
Campus NTNU – hvorfor er 
tidlig involvering viktig?

Terje Broli, adm. direktør Backe Trondheim



1. Campusutviklingen
2. Litt om konkurransen NTNU FHS/SIT, Elgesetergt. 10
3. Tidlig involvering



1. Campusutviklingen
Fremtidens campus
- et bidrag til omstillingen av Norge



























2. Konkurransen NTNU FHS/SIT





UTVALGTE, SENTRALE  PROSJEKTRAMMER OG -KJENNETEGN
Oppdraget
• Prosjekttilpasset gjennomføringsmodell.  Kostnadsstyrt prosjekt
– kostnadsramme satt før bearbeidelse (ferdig utviklingsfase)

• Finansieres av to oppdragsgivere.  Bygget skal eies av to organisasjoner.
– NTNU-delen som statlig ordinærprosjekt
– Idrettsdelen finansieres direkte fra Sit

• Gjennomføringsmodellen er ny for Statsbygg* – BH overfører svært mye 
ansvar til TE

• Prosjektet har stor oppmerksomhet fra Statsbyggs oppdragsgiver på UH-
bygg (KD) og vår eier (KMD).  Og fra Statsbyggs toppledelse.

Prosjektet
• Unikt konsept – undervisning og idrett.  Må lykkes å ha i samme bygg.
• (rent faktisk) Første bygg i Campusprosjektet. Komme i gang.
• Høye miljøkrav.  Ikke noe å fire på.
• Eksponert tomt.  Innordne seg og markere seg fra St. Olav-hospitalet.

* for såkalte ordinærprosjekter

Tradisjonell prosjektutvikling:

P SP FP DP BF2 PD
<           utviklingsfase >           <     gjennomføringsfase
>

Vårt prosjekt:
P TE/l BF1 DP BF2 PD

Tegnforklaring
P  = Program
SP = Skisseprosjekt
FP = Forprosjekt

= fastsettelse av k-/s-ramme
BF1 = Bearbeidelsesfase
DP = Detaljprosjekt
BF2 = Byggefase
PD = Prøvedrift











3. Tidlig involvering



Tidlig involvering av entreprenør og 
prosjekteringsteam
Betraktning: Offentlige byggherrer benytter stadig mer tidlig involvering av 
entreprenør (Nye Veier, Sykehusbygg, Statsbygg, Forsvarsbygg, m.fl.)
• BVP samspillskontrakter
• IPD
• Innovative anskaffelser
• Samhandling i oppstartfasen
• Tidlig entreprenørinvolvering
• Prosjektallianse
• OPS
• Pris- og design









Tidlig involvering av entreprenør
Paradoksalt å drive prosjektutvikling uten entreprenør
Målsettinger for Campusprosjektet vil innebære betydelig krav til innovasjon som entreprenør må 
være med på
Oversette bruker-/byggherreønsker til program/byggbare løsninger - tenke gjennomføring også i 
tidligfase
Finne de beste løsningene i dynamikken som oppstår mellom arkitektens kreativitet og 
entreprenørens gjennomføringskompetanse
Ha med kostnadselementet – økt sikkerhet for budsjettoppnåelse
Ha med planlegging – økt sikkerhet for fremdrift
Ha med verifisering av løsninger – økt sikkerhet for forsvarlig KS og HMS
Økt aksept for hva som er viktig for de forskjellige aktørene
Tidlig involvering gir sterkere eierskap til prosjektet
Bedre læring gjennom kunnskapsutveksling i den viktige perioden før detaljering og produksjon




