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F o r s l a g  
til 

Lov  o m  æ n d r i n g  a f  lov  o m  u d b y g n i n g  a f  D a n m a r k s  t e k n i s k e  H ø j s k o l e  

og D a n m a r k s  I n g e n i ø r a k a d e m i .  

. Fremsat den 11. februar 1965 af undervisningsministeren. 

I lov nr. 187 af 22. maj 1963 om udbygning 
af Danmarks tekniske Højskole og Dan- 
marks Ingeniørakademi foretages følgende 
ændringer: 

§ 1 affattes således: 
홢§ 1. Undervisningsministeren bemyn- 

diges til at anvende et samlet beløb, bereg- 
net efter byggepriserne i april 1962, på 564- 
mill. kr., heri indbefattet allerede givne 
bevillinger, til udbygningen af Den poly- 
tekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske 
Højskole og Danmarks Ingeniørakademi på 
Luhdtof tesletten." 

Bemærkninger til lovforslaget. 

Ved lov nr. 187 af 22. maj 1963 blev der fastlagt 
en beløbsramme på 500 mill. kr. beregnet efter 
byggepriserne i april 1962 til udbygningen af 
Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske 
Højskole og Danmarks Ingeniørakademi i Lyngby. 

Beløbsrammen var fastsat ud fra en politisk 
økonomisk vurdering af, hvad staten i tiden indtil 
1970 maksimalt kunne yde til formålet, men under 
hensyn til, at der ikke ved beløbsrammens fast- 
sættelse var foretaget en fuldstændig planlægning 
og projektering af byggeriet, måtte den mulighed 
stå åben, at en del af den nuværende læreanstalt 
stadig måtte bruges efter 1970. Det blev dog pålagt 
læreanstalten og det planlægningsudvalg, der har 
til opgave at forestå planlægningen og udflytningen 
til Lyngby, at man, så vidt det overhovedet var 
muligt, skulle udflytte hele læreanstalten m. v. 
inden for beløbsrammen, idet det dog herved var 
forudsat, at udflytningen kunne ske på en sådan 
måde, at der blev taget fornødne hensyn til såvel 
læreanstaltens formål som til en rationel fremtidig 
drift og et forsvarligt gennemført byggeri. 

Samtidig med at man har fortsat udbygningen, 
der var påbegyndt i 1960, har læreanstalten, inge- 

niørakademiet og planlægningsudvalget iværksat 
det fornødne arbejde til belysning af, hvorvidt det 
ud fra de således givne forudsætninger ville være 
muligt fuldt ud at gennemføre udflytningen inden 
for den fastlagte beløbsramme. Dette arbejde har i 
første række omfattet en programlægning af samt- 
lige institutter, auditorier, studenterfaciliteter m. v., 
og på dette grundlag har byggeriets rådgivende 
teknikere udarbejdet skitseudkast samt overslag 
over de samlede udgifter. 

Resultatet af denne generalplanlægning for byg- 
geriet viser, at en fuldstændig udflytning af samt- 
lige afdelinger under Den polytekniske Læreanstalt 
og Danmarks Ingeniørakademi, herunder opførelse 
af Danmarks tekniske Biblioteks hovedafdeling og 
fuld udbygning af de planlagte studenterfaciliteter, 
vil koste 664 mill. kr., beregnet efter byggepriserne 
i april 1962. Planlægningsudvalget har i overens- 
stemmelse med den pligt, som det fik pålagt i for- 
bindelse med fastlæggelsen af beløbsrammen på 
500 mill. kr., tilrettelagt byggeriet, således at det 
vil være muligt at afbryde dette omkring 1970 ved 
et forbrug på 500 mill. kr. og på en sådan måde, 
at læreanstalten og ingeniørakademiet kan fungere 

Undervisningsmin. j. nr. 00-000-1965. 
84 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 



