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CAMPUS OG INNOVASJONSDISTRIKT ELGESETER 
skaperkraft og bærekraft  





1. NTNU driver fremtidsrettede utdannings-, 
innovasjons- og forskningsaktiviteter med gode 
faglige og sosiale kvaliteter 

2. NTNU fremmer tverrfaglig samarbeid og 
synergier

3. NTNU har en effektiv og bærekraftig campus
 

4. NTNU er åpen og inviterende mot omgivelsene, 
og tilbyr formidling av høy klasse 

Hva skal campussamling gi mer av?



ntnuS campussamling
● 92 000 m2 nybygg
● 45 000 m2 ombygg

● helhetlig utbygging
● innen 10 år
● Statsbygg byggherre

● 10 mrd kroner

● 10 000 nye studenter 
og ansatte til området
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Kunnskap for en bedre verden

2018:
Prosjektavklaring

2019:
Forberede

2020-2023:
Forprosjekt

2024 - 2029:
Bygge

2028 →:
Bruk

Konseptvalg Bevilgning: Finansiering 
forprosjekt

Tidligst bevilgning:
Finansiering tomtekjøp, 
prosjektering, bygging osv

Overordnet tidsplan

Tidligst oppstart reguleringsplaner

Tidligst oppstart byggesaksbehandling

Fastsettelse planprogram
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Penger til Campussamling og Ocean Space Centre 

Campussamling får 40 millioner og Ocean Space Centre 55 millioner kroner over statsbudsjettet for å 
starte opp forprosjekt i 2020. Det gir NTNU bedre forutsigbarhet og muligheten til å komme videre i 
utviklingen av to svært viktige nasjonale prosjekter.
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Klarsignal til byggestart for NTNUs helse- og sosialfag 
og Sit idrett i Elgeseter gate 10



Fordeler «overskuddet» i kommunen:

15 millioner til Samfundet
Politikerne flytter på 20 millioner fra fond og gir Studentersamfundet i 
alt 15 millioner til nybygg.



Elgeseterområdet i dag
Innenfor nærområdet Elgeseter - 
Gløshaugen bor det ca 3600 
mennesker. 







Reguleringsstatus i området



Statsbygg og NTNU
Statsbygg: 

- 6 planer?

NTNU: 

- egne planer

Gi ulike muligheter 
for andre aktører



Elgeseter gate
- Må sikre fremdrift og enighet om løsninger
- Elgeseter gate gir ulike muligheter for annen 

utvikling



Sit - mulighetsstudie



Sintef



Sikre helhetlig bydelsutvikling
Kommunen har et ansvar for å sikre helhetlig 
bydelsutvikling:
- Skole
- Helse og velferd
- Barnehage
- Infrastruktur
- Bomiljø
- Kulturminner
- Grøntområder
- Lekeplasser
- Trafikksikkerhet



Ulik framdrift og langsiktiget

- Alle planene vil ha ulik framdrift og utviklingen vil 
skje over mange år med mange ulike aktører 

VPOR og planprogrammet

- felles grunnlag
- helhetlig utvikling

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/bycampus/byrom-og-forbindelser/tiltak/tiltakskart?authuser=0


2019 2020 2021 20232022 2024 2025 2026 2027

1. gangsbehandling reguleringsplaner og høring

Sluttbehandling reguleringsplaner

Oppstart bygging (1ste byggetrinn/delområde)

Byggebevilgning statsbudsjettet?

Bevilgning til forprosjekt på statsbudsjettet

NTNU Campussamling

Nybygg Studentersamfunnet

Sluttbehandlet reguleringsplan nybygg

Miljøpakken: 
Elgeseter gate

Studentsamskipnaden:

SINTEF:

Ferdig nybygg

Elgeseter gate 10

Oppstart bygging

Oppstart byggesaksbehandling

Ferdig nybygg

Ocean Space Centre 
(Tyholt):

Reguleringsplan for området ferdigbehandlet

Ferdig nybygg
Byggebevilgning statsbudsjettet?

