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1. Fremdriftsplan
Prosjektleder for samlokaliseringsprosjektet presenterte prosjektets fremdriftsplan. Flyttingene av
Institutt for lærerutdanning til Kalvskinnet, Studieadministrasjon til Moholt og Institutt for
samfunnsøkonomi til Rustbygget er blitt fullført siden siste styringsgruppemøte i november.
Kritisk linje i fremdriften er flytting av IndEcol til Realfagbygget i løpet av august 2019, slik at det
kan klargjøres for at IDI flytter til Gløshaugen november 2019.
Institutt for Samfunnsøkonomi og Fakultet for økonomi er svært fornøyde med ombyggingen i
Rustbygget, og med byggefirmaet som utførte arbeidet. Medarbeidere på Rustbygget kunne
rapportere om nesten umerkelige byggearbeider, til tross for at en hel etasje har blitt pusset opp.
Fra styringsgruppen ble det ble ytret noen bekymringer rundt Studieadministrasjon, og at disse ikke
måtte bli nedprioritert til fordel for andre fagfelt. Lokalene på Moholt var for øyeblikket litt tomme,
uten en kantine som var i drift osv. Samlokaliseringsprosjektet påpekte at blir noe økt aktivitet etter
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hvert, da flere enheter skal flytte inn på Moholt. Enhetene som har flyttet inn har også fått en ønsket
faglig samlokalisering.
Fra styringsgruppen ble det stilt spørsmål ved konsekvensene dersom det oppdages asbest eller andre
uforutsette forhold under byggearbeider, og hvordan det påvirker fremdrift og kostnader. Det finnes i
utgangspunktet ingen særskilte midler for å håndtere dette, slik at byggeprosjektet må ta den
kostnaden selv.

2. Beslutning IndEcol til RFB (B2)
Styringsgruppen påpekte at Institutt for Fysikk, som ligger i samme område i Realfagbygget, vil
vokse i fremtiden, og at dette kan skape plassproblemer. Samlokaliseringsprosjektet understreket at
IndEcol har klare tanker om hvordan de ønsker å jobbe i sine nye lokaler i Realfagbygget E4, og at
dette har åpnet for et fleksibelt og variert kontorlandskap, som gjør det mulig å håndtere fremtidig
vekst på en god måte.
Forslag til rektorvedtak:
Program for Industriell økologi (IndEcol) – flytting fra IT-bygg sydfløy til RFB E4 utredes
videre med plan om flyttetidspunkt senest til semesterstart høst 2019 (estimat 4-5 MNOK).
Hvis kostnadsprognose etter forprosjekt er innenfor overstående estimat kan gjennomføring
iverksettes uten ny beslutning i styringsgruppen. Dette for å sikre fremdrift. Forslag til rektorvedtak
legges frem for SESAM før endelig beslutning.

3. Risikovurdering
Samlokaliseringsprosjektet fremholder at det for øyeblikket ikke er noen store risikoer i forhold til
det overordnede bildet av prosjektet. Det fokuseres særlig på arbeidsplassløsninger, med klare
rammer for prosessene, tydelig kommunikasjon til brukere og lederstøtte. Det er videre fokus på
belastning på undervisningsrom som er kritisk høy på noen romstørrelse. Det er også forventninger
til gjenskaping av identitetsareal og faste bachelorplasser fra Kalvskinnet som ikke kan innfris innen
de arealrammene vi har.
Det kom en rekke innspill fra styringsgruppen knyttet til ulike risikoområder vedrørende
læringsareal prosjektet som må følges opp videre. Disse gjaldt i hovedsak:


Generell arealutnyttelse av læringsareal
- Belastningen øker på undervisningsrom etter at opp mot 2000 studenter har blitt flyttet
fra Kalvskinnet til Gløshaugen. Studenter fra Kalvskinnet har heller ikke lenger like
god tilgang til undervisningsrom og læringsareal som før, og flere studenter må bevege
seg rundt på Gløshaugen for å finne ledige rom. Det er nedsatt et læringsarealutvalg
som ser på problematikken, koordinert av seksjon for utdanning.
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Naturlige samlingspunkt for studenter
- Styringsgruppen la vekt på viktigheten av identitetsarealer og naturlige samlingspunkt
for studenter. Dette fremheves også i Utdanningskvalitetsmeldinga (Meld. St. 16
(2016-2017)). En del areal er både teknisk og pedagogisk utdatert. Det er mulig å
utnytte såkalte «mellomrom uten mening» i større grad, for å gi studenter bedre
kontaktflater mot sine studieprogram.
Faste arbeidsplasser eller «free seating» for studenter
- Med økningen i antall studenter øker også presset på studentarbeidsplasser.
Styringsgruppen diskuterte hvorvidt studenter i ulike deler av studieløpet skal ha fast
plass eller ikke. Enkelte studenter benytter teknologi og utstyr som krever en fast
plass, mens andre ikke trenger det. «Free seating» gir høyere kapasitet og økt
utnyttelse av tilgjengelige arbeidsplasser.
Bevegelse i studentmassene hos fakultetene
- Det er store bevegelser i studentmassene hos fakultetene, både i vekst og reduksjon av
antall studenter. Det blir viktig fremover å håndtere dette, med løsninger for
arbeidsplasser og identitetsarealer. I tillegg er det en forskjell i praksis mellom
Kalvskinnet og Gløshaugen som må diskuteres.

Styringsgruppen mener dette er tema som gjelder generelt, ikke bare for samlokaliseringsprosjektet,
og mener dette derfor må tas videre til diskusjon i dekanmøtet.

4. Orienteringssak – styringsnotat
Styringsgruppen tar styringsdokumentet til orientering. Ber om en bedre endringslogg ved neste
revisjon.

