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Styresak O 39 / 2014 
 

Campusutvikling  

Bakgrunn 
SiT og utdanningsinstitusjonene er gjennom samskipnadsloven ansvarlig for velferdstilbudet på 

det enkelte lærested. Dette krever et godt samarbeid oss i mellom og med studentene. 

 

Tilbud og fasiliteter på og nær campus påvirker i stor grad studentens studiesituasjon, læringsmiljø 

og sosiale tilbud. Det er derfor naturlig at SiT engasjerer seg og bidrar sammen med 

utdanningsinstitusjonene i deres utviklingsarbeid. 

 

I prosjektet NTNU 2020 /HIST 2020 og det etterfølgende CIT deltok vi med egen 

prosjektmedarbeider og var sterkt representert i ulike prosjekt og styringsgrupper. I HIST sine 

planer vi vært tett på og SiT deltok i NTNUs nylig avsluttede Visjonsprosjekt. SiT har også deltatt 

aktivt i det arbeidet som Trondheim kommune har tatt initiativ til for å samordne de ulike partenes 

planer. 

 

Styret er løpende oppdatert på utdanningsinstitusjonenes prioriteringer og ønsker og har fått 

oversendt rapporter som er utarbeidet. Vi legger likevel med rapportene som er omtalt i 

dokumentet. 

 

For å få en oversikt ba styret om et sammendrag av de planer strategier, utredninger og prosesser 

som forgår. 

 

Vedlagte presentasjon viser status for de ulike parter. Det er i det etterfølgende gitt noen korte 

kommenterer. 

 

NTNU 

Kunnskapsdepartementet har for NTNU utført en konseptvalgutredning (KVU). Utredningen er 

utført av firmaet Rambøll. Bakgrunnen for utredningen er å få en vurdering av hvilke mulighet 

som best tilfredsstiller et konsept som skal gi tilstrekkelig kapasitet til å imøtekomme samfunnets 

krav i en 50 årsperiode. Det er vurdert tre ulike konsepter, delt, kompakt og by integrert. Ut i fra en 

vurdering av økonomi og ikke prissatte konsekvenser er det gitt en anbefaling om samling av 

campusene Gløshaugen og Dragvoll. 

 

Parallelt med dette har NTNU etablert sitt eget Visjonsprosjekt. Prosjektet skal ha fokus på 

campusutvikling i et 50 års perspektiv. Visjonsprosjektet har basert seg på scenarioteknikk og 

trendanalyser. Med bakgrunn i fire utviklingsperspektiver, NTNUs egenart og visjon og aktuelle 

utviklingstrekk så kommer visjonsgruppa til samme konklusjon som KVUen, en tettere samling av 

campus. 

 

Både visjonsrapporten og KVUen ble levert 31. januar. Visjonsrapporten er sendt ut til aktuelle 

interessenter for innspill og kommentar. KVUen og visjonsrapporten skal styrebehandles ved 

NTNU 12. juni og KVUen skal gjennom en kvalitetssikringsprosess i Finansdepartementet (KS1). 

SiT har gitt innspill til Visjonsprosjektet. Dette følger vedlagt. En flytting medfører at SiT må 

etablerer et nytt barnehagetilbud og nye idrettsfasiliteter nær Gløshaugen. 

 



Konsernstyret  

Styresak O 39 / 2014  16. mai 2014 

Campusutvikling - NTNU-HiST-DMMH  Side 2 

HIST  
HIST var tidligere spredt rundt om i byene på 7 ulike steder. Det ble for en del år siden gjort 

vedtak om en samling i aksen Kalvskinnet / Hesthagen. Dette vil i tillegge til bedre lokaler gi en 

beliggenhet tettere opp til St Olavs Hospital og NTNU som viktige samarbeidspartnere. SiT har 

deltatt aktivt i planlegging, utvikling og etablert nye tilbud der nye lokaler er tatt i bruk.  

 

Sykepleieutdanningen ble først samlet i Øya Helsehus der SiT åpnet kafe og storkiosk. Ved 

innflytting på den nye Handelshøyskolen ved Hesthagen etablerte vi et godt serveringstilbud og 

bidro til et bokhandelstilbud. 

 

Helse og sosial er flyttet til Tungasletta. SiT har i samarbeid med HIST laget et fullverdig og godt 

serveringstilbud. Det er planer om å flytte til Øya. (Fischebygget) 

 

Etter mange års planlegging og manglende bevilgninger er det nå gitt klarsignal for oppstart av 

teknologibygget på Kalvskinnet. Campus Kalvskinnet vil når det står ferdig inneholde arealer og 

fasiliteter for teknologifagene og lærer og tolk. SiT har vært utfordret og har bidratt med innspill 

og løsninger for å skape et levede campus og gode tjenestetilbud. Realisering av Prinsenprosjektet 

vil være svært positivt for campus Kalvskinnet. 

 

DMMH 
Ved DMMH utvides arealene betydelig. Dette vil gi bedre forhold både for studenter og ansatte.  