1331 F. 1.1. vedr. udbygning af Danmarks tekniske højskole m. v. 1332 

under fortsat udnyttelse af dele af den nuværende 
polytekniske læreanstalt. Planlægningsudvalget har 
imidlertid over for undervisningsministeriet peget 
på, at der vil være meget væsentlige fordele ved 
en kontinuert og samlet gennemførelse af det fulde 
projekt. Man har herefter anbefalet en udflytnings- 
plan, der forudsætter, at beløbsrammen for byg- 
geriet udvides til 564 mill. kr. med prisbasis april 
1962, men således at udflytningsperioden samtidig 
forlænges med 2%, år. De sidste bygninger, der 
omfattes af udflytningsplanen, påregnes efter denne 
plan taget i brug i løbet af efteråret 1972. Der er i 
planlægningsudvalgets redegørelse, der er optrykt 
som bilag til nærværende forslag nærmere redegjort 
for den hidtidige udvikling i byggeriet, general- 
plansarbejdet og forskellige andre problemer og 
spørgsmål, som har særlig relation til opgaver, der 
har en sådan tidsmæssig udstrækning som den 
foreliggende. 

Generalplanen må ses som udtryk for den plan- 
lægning, som det ud fra de givne forudsætninger er 
muligt at foretage af Den polytekniske Læreanstalt 
og Danmarks Ingeniørakademi. Planlægningsud- 
valget har dog bemærket, at de tekniske og natur- 
videnskabelige fagområder er i en så stærk udvik- 

ling, at der i de kommende år kan opstå såvel 
undervisningsmæssige som forskningsmæssige behov, 
som ikke kan være dækket af generalplanen. 

Undervisningsministeriet kan tiltræde den fore- 
liggende generalplan, ligesom ministeriet kan til- 
træde forslaget om en udvidelse af rammebeløbet 
til 564 mill. kr., for at skabe mulighed for en samlet 
gennemførelse af det fulde projekt og dermed også 
en frigørelse af den nuværende læreanstalt i Køben- 
havn til andre formål. 

Da rammebevillingen er baseret på byggepriserne 
i april 1962, må beløbets størrelse under bygge- 
perioden reguleres i forhold til prisudviklingen. 
Ved udløbet af finansåret 19Q3-64 var der udbetalt 
i alt 126.674.300 kr. Heraf udgjorde udgiften til 
apparatur og undervisningsmateriel, der også skal 
dækkes af beløbsrammen, 3.970.300 kr. Af de 
således udbetalte beløb udgjorde prisstigninger 
efter april 1962 og udgifterne til vinterforanstalt- 
ninger ca. 7,1 mill. kr., således at der af den sam- 
lede beløbsramme ved udløbet af finansåret 1963-64 
var forbrugt ca. 119,6 mill. kr. 

Forbruget af den resterende del af den foreslåede 
beløbsramme antages at komme til at variere mel- 
lem 50 og 55 mill. kr. pr. år (prisbasis april 1962). 
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PLANLÆGNINGSUDVALGET 
FOR DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE 
OG DANMARKS INGENIØRAKADEMI 

Bilag. 

25. januar 1965 

Til undervisningsministeriet. 

Ved lov nr. 187 af 22. maj 1963 blev 
undervisningsministeren bemyndiget til ind- 
til 1. april 1970. at anvende et samlet beløb, 
beregnet efter byggepriserne i april 1962, 
på 500 mill. kr., heri indbefattet allerede 
givne bevillinger, til udbygningen af Den 
polytekniske Læreanstalt, Danmarks tek- 
niske Højskole og Danmarks Ingeniør- 
akademi på Lundtoftesletten. 

Af bemærkningerne til det dengang frem- 
satte lovforslag fremgik bl. a., at der ikke 
forelå en fuldstændig projektering af lære- 
anstalt og ingeniørakademi i Lyngby, og 
at alle forudsætningerne ikke var definitivt 
fastlagt. Beløbsrammen på 500 mill. kr. 
var af undervisningsministeriet fastsat ud 
fra en afvejning af de forskellige hensyn, 
der må spille ind ved gennemførelsen af en 
så betydelig offentlig investeringsopgave. 

Det var dog allerede, da lovforslaget blev 
udarbejdet 홢 og dette fremgår også af 
bemærkningerne til lovforslaget 홢 klart, 
at beløbsrammen ikke kunne dække udgif- 
terne ved gennemførelse af udbygningen 
efter de planer, der var fremgået af det 
tidligere udførte planlægningsarbejde. 

