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Innspill til Planprogram Campus NTNU (ref 2016/19560) 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) vil med dette gi innspill til 
planprogram campus NTNU.  
 
NiT anser planprogrammet som godt og dekkende for videre arbeid. Det er viktig at 
campusprosjektet bidrar til at NTNU blir et ennå bedre universitet, hvor en har fysiske 
rammer som gir bedre forskning og utdanning, mer innovasjon, bedre formidling, 
samtidig som ny campus også gir et bedre arbeidsmiljø for både ansatte og 
studenter. Utforming av campus er viktig både for universitetets attraktivitet, men 
også for byens attraktivitet. Skal NTNU også i fremtiden tiltrekke seg de beste 
studentene og forskerne, vil det være viktig at vi får til begge deler. En samling av 
campus vil slik vi ser det bidra positivt på begge parametre. 
 
Et samlet campus rundt Gløshaugen vil bidra til å gjøre campus bynært. Hvilke grep 
som gjøres innenfor området vil avgjøre om nytt campus blir integrert i byen eller 
ikke, og om NTNUs seks kvalitetsprinsipper, samlende, urban, nettverk av 
knutepunkter, effektiv, bærekraftig og levende laboratorium, lar seg gjennomføre 
som bærende prinsipper for ny campus. 
 
Det er viktig at det jobbes godt sammen med øvrige interessenter for å utvikle en 
attraktiv og levende bycampus. Det må gjøres tydelige grep både på Gløshaugen og 
i de nye arealene for å bygge by og campus sammen til et enhetlig område og 
motvirke NTNUs isolasjon fra byen. Sambruksfunksjoner og gode knutepunkter vil 
være viktige for å få til et byintegret campus. 
 
NiT støtter at en går videre med å se på fortettingsmuligheter på Gløshaugenplatået 
og i området Hesthagen. 
 
Med kommunens vedtak om at en ikke ønsker at NTNU skal gå videre med planer 
om bygg i parken langs Klæbuveien eller Elgeseter park blir mer utfordrende å finne 
egnede arealer i nordenden av området. Dette påvirker muligheten for å bygge et 
samlet og byintegret campus. Noe bygging i park ville gitt gode muligheter til å få et 
tydelig knutepunkt med sambruksfunksjoner ved Elgeseter gate, tett opp mot 
sentrum, som kunne vært en tydelig innfallsport til campus.  
 
Helt uavhengig av hvilke nye byggetomter NTNU ønsker å gå videre med, vil 
sykehusområdet, Studentersamfundet, Gløshaugen og Handelshøyskolen i 
Hesthagenområdet bestå. Forbindelsen mellom nordvestre hjørne av 
Gløshaugenplatået og ned til Elgeseter gate i retning sykehuset, og mellom 
hovedbygget og Studentersamfundet, vil være viktig å jobbe videre med. Tilsvarende 
forbindelsen mellom Handelshøyskolen og Gløshaugenplatået. 
 
NiT mener det vil være viktig å se nærmere på hvordan området rundt 
Studentersamfundet og Handelshøyskolen kan bli tydelige innfallsporter mot 
campus. Begge steder er det planlagt stasjoner for Metrobussen. 
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Om vi har forstått det riktig kan NTNU i utgangspunktet ikke bygge bygg for utleie til 
andre. Dette vil i så fall kunne medføre at det vil være utfordrende å få realisert 
arealer for næringsliv på campus, med mindre en kan låne arealer av hverandre, slik 
NTNU og St. Olavs gjør, eller NTNU og SINTEF gjør. SINTEFs eiendomsportefølje, 
og sambruk av arealer med SINTEF på Gløshaugen/Valgrinda burde vært beskrevet 
nærmere i planprogrammet. 
 
NiT mener det bør ses nærmere på å få til et samarbeid med private aktører om å 
bygge rett ved/på campus for å sikre integrering av næringsliv på, eller rett ved 
campus. Rundt campus er det store arealreserver som kan utvikles med tanke på 
næringsliv som ønsker å sitte i nærheten av NTNU og SINTEF. NTNU bør følge opp 
dialogen med sine viktigste samarbeidspartnere for å avklare deres ønsker for 
arealer i tett tilknytning til campus. Samtidig burde en også sjekket ut med 
næringsaktører som ikke er lokalisert i Trondheim, og hvor en ønsker mer 
samarbeid, om arealer tett på/integrert i campus er av interesse med tanke på å få til 
nye partnerskap. Eksempelvis kan en se for seg at forskningsavdelingene til en del 
større virksomheter legges tett opp til, eller integrert i campus.  
 
Et byintegrert campus må også sikre gode forbindelseslinjer på kryss og tvers 
gjennom campusområdet og mot campus på Kalvskinnet. Forbindelsen mot 
Valgrinda i sør må også utvikles. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
 

 
Børge Beisvåg 
Næringspolitisk leder 
 


