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Innspill til rapport om arealkonsepter NTNU 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) vil med dette gi innspill til rapport om 
arealkonseptet NTNU. Campusutvikling ved NTNU er ikke viktig bare for NTNU med 
også for byen og næringslivet.  
 
Vi anser det ikke som naturlig at vi kommer med innspill til de deler av rapporten som 
omhandler interne forhold ved NTNU. Vi vil derfor kun komme med innspill angående 
delen om knutepunkter, da dette handler om muligheter for samhandling med 
næringslivet og vil være viktige grep for å få til det byintegrerte campus vi har ivret 
for. 
 
NiT støtter at det legges opp til et sentralt hovedknutepunkt, fremfor at alle 
knutepunkter skal være likeverdige. Vi anser det som viktig at det legges godt til rette 
for næringsaktører som vil sitte tett på NTNU, både på campus og rett ved. Når det 
er sagt vil ikke kun ett knutepunkt være godt nok. Det trengs flere knutepunkter på 
campus som er inviterende for byens befolkning, hvor det er sambruk av arealer og 
hvor næringsaktører kan finne seg til rette for å komme tett på både studenter og 
forskningsaktiviteten ved NTNU. Hvor disse knutepunktene etableres vil også påvirke 
bruken og om de bidrar til å gjøre NTNU campus til en mer integrert del av byen vår. 
 
Det er positivt at det har vært dialog med større eiendomsbesittere som har arealer 
tett på campus, for å lettere kunne se campusutviklingen og utviklingen av hele 
området i sammenheng. Det er viktig at campusutviklingen ved NTNU også ses i 
sammenheng med hva som skjer i nærområdene. 
 
Rapporten gir ikke svar på hvordan en skal løse utfordringen med at NTNU i 
utgangspunktet kun kan bygge arealer for eget bruk, og ei heller hvor store arealer 
en ser for seg for andre aktører enn NTNU ved knutepunktene. Rapporten er heller 
ikke tydelig på konkret innhold i knutepunktene. Disse momenter må avklares. NiT 
bistår gjerne i videre arbeid. 
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