Af planlægningsudvalgets redegørelse af 
28. september 1962, der var optrykt som 
bilag til lovforslaget, fremgik bl. a., at der, 
da spørgsmålet om fastlæggelse af en samlet 
beløbsramme for byggeriet blev taget op 
til overvejelse, ikke forelå totalprogram- 
mering og totalprojektering af byggeriet. 
De opgørelser, der var udarbejdet, var kun 
for ca. en tredjedel af bygningernes ved- 
kommende baseret på programforslag, som 
var godkendt af planlægningsudvalget, me- 
dens der for restens vedkommende var tale 
om ikke godkendte ønsker fra de enkelte 
institutledere. For en række af specialbyg- 
ningerne forelå kun få oplysninger med 
hensyn til den endelige udformning og 
størrelse. Opgørelserne rummede derfor be- 
tydelig usikkerhed. 

Allerede forinden lovforslaget om beløbs- 
rammen blev fremsat, havde man på lære- 
anstalten og i planlægningsudvalget iværk- 
sat en kritisk gennemgang af planerne for 
at få fastlagt det forsvarlige minimum- 
etageareal og udstyrsbehov med henblik på 
at opnå størst mulige besparelser. De således 
iværksatte undersøgelser omfattede også 
det byggeri, som allerede var påbegyndt 
eller som stod umiddelbart foran påbegyn- 
delse. Der kan i denne forbindelse i øvrigt 
henvises til undervisningsministeriets rede- 
gørelser af 7. november 1962, samt 8. marts, 
24. maj og 24. september 1963 til finans- 
udvalget. 

Efter at beløbsrammen på 500 mill. kr. 
var fastlagt ved loven af 22. maj 1963, 
besluttede planlægningsudvalget at søge 
tilvejebragt et materiale, som 홢 når hen- 
syn tages til den usikkerhed, der altid vil 
knytte sig til langtidsdispositioner, som den 
foreliggende 홢 kunne give tilstrækkelig 
sikkerhed for en vurdering af de muligheder, 
som den fastlagte beløbsramme indebar. 

Under medvirken af medlemmer af plan- 
lægningsudvalget har læreanstalten og inge- 
niørakademiet derefter udarbejdet en pro- 
gramlægning af samtlige institutter, audi- 
toriebygninger, studenterfaciliteter etc., og 
på dette grundlag har byggeriets rådgivende 
teknikere udarbejdet skitseudkast samt 
overslag over de samlede udgifter. Som pris- 
grundlag for de således foretagne beregnin- 
ger er anvendt byggepriserne i april 1962, 
hvilket svarer til det prisgrundlag, der er 
fastlagt for beløbsrammen på de 500 mill. 
kr. 

I de planer, der således er udarbejdet, har 
man søgt at opnå de størst mulige bespa- 
relser inden for de enkelte bygninger og at 
koncentrere udflytningen i færre bygninger 
end tidligere forudsat. Herved har det været 
nødvendigt også at gribe ind i de oprinde- 
lige planers langsigtede karakter, men der 
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er ved disse indgreb taget fornødne hensyn 
til fremtidige udvidelsesmuligheder. 

Resultatet af de foretagne beregninger er, 
at en fuldstændig udflytning af samtlige 
afdelinger under Den polytekniske Lære- 
anstalt og Danmarks Ingeniørakademi, her- 
under opførelse af Danmarks tekniske 
Biblioteks hovedafdeling og fuld udbyg- 
ning af de planlagte studenterfaciliteter vil 
kunne gennemføres for en samlet beløbs- 
ramme på 564 mill. kr. (prisbasis april 1962). 

I bemærkningerne til det tidligere ved- 
tagne lovforslag var anført, at beløbsram- 
men på 500 mill. kr. skulle forstås på den 
måde, at der måtte tilstræbes en samlet ud- 
bygning af læreanstalten og ingeniørakade- 
miet inden 1970, men af hensyn til de 
usikkerhedsfaktorer, udflytningsplanen nød- 
vendigvis måtte indebære, måtte det være 
muligt for læreanstalten under udflytnings- 
perioden fortsat at benytte den gamle lære- 
anstalts bygninger og eventuelt efter 1970 
endnu en overgang at trække på denne 
reserve. 

Planlægningsudvalget har i overensstem- 
melse med det anførte tilrettelagt byggeriet, 
således at det vil være muligt at afbryde 
dette omkring 1970 ved et forbrug på 500 
mill. kr. Det vil i så fald være nødvendigt 
at gøre brug af forbeholdet om fortsat ud- 
nyttelse af dele af den nuværende polytek- 
niske læreanstalt. 

