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TRONDHEIM TECH PORTS INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
“TRONDHEIMSLØFTET” 
 

Høringsinnspillet fra Trondheim Tech Port omtaler punkter som hovedsaklig faller inn 
under hovedmål 3: Kunnskaps- og teknologihovedstaden Trondheim er et kraftsentrum for en bedre 
verden Til sist i dette dokumentet følger konkrete tekstinnspill, men all tekst i høringsinnspillet står 
fritt til å bli brukt.  
 

Hovedinnspill fra Trondheim Tech Port til Trondheimsløftet:  
 

 

1. Trondheimsløftet er et godt og innovativt forslag til kommuneplanens samfunnsdel.  
2. Trondheimsløftet må omtale satsingen på innovasjonsdistrikt som plattform for nærings- 

og byutvikling.  
3. Trondheimsløftet må omtale betydningen av gründere og tidligfase-økosystem, og ha 

ambisjoner om tilrettelegging og styrking av disse 
4. Trondheimsløftet må stadfeste Trondheim Kommunens ansvar for å prioritere innovasjon 

i egen virksomhet innenfor alle områder, både innen drift, investeringer og tjenester.  
5. Trondheimsløftet må tydeligere prioritere områder hvor Kunnskaps- og 

Teknologihovedstaden skal være et kraftsentrum for en bedre verden.  
 

 

 

1. Trondheimsløftet er et godt og innovativt forslag til kommuneplanens samfunnsdel.  
Trondheim Tech Port støtter i all hovedsak forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel, heretter 
omtalt som “Trondheimsløftet”. Trondheimsløftet er en solid plattform for utviklingen av 
Trondheim, og forslaget bærer tydelig preg av fornyelse og innovasjon i selve arbeidet med 
samfunnsplanen sammenlignet med tidligere. Spesielt gjelder dette medvirkningsarbeidet og 
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fokus på samskaping og invitasjonen til alle byens aktører og innbyggere om å bidra til løftet for 
byen vår.  
 

Trondheimsløftet hviler på FNs Bærekraftsmål og erkjennelsen av at løsningen på krevende 
samfunnsutfordringer finnes i samskaping og samarbeid mellom ulike aktører og innbyggere. Med 
dette viser Trondheim Kommune at man tar ansvar for både felles utfordringer og felles 
muligheter, og inviterer til felles innsats for å løfte byen vår de neste årene.  
 

Trondheim Tech Port støtter videre forslaget til de tre samfunnsmålene: 
• Trondheim tar ansvar for et grønnere samfunn 
• Trondheim er en by med sterke fellesskap 
• Kunnskaps- og teknologihovedstaden Trondheim er et kraftsentrum for en bedre verden.  

 

 

2. Trondheimsløfte må omtale satsingen på innovasjonsdistrikt som plattform for 
nærings- og byutvikling.  

 

“Vi er i handlingens tiår. Det viktigste nå er derfor at vi raskt går fra ord til handling, 
og sammen finner løsninger for et bedre samfunn” . (Trondheimsløfte, side 4)  
 

Både kunnskap, teknologi, innovasjon og infrastruktur er i seg selv virkemidler for å finne løsninger 
på fremtidens utfordringer slik dokumentet omtaler under overskriften “En bærekraftig 
samfunnsomstilling”.  For å utløse verdiskapingen av disse virkemidlene må Trondheim kommune 
legge til rette for alle fire elementer både gjennom fysiske, kulturelle og digitale tiltak.  
 

Trondheim har særlige forutsetningene for å handle raskt og finne løsninger på de store 
samfunnsutfordringene. Få andre byer har en så konsentrert masse av infrastruktur og 
mennesker dedikert til forskning, teknologi og kunnskap. Veien mot et bedre samfunn og en bedre 
by kan gjøres raskere og mer heltlig ved å å tenke nærings-, by-, kultur,- og mobilitetsutvikling 
mer sammenhengende. Trondheim har potensiale for større gevinstrealisering ved å forsterke 
dette arbeidet. På denne måten bør samfunnsmålene være retningsgivende for alt arbeid i årene 
fremover.  
 

