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TRONDHEIM TECH PORTS INNSPILL TIL OMRÅDET HØGSKOLEVEIEN – GRENSEN, 
DETALJREGULERING, R20200033 

 

Følgelig følger høringsinnspill fra Trondheim Tech Port til planforslaget i delområdet 1: Området 
Høgskoleveien – Grensen, detaljeregulering, r20200033.  
 

Hovedinnspill fra Trondheim Tech Port til Planforslaget: Området Høgskoleveien – Grensen 

 
1. Trondheims største internasjonale fortrinn er teknologi- og kunnskapsmiljøene 
2. Hensynet til teknologi, forskning og innovasjon må veie tyngst i planforslaget.  
3. Planforslaget må ivareta prinsipper fra arbeidet med innovasjonsdistrikt. 
4. Planforslagets rammer må forsterke innholdet og identitet til Trondheim som 

Teknologihovedstad gjennom maksimal utnyttelse av tomtearealene.  

 

 

 

1. Trondheims største internasjonale fortrinn er teknologi- og kunnskapsmiljøene 

 

 
 
 
 
 
 

 

“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) 

 

mailto:tk.postmottak@trondheim.kommune.no


Trondheim er den lille, store byen hvor det skjer store ting med verdensomfattende konsekvenser. 
Samfunnsutviklingen i Norge (med ringvirkninger verden over) de siste 100 år har i stor grad vært 
tuftet på ulike teknologier utviklet hos byens sterke kunnskapsmilljø.  
Ingen andre steder i Norge investerer samfunnet mer per innbygger i forskning og ny kunnskap, og 
som resultat har over 40.000 studenter, 7000 forskere og over 800 teknologiselskaper sitt 
tilholdssted i Teknologihovedstaden. Få andre byer har en så konsentrert masse av infrastruktur 
og mennesker dedikert til forskning, teknologi og kunnskap med det resultat at ny kunnskap, nye 
ideer, nye produkter og nye selskaper skapes hver dag. Sammen med etableringen av arbeidet 
med innovasjonsdistrikt som plattform for by- og samfunnsutvikling skal NTNUs byintegrerte 
campus skal legge fundamentet for neste generasjons arbeid for økt innovasjonskraft som svar på 
de store samfunnsutfordringene vi står fremfor: særlig gjelder dette det grønne skiftet, en 
omstillingsdyktig offentlig sektor og nødvendigheten av økt norsk eksport basert på andre 
produkter enn olje og gass.  
 
Trondheim Tech Port mener planforslaget legger til rette for at NTNUs byintegrerte campus også 
skal åpne seg mer mot byens befolkning, næringsliv, oppstartsbedrifter og kapitalmiljø, men er 
bekymret for at disse mulighetene vil bli ofret hvis reguleringsrammene blir for stramme. Å samle 
aktører på tvers av sektorer og verdiskapende aktivitet er et viktig grep for å øke 
innovasjonskraften, som igjen er et verktøy for å løse samfunnsutfordringer og gi fremtidige 
arbeidstakere riktig kompetanse. Samling og samarbeid på tvers av siloer krever både fysiske, 
organisatoriske og kulturelle grep. Trondheim Tech Port mener planforslaget i størst mulig grad 
må ta hensyn til disse faktorene for å bidra til å gjøre Teknologihovedstaden til en attraktiv by for 
forskning, teknologiselskap og gründere. Med byen som et levende laboratorium med 
testfasiliteter, tett på noen av verdens beste forskningsmiljø, et levende gründermiljø og med 
formelle og uformelle møtesteder for at kunnskap kan flyte fritt – kan Teknologihovedstaden 
Trondheim bli en av verdens beste byer å være innovatør i - og det med Michelinrestauranter og et 
rikt kulturliv rett rundt neste hjørne. Dette er sterke fortrinn Norge må bygge videre på.  
 
