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Analyse av arealsituasjonen ved Dragvoll
Sammendrag
I forbindelse med spørsmål fra KS1 konsulenten vedrørende KVU dokumentet «Framtidig lokalisering
av Campus NTNU – Konseptvalgutredning», ser vi i dette notatet nærmere på arealsituasjonen ved
Dragvoll. Mandatet for KVU prosessen anga det prosjektutløsende behovet slik: «Prosjektutløsende
behov er tilstanden på anlegget på Dragvoll. Anlegget er underdimensjonert i forhold til dagens
aktivitet og tilfredsstiller ikke krav til rasjonell undervisning og forskning». Vi forsøker å dokumentere at
anlegget er underdimensjonert i forhold til dagens behov, og hvorfor egnetheten til lokalene ikke er
god for undervisning og forskning.
I kapittel 1 redegjøres det for tidligere utredninger der omfang av over- og underdekning av de aktuelle
funksjonsarealkategoriene er dokumentert på kort og lang sikt. Behovene er basert på antall studenter
og ansatte og NTNU sine arealnormer som er vist i vedlegg 1. En viktig del av dette bildet er at i tillegg
2
til underdekningen som ble forslått dekket med et nybygg på 10 260 m BTA ble det påvist behov for
renovering og omrokeringer i eksisterende bygningsmasse for å gi bedre funksjonalitet ved å samle
fagmiljøene på en bedre måte, og ved å etablere funksjonsarealer som er bedre tilpasset behovene.
I kapittel 2 ser vi nærmere på dagens arealsituasjon etter at Program for lærerutdanning (PLU)
midlertidig er flyttet til Jonsvannsveien (tidligere HiST TØH sine lokaler). Dette viser når det gjelder
totalareal at mani sum har omtrent behovsdekning, men at det fortsatt er underdekning på grupperom
2
/ lesesal / studentarbeidsplaser. Behovet redegjort for i 2009 var 2,3 m NTA per student, mens det
2
2
faktiske forholdet var 1,6 m NTA per student før PLU flyttet ut, og 1,8 m NTA per student etterpå.
Flyttingen har altså bedret situasjonen noe, og har gitt mulighet for en viss omrokering, men fortsatt
gjenstår renovering for å tilpasse arealer bedre til identifiserte funksjonsarealbehov. Det er fortsatt
også stor underdekning på bibliotekareal ved Dragvoll.
I kapittel 3 har vi sammenlignet situasjonen på Dragvoll / Jonsvannsveien med andre universitets- og
høgskolebygg i Trondheim, øvrige norske og internasjonalt. Dette arbeidet er basert på en spørreskjemaundersøkelse som er gjennomført på forholdvis kort tid. Utvalget er begrenset og resultatene er
derfor ikke nødvendigvis representativt, men har etter vår vurdering likevel interesse fordi det belyser
arealbruk / planlagt arealbruk ved et nyere referanseprosjekt. Noen funn fra sammenligningene:
-

-

-

HiST Handelshøyskolen som nylig er tatt i bruk, UiO Life Sciences som er under planlegging, og
2
HiBergen som nylig åpnet har hhv. 2,7, 4,2 og 3,9 m NTA utdanningsareal per student, som altså
er betydelig høyere enn ved Dragvoll / Jonsvannsveien.
Ikke alle referanseprosjektene som er omtalt er lett sammenlignbare med Dragvoll, men for alle er
vist hvordan arealkategoriene under utdanningsareal, utdanningsareal + sosialt areal, og delvis
totalareal er fordelt.
Faktiske arealtall er vist i egne tabeller 3.1 og 3.2
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-

-

Internasjonale referanser som er tatt med viser interessante eksempler på nye campusprosjekt
som alle tar utgangspunkt i et sentralt rom/område for flerbruk /fleksibel bruk av generelle arealer
som de spesielle arealkategoriene koples opp mot. Dette er en viktig trend som også bekreftes av
NTNU SiT Visjonsprosjekt som benevner dette for «Mellomrommet».
Relative størrelse på funksjonsareal er vist i kakediagrammer og faktiske arealtall i tabell 3.3

I kapittel 4 er arealsituasjonen ved Dragvoll drøftet ift. resultatene fra arealsammenligningene og opp
mot trender innen undervisning, forskning, innovasjon og formidling (tabell 4.1).
Sammenligningene synes å bekrefte at utdanningsareal per student er for lavt ved Dragvoll, og at det
er et behov for transformering av bygningsmassen, i tillegg til nybygg når den midlertidige
leiesituasjonen i Jonsvannsveien opphører.
Trendene viser at det kan forventes et økende behov for arealkategorier som knapt finnes, eller som
det er underdekning på ved Dragvoll i dag. Det må forventes å komme et ytterligere press på
omdisponering og omrokering av arealer, for å legge til rette for en mer tverrfaglig, fleksibel og
praksisnær bruk av arealene.
Vår vurdering er at transformasjonsbehovet vil være svært omfattende dersom også de belyste
trendene skal legges til grunn for fremtidig arealdisponering, og at dette ikke kan gjennomføres uten
en omfattende tilrettelegging med midlertidige lokaler i transformasjonsperioden.
Eksisterende bygningers transformasjonsevne er god ved Dragvoll, så det forventes å være teknisk
fullt mulig å transformere det enkelte bygg slik at det gis en funksjonsarealfordeling som samsvarer
med behov og trender. Dagens situasjon der PLU er flyttet til Jonsvannsveien er midlertidig, og
funksjonsmessig uheldig fordi lærerutdanningene nå er fordelt på Jonsvannsveien, Dragvoll og
Gløshaugen, og i tillegg tilbys noen aktuelle fag av HiST Dersom det skal gis full arealdekning for
lærerutdanningene ved Dragvoll, krever det at etableres nybygg som gir rom for PLU og fremtidig
vekst. Dette må imidlertid vurderes opp mot hva som er optimalt for brukerne, og da synes f.eks. en
samling ved Gløshaugen å være bedre fordi det også gir bedre nærhet til HiST
Dersom campus Dragvoll skal transformeres til å møte hovedtrenden innen utdanning og forskning
ved at det etableres et felles «sosialt rom / mellomrom» (figur 4.1 og 4.2), er det vanskelig å se
hvordan dette kan gjøres innenfor bygningsstrukturen. En nærliggende tanke er å utnytte de
glassoverdekte transportsonene ved Dragvoll til dette formålet, men disse er dessverre ikke egnet
fordi de ikke holder inneromstandard og dessuten fungerer som rømningsveger. Bruk i formidlingssammenheng kan nok likevel være en mulighet. Selv om den enkelte bygning kan transformeres,
fremstår gatestrukturen mer som en barriere enn som en mulighet for transformasjon av
bygningsmassen som helhet.
Før en eventuell beslutning om å gjennomføre en omfattende transformasjon av bygningsmassen ved
Dragvoll, bør kostnader og praktiske utfordringer vurderes opp mot kostnader for å reetablere
virksomheten ved Dragvoll et annet sted. I en slik vurdering må også behov for større nærhet til resten
av fagmiljøene ved NTNU og, ikke minst, til byen tillegges tilbørlig vekt.
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1.

Bakgrunn

KVU mandatet anga det prosjektutløsende behovet slik: «Prosjektutløsende behov er tilstanden på
anlegget på Dragvoll. Anlegget er underdimensjonert i forhold til dagens aktivitet og tilfredsstiller ikke
krav til rasjonell undervisning og forskning». Bakgrunnen for dette var bl.a. NTNU notat «Dragvoll –
behov og overordnet program – 280509», der situasjonen beskrives slik:
Vekst i virksomheten på Dragvoll har ført til en prekær arealmangel. Mangel på arbeidsplasser til
forskere og studenter er en alvorlig hemsko, og plasseringen av funksjoner og fagmiljøer er på
grunn av rask vekst blitt lite hensiktsmessig. Fellesarealer og møterom er omdannet til kontorer for
å sikre arbeidsplasser til nye ansatte. Noen fagmiljøer er spredt på tre bygg i anlegget, og dette
svekker samhandlingen. Ytterligere vekst i antall studenter og ansatte innen ett eller flere
fagområder vil være svært vanskelig uten investering i tilbygg og omrokering i anlegget for å sikre
effektiv arealutnyttelse og kvalitet i forskning og utdanning. Et nybygg er nødvendig, men ikke
tilstrekkelig for å sikre kapasitet og bedre arbeids- og læringsmiljø på Dragvoll. Renovering og
omrokering er nødvendig, men det er igjen ikke mulig å gjennomføre uten nye lokaler. Ved bedre
utnyttelse av dagens bygningsmasse kan behovet for nybygg reduseres betydelig, og det vil
påvirke nivået på NTNUs driftskostnader positivt.
Som tilleggsutfordring kommer behov for fasaderehabilitering for å utbedre betydelige fuktskader.
Arbeidet innebærer asbestsanering og krever at bygg for bygg tømmes mens arbeidene pågår.
Med dagens arealsituasjon er dette en stor utfordring for kjernevirksomheten.
Tabellen under viser utviklingen av Dragvollanlegget med byggeår og areal for de enkelte byggene.
Tabell 1: Bygningsmasse Dragvoll
Kode Bygning
Byggeår
810 Dragvoll 1 (Bygg 1 - 6)
1978
820 Dragvoll 2 (Bygg 7 - 10)
1993
821 Paviljong A
1990
822 Paviljong B
1990
823 Paviljong C
1990
824 Plantebiosenteret
1994
825 Låven
1996
830 Dragvoll 3 (Bygg 11)
2000
830 Dragvoll 3 (Bygg 12)
2004
840 Garderobebygg
1980
841 Dragvoll gård
1647
842 Halsenget
1900
846 Øvre Stokkan
1800
847 Byggelederbrakke
1975
848 Stabbur (2 stk.)
850 Idrettssenteret
1998