Oppstart bygging

Oppstart reguleringsplan

Bevilgning til forprosjekt på statsbudsjettet

Nydalsbru ferdig?

Oppstart bygging Elgeseter gate?

Politisk sak om riving/bevaring (jan/feb 20)

Klostergata

Private planer 
(ukjent framdrift)

Politisk sak om sidestilt/midtstilt  (mars/april 20)

Oppstart Sintef Energi - tilbygg

Nardoveien









INNOVASJONS-

DISTRIKT

Ny felles strategi innovasjonsdistrikt  



Brattøra

Midtbyen

Elgeseter

Tempe

Sluppen



Les mer her  

 

https://www.ntnu.no/web/campusutvikling/2019/kan-bli-internasjonal-portal-for-innovasjon1


HOVEDMÅL
Innovasjonsdistrikt Elgeseter // Om prosjektet

Skape et innovasjonsdistrikt i 
verdensklasse som fremmer 
kunnskap, investeringer og et 
bærekraftig bymiljø.

Kunnskap
Campusutvikling

Næring
Verdiskaping

By
Bydelsutvikling

▪ Utdanning- og
     Forskningsbygg
▪ Studentvelferd
▪ Studenfrivillghet
▪ FoU-aktører

▪ Kunnskapsintensivt 
næringsliv

▪ Innovasjonsinfrastruktur
▪ Gründere
▪ Kapital
▪ Virkemiddelapparat

▪ Forbindelser/transport
▪ Byrom/møteplasser
▪ Bolig
▪ Kultur
▪ Idrett
▪ Barnehage, skole
▪ Helsetilbud



INNSIKT//  KUNNSKAP  OG NÆRING 

3. Elgeseterområdet blir «Huben» for innovasjon.     
Tett samarbeid mellom NTNU, Sintef, St. Olavs og 
næringsaktører preger området og skaper et 
internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. 
Det finnes lenker mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner 
men de er ikke synlige nok.

Elgeseter er en kunnskapsdrevet bydel, men for å nå målene vi har 
for Innovasjonsdistrikt, er det behov for å legge til rette for økt 
samarbeid mellom aktørene, og synliggjøring av samarbeid som 
allerede finner sted. Noen eksempler på dette er 
forskningssamarbeidet mellom Sintef, NTNU og St. Olavs, mellom 
medisinsk fakultet og St. Olavs, NTNU TTO osv. 

▪ Gjør det som eksisterer synlig både digitalt og fysisk. 
▪ Skape delingskultur
▪ Nøytrale møteplasser for samskaping og aktiviteter 
▪ Testarena for nye produkter og tjenester
▪ Lære fra andre Innovasjonsdistrikt
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Innovasjonsinfrastruktur, innovasjonssenter og 
samarbeidspartneres plass på campus



NTNU og Trondheim kommune står i spissen for Smartby-prosjektet 
CityxChange sammen med sterke næringslivsaktører fra hele Europa. 
Prosjektet har  har fått tilsagn på 20 millioner euro.

https://www.itbaktuelt.no/2018/11/23/trondheim-kommune-star-spissen-smart-city-prosjektet-cityxchange/
https://www.itbaktuelt.no/2018/11/23/trondheim-kommune-star-spissen-smart-city-prosjektet-cityxchange/
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Saker til politisk behandling våren 2020:

● Plansaker
○ Sit fremmer plan for 127 studentboliger i Klostergata - planforslag til behandling
○ Sit fremmer plan for Nardovegen 12 -14 for å bygge studentboliger - oppstart meldt

●
● Elgeseter gate:

○ Politisk sak om riving/bevaring (jan/feb 2020)
○ Politisk sak om sidestilt/midtstilt  (mars/april 2020)

● Sak om tomtekjøp ved Finalebanen

● Strategi for innovasjonsdistrikt