Der knytter sig imidlertid meget væsent- 
lige fordele til en kontinuert og samlet gen- 
nemførelse af det fulde projekt, og man skal 
her pege på følgende: 

1. En kontinuert gennemførelse af det 
samlede byggeri, der vil komme til at 
strække sig et par år ud over 1970, vil være 
betydeligt billigere end et afbrudt og senere 
genoptaget byggeri. En afbrydelse af bygge- 
rytmen vil medføre en væsentlig forhøjelse 
af projekterings- og byggeudgifterne, idet 
nye folk da skal indarbejdes i opgaverne. 

2. Det er af stor betydning for Danmarks 
tekniske Højskole og de dertil knyttede 
forskningsinstitutter under Akademiet for 
de tekniske Videnskaber m. fl. og for Dan- 
marks Ingeniørakademi, at der på et så 
tidligt tidspunkt som muligt skabes en sam- 
ling af de planlagte faciliteter i Lyngby. 

3. En samlet læreanstalt og et samlet 
ingeniørakademi giver både studerende og 
lærere langt bedre arbejdsvilkår, end de ville 

få i delte skoler og vil derfor give bedre 
resultater af undervisningen. En samling af 
institutionerne giver også betydelige drifts- 
mæssige fordele. 

4. Fuld udbygning af studenterfaciliteter- 
ne vil væré af væsentlig værdi for de stude- 
rende, ikke mindst for beboerne af de kolle- 
gier, der skal opføres i nærheden af Lyngby- 
området. 

5. En samlet udflytning af hele Danmarks 
tekniske Højskole og Danmarks Ingeniør- 
akademi betyder en tilsvarende hurtig røm- 
ning af bygningerne i København til gavn 
for de institutioner, der skål overtage dem, 
og det vil antagelig give besparelser også her. 

Som ovenfor anført vil en opretholdelse 
af den nugældende beløbsramme på 500 
mill. kr. nødvendiggøre, at man fortsat i et 
vist omfang kan disponere over nogle af 
de nuværende lokaler i København. Efter 
en vurdering af de forskellige muligheder, 
der foreligger, vil det være mest hensigts-, 
mæssigt at undlade at udflytte ingeniør- 
akademiets kemi- og bygningsretning. End- 
videre må opførelsen af matematisk institut, 
Prototyplaboratoriet og Danmarks tekniske 
Biblioteks hovedafdeling udskydes, ligesom 
en del af studenterfaciliteterne må udelades. 

Som yderligere led i generalplansarbejdet 
er der udarbejdet forslag til 2 udflytnings- 
planer, der hviler på forskellige forudsæt- 
ninger, men som begge sikrer, at man alle- 
rede i 1968 kan udvide antallet af årligt 
optagne studerende til det forudsatte antal, 
nemlig 600 civilingeniørstuderende og 400 
akademiingeniørstuderende, og som tillige 
tilstræber at sætte nye studieplaner for 
læreanstalten i gang så tidligt som muligt.' 

Den ene af disse udflytningsplaner er 
baseret helt på de i loven af 22. maj 1963 
opstillede forudsætninger, nemlig at bygge- 
riet skal gennemføres inden for en samlet 
udgift på 500 mill. kr. (prisbasis april 1962), 
og således at byggeriet bringes til afslutning 
pr. 1. april 1970. Efter denne plan vil som 
ovenfor anført opførelsen af ingeniørakade- 
miets kemi- og bygllingsafdelinger, det mate- 
matiske institut, Prototyplaboratoriet, Dan- 
marks tekniske Bibliotek og visse studenter- 
faciliteter ikke kunne ske i Lyngby. Denne 
plan medfører i en periode på 4 år en høj 
belastning både med hensyn til kapital- 
forbrug og byggeaktivitet. 

Den anden udflytningsplan forudsætter, 
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at der tilvejebringes mulighed for en kon- 
tinuert gennemførelse af hele byggeriet til 
en samlet byggeudgift af 564 mill. kr. 
(prisbasis april 1962), og således at byggeriet 
afsluttes i slutningen af 1972. Yderligere 
medfører denne udflytningsplan, at man 
opererer med et jævnt årligt kapitalforbrug 
på et væsentligt lavere niveau end ved den 
førstnævnte plan. Dette vil indebære en 
række fordele. 