Areal (BTA)
25 013
21 768
1 282
1 166
1 606
1 665
2 584
2276
8205
218
891
201
396
96
10 713

I notatet dokumenteres videre hvordan arealdekningen var ift. behov og arealstandarder, og over/underdekning for funksjonsarealkategoriene ble oppsummert slik:
Tabell 8: Arealbehov campus Dragvoll - fase 1 (strakstiltak)
Dagens areal
Laboratorier og spesialrom
Klasserom
Kontorer
Kontor støttefunksjoner
Bibliotek, boksamlinger og service
Studentarbeidsplasser/lesesal
Samlings- utstillings- og møtearealer

3 919
5 655
12 690
2 414
2 727
6 241
1 163

Arealbehov
fase 1
3 919
6 505
11 421
3 563
4 077
6 602
4 186

Sum over/underdekning
- 850
+ 1 269
- 1 149
- 1 350
- 361
- 3 023

4

Arealanalyse Dragvoll – 12.12. 2014

Studentvelferd (fristasjonsareal)
Støtteareal
Sum programareal (NTA)

2 624
1 867
39 299

4 921
2 192
47 386

- 2 297
- 326
-

Tabell 9: Arealbehov campus Dragvoll – sum fase 1 og 2 (11 % vekst)
Dagens areal
Laboratorier og spesialrom
Klasserom
Kontorer
Kontor støttefunksjoner
Bibliotek, boksamlinger og service
Studentarbeidsplasser/lesesal
Samlings- utstillings- og møtearealer
Studentvelferd (fristasjonsareal)
Støtteareal
Sum programareal (NTA)

3 919
5 655
12 690
2 414
2 727
6 241
1 163
2 624
1 867
39 299

Arealbehov
sum fase 1 og 2
3 919
7 221
11 992
3 742
4 758
7 328
4 286
5 444
2 333
51 023

Sum over/underdekning
-1 565
+ 698
- 1 327
- 2 031
- 1 087
- 3 123
- 2 820
- 466

2

Campusplanen (2009) forutsatte et nybygg i fase 1 på 10 260 m BTA for å gi rom for dokumentert
2
underdekning på funksjonsarealer som vist i notatets tabell 8, og en renovering av 7 700 m for
omrokering av funksjoner og fagmiljøer. Begrunnelsen for dette ble i vedlegg 3 til notatet beskrevet
slik:
For å utbedre eksisterende anlegg på Dragvoll og gjøre omrokering av funksjoner og fagmiljøer
mulig, er det lagt inn renovering av om lag 7 700 kvadratmeter av anlegget. Dette vil gi en bedre
arealeffektivitet, gi flere arbeidsplasser for ansatte og studenter, og en mer hensiktsmessig
plassering av fagmiljøer og funksjoner. En omrokering er nødvendig for å styrke samhandlingen
mellom fagmiljøene og sikre et bedre lærings- og arbeidsmiljø.
Spesielt gjelder dette de tre instituttene på Dragvoll som har ”læring” som fellesnevner: Pedagogisk
institutt, Program for lærerutdanning og Voksne i livslang læring. Sistnevnte enhet ble overført fra
departementet til NTNU i 2004 med et erklært mål om å styrke fagområdet voksnes læring. Disse
tre enhetene er i dag spredd på forskjellige deler av Dragvoll campus, noe som vanskeliggjør den
faglige samhandlingen mellom dem. Denne samhandlingen er meget viktig, spesielt i forhold til å
realisere de faglige målene for lærerutdanningen, voksnes læring og rådgivning. Men også andre
institutter vil kunne få en mer hensiktsmessig plassering gjennom en renovering. Eksempelvis
samarbeider Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for samfunnsøkonomi og Pedagogisk
institutt om en forskerskole i utdanningsforskning og sosial inklusjon.
Uten en omrokering i anlegget, vil behovet for nybygg være større enn anslaget på 10 000
kvadratmeter brutto, jf. vedlegg 1.
Bedre arealutnyttelse vil frigjøre både investerings- og driftsmidler til andre tiltak som vurderes å ha
stor betydning for å gjøre Dragvoll til en mer attraktiv campus for studenter og ansatte.
Eksempelvis er det foreslått å lage noen flere sosiale møteplasser og plassere flere
studentarbeidsplasser for masterstudenter i tilknytning til fagmiljøene.
Hva må gjøres
Dette prosjektet er avhengig av at nybygget står ferdig når omstrukturerings-/renoveringsprosessen iverksettes. Utarbeidelse av et funksjons- og romprogram og et skisseprosjekt kan
iverksettes når KD gir klarsignal til dette. Både nybyggsprosjektet på 10 260 m2 og renovering i
2
eksisterende anlegg på 7 700 m (Bygg 1 til 6) må planlegges under ett. Dette vil gi en bedre
arealeffektivitet, gi flere arbeidsplasser for ansatte og studenter, og en mer hensiktsmessig
plassering av fagmiljøer og funksjoner.
I notatet oppsummeres behovet på lengre sikt (11 % studentvekst og 5 % vekst ansatte), og dette
begrunnes slik:
5
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I fase 2 av campusutviklingen vil det være ønskelig med en utvidelse av bibliotek/boksamlinger. Et
eventuelt nytt bygg i hjørnet mellom bygg 3 og 6B kan ivareta dette behovet på nivå 5. Det er i
vurderingen av nybygg i fase 1 lagt vekt på den fleksibilitet som ligger i mulighetene for fjernlagring
på Dora og behovet for effektiv arealutnyttelse ved kompakt lagring på Dragvoll. I den videre
planlegging bør også lagringsmuligheter i kjellere og lager på Dragvoll vurderes opp mot kostnad
ved nybygg.
Arealbehov for studentarbeidsplasser ved nybygg i tabell 10 er litt høyere (ca. 140 kvadratmeter)
enn den beregnede underdekningen. Dette er for å kompensere for uhensiktsmessige
studentarbeidsplasser i lokaler med lite lys i Dragvolls bygg 12, nivå 2 som bedre kan benyttes som
støtteareal/lager.
Behov for samlings- utstillings- og møtearealer er ved dimensjonering av nybygg sett i
sammenheng med behov for klasserom. Campus Dragvoll har behov for arealer som er egnet for
etter- og videreutdanning, møteplasser, samarbeid på tvers av fag og institusjoner, og formidling.
Et nybygg bør derfor planlegges med flerbruksarealer. Det antas at ”Gata” i eksisterende anlegg
(som ikke er en del av programarealet) dekker noe av behovet for samlings- og utstillingsarealer i
tabell 9. 70 prosent (2 100 kvadratmeter) av underdekningen tas med ved dimensjonering av
nybygg. I tillegg foreslås det å omstrukturere kontorarealer i eksisterende anlegg til møteplasser
(600 kvadratmeter). Dette reduserer kontorarealene i eksisterende anlegg og disse kontorene må
erstattes i nybygget. Arealbehovet for nye møteplasser i eksisterende anlegg (dagens kontorareal)
er lagt inn under samlings- utstillings- og møteareal, ikke under kontor.
Studentvelferd (fristasjonsareal) er sett i sammenheng med kategoriene samlings- utstillings- og
møtearealer og renovering av kantinen vil gi mer arealeffektiv drift. Arealbehovet for
rekreasjonsformål og servicetilbud, inkludert SiT fristasjon, er i tabell 8 og 9 beregnet å øke
betydelig for at Dragvoll skal fremstå som en attraktiv og levende campus. Studentsamskipnaden
er imidlertid innstilt på en arealeffektiv drift og vil benytte ”Gata” og andre flerbruksarealer til
desentraliserte serveringstilbud. Ved at arealer til studentvelferd ses i sammenheng med
samlingsarealer for øvrig, blir romprogrammet svært nøkternt sammenlignet med beregnet
arealbehov i tabell 9 (ca. 2000 kvadratmeter lavere).
Støttearealet (teknisk drift, lager og infrastruktur) er i tabell 8 og 9 beregnet som fem prosent av
summen av de andre kategoriene med unntak av kategorien ”bibliotek, boksamlinger og service”
der støtteareal er inkludert i magasinbehovet. Det er antatt at omrokering i eksisterende anlegg i
fase 1 dekker behovet for støtteareal, blant annet ved at arealer i kjeller som er ukurant til
studentarbeidsplasser, omdannes til støtteareal. I fase 2 dekkes økt behov i nybygg.
Tabell 10 viser at et nøkternt estimat for nye arealer på Dragvoll i fase 1 er på 10 260 kvadratmeter
brutto. Med studentvekst på elleve prosent og en ytterligere økning i antall ansatte med
kontorbehov på 5 prosent, øker arealbehovet med 6 000 kvadratmeter brutto i fase 2.
Tabell 10: Overordnet romprogram nybygg Dragvoll
Dagens areal

Laboratorier og spesialrom
Klasserom
Kontorer
Kontor støttefunksjoner
Bibliotek, boksamlinger og service
Studentarbeidsplasser/lesesal
Samlings- utstillings- og møtearealer
Studentvelferd (fristasjonsareal)
1

3 919
5 655
12 690
2 414
2 727
6 241
1 163
2 624

Arealbehov
nybygg
fase 1
850
1 350
500
2 700
300

Arealbehov
nybygg
1
fase 2
716
571
179
681
726
100
523

Arealbehov
nybygg, sum
fase 1 og 2
1 566
571
179
2 031
1 226
2 800
823

Gitt at fase 1 er realisert.
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Støtteareal
Sum programareal (NTA)
2
Sum bruttoareal (BTA)

1 867
39 299

5 700
10 260

140
3 636
6 000

140
9 336
16 260

Oppsummert har bygningsmassen ved Dragvoll vært vurdert uegnet for utdanning og forskning pga.:
1. Arealknapphet (trangboddhet), dvs. generell underdekning på arealer ift. NTNU sin arealnorm
2. Funksjonsarealenes relative størrelsesforhold; arealkategoriene samsvarer ikke med
brukerbehovene
3. Arealer tilknyttet aktuelle fagmiljø har vært spredt over campus på en uhensiktsmessig måte

Dette drøftes i det følgende med utgangspunkt i situasjonen slik den var ifm. forarbeidet i 2011 for
innføring av internhusleie ved NTNU. Tallmaterialet er basert på innmeldte arealtall til arealdatabasen
LYDIA (2009).