Planforslaget omhandler fysiske tiltak med fokus på nybygg og rehabilitering av bygg med 
tilhørende utfordringer og muligheter. Det er viktig å minne om at byggene i seg selv ikke er det 
viktigste. Det er hva byggene legger til rette for: tverrfaglighet og interaksjon mellom ulike aktører. 
En miks av utdanning og næringsliv. Åpen bruk av laboratorier og deling av ressurser. Å bygge nye 
fasiliteter for studenter og forskere handler ikke om å få fine farger på veggene. Det handler om å 
løse utfordringene Norge og verden står i. Det er nettopp innenfor veggene av den byintegrerte 
campusen kompetansen til å ta landet gjennom den grønne omstillingen ligger. På samme måte 
som disse miljøene har tatt Norge fra parafin, tran og små bekker til storindustri bygd på vannkraft 
og petroleum, skal neste generasjon teknologier og det nye campusprosjektet gjøre oss 
uavhengige av olje og gass og få ned klimagassutslipp. 
 
I forslaget til Kommuneplanens Samfunnsdel (Trondheimsløftet) legges ambisjonen for Teknologi- 
og Kunnskapshovedstaden høyt. Trondheim Tech Port mener også derfor den endelige 



detaljreguleringen av planforslaget må gjenspeile ambisjonene Trondheim Kommune har for sin 
samfunnsutvikling.  
 

2. Hensynet til teknologi, forskning og innovasjon må veie tyngst i planforslaget.  
 
I Trondheim er det særlig område rundt Øya og Gløshaugen som er det fysiske tyngdepunktet for 
teknologi, kunnskap, forskning og innovasjon med store kunnskapsinstitusjoner som NTNU, 
universitetssykehuset St. Olav Hospital og SINTEF lokalisert her. Dette området utgjør også 
kjernen i byens Kunnskapsakse. Det er derfor viktig å legge delområdet 1 – Høgskoleveien - 
Grensen som et kjerneareal for å ta et samlet grep om utviklingen av kunnskapsfeltet, næringsliv, 
verdiskapning og byområdet slik at kunnskapsaksen kan utvides og vokse, og at 
Teknologihovedstaden 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 dette området som en del av Kunnskapsaksen, samtidig som levende byliv må innlemmes i 
tenkningen.   
 

3. Planforslaget må ivareta prinsipper fra arbeidet med innovasjonsdistrikt. 
  
NTNUs byintegrerte campus må legge til rette for at innovasjonsaktører blir en naturlig del av den 
byintegrerte campusen.   
 

 

 
FAKTA TRONDHEIM TECH PORT 

 
I 2021 gikk sentrale organisasjoner i Trondheim sammen for å etablere Trondheim Tech Port. 
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 skal være i førersete for byens innovasjonsarbeid gjennom å benytte 
tenkningen om MiTs femfaktomodell (FoU, næringsliv, Gründere, kapital og offentlig sektor 

samarbeider mer) og innovasjonsdistrikt som plattform for alt sitt arbeid med å øke 
innovasjonskraften gjennom kulturelle, digitale og infrastrukturtiltak. 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 

universitet, universitetssykehus og forskningsinstitusjoner. 
 



 
Totalt sett bør følgende prinsipper ivaretas av planforslaget, NTNUs byintegrerte campus og 
tilstøtende områder:  

• 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) 
• Å sikre attraktive, åpne og inviterende fasader og førsteetasjer 
• Å sikre sambruk av areal og funksjonsblanding. 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 lab infrastruktur.  
• Å sikre åpne testfasiliteter 
• Å sikre et attraktivt og inkluderende bomiljø 
• Å sikre areal til sosial infrastruktur (skole, barnehage, velferdstjenester, frivillighet, kultur, 

idrett og kommunale boliger). 
• Å sikre attraktive byrom og grøntarealer 
• Å sikre høyt aktivitetsnivå i område 
• Å sikre mangfold i kulturfunksjoner, handel, restauranter og bolig 
• Å legg til rette for styrking av både formelle og uformelle samhandlingsmuligheter  
• Å sikre rik tilgang til talent 
• Å sikre godt organisert samspill 

 

 

4. Planforslagets rammer må forsterke innholdet og identitet til Trondheim som 
Teknologihovedstad gjennom maksimal utnyttelse av tomtearealene.  

