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Dato

Referanse

25.08.17

Møtereferat
Til stede:

Frank Arntsen, Ronny Kjelsberg, Tine A. Hestbek, Geir Øien, Øyvind
Gregersen, Lindis Burheim, Olav Bolland, Kristoffer Torbjørnsen.
Fra sekretariatet: Trond Singsaas og Geir Nilsen

Forfall:

Torberg Falck (Tine A. Hestbek vara)

Kopi til:

Gjelder:

Samlokalisering etter fusjon

Møtetid:

25.08.17

Møtested:

Møterom 101 Hovedbygget Gløshaugen

Signatur:

Til styringsgruppas møte forelå notat fra prosjektleder. Styringsgruppa har følgende
merknader:
Det ble innledningsvis pekt på at framlagte forslag til vedtak fra prosjektleder er formulert
på et overordnet nivå, og at styringsgruppa eventuelt drøfter presiseringer under hvert
punkt.
Til styringsgruppas møte foreligger ikke følgende:
- Simuleringer av reelle behov for undervisningsarealer
- Simuleringer av arealer til studentarbeidsplasser.
Det forutsettes at dokumentasjon knyttet til dette legges fram før rektor gjør endelige
vedtak om videre prosjektering og utbygging.
Det er gjort vurderinger som tilsier at økt antall studenter på Gløshaugen med medførende
kapasitet på kafeer og tilsvarende vil kunne møtes gjennom utvidelser/endringer som er
foretatt. Det samme gjelder transportforhold.
(Prosjektleders forslag i kursiv)
Disponering av arealer på Kalvskinnet med samling av Fellesadministrasjonen i tråd med
prosjektleders forslag til ramme for prosjektering.
Videre utredning av lokalisering av ILU gjøres ut fra vurderinger av helheten i behovene for
lærerutdanningen.
Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim

postmottak@ntnu.no

Norway

www.ntnu.no

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Hovedbygningen

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
Trond Singsaas
trond.singsaas@ntnu
.no
Tlf: +91897333
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Endelige vedtak om lokalisering av Fellesadministrasjon avventes til lærerutdanningen
(ILU) er tilstrekkelig avklart
Arealene på Moholt kan brukes til midlertidige løsninger i leieperioden fram til 2021.
Etablering av 3 nye laboratorier for NV-fakultetet i Realfagsbygget
Behovet er 5 laboratorier som resultat av fusjon slik NV-fakultetet har vurdert det. Dette
momentet legges til grunn for rektors endelige vedtak.
Etablering av felleslaboratorium for tre fakulteter i «Oppredningen»
Dette gjelder teknologifakultetene. Styringsgruppa gir sin tilslutning til forslaget.
Indecol flyttes til «Oppredningen»
Styringsgruppa slutter seg til forslaget.
IE fakultetet disponerer A4 i Realfagsbygget
Det vises for øvrig til IEs forslag av juni som foreløpig grunnlag for dimensjonering og
mulige løsninger for lokalisering.

*****