2.

Drøfting – Behovsdekning Dragvoll i lys av tidligere beregninger

Behovene som er beskrevet ovenfor er beregnet ut fra NTNU sine dimensjonerende arealnormer, se
vedlegg 1.
De umiddelbare tiltakene for å bøte på den kritiske arealknappheten ved Dragvoll var i Campusplanen,
2
som ble vedtatt etter at NTNU styret hadde gjort sitt 2-campus vedtak, et nybygg på 10 260 m BTA
2
(5 700 m NTA) som skulle gi nye funksjonsarealer som vist i det omtalte notatets tabell 10 ovenfor.
2
Så snart nybygget var på plass skulle 7 700 m av eksisterende bygningsmasse på Dragvoll
renoveres for omrokering og omdisponering av funksjonsarealer.
I tabellen nedenfor ser vi nærmere på behovsdekning for utdanningsarealer etter at PLU flyttet fra
3
Dragvoll i april 2014 .
Tabell 2.1

Dataene for utdanningsarealene i tabell 2.1 drøftes nedenfor, og er illustrert i figurer tilknyttet teksten.
2

Samlet behov for utdanningsareal (2009) var estimert til 17 026 m NTA, som utgjorde 35,9 % av
4
nettoarealet eksklusiv gata . Det beregnede behovet vi sammenligner med var basert på et lavere
antall studenter (7 335 i 2009)) enn dagens antall registrerte studenter (8 400 på Dragvoll og 900 ved
2
PLU i Jonsvannsveien). Dette ga behov for 2,3 m netto utdanningsareal per student. Det faktiske
2

Merk at B/P faktoren i fase 1 er 1,8 (hybridbygg med atrium), mens den i fase 2 kan ligge på 1,65 som for øvrige nye bygg i campusplanen.

3

Antall studenter er som i KVU registrerte studenter
4
Gata er rømningsvei og uisolert. Kan ikke regnes med i netto bruksareal.
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2

utdanningsarealet var 11 894 m NTA, som utgjorde 30,3 % av nettoarealet og tilsvarte 1,6 m netto
utdanningsareal per student.
Ser vi på arealkategoriene i tabell 2.1, tilsvarte sum auditorier/undervisningsrom/grupperom omtrent
behovet, mens det var stor underdekning på studentarbeidsplasser og spesialrom.
Planen om å bygge et nytt bygg for å kompensere for arealknappheten er ikke gjennomført, men PLU
(Program for lærerutdanning) er midlertidig flyttet til Jonsvannsveien. Dette har gitt mulighet for en viss
renovering og omrokering i eksisterende lokaler, og sammenlignet med behovene (2009) ser vi (tabell
2.1) at sum utdanningsarealer nå nesten tilsvarer behovet. Det er imidlertid fortsatt stor underdekning
2
av studentarbeidsplasser, grupperom og lesesaler. Utdanningsareal per student er nå 1,8 m NTA på
2
2
Dragvoll og 2,5 m NTA ved Jonsvannsveien. Samlet på de to lokasjonene er det nå 1,8 m NTA
utdanningsareal per student.
Figurene 2.1 og 2.2 viser at fordelingen av utdanningsareal på kategorier før og etter at PLU flyttet ut.

Figur 2.1

Figur 2.2

Leieavtalen i Jonsvannsveien er 10 år, så dette er ingen permanent løsning. Det er også grunn til å
påpeke at nettopp lærerutdanningene i bakgrunnsbeskrivelsen (kapittel 1) er omtalt som fagmiljøer
som har særlig behov for nærhet seg i mellom, og at flyttingen av PLU til Jonsvannsveien er i motstrid
til dette behovet.
I et separat notat datert 11.11. 2014 har HF- og SVT-fakultetene vurdert dagens situasjon på Dragvoll.
Generelt beskrives en rekke tilfeller der virksomhet på tvers av campusene er utfordrende pga. fysisk
avstand, både for studenter og ansatte. Med relevans for arealbruken gjengis noen utdrag (noe
forkortet):
-

PLU flyttet i april 2014 fra Dragvoll til NTNUs nye campus Moholt. PLU har opplevd stor vekst i
antall ansatte og studenter de seneste årene. Flyttingen til Moholt var et resultat av plassmangel
og lite egnede lokaler på Dragvoll. Klare signaler fra PLU tyder på at de er svært godt fornøyd
med lokalene på Moholt: Store fine kontorer og mingleareal. Undervisningsrommene er store,
gode og fleksible; veldig godt egnet til moderne læringsmetoder. Det er mange grupperom som
ligger tett inntil store auditorier, noe som gir gode muligheter i undervisningen.

-

NTNU har fem forskjellige retninger innen den femårige lektorutdanningen (planlegger et sjette
innen idrettsfag); språkfag, historie, samfunnsfag, geografi og realfag. Studenter på alle fem
lektorutdanninger må flytte mellom campuser (Moholt og Dragvoll eller Gløshaugen) i minst tre
semester, i enkelte tilfeller fire semester. Studenter som tar lektorutdanning i realfag må pendle
mellom Moholt og Gløshaugen, men studenter som følger de resterende fire lektorutdanningene
må reise mellom Moholt og Dragvoll i de aktuelle semestrene. Disiplinstudiene foregår ved de
respektive lærestedene hvor disse hører hjemme, mens den praktisk pedagogiske utdanningen
foregår på Moholt. Dette er en utfordring da tid for forflytting ikke er lagt inn i timeplanen, noe som
8
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i mange tilfeller fører til at studenter kommer for seint til undervisningen. Dette blir følgelig en
utfordring når en skal sette sammen timeplanen.
-

Innen masterprogram i logopedi gjør mangel på undervisningsrom med tilstrekkelig teknisk utstyr
på Dragvoll at undervisningen er veldig spredt; på Dragvoll, inkl. Idrettsbygget, på Gløshaugen, på
Øya og på Moholt.

-

EVU-tilbud fra HF og SVT lider under en generell plassmangel ved Dragvoll. Løsningen i de aller
fleste tilfellene er at en leier lokalet i midtbyen (hotell o.l.) for å gjennomføre kursene.
KOMPIS sliter også med tilgang til egnede lokaler for gruppeundervisning. Det har vært et
generelt problem at lokalene har vært små og lite egnet for slike samlinger.
HF og SVT har deltatt med flere EiT-landsbyer helt siden starten. Romsituasjonen på Dragvoll har
imidlertid vært en utfordring, og i noen tilfeller begrenset muligheten til å tilby landsbyer slik
fagmiljøene har ønsket.
I NTNUs kvalitetsmelding for 2013 (behandlet i 2014) ble følgende meldt: «Fakultetene på
Dragvoll rapporterer om fortsatt utilfredsstillende lokaler. Det er mangel på gode undervisningsrom
(spesielt for språkundervisning samt til etter- og videreutdanning) og lesesalsplasser. Det er behov
for å utstyre flere rom på Dragvoll med IT- og AV-utstyr. Den prekære romsituasjonen gjør at
ph.d.-kandidater vanskelig kan integreres i forskningsmiljøene på HF, og residensplikten derfor blir
vanskelig å oppfylle.»

-

-

Ut over utdanningsarealene er det også andre arealkategorier som også har betydning for
utdanningsvirksomheten, nemlig det vi kan benevne Sosiale arealer som vrimleareal, bibliotek og
kantiner/kafeer. En viktig trend er at bibliotek mer og mer får ny funksjon som aktive utdanningsareal.
2
Det er 1 456 og 98 m bibliotekareal på hhv. Dragvoll og i Jonsvannsveien, som gir en underdekning
2
på 1 791 m NTA i forhold til behovet som ble estimert i 2009. (Kantineareal er satt lik dagens areal på
Dragvoll i figur 2.4).

Figur 2.3

Figur 2.4

Konklusjon dagens arealsituasjon på Dragvoll
Kortsiktig er arealknappheten i sum dekket opp gjennom at PLU har flyttet fra Campus Dragvoll, men
2
det er fortsatt underdekning på utdanningsareal, spesielt grupperom og studentarbeidsplasser (1,8 m
2
NTA mot estimert behov på 2,3 m NTA per student), og det er stor underdekning på bibliotekareal.
Flyttingen av PLU medfører dessuten større utfordringer enn tidligere for lærerutdanningene pga.
avstand, men dette er en midlertidig løsning basert på leide lokaler som iht. gjeldende leieavtale varer
i 10 år.
Det er ikke gjennomført bygningsmessig renovering på Dragvoll slik det var lagt opp til i
2
Campusplanen (7 700 m ), men utflyttingen av PLU har gjort det mulig med en viss omrokering som
midlertidig har løst en del av utfordringene for institutter som har vært spredd på flere bygg.
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3.