Trondheim Tech Port oppfatter at Planforslaget i all hovedsak til å være i tråd med kommunens og 
NTNUs mål for bycampus, og likeså målet til Trondheim Tech Port om å øke Norges 
Innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid med utgangspunkt i aktørene i Trondheim. I det 
fremlagte planforslaget er det imidlertid allerede foretatt arealbegrensninger sammenlignet med 
forslagsstiller forslag. Trondheim Tech Port er bekymret for at ytterligere arealbegrensninger vil 
svekke prosjektets måloppnåelse, Trondheims status som teknologi- og kunnskapshovedstad og 
dermed også Norges totale evne til å yte en helt nødvendig samfunnsomstilling.   

Trondheim Tech Port mener derfor det vil være helt vesentlig å detaljregulere området i 
planforslaget for maksimal utnyttelse, fleksibilitet og stor totalbelastning slik at 
innovasjonspotensial kan realiseres og bruksformål for området ivareta flere ulike hensyn som 
undervisning, forskning, læringsareal og samarbeidspartnere. På denne måten ivaretas behovet 
for fleksibilitet i endelige løsninger for den byintegrerte campusen. Trondheim Tech Port mener 



særlig det gjeldende området i planforslaget er det området som bør prioriteres for høyest mulig 
utnyttelse og fokus på åpne arealer og inkluderende aktiviteter for å nå ambisjonen om 
byintegrert campus, da dette området ligger tett på byen for øvrig, også som et bindeledd mellom 
byen og campus. Trondheim Tech Port mener reguleringskonvolutten for området i planforslaget 
bør være høyest mulig.  

I kommunedirektørens vurdering i saken om planforslaget (side 21, 20/58340 (15090/22)) er 
følgende påpekt som et viktig hensyn:  

- Hovedbygningen på Gløshaugen, Nidarosdomen, Festningen og Samfundet er alle ikoniske 
bygninger som gir byen og området identitet og som fortsatt må være de mest markante 
landemerkene i landskapsrommet. 

Trondheim Tech Port vil påpeke at Hovedbygningen var ferdig i år 1910, Nidarosdomen i år 1300 
(restaurering 1869-1968), Kristiansten Festning i år 1684 og Samfundet i år 1929. Trondheim 
Tech Port støtter disse landemerkene som identitetsbærere for Trondheim og området. Samtidig 
er det for alle praktiske formål 100 år siden det ble bygd en bygning som ble stående som en del 
av Trondheims identitet og visuell ryggrad i dette området av Trondheim. Når NTH ble etablert i 
Trondheim i 1910 var det som et nasjonalt prosjekt for å bygge nasjonen Norge, og byggingen av 
Hovedbygningen har blitt et identitetsbygg også for Norge. Samlingen av NTNUs campus i 2022-
2030 bør derfor være et nytt 100-årsprosjekt for landet vårt, og reguleringsrammene må legge til 
rette for dette. Det er videre viktig at reguleringskonvolutten for dette delområdet og de 
resterende delområdene ikke gjøres så stram at det ikke er mulig å reise et nytt bygg i dette 
området som kan være med å visuelt forme Teknologihovedstaden. Trondheim Tech Port mener 
derfor det opprinnelige planforslaget som inneholdt rammer for Tårnet kunne invitert til et 
spennende identitetsbygg som visuelt hadde lagt spor etter seg som dette århundrets 
landemerke i Teknologihovedstaden.  
 
 
 
For Trondheim Tech Port 
 

 
Karianne Tung 
Daglig leder,  
 


