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Teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil

Faglig bredde med humaniora, 
samfunnsvitenskap, medisin, 
helsevitenskap, utdanningsvitenskap, 
arkitektur og kunstnerisk virksomhet

Hovedsete i Trondheim og campuser i 
Gjøvik og Ålesund 
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Nøkkeltall
• 8 fakulteter, 55 institutter og NTNU Vitenskapsmuseet

• 7401 årsverk (H2018)

• Over 42 000 registrerte studenter (H2018)

• 7210 med avsluttet bachelor- og mastergrad (2017)

• 362 doktorgrader (2017)

• 530 000 m2 eid areal, ca 220 000 m2 leid areal
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Kjerneoppgaver
• Utdanning og 

læringsmiljø
• Forskning
• Kunstnerisk virksomhet
• Nyskapnings- og 

innovasjonsvirksomhet
• Formidling
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Ny strategi
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Strategi 2018 – 2025 - Campusutvikling
• Våre universitetsområder er fremragende lærings-

og arbeidsmiljøer og bidrar til høy faglig kvalitet. De 
samler studenter og ansatte innen samme fagområde, 
men legger samtidig til rette for samhandling på tvers av 
fagene.

• Campusene våre er levende laboratorier som er åpne 
og inviterende for samarbeid med eksterne partnere. De 
legger til rette for levende studentmiljøer med 
studentfrivillighet og studentkultur.
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Strategi 2018-2025: Utviklingsmål for 
NTNUs campusutvikling:
• etablere arbeidsplasser og læringsarenaer basert på 

forskning og erfaringer
• utvikle bærekraftige teknologiske løsninger
• utvikle en fremtidsrettet, samlet campus i Trondheim 

som er modell for fremtidige offentlige utbygginger i 
Norge
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DRAGVOLL

TUNGA

INNHERREDSVEIEN

OLAVSHALLEN

MOHOLT

2017 Studenter: 230
Ansatte: 105 

Studenter: 70 
Ansatte: 21 

Studenter: 650
Ansatte: 180 Studenter: 2 000 

Ansatte: 220

Studenter: 1 050
Ansatte: 170 

Studenter: 8 800
Ansatte: 880

TYHOLTStudenter: 21 000
Ansatte: 5 620
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2027

Studenter: 650
Ansatte: 180 

TYHOLTStudenter: 33 300
Ansatte: 7 050
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Rammeverk for 
involvering



Prinsipplan

Kvalitets-
program

Faglig lokalisering

Areal-
konsepter

Strategisk utviklingsplan
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Faglig lokalisering 





Kvalitets-
program for 

generelle 
bygde miljø 

på NTNU

Krav til 
utomhus

Formkrav 
(bygningsstr

uktur, 
materialer, 

farger, 
skilting)

Krav til 
kunst

Krav til 
interiør 

og utstyr

Krav til 
BIM

Krav til 
energi og 

miljø

Krav til 
universell 
utforming

Krav til 
akustikk

Krav til 
belysning

Krav til 
teknikk 

(PA)

Krav til 
logistikk 
og infras

Krav til 
funksjon/
konsepter

/areal

Krav til 
innovasjon 

bygg og 
utomhus



Universell utforming av bygg og 
uteområder ved NTNU
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Kartlegging og handlingsplaner
• 2002 – kartlegging egne bygg
• 2006 – registrering i regi av Statsbygg
• 2016 – kartlegging utomhus inkl inngangspartier

• Handlingsplan for UU-tiltak
• Årlig budsjettramme
• Inkluderes i alle vedlikeholds- og oppgraderingstiltak
• Personlig tilrettelegging



Veiledning og orientering i bygg
• Mazemap
• Navigasjon for 

bevegelseshemmede



Standardisering

• Skilting
• Døråpningsknapper
• Rømningsseter
• HC-bord

osv

• Egen sjekkliste



Tiltak i egne bygg 1
• Hovedinnganger
• Heiser
• Sikkerhet og 

evakuering, ledelinjer



Tiltak i egne bygg 2

• Akustikk
• IR-anlegg, 

hørselshjelp
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Vegen videre
• Ny handlingsplan 
• Fortsette arbeidet med 

UU i uteareal
• Kvalitetsprogram i 

campusutviklingen
• Kompetanse
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Takk for meg
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