Sammenligning med andre universitet og høgskoler

3.1
Trondheim
Relevante sammenligningsobjekter er HiST sine nyeste prosjekter:
•
•

Trondheim Handelshøyskole (innflyttet 2013)
Nytt Teknologibygg (under prosjektering)

Arealstørrelser er vist i tabell 3.1 på side 12 sammenlignet med «Dragvoll + Jonsvannsveien».
Teknologibygget er ikke godt egnet for sammenligning med Dragvoll pga. stort innslag av laboratorier
og andre spesialrom, og drøftes derfor ikke nærmere her. Fordeling av utdanningsarealerer er vist i
figur 3.1 og samlet for alle arealkategorier i figur 3.2.

Figur 3.1

Figur 3.2

Handelshøyskolebygget er bedre egnet for sammenligning, og her ser vi av tabell 3.1 at
2
Utdanningsareal utgjør 2,7 m NTA per student, mens sum Dragvoll + Jonsvannsveien er 1,8. Relative
arealfordelinger innenfor ulike funksjonsarealkategorier må forståes i lys av at Dragvoll +
Jonsvannsveien har 50 % mer utdanningsareal per student enn Handelshøyskolen. Denne
sammenligningen synes å bekrefte at utdanningsareal per student er betydelig for lavt ved Dragvoll.
Arealfordelinger for utdanningsarealer ved Handelshøyskolen er vist i figur 3.3 og viser at:
-

Auditorier utgjør nesten 3 ganger større andel av utdanningsarealet enn ved Dragvoll +
Jonsvannsveien; jf. figur 2.2.
Grupperom ved Dragvoll + Jonsvannsveien utgjør under 1/3 av tilsvarende arealandel ved
Handelshøyskolen
Andel til studentarbeidsplasser er omtrent likt, mens andel lesesalareal er noe høyere ved
Handelshøyskolen

Figur 3.3

Figur 3.4

Figur 3.5
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Hvis vi sammenligner andel utdannings- og sosialt areal ved de to institusjonene (figurene 2.4 og 3.4),
ser vi at bibliotek og kantine er på omtrent samme relative andel, men ved Handelshøyskolen er det i
tillegg en egen kategori (studentsosiale arealer) som utgjør hele 19 % av totalen.

3.2
Andre norske
Arealbruk ved utvalgte prosjekter er vist i tabell 3.2 på side 12. Nedenfor drøftes tallene for den
enkelte institusjon nærmere.
3.2.1 NMBU (Campus Ås)
2
2
Utdanningsareal per student er 4,2 m NTA, mens Dragvoll + Jonsvannsveien har 1,8 m NTA. NMBU
er imidlertid svært spesiell mht. virksomhet, og vanskelig sammenlignbart med Dragvoll.
Arealfordelinger per kategori er vist i tabellene 3.6 og 3.7, men drøftes ikke nærmere her.

Figur 3.6

Figur 3.7

3.2.2
UiO Life Sciences
2
Utdanningsareal per student er iht. tabell 3.2 på side 12 på 3,8 m NTA, mens Dragvoll +
2
Jonsvannsveien har 1,8 m NTA, og er mao. over dobbelt så stort per student. Dette bekrefter samme
bilde som sammenligningen med Handelshøyskolen viste i kapittel 3.1, og relative arealfordelinger i
figurene 3.8 og 3.9 må forstås i lys av dette.
Sammenlignet med Dragvoll + Jonsvannsveien har UiO Life Sciences (figur 2.2 og figur 3.6) betydelig
større andel spesialrom, noe større andel auditorier og grupperom, mens andel undervisningsrom er
betydelig lavere og studentarbeidsplasser noe lavere.
Trekker vi også inn sosiale areal (figur 3.9 sammenlignet med figur 2.4) ser vi at relativ andel
bibliotekareal er omtrent det samme, mens kantine-/kafeareal er betydelig større ved UiO Life
Sciences, som i tillegg også har et spesielt tilrettelagt innovasjonsareal.

Figur 3.8

Figur 3.9

Figur 3.10
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3.2.3
BI Nydalen
2
2
Utdanningsareal per student er kun 0,8 m NTA, mens Dragvoll + Jonsvannsveien har 1,8 m NTA. BI
Nydalen er tilsynelatende svært lav på dette kriteriet, men det kan delvis tilskrives måten studenttallet
2
beregnes på. Det er opplyst at antall heltidsstudenter er 10 900, og korrigert for dette blir tallet 1,2 m
NTA per student, som fortsatt altså er lavere enn ved Dragvoll + Jonsvannsveien.
Relative arealfordelinger er vist i figurene 3.11 og 3.12, og viser (se figur 2.7) at relativ andel av
bibliotek- og kantine-/kafeareal er større enn ved Dragvoll + Jonsvannsveien. Det fremgår av
materialet fra BI at studentsosiale arealer inngår i kantinearealet.

Figur 3.11

Figur 3.12

Figur 3.13

3.2.4
HiBergen - nybygg
2
2
Utdanningsareal per student er 3,9 m NTA, mens Dragvoll + Jonsvannsveien har 1,8 m NTA.
Dragvoll + Jonsvannsveien har mao. mer enn 50 % lavere andel utdanningsareal per student enn
både ved nybygget til HiBergen og UiO Life Sciences. Dette bekrefter samme bilde som
sammenligningen med Handelshøyskolen viste i pkt. 3.2.1, og relative arealfordelinger i figurene 3.14
og 3.15 må forstås i lys av dette.

Figur 3.14

Figur 3.15

Figur 3.16

Vi ser at relativ andel auditorier og andre undervisningsrom (seminarrom) er 31 % både ved HiBergen
og ved Dragvoll + Jonsvannsveien (figur 2.2). HiBergen har 19 % studentarbeidsplasser mot 6 % ved
Dragvoll + Jonsvannsveien, og 50 % spesialrom mot 27 %, som sannsynligvis forklarer at de ikke har
egne kategorier for grupperom og lesesal.
HiBergen synes å bekrefte trenden i retning større andel flerfunksjons-/fellesrom som fremtrer enda
tydeligere i kapitlene 3.3 og 4.
Relativ andel utdanningsareal, bibliotek og kantine/kafeer er på samme nivå som ved Dragvoll +
Jonsvannsveien (figur 3.15 og 2.4).
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Tabell 3.1

Arealbruk ved utvalgte HiST bygg sammenlignet med Dragvoll+ Jonsvannsveien

Tabell 3.2

Arealbruk ved andre utvalgte norske UoH bygg sammenlignet med Dragvoll+ Jonsvannsveien

Tabell 3.3

Arealbruk ved utvalgte internasjonale UoH bygg sammenlignet med Dragvoll+ Jonsvannsveien
Sum areal

Institusjon
Dragvoll ny + Jonsvannsveien
UCC København*
Kolding
Nijmegen

Studenter Ansatte

Utdanningsarealer
Auditorier

NTA

52 155
32 400
7 000
8 858

BTA

71 084
54 000
13 600
26 133

14 607
2 400
2 509

1 938
902
800
700 Ikke eksp
283
413

Undervisni Gruppero Lesesal
ngsrom
m

5 159
8 630
450
175

1 031
255
270
945

Sosiale rom

Utd.areal

Studentarb Lab./
Vrimleareal Bibliotek
eidsplasser spesialrom/v
erksted

1 605
0
1 550
446 -

2 678
225
50

4 595
10 067
80
-

6 420
690
-

2 286
4 828
988
1 850

Kantine og
kjøkken

1 803
1 916
360
585

(% av (% av NTA per
NTA) BTA) student
32,6 23,9
1,8
61,7 37,0
1,4
34,3 17,6
1,0
22,3
7,6
0,8
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3.3
Internasjonale
Arealbruk ved utvalgte prosjekter som vi har fått respons på vår henvendelse fra er vist i tabell 3.3 på
side 12. Disse drøftes nærmere i separate kapitler nedenfor, der vi også ser nærmere på et prosjekt
fra Aalto universitet som vi har fått innspill fra uten konkrete arealtall.
3.3.1
UCC København
2
2
Utdanningsareal per student er 1,4 m NTA, mens Dragvoll + Jonsvannsveien har 1,8 m NTA.
Korrigerer vi for antall samtidige brukere, som er oppgitt til 10 000, er tallet 2,0 som altså er noe
høyere enn ved Dragvoll + Jonsvannsveien.
Relative arealfordelinger for utdanningsareal og sosialt areal er vist i figur 3.17 og 3.18, og vurderes
opp mot tilsvarende ved Dragvoll + Jonsvannsveien som er vist i tabell 2.2 og 2.4.

