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samarbeidsutvalg (SESAM), Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
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Fra:

Rektor

Signatur:

Rektorvedtak vedrørende arealkonsepter for NTNU
I forbindelse med videre arbeid med campussamling for i Trondheim, er rektor bedt om å gjøre
vurdering av fordeling og organisering av framtidige arealer på NTNU. Dette notatet gir NTNUs
anbefalinger vedrørende kommende nybygg og ombygginger innenfor Kunnskapsdepartementets
rammer for campussamling. Det gir samtidig føringer på hvordan NTNU vil jobbe videre med sine
eksisterende arealer.
NTNU Campusutvikling fikk levert forslag til arealkonsepter fra rådgiver 1. juni 2018. Rapporten fra
rådgiver beskriver behov, prinsipper og fordeling mellom arealkategorier på et overordnet nivå. Den
viser til realiserbare fysiske løsninger og inneholder rammer og prioriteringer mellom ulike typer av
funksjoner og arealer innenfor arealrammen.
Rapporten har vært på høring i NTNUs administrative enheter, fakulteter, institutter, studentaktører,
tillitsvalgte og fagforeninger på NTNU og samarbeidspartnere og eksterne aktører.
Høringsinnspillene er vurdert og ivaretatt som del av beslutningsgrunnlaget.
Høringsinnspillene kombinert med de politiske rammene og kvalitetsmålene for Campusutvikling,
setter rammen for det forestående arbeid.
Beslutningen vil være prinsipielt styringsverktøy for videre arbeid.
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Rektor vedtar overordet retningslinjer for arealkonsepter ved NTNU (se også vedlegg: Drøftingsnotat
vedrørende arealkonsepter for NTNU).
Beslutning om arealfordeling (se vedlegg s.2-4)








Arealfordelingen besluttes som grunnlag for videre arbeid (se s. 3 i vedlegget). Areal vurdert
som spesialareal og til reserve behandles i videre arbeid. Det tas også videre at det skal være
overlapp mellom alle arealkategorier og mellom funksjoner for å hente fram de beste
effektene for NTNU.
For å møte behovet for god utnyttelse av læringsareal og variasjon i rom og funksjoner,
besluttes at læringsarealene samles i klynger av hensiktsmessig størrelse
Det tas sikte på at diversitet og lokale behov kan vektes der det er nødvendig.
Det besluttes å sikte mot ett sentralt knutepunkt for hver by, med flere mindre knutepunkt
basert på tema, geografi eller lignende, i et nettverk knyttet til dette. Arealfordelingen til
knutepunkt og prioriteringer mellom funksjoner plassert lokalt og sentralt, vil bli definert
overordnet i videre arbeid.
I forhold til arealkategorien arbeidsplass, må behov knyttet til kjernevirksomheten vektes høyt.
Det tas sikte på faste plasser der dette anses som nødvendig for å utføre arbeidet.

Beslutning av prinsipper for utforming (se vedlegg s.4-5).








Tydelig sonering
Hierarkisk nettverk
Åpne grensesnitt
Fleksible løsninger
Overlapp av funksjoner
Mellomrom med mening
Plass til identitet

Beslutning om nødvendig videre arbeid (se vedlegg s.5-6).





Ytterligere presisering av innhold i knutepunktarealer
Videre avklaringer av konkrete behov knyttet til læringsarealer og for arbeidsplassrelatert
areal
Beskrivelse av involvering og sikre at NTNU har kompetanse i forhold til bruk og
konkretiseringer av nye arealer i kommende faser
Utredninger knyttet til forskning- og spesialarealer og arealer til samarbeidspartnere og
studentvelferd.

Trondheim, 22.10.2018

Gunnar Bovim
Rektor