Særlig innen havrom, mikroelektronikk, energi, digitalisering og helseteknologi har Trondheim 
gode verdikjeder for innovasjon og teknologiutvikling. Trondheim er i dag Norges 
teknologihovedstad med 43.000 studenter, 7000 forskere, over 800 teknologibedrifter, et levende 
gründermiljø og mange oppstartsbedrifter. Som en konsekvens av dette bør  Trondheim ha 
ambisjoner om å være den beste byen å starte, utvikle og vokse teknologibedrifter i, i tillegg til å 
være åpen, tilrettelagt og inviterende som testarena og levende laboratorium for nye løsninger 
som kan komme både samfunnet og innbyggere til gode.  
 

Det er særlig området rundt Øya og Gløshaugen som er det fysiske tyngdepunktet for kunnskap, 
forskning og innovasjon med store kunnskapsinstitusjoner som NTNU, universitetssykehuset 



St.Olav og SINTEF lokalisert. De neste årene skal Ocean Space Center realiseres på Tyholt og 
NTNU skal samle sin virksomhet på og rundt Gløshaugen. Videre er både Nyhavna og Sluppen 
underveis i transformasjonen til nye bydeler. Disse områdene utgjør en sterk Kunnskapsakse i 
Teknologihovedstaden, og tidspunktet åpner et unikt mulighetsrom for å styrke utdannings- og 
forskningsmiljøene, næringslivet, byen og kunnskapsnasjonen Norge. For å ta ut merverdien slik 
mulighet innbyr til, er det nødvendig å ta et samlet grep om utviklingen av kunnskapsfeltet, 
næringsliv, verdiskapning og byområdene slik at kunnskapsaksen kan utvides og vokse og 
Teknologihovedtaden realisere mer av sitt potensiale og dermed bidra til en bedre verden. 
Hensynet til forskning, teknologi, kunnskap, teknologibedrifter og testarenaer må derfor veie 
tungt i arealer knyttet til Kunnskapsaksen, samtidig som fokuset på levende byliv må integreres i 
tenkningen.  
 

Med dette mulighetsrommet som bakteppe gikk sentrale organisasjoner i Trondheim sammen for 
å etablere Trondheim Tech Port i 2021. Trondheim Tech Port er en medlemsforening som skal øke 
Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid med utgangspunkt i aktørene i Trondheim. 
Trondheim Tech Port skal jobbe med - og for innovasjon, og være en pådriver for bedre koblinger 
og tettere samarbeid mellom innovasjonsaktørene (forskning, næringsliv, gründere, offentlig 
sektor og kapitalmiljø). Modellen til Trondheim Tech Port er bygd på ideen om å kraftsamle 
ressurser, skape løsninger i fellesskap og etablere nye nettverk slik at barrierer og siloer for 
innovasjon brytes ned. Trondheim Tech Port være i førersete for byens innovasjonsarbeid 
gjennom å benytte tenkningen om innovasjonsdistrikt som plattform for alt sitt arbeid med å øke 
innovasjonskraften. Innovasjonsdistrikt har vært både et byutviklingsgrep og innovasjonsgrep i 
mange europeiske byer for å samle næringsliv, gründere, offentlig sektor og investorer tettere på 
ankerinstitusjoner som univeristet, univeristetssykehus og forskningsinstitusjoner. 
Teknologihovedstaden tar dette grepet videre med å legge arbeidsmetoden for innovasjonsdistrikt 
som plattform for innovasjonsarbeidet, synlighetsarbeidet, næringsutviklingen og byutviklingen, 
særskilt innen kunnskapsaksen.  
Målet må være å utvikle Teknologihovedstaden i tråd med viktige prinsipper for suksessfulle og 
effektive innovasjonsdistrikt, særlig må dette gjelde for Kunnskapsaksen:  

• å sikre sosiale arenaer og møteplasser, formelle og uformelle møteplasser 
• å sikre en blanding av areal som er åpen for alle og areal som er tilegnet spesifikke grupper 

(identitetsareal) 
• Sikre attraktive, åpne og inviterende fasader og førsteetasjer 
• Sikre sambruk av areal og fuksjonsblanding. Areal til henholdsvis kunnskap, næring og 

bylivsfunksjoner bør blandes sammen i størst mulig grad for å utnytte arealkapasitet og 
ressursbehov, samt for å tiltrekke en større konsentrasjon av mennesker. Dette øker 
muligheter for samhandling og styrke koblinger mellom kunnskapsinstitusjoner og byens 
aktører. 