Figur 3.17

Figur 3.18

UCC København har utdanningsareal per student som er er 61 % av samlet nettoareal. 94 % av
utdanningsarealet er spesialrom og undervisningsrom. Andelene til laboratorier/spesialrom og
auditorier/undervisningsrom er svært høy, og skiller seg markant fra det vi har sett ved de norske
referansene ovenfor. Dette kan forklares ved å gå dypere ned i filosofien som ligger til grunn for
funksjonsprogrammet.
UCC (Campus Carlsberg) er et campusutviklingsprosjekt som i 2016 samler flere pedagogutdanninger
og forskningsmiljøer fra tidligere ni lokasjoner til en lokasjon i bydelen Carlsberg i København.
Utdanning er innen det pedagogisk-didaktiske område, helse og sosial, samt organisasjon og ledelse.
Mål mht. utdanning og forskning er tverrfaglighet, studenten i sentrum, og praksisnærhet, og for fysisk
utforming er samlokalisering, sambruk og byintegrering viktige føringer.
I romprogrammet og i dokumenter fra planleggingsfasen av UCC beskrives ideer om hvordan
fremtidens undervisningsformer vil se ut og hvilke behov campusen skal dekke. Mange av utdannelse
på høyskolen krever spesialrom som er tilrettelagt for eksperimentell og praktisk aktivitet. Det er behov
for identitetssoner der hvert fag har sin base. Det er dessuten økt oppmerksomhet mot ulike typer
av praksisorientert læring. Denne tilnærmingen er illustrert som vist i figur 3.19.
De har beskrevet fem intensjoner for romutforming:
-

«en del av byen» - campus skal være åpen og inviterende og i aktivt samspill med byen.
«tilpasningsdyktig og robust» - rom og flater som tillater raske endringer og fleksibel anvendelse,
også undervisning av flere gruppestørrelser
«rom til alle, mange og få» - økt fokus på variasjon; øke studentenes og ansattes lyst til å
oppholde seg på campus utover fastlagte timer
«hver for seg og samlet» - balansere avdelingenes behov for å dyrke egen identitet og deres
mulighet til møter og samarbeid med andre fag og miljø
«både og» - rom som kan dekke flere formål

14

Arealanalyse Dragvoll – 12.12. 2014

Slike intensjoner skal styre investeringer målrettet, øke tiden rommene er i bruk gjennom en aktiv og
fortettet atmosfære, samtidig som det er økonomisk og miljømessig fornuftig

Figur 3.19
Rommene lar seg ikke direkte gruppere innen tradisjonelle romkategorier, eksempelvis er «sosiale
rom» samtidig kantine og campustorv, og skal kunne brukes til flere aktiviteter. Auditorier, grupperom,
og soner benevnes «Generelle rom» som skal ha enkle krav til teknologi og design, og skal kunne
brukes av alle; både små og større grupper. «Spesifikke rom» er rom for språk og kommunikasjon,
kunst, natur og matematikk som har spesifikke krav til teknologi og innretning, de har en bestemt
identitet, men de skal ikke alltid bare brukes av ett fag. Eksempelvis kan musikkøvingsrom og
idrettshaller brukes av flere. «Tilhørsforhold» er identitetssoner med rom der de forskjellige enheter
skal kunne danne en base og en identitet. Her møter man likesinnede fra samme profesjon som ellers
i hverdagen er spredt utover bygget. De kaller disse for «basecamps» for studentene og «underviserog konsulentmiljøer for ansatte». I en slik basecamp vil det være et sosialt område, med sofaer og
spill, et sted for veiledning - og undervisningsmiljø og administrasjon – i relasjon til hver basecamp er
det et profesjonsfaglig underviser- og konsulentmiljø. For en del av ledelsen og administrasjonen
etableres faste administrative arbeidsplasser.
Relativt lavt utdanningsareal per student og relativ fordeling innen tradisjonelle romkategorier må altså
forstås i lys av denne filosofien. Dette drøftes videre i kapittel 4 vedrørende trender.

3.3.2
Syd-dansk universitet Kolding
Vi har ikke fått besvart vår forespørsel, så vurderingene i det følgende er basert på
«Projektkonkurrence om nybyggeri til Syddansk Universitet i Kolding, etape 1 samt bebyggelsesplan
for hele konkurrenceområdet beliggende på Grønborggrunden. Juli 2008». Nybygget gjelder lokaler til
det humanistiske og samfunnsvitenskapelige fakultet. Tallene er derfor ikke lett sammenlignbare med
Dragvoll, fordi det betinger at tallene for nybygget vurderes i sammenheng med resten av campus. Det
har vi ikke hatt datagrunnlag til å gjøre.
2

Med dette forholdet i minne ser vi at utdanningsareal per student er 1,0 m NTA, mens Dragvoll +
2
Jonsvannsveien har 1,8 m NTA. Dette har nok dels sammenheng med forholdet nevnt ovenfor, men
også at i mottatt materiale fremgår det at arealer til studentkafe, studentorganisasjoner og
studieplasser skal inkorporeres i fellessoner - se nærmere beskrivelse av prinsippene nedenfor.
Arealfordelingen er svært spesiell, i det «lesesal» utgjør hele 65 % av utdanningsarealet.
Utdanningsarealet utgjør 32 % av samlet nettoareal for bygget.
Relative arealfordelinger for utdanningsareal og sosialt areal er vist i figur 3.20, 3.21 og 3.22.
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Figur 3.20

Figur 3.21

Figur 3.22

En direkte sammenligning med arealfordelingen ved Dragvoll blir nesten meningsløs. I stedet
beskrives nedenfor de viktigste føringene fra konkurransegrunnlaget som har resultert i disse
fordelingene.
Bygningens disponering skal give mulighed for (utdrag):
- At Universitetets aktiviteter gøres synlige
- At bygningens indretning sikrer optimal visuel orientering
- At der gennem flydende overgange mellem private og offentlige zoner skabes en oplevelse af
nærhed og fællesskab samtidig med, at bygningen gør det muligt at afgrænse sig og finde ro
- At der på alle etager etableres fysiske mødesteder, der skaber mulighed for social og faglig
udveksling, og at der skabes uformelle mødesteder mellem studerende og forskere
- At opholds- og pausearealer og de mere formaliserede læringsrum kan bruges som
velplacerede uformelle møde- og arbejdsrum
- At både bygningen og de enkelte lokaler har en fleksibel indretning, hvor dele af bygningen
kan afgrænses og lukkes ved aftenarrangementer, og hvor forskellige rum/områder nemt kan
omdannes til forskellige anvendelser
Nye mødesteder
En overordnet ide er at skabe nye rammer, der kan understøtte skabelsen af viden på Syddansk
Universitet og som kan tiltrække eksterne parter til universitetet og campusområdet.
-

Elevation pitch - arenaer hvor studerende såvel som forskere kan præsentere ideer og projekter
Stikord:

-

Loungeområde til studerende og undervisere i nærheden af forskningsarealet, der kan sætte
rammen om uformelle møder og understøtte de studerendes oplevelse af at deltage i et fælles
vidensprojekt med forskerne. Et område der kan benyttes til sociale situationer såvel som
mindre mere strukturerede seminarer.
Stikord:

-

Tiltrække studerende til Forskerparkens events. Idéudvikling. Netværksdannelse.
Faglig sparring.

Ikke et skolemiljø. Uformelle møder. Intimitet.

Eksklusive konference- og mødefaciliteter til eksterne såvel som interne brugere der tilbyder ro
og eventuelt visuel udkik til de mange aktiviteter der samtidig er i gang i bygningen.
Stikord: Rumlige oplevelser. Indblik i universitetet. Liv.

Overordnede ønsker til disponering
Vi forestiller os, at bygningsanlægget indeholder en stor lys fælleszone, hvortil man ankommer, og
hvorfra man kan få overblik over de forskellige områder og miljøer i bygningsanlægget.
Den fælles zone skal have en multifunktionel karakter med varierede opholdsmuligheder, nicher og
kroge der i dagligdagen skal indbyde både til pauser, socialt samvær, tilfældige møder og til
individuelt arbejde. Fra tid til anden vil centralzonen blive brugt til større arrangementer med op
mod 300 mennesker. Der skal også være mulighed for at afholde mindre arrangementer, mens
området anvendes til almindelig cirkulation og ophold.
Disse prinsippene illustreres som vist på figur 3.23.
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Diagrammet viser områderne i det fremtidige
universitet, og hvordan disse relaterer til hinanden.
De farvede områder der overlapper hinanden
indikerer, at funktioner åbner sig
mod hinanden. De farvede områder der er adskilte
indikerer, at funktioner og rum afgrænser sig fra
hinanden, mens de farvede områder, der er
indplaceret i andre, indikerer at områderne eller
rummene er indlejret i andre

Figur 3.23
En sådan fleksibilitet kan indtænkes i form af åbne balkoner, tværgående arealer eller muligheden
for at opdele og afgrænse centralzonen og åbne auditorier, kantine eller bibliotek, der vil flyde ind i
centralzonen.
Et samlet servicecenter for studerende, besøgende og ansatte skal være placeret synligt i
fælleszonen, tæt på indgangen. Servicecenteret skal udgøres af et fælles betjent informationspunkt
i forbindelse med opdelte kontormiljøer for studieadministrationen for dagstudier, deltidsstudier, ITafdelingen og betjentfunktionen.
Undervisningsarealerne skal rumme lukkede holdlokaler, åbne gruppe- og studiepladser samt
grupperum, der kan bruges i og efter undervisningen. Det åbne studieområde skal have flydende
overgange til centralrummet.
I forskningsarealerne skal der være mulighed for fordybelse i mindre enmandskontorer og fællesområder til alternative arbejdspladser og til social og faglig udveksling. For at sikre ro til
forskningsarealet skal dette areal være adskilt fra undervisningsarealet. De to arealer kan dog
placeres tæt på hinanden, og forskningsarealerne skal indeholde zoner, der naturligt indbyder
studerende til besøg og ophold.
Husets mødelokaler skal disponeres til fælles brug ved hjælp af bookingsystem. Derfor skal de
placeres så de er lettilgængelige både for ansatte, studerende og eksterne samarbejdspartnere.
Vi ser at filosofien som ligger til grunn for bygningsutformingen har svært mamge likhetstrekk med
tilsvarende beskrevet for UCC København.

