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Byutvikling og fremtidens Campus 
Hva tjener NTNU og hva tjener byen?



Campus integrert i byen eller på utsiden ?





Status for bysentrum

Mål

• Vi skal skape en økonomisk vital midtby   

• Målsetting om 5% årlig omsetningsvekst over 5 år

Status

• Markant økning i antall «hoder» i Midtbyen

• Svak omsetningsvekst – 2,4% i 2015

Behov

• Styrke konkurranseevnen
– Tilgjengelighet

– Boliger / beboere

– Større tilbud (sosialt og faglig)



Hjerteplanen 2006: Campus Kalvskinnet

Arealbehovet for NTNU (Dragvoll), 

Studentersamskipnaden

og Høgskolen i Sør-Trøndelag blir

(ved en felles lokalisering på Kalvskinnet) 

anslått til ca. 160 000 kvm. 

Inklusive et nytt signalbygg på 

Leüthenhaven vil det, i en kombinasjon av 

eksisterende og ny bebyggelse, være mulig 

å framskaffe ca. 200 000 kvm.



2006: Kalvskinnet kan bli byens nye kunnskapssenter



Hjerteplanen 2006

På Kalvskinnet kan det etableres et by-integrert 
universitet/høgskole, slik man har i byer som Lund, Cambridge,

Oxford og Barcelona. 

• Det vil gjøre Trondheim til et enda mer attraktivt studiested, 
øke byens mangfold og gi sterke impulser til byens nærings-
og kulturliv. 

• Studentene foretrekker by-integrerte universitet 

• En slik løsning vil styrke Trondheim i den stadig sterkere 
konkurransen om studentene. 

Trondheim er en populær skoleby, men det skal vi ikke ta som 
en selvfølge for framtida.



Hjerteplanen 2006

En slik campus stemmer også godt med kommunens

langsiktige strategi om å få til en tettere bystruktur.

Det er ikke lange veien fra Kalvskinnet til NTNUs teknologimiljø

på Gløshaugen, og kontakten kan knyttes enda tettere

ved etablering av en gondolbane – med lukkede kabiner og stor

kapasitet – tvers over elva og opp til toppen av 
Gløshaugenplatået. Gondolbanen kan selvfølgelig også

få en holdeplass på halvveien, utenfor Studentersamfundet.



2018: CK2 Kalvskinnet – Lærer og Tolk









Hvorfor Midtbyen?

• Midtbyen har størst potensial for å utvikle det tilbudet 
studentene attraheres av.
– Cafeer, restauranter, Digs, work – work, kulturaktiviteter, spennende 

virksomheter som beriker studentene og som berikes av studentene.

– NTNU og Trondheims tiltrekningskraft ligger i Midtbyen mellom elva og 
sjøen og ikke i området Sorgenfri mot Sluppen

• Det er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å samle Campus 
mot sentrum enn å lage en enklave utenfor bysentrum.
– Enkel kommunikasjon – sykkel, apostlenes hester eller kollektiv.

– Flere arbeidsplasser i og ved sentrum

– Flere boliger i og ved sentrum

– Nye miljøvennlige 

= Underbygger arbeidet med å skape en økonomisk vital og miljøvennlig 
Midtby

•



Kommunikasjon



Hva med å utnytte Leutenhaven tomta?



2016: Hvilke muligheter ligger på Kalvskinnet?



Midtbyen et aktivum for NTNU

At Midtbyen styrkes av et byintegrert Campus NTNU er ikke en 
motsetning til målet om et samlet Campus! 

• NTNU kan bli en motor i en miljøvennlig byutvikling.

• Grundere og nyskapingsmiljøer i byen og Brattøra vil være et aktivum for 
NTNU og studentene

– «Hvis Trondheim skal være en skikkelig kunnskapsby, må kunnskapen 
være synlig i sentrum» sa Mats Matisen i Digs. 

• Mer virksomhet i Midtbyen vil øke tilbudet i byen og attraktiviteten til 
«kunnskapsbyen». Det vil igjen vil styrke NTNU som studiested og 
Trondheim som studieby!!   (Hvor er motsetningen?) 

Ett av lokaliseringsalternativene alternativ har en større positiv 
tilleggs dimensjon enn de øvrige. Det må vi ta hensyn til!






