. NTNU arbeider derfor målbevisst med å finne mer bærekraftige løsninger i vedlikeholdet og ved ombygginger og tilpasninger av driften.
Effektiv arealbruk er en vesentlig faktor for å redusere klimafotavtrykket for virksomheten, og det vil derfor stadig være et spørsmål om hvordan vi kan bli bedre til å bruke
rom og laboratorier i fellesskap og med mere fleksible løsninger.

Fakta om NTNU Eiendomsforvaltningen
Bygningsmasse som forvaltes – egne bygg:
Antall bygninger:
Innleie av bygningsareal:
Utleid areal:
Bygningsmassens gjennomsnittsalder:
Antall medarbeidere:

528 000 m2
100
76 000 m2
70 000 m2
42 år
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NTNUs mål for bygninger og eiendommer:
– Bygningene skal være tilpasset brukernes behov på kort og på lang sikt i
samsvar med NTNUs overordnede strategier
– Vedlikeholdet skal opprettholde bygningenes verdi
– Bygningene skal tilfredsstille krav i lov og forskrifter
– Bygningene skal oppfylle kravene til tilstandsgrad 1
– Bygninger og eiendommer skal forvaltes i samsvar med NTNUs overordnede målsettinger.

20

Foto: Universitetsbiblioteket
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Hovedbygningen Gløshaugen, 1907
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