3.3.3
Radboud University, Nijmegen
Vi har fått besvart vår forespørsel ved utfylt spørreskjema med arealtall, men uten en verbal del som
angir filosofien bak arealfordelingen. Nybygget benevnes Grotius, og skal gi nye lokaler til
Jusfakultetet. Tallene er derfor ikke lett sammenlignbare med Dragvoll, fordi det betinger at tallene for
nybygget vurderes i sammenheng med resten av campus. Det har vi ikke hatt datagrunnlag til å gjøre.
Planlagt åpning av bygget er i 2014.
2

Med dette forholdet i minne ser vi at tabell 3.3 viser at utdanningsareal per student kun er 0,8 m NTA,
2
mens Dragvoll + Jonsvannsveien har 1,8 m NTA. Dette har nok sammenheng med forholdet nevnt
ovenfor.
Arealfordelingen er vist på figur 3.24, 3.25 og 3.26.
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Figur 3.24

Figur 3.25

Figur 3.26

Arealfordeling viser at nesten 50 % av utdanningsarealet er seminarrom, 70 % er seminarrom og
studentarbeidsplasser. Utdanningsarealet er 50 % av samlet nettoareal, men det er likevel kun 0,8
2
m per student. Som nevnt er det lite givende å sammenligne dette med fordelingen på Dragvoll, etter
som vi ikke er kjent med hvordan samlet arealfordeling er på campus.

3.3.4
Design Factory, Aalto Universitet Helsinki
Vi har hatt kontakt med universitetet, men de har vært unnvikende til å sende oss arealdata, fordi de
mener rene arealsammenligninger har liten verdi. Det viktige er å forstå deres designfilosofi. Et
eksempel er Akademisk innovasjonssenter for studier innen produktutvikling, som har følgende mål for
undervisning og forskning: praksisnært, eksperimentelt, tverrfaglig, endring i interaksjon mellom
student og lærer. Viktige implikasjoner for fysisk utforming er: Møteplasser, sambruk, flerbruk.
Design Factory er et 3 000 kvm stort arbeidsfellesskap som legger til rette for kreativt arbeid,
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Det åpnet i 2008 på Aaltos hovedcampus i Otnäs, og er et
tilbud for studenter, bedrifter, lærere og forskere i tilknytning til Aalto universitetet. Arbeidsfellesskapet
rommer bedrifter, undervisningstilbud og forskning. Design Factory er en av fire lignende «fabrikker» i
tilknytning til universitetet. Fabrikkene er designet for nye former for samarbeid i et miljø der
akademiske team jobber sammen med arbeidsliv og samfunn. Gjennom studieemner,
forskningsprosjekt og innovasjonsprosjekt utvikles verdiene som skapes i fabrikken. Aktivitetene har
oppstått og utviklet seg gjennom et sterkt engasjement fra brukerne av arealene. Konseptet styres av
en sjef som beskrives som både leder og vaktmester, og som har vært med på å utvikle arealene og
aktivitetene fra begynnelsen. Konseptet er også videreutviklet til å bli et internasjonalt nettverk av
lignende tilbud.
Utdanning og forskning: Design Factory samarbeider med universitetet om å tilby tverrfaglige kurs,
men også emner som er mer direkte knyttet til laboratorier og de kreative verkstedene. De tilbyr
mange forskjellige tjenester og aktiviteter. Rom som kan brukes og lånes er møterom, seminarrom,
arbeidsrom, arrangementsrom, verksteder, sosiale rom, kjøkken, kafeer, oppbevaring, arbeidsrom,
kontorer og prosjektrom. I tillegg spesialrom i form av laboratorium/verksted der studenter kan få
veiledning innen forskning og utvikling av ideer og modeller, for innovasjon og utvikling av prosjekt og
nyetablerte bedrifter.
Fysisk utforming: Arealene brukes fleksibelt og utnyttes etter behov, og de har rom som kan brukes
av 2 til 150 personer. Arbeidsplasser er ikke private, og offentlige arealer brukes noen ganger som
studieområder og vice versa. Rom bookes online, og noen rom er åpne for drop-in og spontane møter
etter behov og når de er ledige. De har også verkstedlignende rom som inneholder bestemte maskiner
og utstyr til bruk i workshops og for utvikling og testing av prototyper.
Konsekvenser for utforming
- Flere og ulike grupper benytter samme arealer til ulike formål
- Møteplasser for forskere, studenter, faglærere og arbeidsliv
- Sambruk av arealer, flere benytter seg av rommene
- Fleksible, robuste, allsidige arealer
- Rom tilrettelagt for utprøving, praksis og innovasjon
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Eksempel på deres designfilosofi er dette innspillet som vår forespørsel initierte i epostutveksling med
respondenten (forkortet):
If you mean innovative buildings according to my research the essence is the processes behind
their development, not the exact square meters.
So I try to give you a four-step answer:
1. The motivation has been either an activity or a theme that has required its own spaces. None
belongs to a certain department but is basically open to anyone interested in Product
development, Education (Design Factory), Entrepreneurship (Startup Sauna), Urban
Innovation (Urban Mill), Aalto local communities (AaltoHUBs), or Digital manufacturing
(ADDlab). People are waited to contribute to the community somehow if they use the spaces.
2. Each facility has been initially opened after two-three months from getting the keys and
starting planning. Yet, there has been a larger research project for the principles on the
background for ie. Design Factory, Urban Mill, and AaltoHUBs.
3. The outcomes in these cases have been either what I call platforms (StartupSauna, ADDlab,
Urban mill) or networks of spaces (Design Factory, AaltoHUBs). The networks of spaces have
multiple locations either globally (Design Factory) or locally (AaltoHUBs). They focus more on
education or learning through linking students on projects with the industry partners.
4. The perceived added values of all these spaces relate to collaboration.
In terms of figures, these spaces vary between 30 square meters (the smallest AaltoHUB) and
3 000 sqm (Design Factory). The point in the spatial allocation is providing enough variety
among the same space from the smallest two person room to the largest 150-persons stage.
For example Design Factory has six bookable spaces online for 8-150 people for different
purposes, but then again some spaces that are bookable on the go by paper in Design Factory
itself. They also have forge works and workshop spaces because that space is primarily designed
for the product development education where one needs to build prototypes in teams, test and
discuss. On the other hand, Startupsauna is an open industry hall with hot desks and flexible
furniture and meeting spaces made out of shipping containers and one bookable seminar room –
very different. There are also spaces available on top of the shipping containers which is why the
squaremeters lie. ADDLab has the best cafeteria on the campus to invite people to get interested in
digital manufacturing.
So the point is that the variety of spaces is huge and the only thing common for these cases is that
the users have been engaged to developing the facilities themselves and there is someone present
(a janitor) who has been involved from the beginning. This is why I have not been too eager to look
at the figures unattached of the context because the square meters as such mean only a cost for a
university if you think about it. The actual value is created through actions that take place inside.
Also, the number of people using these facilities are difficult to estimate – is the valid measure in
the students who have an access to the building, in the number of students who spend time in the
courses, or in the synthesis of the people running into each other inside the facility representing
students, researchers, professors and the industry? What is the role of the building?
Regarding your allocation – according to my research, these spaces are not that easily divided into
such categories. So the approaches to also spatial allocations are very different. The spaces tend
to be multi-use by nature and therefore these measures can not be precisely measured. Public
spaces can be used for studying purposes and studying places can be used for studying purposes.
Lecture halls can be used for lecturing or leisure activities. A take from Design Factory net site
(http://www.aaltodesignfactory.fi/about/space/): “We accomodate people from lots of different fields.
Thus our building layout and functions change in quite rapid manner. However we try to separate
spaces into the following categories:
- Meeting Rooms
- Lecture/ Seminar/ Event spaces
- Building rooms and areas
- Leisure rooms and areas
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-

Storage rooms
Work / Office/ Project rooms”

So I would rather not divide these spaces into the categories you mentioned and as they are all the
time evolving, they would provide a false picture on the amounts. They have in principle only taken
responsibility of an available facility that has been provided for them.
Det vi kan trekke ut av dette er at bygninger må ha stor fleksibilitet, og gi rom for funksjoner som
endres i takt med virksomheten i bygningen – og denne virksomheten endres i stort tempo. Flerbruk,
sambruk og praksisnærhet er viktige begrep for å forstå filosofien.

4.

Campus Dragvoll i lys av trender

4.1
Trender
I tabell 4.1 oppsummeres trender innen undervisning, forskning, innovasjon og formidling, og effekter
disse har mht. krav til areal og annen infrastruktur. Trendene, og noen eksempler som belyser dem, er
nærmere beskrevet i et separat notat. En viktig trend peker mot at det er viktig å legge til rette for
samvirke universitet og by gjennom kort avstand by – campus. I dette notatet er fokus på arealbehov
på campus, så dette aspektet drøftes ikke nærmere her.
Trender er i tabell 4.1 gruppert slik:
•

Trender innen undervisning
-

•

Tverrfaglighet
Praksisnærhet
Endret student-lærer interaksjon
Teamarbeid og oppgaveløsing
Virtuelle arbeidsformer
Studenten i sentrum

Trender innen forskning
-

Tverrfaglighet
Praksisnærhet
Mobilitet
Eksperimentelt

•

Trender innen innovasjon

•

Trender innen formidling

Fra disse trendene kan vi trekke ut viktige arealbehovseffekter. En fellesnevner for alle
virksomhetsområder er illustrert nedenfor med eksempler hentet fra hhv. Stanford (d.school), UCC
København (Profesjonshøgskolen – se beskrivelse i kapittel 3.3.1) og Syd-dansk universitet Kolding
(se beskrivelse i kapittel 3.3.2). Sosiale / sentrale / flerbruks arealer er plassert i sentrum og kan
benyttes fleksibelt til forskjellige formål. Spesialiserte sosiale rom som bibliotek, kantine og kafeer
inngår i, eller er koplet tett inn mot, det sentrale flerbruksarealet.