• Å sikre areal til ankerinstitusjoner, samarbeidsinstitusjoner og labinfrastruktur.  
• Sikre åpne testfasiliteter 
• Å sikre attraktiv og inkluderende bomiljø 



• Å sikre areal til sosial infrastruktur (skole,barnehage, velferdstjenester, frivillighet, kultur, 
idrett, kommunale boliger). 

• Sikre attraktive byrom og grøntarealer 
• Sikre høyt aktivitetsnivå i område 
• Sikre mangfold i kulturfunksjoner, handel, restauranter, bolig 
• Legg til rette for styrking av både formelle og uformelle samhandlingsmuligheter  
• Sikre rik tilgang til talent 
• Sikre godt organisert samspill 

 

Som forening skal Trondheim Tech Port gjennom samspill, nettverksarbeid og bedre koblinger 
realisere mer av potensialet i Teknologihovedstaden Trondheim gjennom å bruke prinsippene for 
Innovasjonsdistrikt. Trondheimløftet bør omtale denne satsingen særskilt.  
 

HVORFOR INNOVASJONSDISTRIKT PLATTFORM FOR INNOVASJON? 

Det er et økende behov for å akselerere innovasjonstakten i Norge for å nå bærekraftsmålene innen 
2030. Dette skjer samtidig som vi skal gjennomføre et grønt skifte, på sikt får færre inntekter fra olje og 
gass, og vi har en aldrende befolkning. Begrepet innovasjonsdistrikt viser til et geografisk område hvor 

ulike innovasjonsnoder er aktive, gjerne rundt ankerinstitusjoner og kunnskapstunge organisasjoner., og 
hvor ledende innovasjonsaktører og lokalmiljø i fellesskap utvikler, tester og tar i bruk ny innovasjon. For 

Teknologihovedstaden er Innovasjonsdistrikter er en plattform for å styrke innovasjonsevnen og 
innovasjonsøkosystemet. Kunnskapsaksen med kjerneområdene Gløshaugen/Øya, Sluppen og Nyhavna 
med koblingen opp til Tyholt og Ocean Space Centre må være den geografiske kjernen for utviklingen av 

Teknologihovedstaden. Ved å tiltrekke seg kunnskapsintensivt næringsliv til byen utvikler man en by som 
er attraktive for både gru ̈ndere, små og store bedrifter, akademia og investorer. Teknologihovedstaden 

skal være kompakt og tilby gode formelle og uformelle møteplasser, ha en rekke fasiliteter og tilbud samt 
arbeidsplasser og boliger. Teknologihovedstaden skal være en by preget av verdi og vekst basert på 
kunnskap, forskning og teknologi hvor det både er godt å jobbe, bo og leve. Trondheimsløftet legger i 

større grad til rette for innovasjon og utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester.  

    

 

 

 

3. Trondheimsløftet må omtale betydningen av gründere og tidligfase-økosystem 
Gjennom Trondheims særlige forutsetninger for gode verdikjeder for innovasjon og 
teknologiutvikling kan vi bidra til at etablert næringsliv og offentlig sektor i årene fremover øker 
innovasjons- og omstillingstakten. “Trondheimsløftet” omtaler imidliertid i liten grad viktigheten 
av å være en gründervennlig by som skal legge til rette for nye oppstartsbedrifter og skalering av 
teknologiselskaper for nye grønne arbeidsplasser. Et styrket tidligfaseøkosystem i Trondheim vil 
være viktig for at flere selskaper velger å bli værende i Trondheim, og dermed også ha potensiale 
for skalering. Et styrket tidligfaseøkosystem vil også bidra til at Trondheim tiltrekker seg flere 



talenter og nødvending kapital for investeringer i selskaper basert i Trondheim. Som landets beste 
studieby tiltrekker Trondheim seg de beste studentene fra hele Norge, og årlig etableres det ca 20 
oppstartsbedrifter fra entreprenørskolen ved NTNU. Flere av studentene og bedriftene fra NTNU 
bør de neste årene velge å bli værende i Trondheim, og “Trondheimsløftet”s mål og strategier må 
særlig omtale dette.  
 