Uanset hvilken af de 2 udflytningsplaner, 
man vælger, vil det som foran anført være 
muligt på samme tidspunkter at udvide 
antallet af studerende på læreanstalten og 
på ingeniørakademiet. Det har endvidere 
vist sig muligt ved midlertidige foranstalt- 
ninger at fremme den takt, hvori udvidelsen 
af antallet af studerende kan ske. Udgifterne 
ved de midlertidige foranstaltninger i Lyngby 
er medregnet i den ovenfor anførte samlede 
anskaffelsessum. 

Planlægningsudvalget har efter en nøje 
overvejelse af de foreliggende muligheder 
vedtaget overfor undervisningsministeriet 
indtrængende at anbefale, at der søges til- 
vejebragt mulighed for en kontinuert gen- 
nemførelse a,f den fuldstændige udflytning 
til Lyngby af Danmarks tekniske Højskole 
og Danmarks Ingeniørakademi m. v. på 
grundlag af den nu foreliggende general- 
plansberegning inden for en samlet ramme- 
bevilling på 564 mill. kr. (prisbasis april 
1962), og således at udflytningsperioden for- 
længes til at slutte i 1972. 

Generalplanen må ses som udtryk for den 
planlægning, som det ud fra de givne for- 
udsætninger er muligt at foretage af Den 
polytekniske Læreanstalt og Danmarks 
Ingeniørakademi. Planlægningsudvalget skal 
dog bemærke, at de tekniske og naturviden- 
skabelige fagområder er i en så stærk ud- 
vikling, at der i de kommende år kan opstå 
såvel undervisningsmæssige som forsknings- 
mæssige behov, som ikke kan være dækket 
af generalplanen. 

Planlægningsudvalget har tidligere gen- 
tagne gange peget på, at det spiller en afgø- 
rende rolle for en hensigtsmæssig og økono- 
misk tilrettelæggelse af byggeriet, at man 
kan foretage nogenlunde langsigtede dispo- 
sitioner, og man finder anledning til på ny 
at pege på dette forhold. I undervisnings- 
ministeriets skrivelse af 8. marts 1963 til 

finansudvalget er redegjort for de forskellige 
faser i planlægningen og projekteringen af de 
enkelte bygninger. Selv om der som ovenfor 
anført i forbindelse med generalplansarbej- 
det under deltagelse af medlemmer af plan- 
lægningsudvalget er udarbejdet program- 
mer og skitseudkast, som dækker hele ud- 
flytningen af læreanstalten og ingeniør- 
akademiet, vil man også fremover oprethol- 
de den hidtidige procedure, hvorefter for- 
slagene vedrørende de enkelte bygninger og 
anlæg inden totalprojektering underkastes 
en meget indgående behandling først på 
læreanstalten/ingeniørakademiet og derefter 
i planlægningsudvalget og byggeudvalget. 
Det arbejde, der ligger forud for, at den 
egentlige påbegyndelse af byggeriet kan ske, 
må påregnes gennemsnitligt at tage 1-2 år. 
Selve opførelsen af de enkelte bygninger i 
Lyngby må antages at strække sig over 
1/4"2 34 år varierende efter bygningens om- 
fang og indhold. Det må anses for meget 
væsentligt, at planlægningen, projekterin- 
gen og selve opførelsen kan gennemføres 
nogenlunde kontinuert, og det er naturligvis 
afgørende, at opførelsen 홢 når den først er 
påbegyndt 홢 gennemføres i overensstem- 
melse med de fastlagte tidsplaner. Dette 
problem har tidligere været fremdraget over 
for bevillingsmyndighederne, idet man har 
peget på, at en planmæssig afvikling af et 
byggeri, der strækker sig gennem flere finans- 
år, forudsætter dispositioner i de enkelte år, 
der har virkning for de følgende finansår, idet 
de enkelte entrepriseaftaler ikke kan sluttes 
for det enkelte finansår, men må sluttes 
for den enkelte byggeopgave som sådan, 
selv om denne strækker sig over flere år. 

