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Trondheim 04.02.2019 
 

Innspill til rapport om faglig lokalisering NTNU 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) vil med dette gi innspill til rapport om 
faglig lokalisering ved NTNU.  
 
NiT støtter rapportens hovedgrep om lokalisering i faglige klynger. Dette gir tydelig 
uttrykk for en ambisjon om tematiske synergier og tverrfaglighet, som er vesentlig for 
å oppfylle overordnede mål med samlet campus. 
 
Tydelige klynger og knutepunkt er viktig også fordi de legger godt til rette for 
samhandling med relevante eksterne samarbeidspartnere som i dag sambruker 
arealer med NTNU, som SINTEF, St. Olavs hospital og SiT, men også for øvrig 
næringsliv som ønsker å sitte tett på fagmiljøene ved NTNU. 
 
NiT støtter rapportens forutsetning om at den sentrale aksen langs “Stripa” utvikles 
med gode læringsarealer og knutepunktsfunksjoner, som blir lett tilgjengelig for alle. 
For å skape et levende universitetsområde trengs det også helhetstenkning og 
tilrettelegging for sosiale knutepunkt og samfunnskontakt, velferdstjenester og 
studentboliger på og i nærheten av campus. 
 
Utvalgets forslag om å realisere KAM-klyngen (Kunst, Arkitektur, Musikk) i nord langs 
Høyskolebakken støttes. Dette er et viktig grep for å koble NTNU tettere mot byen 
med stort potensial for utadrettet virksomhet og sambruk med Studentersamfundet. 
 
NiT støtter utvalgets forslag om å realisere Helseklyngen på Øya, for å ytterligere 
forsterke den eksisterende faglige klyngen, samt samhandlingen med St. Olavs 
hospital og kommunehelsetjenesten. 
 
NiT mener det er best å velge en faglig lokalisering som ikke plasserer HumSam-
klyngen (Humaniora og Samfunnsvitenskap) i Vestskråningen, og anbefaler derfor 
ikke Alternativ D.  
 
Utvalgets forslag om å realisere Økonomiklyngen i vest støttes. Dette er et viktig 
grep som ledd i å skape et kraftsenter for innovasjon i koblingen mellom eksterne 
parter og økonomimiljøene ved Hesthagen, og teknologi og humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fag på Gløshaugplatået. Her bør også et innovasjonssenter 
ligge. En slik samling vil kunne gjøre det enklere for næringsliv og offentlig sektor 
med enda mer utstrakt samarbeid med NTNU om studentoppgaver og andre typer 
prosjektsamarbeid. Samspillet mellom NTNU og nærings-/samfunnslivet vil etter all 
sannsynlighet bare øke i årene framover, og et innovasjonssenter må dimensjoneres 
ut fra det. 
 
NiT synes det er fornuftig at NTNU samler sin egen innovasjons- og 
nyskapingsvirksomhet i et innovasjonssenter, men det er neppe verken ønskelig eller 
mulig å samle hele det eksterne økosystemet for nyskaping i et slikt senter inne på 
campus. Bedriftenes behov og ønsker for samarbeid og eventuell samlokalisering 
med NTNU vil være varierende. Modne bedrifter, som for eksempel kan vurdere å 
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opprette utviklingsavdeling i tilknytning til NTNU, vil nok i større grad ønske en 
nærhet til det relevante fagmiljøet enn en lokalisering i et innovasjonssenter. Mens 
det for en del eksterne innovasjonsaktører og bedrifter vil være ønskelig med en 
lokalisering tett på NTNUs innovasjonsmiljø i et felles senter.  
 
Et innovasjonssenter bør, slik NiT ser det, ikke inngå i rammen for NTNUs samlede 
basisbevilgning for antall kvadratmeter nybygg i.o.m. at det også bør gi rom for en 
del eksterne leietakere. Dette bør komme i tillegg. Et innovasjonssenter med en god 
blanding av interne og eksterne innovasjonsaktører, startups og andre 
bedrifter/virksomheter, vil for også kunne realiseres av eksterne aktører (som f.eks. 
SIVA og/eller andre) i samarbeid med NTNU. 
 
NiT mener derfor at et innovasjonssenter bør realiseres uavhengig av 
campusprosjektet, men at plassering og innhold må ses i sammenheng med faglig 
lokalisering. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
 

 
Berit Rian 
Administrerende direktør 