20

Arealanalyse Dragvoll – 12.12. 2014

Figur 4.1
En konsekvens av denne tenkingen er at behovet for «private» rom (kontor), og «rigide» spesifikke
rom (eks. auditorier med amfi) reduseres, fordi de erstattes med fleksible rom som kan benyttes til
ulike formål over døgnet (gruppearbeidsrom, seminarrom, o.l.). Studentarbeidsplasser tilbys fleksibelt,
dels i de sosiale arealene der biblioteket også får en viktig funksjon, og dels ved soner som er
tilrettelagt for gruppearbeid.
Dette har for øvrig en klar parallell til utviklingen innenfor kunnskapsarbeidsplasser i næringsliv og
forvaltning, der areal til «private» arbeidsplasser (kontor) krymper, til fordel for et større tilbud på rom
som brukes til ulike funksjoner som møter, gruppediskusjoner, kreative soner, stillerom, osv.
Trendene viser også at det blir stort behov for arealer der «byen møter universitetet», og at dette må
finne sine løsninger innenfor en konseptuell tilnærming som er tuftet på fleksibilitet og flerbruk.
I NTNU sin visjonsrapport er dette illustrert slik:

Figur 4.2
Dette bekrefter funn fra arealsammenligningene ovenfor der flere respondenter har vist en tilsvarende
filosofi som begrunnelse for sine arealdisponeringer.
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Tabell 4.1
Kategori/aktivitet
Undervisningstrend
Tverrfaglighet

Trend

Konsekvenser for rom, campus og by

Sterk trend mot å utdanne studenter som er faglig sterke og
kompetente i tverrfaglig samarbeid. Krever møtesteder
mellom fag, og kort avstand mellom ulike
undervisningsarealer for enklere å kunne delta i ulike fags
undervisning.

-

Attraktive møtesteder (innad i bygg, mellom bygg, mellom byen og universitetet)
Fleksible lokaler; samlokalisert forskning og undervisning i tverrfaglige sentre
Fellesfunksjoner på campus som muliggjør tilfeldige møter
Korte avstander
Sambruk av fellesfunksjoner og felles infrastruktur

Praksisnærhet

Arbeidsrom og rom for utøvende praksis som speiler
profesjonell praksis. Studentoppgaver løses i tett
interaksjon med arbeidslivet.

Endring i student
lærer interaksjon

Fra ideen om underviseren som bærer av faget, til læreren
som en tilrettelegger for læring av faget. Viktig å lære å
bevege seg i informasjonsstrømmer – med læreren som
veileder.

Teamarbeid og
oppgaveløsning

Undervisning gjennom veiledning av grupper - virtuelle og
fysiske rom. Bibliotek får betydelig rolle som læringssted,
arbeidssted og møtested.

Virtuelle
arbeidsformer

Lærere og elever tar i bruk virtuelle samarbeidsformer.
MOOC (Massive Open Online Courses), Blended learning,
Flipped classroom endrer lærerens relasjon til studenten og
relasjonene studentene imellom. Det synes imidlertid som
om de digitale plattformene ikke erstatter fysiske møter,
men endrer behovene til disse.
Det blir viktigere å skape attraktive arbeidsplasser for
studentene, hvor de møtes, løser oppgaver, skaper
tilhørighet og identitet. Motreaksjon mot høy grad av
virtualisering av undervisning. Identitetssoner/
hjemmebaser for tilhørighet til et fysisk sted på campus.
Alle studenter bør ha tilbud om et sted som er deres, et

-

Korte avstander mellom undervisning / forskning og næringsliv/arbeidsliv
Samlokalisering av aktører fra arbeidslivet og akademia
Felles arenaer for innovasjon
Fler- og sambruk: Utnytte optimalt – deling av fasiliteter og infrastruktur
Felles møteplasser by/campus: Campus integrert i bystrukturen
Møtesteder og varierte undervisningsarealer
Undervisningsarealer for veiledning: stimulere student/lærer interaksjon
Mer åpne arealer
Steder for faglige møter mellom lærer og student
Færre auditorier
Flere undervisningsrom med flatt gulv eller fleksibel innredning
Mer grupperom
Fasiliteter for kurs og konferanse: lokaler for EVU virksomhet
Funksjoner og service på campus er åpne utenom 8-4
Undervisningsarealer som kan støtte opp under ulike aktiviteter i løpet av dage.
Flerbruk, fleksibilitet og flerfunksjon
Biblioteket blir møte- og arbeidssted
Teknologi som legger til rette for å jobbe sammen også fra ulike lokasjoner
Mindre forelesningsareal, mer til samarbeid, veiledning, prosjekt- og møtesteder
Campus får økt betydning som identitetsskaper og møteplass
Service blir viktigere
Sømløs teknologi og infrastruktur

-

Økt krav til kvalitet og attraktivitet på fysiske møteplasser, behov for fleksibilitet.
Campus som gravitasjonsfelt. Kvalitet blir viktig
Identitetsarealer
- Studiemiljø
- Offentlige og halvoffentlige soner i bygg og på campus
- Attraktive møtesteder

Studenten i sentrum
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sosialt-faglige sted.
Trend i forskning
Praksisnærhet

Tverrfaglighet

Mobilitet

Eksperimentelt

Trend i Innovasjon
Innovasjon

Trend i formidling
Nye
Formidlingsformer

-

Universitetet blir en markedsplass for kunnskap massemønstring av humankapital. Tett samarbeid mellom
universitet og privat og offentlig næringsliv.

-

Sterk trend mot tverrfaglig samarbeid også i forskningen.
Etterspørres arealer som er tilrettelagt for møtesteder
mellom fag.
Kunnskapsarbeidere jobber fra tre primære areal:
arbeidsstedet, hjemme og tilgjengelige arealer (som kafeer,
på transportmidler, etc.). Viktig å skape attraktive
arbeidsplasser der kunnskaps-arbeidere kan møtes for å
dele og skape kunnskap.

-

Dyp spesialisering og tverrfaglig samarbeid kjennetegner
ny eksperimentell virksomhet. Det investeres i kostbart
utstyr/lab til eksperimentell forskning, samtidig som det er
et poeng å clustre slik spesialisering, både for å oppnå
nærhet mellom ulike fag og for å utnytte potensiell
sambruk mellom fag.
Økt samarbeid med arbeidslivet
Invitere næringsliv/forskning inn i samme rom som
forskere og studenter
Campus blir et nettverk av steder for læring, utforskning,
kunnskapsoverføring (diskurs) mellom studenter,
akademikere, administrativt personell, og resten av
samfunnet. Campus tilbyr rom og bygninger som kan
utnyttes av en mangfoldig brukergruppe.

Tilbud større deler av dagen, sambruk med andre funksjoner
Konsekvenser for rom, campus og by
Møtesteder MELLOM samfunn, arbeidsliv og forskning
Attraktivitet - areal for ulike aktiviteter og samarbeidsformer
Enkel og brukervennlig booking og bruk av arealer
Arealer som kan brukes til mange typer av aktiviteter. Rom for samarbeid og
gruppearbeid, inkubator/innovasjonsrom, scener og presentasjonsareal.
sambruk og (strategisk) samlokalisering
gode møteplasser
Strategisk plassering av aktiviteter - «de riktige» aktiviteter og grupper møtes.
Mindre areal til private rom, mer til offentlige areal
Fra å være stedsbestemt til aktivitetsbestemt arkitektur
Mer varierte arbeidsplassløsninger
Teknologiske muligheter for arbeid og samarbeid over avstand
Sosiale møtesteder og service blir viktige for arbeid
Arbeidsplassen på campus blir «en av flere noder» i et nettverk av arbeidssteder
Sambruk
Felles prioritering med andre aktører (nasjonalt og internasjonalt)
Mer areal til møtesteder, varierte undervisningsrom og spesielle funksjoner
(for eksperimentell aktivitet), og mindre for tradisjonelle funksjoner som
kontor og auditorier.

Konsekvenser for rom, campus og by
- Nærhet til viktige samarbeidspartnere i arbeidslivet/forskning
- Møteplasser
- Ulike aktører som deler utstyr eller areal
- Samordnet investering og bruk av dyrt utstyr og areal
Konsekvenser for rom, campus og by
Attraktivitet. Tett på resten av samfunnet / byen
By-nærhet – viske ut grensene – kunnskapsfellskap/kunnskapssamfunn
Tilgjengelig og åpen campus. Aktivitet utenom 8-4.
Robust/allsidig/sambruk/flerfunksjon
Legge til rette for ulike brukergrupper blant «publikum»

For en liten by (og et relativt lite universitet) som
Trondheim/NTNU er funksjonene som en by kan tilby
viktige for universitetene og funksjonene som universitetet
kan tilby viktige for byen og samfunnet rundt.
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4.2

Hvilke utfordringer gir dette for Dragvoll?