 

4. Trondheimsløftet må stadfeste Trondheim Kommunens ansvar for å prioritere 
innovasjon i egen virksomhet innenfor alle områder, både innen drift, investeringer og 
tjenester.  

 

Næringspolitikken i offentlig sektor har lenge hatt fokus på å legge til rette for mer innovasjon. 
Både i Meld. St. 14 (2020- 2021) Perspektivmeldingen og i Trondheimsløftet skisseres 
samfunnsutfordringer som også særskilt vil berøre kommunal sektor:  
 

Trondheim står overfor store, komplekse utfordringer som alvorlige klima- og naturendringer, en 
uforutsigbar sikkerhetssituasjon i Europa, økende ulikhet blant byens innbyggerne og et økende behov 

for kommunale tjenester i takt med byvekst og eldrebølge. Samtidig blir de økonomiske rammene 
strammere. Denne utviklingen utfordrer kommunens bærekraft (...) 

 

For å sikre at Trondheim Kommunen er en bærekraftig kommune er det ikke lenger nok å bare 
legge til rette for innovasjon, man må også prioritere innovasjon i egen virksomhet innenfor alle 
områder, både innen drift, investeringer, anskaffelser og tjenester. Trondheims Kommunes årlige 
innkjøp representerer store verdier, og Kommunen sitter på stor innkjøpsmakt. Dette er et av de 
fremste verktøyene kommunen selv har for å bidra til å nå samfunnsmålene, og for å komme 
tettere på markedet og særlig oppstartsselskaper.  
 

Trondheim Kommune må derfor de neste årene prioritere arbeid for og med innovasjon i egen 
virksomhet. Innovative anskaffelser og tett dialog med oppstartsbedrifter og etablert næringsliv 
kan bidra til at Trondheim Kommune får løst utfordringer man ellers ikke ville fått til, og 
oppstartsselskapene får tilgang til det kommunale markedet. På sikt kan dette utvikles som et 
tiltak for å sikre at Trondheim er en gründervennlig by, med offentlig sektor som drivkraft for 
utvikling.  
 

 

 

5. Trondheimsløftet må tydeligere prioritere områder hvor Kunnskaps- og 
Teknologihovedstaden skal være et kraftsentrum for en bedre verden.  

  
Trondheimsløftet er et solid og gjennomarbeidet dokument. Likevel krever den globale 
konkurransen og samfunnsutfordringene at man bidrar der man har de beste forutsetningene for 
å lykkes. Trondheim har særlig gode verdikjeder for innovasjon og teknologiutvikling innen 
havrom, mikroelektronikk, energi, digitalisering og helseteknologi. Dette er områder som først og 
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fremst gir et unikt mulighetsrom for å styrke utdannings- og forskningsmiljøene, næringslivet, 
byen og kunnskapsnasjonen Norge, men videre også virkelig bidra til en bedre verden slik 
hovedmålet beskriver.  
 

Det er særlig området rundt Øya og Gløshaugen som er det fysiske tyngdepunktet for kunnskap, 
forskning og innovasjon med store kunnskapsinstitusjoner som NTNU, universitetssykehuset 
St.Olav og SINTEF lokalisert. De neste årene skal Ocean Space Center realiseres på Tyholt og 
NTNU skal samle sin virksomhet på og rundt Gløshaugen. Videre er både Nyhavna og Sluppen 
underveis i transformasjonen til nye bydeler. Disse områdene utgjør en sterk Kunnskapsakse i 
Teknologihovedstaden, og tidspunktet åpner et unikt mulighetsrom for å styrke utdannings- og 
forskningsmiljøene, næringslivet, byen og kunnskapsnasjonen Norge. For å ta ut merverdien slik 
mulighet innbyr til, er det nødvendig å ta et samlet grep om utviklingen av kunnskapsfeltet, 
næringsliv, verdiskapning og byområdene slik at kunnskapsaksen kan utvides og vokse og 
Teknologihovedtaden realisere mer av sitt potensiale og dermed bidra til en bedre verden. 
Hensynet til forskning, teknologi, kunnskap, teknologibedrifter og testarenaer må derfor veie 
tungt i arealer knyttet til Kunnskapsaksen, samtidig som fokuset på levende byliv må integreres i 
tenkningen.  
 