Det foran omtalte problem berører natur- 
ligvis i første række arbejdet på byggeplad- 
sen, hvor man ikke vilkårligt kan gribe ind 
i de løbende kontraktmæssige forpligtelser, 
uden at dette kan medføre erstatningskrav 
over for bygherren, men problemet gør sig 
i lige så høj grad gældende for projekteringen 
og administrationen. De udflytningsplaner, 
der nu er udarbejdet, og muligheden for ud- 
videlse af antallet af studerende og iværk- 
sættelse af nye studieplaner er naturligvis 
afhængig af de tidsplaner, der er lagt for 
planlægning, projektering og gennemførelse 
af byggeriet. Hvis disse tidsplaner ikke over- 
holdes, kan der derfor opstå uforsvarlige 
situationer for undervisningen, og den fra 
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alle sider så stærkt ønskede forøgelse af 
antallet af optagne studerende kan blive 
afgørende forsinket. 

Fastlæggelse af den samlede beløbsramme 
for byggeriet løser ikke dette problem, idet 
det derudover er nødvendigt at vide, hvilke 
beløb man kan regne med at kunne dispo- 
nere over inden for de nærmeste år. Hvis 
man skal kunne foretage forsvarlig tilrette- 
læggelse af byggeriet, er det tvingende nød- 
vendigt ikke alene at have kendskab til, 
hvad man kan disponere over i det løbende 
finansår, men også at vide, hvilke bevillin- 
ger man kan vente stillet til rådighed i 
hvert fald i de nærmest følgende 2-3 finans- 
år. Nedsættelse i forhold til de forudsatte 
årlige bevillinger vil medføre uforholds- 
mæssige forsinkelser og fordyrelser. 

Ved udløbet af finansåret 1963-64 var 
der udbetalt i alt 126.674.300 kr., og ved 
udløbet af finansåret 1964-65 påregnes de 
samlede udbetalinger at ville være ca. 173 
mill. kr. Af dette beløb kan ca. 12 mill. kr. 
henføres til udgifter til prisstigninger efter 
april 1962 samt vinterforanstaltninger, og 
da disse beløb ikke skal medregnes ved op- 
gørelsen i forhold til den fastlagte samlede 
beløbsramme, vil der således af rammebevil- 
lingen være forbrugt ca. 161 mill. kr. På 
forslaget til finansloven for finansåret 1965- 
66 er der til dette byggeri afsat 59 mill. kr., 
hvilket beløb svarer til ca. 51 mill. kr. efter 
byggepriserne i april 1962. Pr. 1. april 
1966 skulle det samlede forbrug af ramme- 
bevillingen herefter kunne påregnes at være 
ca. 212 mill. kr. 

Under forudsætning af at man følger 
forslaget om udvidelse af den samlede 
beløbsramme til 564 mill. kr., vil der der- 
efter til den resterende del af udbygnings- 
perioden være et restbeløb på ca. 352 milL 
kr. Forbruget af disse midler kan påregnes 
at komme til at ligge mellem 50 og 55 mill. 
kr. pr. år, hvortil skal lægges de fornødne 
beløb til dækning af prisstigninger efter 
april 1962 og udgifter til vinterforanstalt- 
ninger. Visse mindre forskydninger i for- 
hold hertil må dog forudses, bl. a. fordi 
anskaffelsen af det videnskabelige udstyr 
ikke helt kan påregnes at ske i samme jævne 
takt, som man i øvrigt tilstræber med hen- 
syn til selve byggeaktiviteten. Også for 
denne må der imidlertid påregnes at kunne 
opstå visse uforudseelige forskydninger i 
forhold til, hvad man har forudsat i de nu 
opstillede beregninger. 

Af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet 
på læreanstalten og ingeniørakademiet, i 
planlægningsudvalget og byggeudvalget, hos 
de projekterende teknikere og på bygge- 
pladsen anmoder planlægningsudvalget om, 
at undervisningsministeriet snarest muligt 
søger afklaret, hvorvidt man fremover kan 
basere sig på det af planlægningsudvalget 
anbefalede forslag om gennemførelse af en 
samlet udflytning af Danmarks tekniske 
Højskole og Danmarks Ingeniørakademi til 
Lyngby inden for en udbygningsperiode til 
slutningen af 1972 og inden for en ramme- 
bevilling på 564 mill. kr. (prisbasis april 
1962). - 