Trendene viser at det kan forventes et økende behov for arealkategorier som knapt finnes, eller som det er
underdekning på ved Dragvoll i dag. Det må forventes å komme et ytterligere press på omdisponering og
omrokering av arealer, for å legge til rette for en mer tverrfaglig, fleksibel og praksisnær bruk av arealene.
Vår vurdering er at transformasjonsbehovet vil være svært omfattende dersom også de belyste trendene
skal legges til grunn for fremtidig arealdisponering, og at dette ikke kan gjennomføres uten en omfattende
tilrettelegging med midlertidige lokaler i transformasjonsperioden.
Eksisterende bygningers transformasjonsevne er god ved Dragvoll, så det forventes å være teknisk fullt
mulig å transformere det enkelte bygg slik at det gis en funksjonsarealfordeling som samsvarer med behov
og trender. Dagens situasjon der PLU er flyttet til Jonsvannsveien er midlertidig, og funksjonsmessig uheldig
fordi lærerutdanningene nå er fordelt på Jonsvannsveien, Dragvoll og Gløshaugen, og i tillegg tilbys noen
aktuelle fag av HiST. Dersom det skal gis full arealdekning for lærerutdanningene ved Dragvoll, krever det at
etableres nybygg som gir rom for PLU og fremtidig vekst. Dette må imidlertid vurderes opp mot hva som er
optimalt for brukerne, og da synes f.eks. en samling ved Gløshaugen å være bedre fordi det gir bedre
nærhet til HiST.
Dersom campus Dragvoll skal transformeres til å møte hovedtrenden innen utdanning og forskning ved at
det etableres et felles «sosialt rom / mellomrom» (figur 4.1 og 4.2), er det vanskelig å se hvordan dette kan
gjøres innenfor bygningsstrukturen. En nærliggende tanke er å utnytte de glassoverdekte transportsonene
ved Dragvoll til dette formålet, men disse er dessverre ikke egnet fordi de ikke holder inneromstandard og
dessuten fungerer som rømningsveger. Bruk i formidlingssammenheng kan nok likevel være en mulighet.
Selv om den enkelte bygning kan transformeres, fremstår gatestrukturen mer som en barriere enn som en
mulighet for transformasjon av bygningsmassen som helhet.
Før en eventuell beslutning om å gjennomføre en omfattende transformasjon av bygningsmassen ved
Dragvoll, bør kostnader og praktiske utfordringer vurderes opp mot kostnader for å reetablere virksomheten
ved Dragvoll et annet sted. I en slik vurdering må også behov for større nærhet til resten av fagmiljøene ved
NTNU og, ikke minst, til byen tillegges tilbørlig vekt.

Vedlegg 1 Arealnormer NTNU
1.

Arbeidsplasser for ansatte

I vedlegg 2 til styresak 070312 Styresak internhusleie, er arealnormen beskrevet slik:
Veiledende tildelingsprinsipper:
•

Fast vitenskapelige ansatte og teknisk/administrativt ansatte (med daglig arbeid på kontor) i
mer enn 50 prosent stilling, tildeles kontor eller tilsvarende areal i kontorlandskap.

•

Midlertidig vitenskapelige ansatte (stipendiat, post doc, forsker) og andre ansatte i mindre enn
50 prosent stilling, tildeles kontorplass i delt kontor eller tilsvarende areal i kontorlandskap.

•

Ansatte i 20 prosent stilling (professor II) og medarbeidere uten lønn, tildeles mindre
kontorplass eller tilgang til felles kontorplasser (“clean desk”).

Det er arbeidsgiver som tildeler kontor og kontorplass ut fra en totalvurdering av kategori ansatt, tilgjengelige
ressurser og den enkeltes behov.
Veiledende arealnormer
I nye bygg vil normert areal for kontor være 12,5 kvadratmeter netto. I tillegg kommer 3,9 kvadratmeter netto
kontor støtteareal per kontor (dvs. areal til møterom, spiserom, ekspedisjon, kopi, nærlager, etc.).
Arealnormen er ikke et utrykk for minimums- eller maksimumsareal per ansatt, men bør kunne anvendes
som gjennomsnitt for en enhet (fakultet, institutt, avdeling) i bygg som er dimensjonert i tråd med normene.
Kontorstørrelsen varierer mye i eksisterende bygningsmasse. Ved beregning av bevilgning (inntektssiden i
husleiemodellen) er det derfor tatt utgangspunkt i faktisk antall kontor og gjennomsnittlig kontorstørrelse. En
enhets behov for kontorareal beregnes som antall kontor (basert på tildelingsprinsipper) multiplisert med
gjennomsnittlig kontorstørrelse for enheten (ikke norm). Behov for støtteareal beregnes som antall kontor
multiplisert med norm for støtteareal per kontor (3,9 kvadratmeter).
Tabell 1a med utdypende kommentarer under viser veiledende prinsipper og normer for tildeling av kontorer
ved NTNU både i eksisterende bygningsmasse og i nye bygg.
Tabell 1a: Tildelingsprinsipper kontor
Kategori ansatt

Stillingsandel
i%1
Fast vitenskapelig ansatt (professor, amanuensis)
> 50
Forsker/gjesteforsker (med førstekompetanse)
> 50
Fast vitenskapelig ansatt (professor, amanuensis)
≤ 50
Teknisk/administrativ ansatt med daglig arbeid på kontor
> 50
Teknisk/administrativ ansatt med daglig arbeid på kontor
≤ 50
Teknisk/adm. ansatt med daglig arbeid utenfor kontor
> 50
Stipendiater og post doc.
> 50
Vitenskapelig assistent
> 50
Emeritus med noe forsknings-/undervisningsaktivitet
Professor II
20
Timelærere
≥ 20
1
eller tilsvarende arbeidsomfang for gjesteforskere som ikke er ansatt

Kontor

Kontor
-plass

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Arealnorm
m2 NTA
per ansatt
12,5
12,5
6,25
12,5
6,25
3.0 / 6,25
6,25
6,25
3,0
3,0
3,0

Kommentarer til tabell 1a
• Fast vitenskapelig ansatt og teknisk/administrativ ansatt (med daglig arbeid på kontor) i større enn 50
2
prosent stilling bør tildeles kontor med veiledende kontorstørrelse 12,5 m per ansatt i gjennomsnitt.
•

Kontorlandskapsløsninger kan erstatte enekontor der det er hensiktsmessig. Slike løsninger kan fremme
samhandling mellom medarbeidere og gi god og fleksibel utnyttelse av tilgjengelige arealer.

•

Professor/amanuensis emeritus kan søke om kontorplass for ett år av gangen.
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•

Ingen ansatte bør ha to kontor eller to faste kontorplasser ved NTNU. Fleksible og arealeffektive
løsninger bør vurderes i miljøer der mange oppholder seg midlertidig.

•

Ansatte i mindre enn 50 prosent stilling tildeles kontorplass (ikke enekontor), uavhengig av
stillingskategori. Arealnorm vurderes ut fra type arbeid. Delt bruk av kontorplass eller halvert areal per
2
kontorplass (ca. 3,0 m ) bør vurderes der det er flere mindre deltidsstillinger. jf. areal til professor II og
timelærere.

•

Ansatte som er borte lenge fra arbeidet pga. sykdom, friår, permisjon eller lignede må regne med at
kontoret benyttes av andre i perioden.

•

For teknisk/administrativt ansatte med arbeid utenfor kontor må kontorbehovet vurderes i forhold til
arbeidsoppgaver.

2.

Arbeidsplasser for studenter

I vedlegg 2 til styresak 070312 Styresak internhusleie, er arealnormen beskrevet slik:
Arbeidsplasser for studenter inkluderer lesesaler, dataarbeidsplasser og studentarbeidsplasser for
masterstudenter. Dette er arbeidsplasser som skal være stille. Grupperom, kantine, vrimlearealer, tegnesaler
5
og lignende er ikke inkludert. Målet med veiledende normer og dekningsgrader for arbeidsplasser for
studenter er å sikre et godt studiemiljø samtidig som tilgjengelige arealressurser utnyttes og fordeles best
mulig.
Fra høsten 2012 vil alle lesesaler og generelle datasaler for lavere grad studenter (Bachelor/1.-3. årskurs)
være felles og åpne for alle studenter ved NTNU uavhengig av studieprogram/campus. NTNU bør ha
minimum 20 prosent dekningsgrad for denne gruppen studenter. Felles plasser forvaltes av studieavdelingen
og NTNU Universitetsbiblioteket.
Studentarbeidsplasser for masterstudenter forvaltes av fakultetene/instituttene som i dag. Det legges det til
grunn en dekningsgrad på henholdsvis 60 og 85 prosent for masterstudenter på 1. og 2. år master (tilsvarer
4./5. og 5./6. årskurs for integrert master (5-årig) eller profesjonsstudier (5-6-årig)). For å sikre fordeling av
tilgjengelige studentarbeidsplasser, har fakultetene anledning til å leie maksimalt en plass per
6
masterstudent, dvs. dekningsgrad på 100 prosent ved innføring av modellen. Fakultetene skal ikke tilby
faste arbeidsplasser for lavere grads studenter.
Arealnormen for arbeidsplasser for studenter på 3 kvadratmeter netto per plass tar høyde for ulik utforming
7
av rom og bygg. Totalt nettoareal til arbeidsplasser for masterstudenter blir lik antall plasser multiplisert med
arealnormen.

5

Dataarbeidsplasser som ikke kan ha alternativ anvendelse som lesesal pga. sikring av maskinvare/programvare regnes som
undervisningsrom /data. Tegnesal inngår i arealkategorien studentlaboratorier. Arealnorm for arbeidsplasser i tegnesal normeres
til 5 m2 per student på studieprogrammer som 5-årig arkitekt og produktdesign. Tegnesal erstatter arbeidsplasser for
masterstudenter på aktuelle studieprogrammer. Fakultetene skal se til at tegnesaler også brukes til undervisning og utstillinger.

6
7

Fakultetene betaler selv for areal som overstiger normert areal med dekningsgrad på hhv. 60/85 %
I større saler er areal per arbeidsplass ofte ned mot 1,7-2,0 m2.
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