De geografiske tyngdepunktene og nodene for innovasjon må utvikles slik at det legges til rette for 
innovasjonsaktivitet og byliv samtidig som resten av byen og de sterke innovasjonsmiljøene er 
koblet tett på. Særlig er det naturlig å priortiere Grønn Omstilling og Bærekraft som overordna 
tema for by- og næringsutviklingen i Trondheim basert på de fremragende miljøene innen energi 
og havrom, og helseteknologi og mikroelektronikk.  
 

Trondheim Tech Ports forslag til Trondheimsløftet 

 

Forslag til omtale, side 6 (ny tekst uthevet). 
 

 Mennesker trenger mennesker. Høy befolkningstetthet skaper forutsetninger for tilfeldige  
møter og utveksling av ideer og tjenester, som igjen kan skape arbeidsplasser, vekst og 
velferd. Realiseringen og utviklingen Kunnskapsaksen  med innovasjonsdistrikt som verktøy 
skal legge til rette for dette. Den kompakte byen gir nærhet til arbeid, skole, tjenester og 
kultur, og redusert transportbehov. Det bidrar til sosial utjevning og reduserte 
klimagassutslipp, og danner grunnlaget for bedre servicetilbud for innbyggerne. 

 

Forslag til ny omtale side 7: 
 

Trondheim Kommune har sammen med partnere etablert arbeidet med innovasjonsdistrikt som 
arbeidsplattform som satsing for å øke verdiskapingen fra samarbeid mellom ulike aktører og 
sektorer med mandat til Trondheim Tech Port. Arbeidet med å øke innovasjonskraften vil være et 
viktig verktøy for å realisere målet om Trondheim som et kraftsentrum for en bedre verden., og 
for å realisere potensialet i Teknologihovestaden.  



 

Forslag til nytt delmål 3.1:  

 Trondheim har et attraktivt næringsliv og kunnskapsmiljø som er godt knyttet sammen 

Forslag til nye kulepunkt under delmål 3.1:  

Dette skal kommunen gjøre:  

• Styrke verdiskapingen gjennom å utvikle Teknologihovedstden og forsterke Kunskapsaksen 
basert på prinsipper for innovasjonsdistrikt.  

• Jobbe for å styrke økosystem for innovasjon, og få flere gründere og teknologiselskap i vekst.  

 Alle kan bidra ved å:  
 

 

• Samarbeide med kommunen ved å styrke innovasjonspotensialet innenfor områder med særlig 
potensial for vekst og kommersialisering.  

• Samarbeide med kommunen for å være en gründervennlig by som legger til rette for 
oppstartsbedrifter og nye grønne arbeidsplasser.  

 

Forslag til nye kulepunkt under delmål 3.2.  

Dette skal kommunen gjøre:  

• Prioritere innovasjon i egen virksomhet innenfor alle områder, både innen drift, investeringer, 
anskaffelser og tjenester. 

• Være en foregangskommune på innovative anskaffelser i samarbeid med oppstartsbedrifter. 
 

Forslag til endret kulepunkt under delmål 3.3.  
 
 Dette skal kommunen gjøre:  
 

• Proaktivt stille byen og kommunen til rådighet som testarena for nye løsninger på komplekse 
samfunnsutfordringer, spesielt ved å sørge for at kommunens strategier og planer alltid omtaler 
hvor tilrettelagt byen og kommunen skal være for test- og laboratorievirksomhet. 

 
 

På vegne av Trondheim Tech Port 
 

 
Karianne O. Tung, 

Daglig leder 


