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Innledning
Nedenfor følger en kort oppsummering over status på Statsbyggs Byggeprosjekter og
NMBU Prosjekt Campus. Prosjektstyret vil avholde møte 14. juni, og statusorienteringen
vil bli supplert med de konklusjoner prosjektstyret har kommet fram til i møtet. Det vil i
forbindelse med gjennomgangen av prosjektstyrets status i US-møtet også bli en
orientering om prinsipper og prioriteringer i Campusplanen.
1.

Statsbyggs byggeprosjekter

Under følger en orientering om status og framdrift av prosjektene som ligger under
Statsbyggs ansvarsportefølje.
SHF –Senter for Husdyrforsøk:
Full drift, oppretting av en del feilprosjektering og feilutførelse pågår fremdeles som
reklamasjonsarbeide.
Urbygningen:
Offisiell åpning vil fant sted 9.mai, med deltakelse fra Kunnskapsminister. NMBU
overtok bygget 10.mai. Det er en del gjenstående mindre arbeider. Møbler vil bli levert i
juni. Ny trapp er godkjent av Riksantikvaren og prosjektering pågår. Delvis ibruktakelse
i juni og full drift fra august. Prøvedrift vil foregå ut 2016.
SLP – Samlokaliseringsprosjektet:
Grunnsteinsnedleggelse SLP vil fant sted 9.mai, med deltakelse fra Kunnskapsminister
og Landbruksminister.
Prosjektet er fremdeles presset på økonomien. Statsbygg har igangsatt aksjoner for å få
bedre utvikling. Statsbygg rapporterer at fremdrift på byggeplass er noe etter plan, men
dette vurderes, av Statsbygg, som ikke kritisk. Det forventes innhentet i løpet av
sommeren ved hjelp av ekstraordinære tiltak.
BUT – Brukerutstyrsprosjektet:
Arbeidet med tverrfaglige anskaffelsesteam (TAT) pågår med utarbeiding av
kravspesifikasjoner. I underkant av 10 større artikler med lang leveringstid, skal kjøpes
inn i neste periode, og arbeidet med kravspesifikasjoner for disse er nå nesten sluttført.
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2. NMBU Prosjekt Campus:
Prosjekt Campus skal sikre at NMBUs interesser i Statsbyggprosjektene ivaretas på en
best mulig måte. Fremstillingen nedenfor er delt inn i tre hovedområder med fokus på
de viktigste elementene.
Flytte og ibruktakelsesprosjektet er nå kommet i gang og det utarbeides et overordnet
styringsdokument samt et overordnet budsjett. Ekstern kompetanse for kartlegging av
flytte- og ibruktakelsesprosjektet har starte opp.
Ekstern IKT-kompetanse for kartlegging av behov for SLP har startet opp og er godt i
gang i samarbeid med NMBUs IT-avdeling. Det jobbes videre med beskrivelse av
nødvendige tiltak med tilhørende budsjett.
En del viktige forhold angående NMBUs krav til funksjonalitet og enkelte kritiske
gjenstående tekniske løsninger har blitt diskutert og er under avklaring med Statsbygg.
Fremdriften på dette arbeidet er god og løsningene ser ut til å bli akseptable for NMBU.
Plasseringen av Fellesbygget inn i Fougnerhaugen er under diskusjon mellom Statsbygg
og NMBUs Parkråd, en omforent løsning på dette må være på plass i løpet av juni.
Kost:
• Kartleggingen av kostnadene for Flytting og ibruktakelse samt IKT pågår, og det er
planlagt at Prosjekt Campus vil kunne presentere et foreløpig overordnet budsjett
juni 2016.
• Estimater for fremtidige tekniske driftskostnader for SLP-prosjektet/-bygget er
utarbeidet i samarbeid med Statsbygg. Foreløpig estimat ble presentert for
Universitetsstyret 10. mars 16.
Plan:
Viktige milepæler 2016:
• Juni 2016: delvis ibruktakelse av Urbygningen
• Juni 2016: første presentasjon av forslag til Campusplan til Universitetsstyret
• Juni 2016: budsjett for 2017 Prosjekt Campus sendes til rektor
• Juni 2016: campusplanrapport sendes ut til høring.
• August 2016: full ibruktakelse av Urbygningen
• September 2016: presentasjon av Campusplan til Universitetssyret
Risiko:
Sentrale risikoelementer for Prosjekt Campus:
Statsbyggs pressede økonomi og fremdriftsutfordringer for prosjektering er fremdeles
en utfordring for prosjektet generelt, men er nå rapportert til å være under bedre
kontroll. NMBUs brukerrepresentanter bidrar i stor grad til å ta de beste valg og
prioriteringer i denne situasjonen.

NMBU

Universitetsstyret

Møtedato 16.06.2016