 

Trondheim Kommune 
Trondheims bycampus vokser frem i området fra Kalvskinnet og sørover mot Lerkendal. I dette 

området finnes det et stort potensial for å skape et inspirerende, kreativt og kunnskapsrikt miljø. 

Hovedaktiviteten i området er utdanning, forskning, formidling og innovasjon. For en videre 

utvikling av kunnskapsinstitusjonene, campus og byen er det nærliggende å spørre: Hvordan kan 

vi i fellesskap legge til rette for en campus- og bystruktur som stimulerer nytenking, innovasjon og 

verdiskapning, og samtidig utvikle en god by å bo, leve og arbeide i? 

 

Masterplanen er en felles plattform som beskriver overordnede prinsipper og målsetninger for 

utbygging og utvikling i området. Arbeidet beskriver de ønskede utviklingstrekk som partene er 

enige om, og lister opp ideer vi i fellesskap kan gjennomføre for å stimulere til ønsket utvikling.   

 

Arbeidet ser på hvilke funksjoner og kvaliteter vi ønsker inn i området, hvordan man skaper 

møteplasser og fyller byrommet mellom byggene, og hvordan man sikrer gode forbindelser til/fra 

og internt i bycampus. Det er også gjennomført en overordnet analyse av hvor mye areal som er 

tilgjengelig i området.  

 

Målet er å sikre felles interesser samtidig som det gis rom for partenes suverenitet og egen 

utvikling. Masterplanen beskriver felles prinsipper for utbygging, som partene skal forholde seg til 

når de planlegger egne prosjekter. Dette vil gi mer forutsigbarhet for alle og være et viktig verktøy 

for å sikre ønsket utvikling framover. 

 

Masterplanen er en videreføring av Den kompakte kunnskapsbyen- byintgrert campus i Trondheim. 

Deltakere i arbeidet har vært NTNU, HIST, Trondheim Kommune, SiT, STFK og studentene. 

 

Elgeseter gate vil være sentralt i Trondheim bycampus og denne vil bli rustet opp som en del av 

miljøpakken og det vil bli lagt til rette for et godt kollektivtilbud, sykkel og gang veier.  
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Det politiske grunnlaget for Trondheim kommunes engasjement i campusutvikling ligger 

kommuneplanens samferdsel og strategisk næringsplan. 

 

SiT 
SiT har mange tilbud og er godt plassert med aktiviteter innenfor det området som er betegnet som 

bycampus. De siste studentboligprosjektene er tett opp til og i gangavstand, Gløshaugen 

Idrettspark ligger meget sentralt, det er gode helsetilbud og vi har etablert flere serveringstilbud.  

 

Sentralt i utdanningsinstitusjonenes planer ligger forventninger om at SiT bidrar til levende 

campus, hvor det er aktivitet store deler av døgnet og hvor det er møteplasser for faglige og sosiale 

aktiviteter, med muligheter for trening, nærhet til boliger og et godt tilbud for studenter med små 

barn. 

 

En konsertert campusløsning for NTNU vil gi muligheter til utvidelse av tjeneste tilbudet, høyere 

kvalitet, bedre utvalg, mer effektiv drift og utvidede åpningstider. Et nytt idrettsbygg sentralt i 

bycampus og en moderne barnehage vil være nødvendig. 

 

Realisering av Prinsen prosjektet og utnyttelse av tomtene i Nardovegen gir SiT muligheter til og 

etablerer både idretts, bolig og velferdstilbud som støtter opp under ideen om bynært og kompakt 

campus. 

 

Området Tempe, Valøya og Sluppen er under utvikling. I forslaget til områdeplan er 

studentboliger antydet langs Holtermanns veien i de 10 øverste etasjene av fire høyhus. I vår 

kommentar til planen har vi understreket at dette er lite ønskelig ut i fra ideen om å etablere et godt 

bomiljø basert på nærhet, fellesskap og egnede lokaler til sosiale formål. Referatsak fra styremøte 

2.april 2014, Ref.sak R14 2014. Høringsuttalelse fra SiT til områdeplan Tempe,Valøya, 

Sluppen.pdf 

 

Sentrale politikkerer har gått langt i og love studentboliger i Tempeområdet. 

 

Videre oppfølging 
Uansett utfallet av diskusjonen om en større samling av NTNU så vil bycampus utvikles og 

styrkes. Studentene ønsker å bo sentrumsnært og bynært og aktivitet på campus er avhengig av de 

tilbud og fasiliteter som etableres der. SiT vil prioritere arbeidet og være en aktiv deltaker og 

pådriver sammen med utdanningsinstitusjonene og Trondheim Kommune. Skal vi nå ambisjonen 

om å være Nordens beste studieby må ligge i forkant av utviklingen, tenke helhet og felleskap, 

være rause og samarbeide om gode fellestiltak. 

 

Saksbehandler: Knut Solberg  

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

Trondheim, 6. mai 2014 

 

Knut Solberg 

 

Vedlegg 1 og 2: KVU – lokalisering av Campus 

Vedlegg 3: NTNUs Visjonsrapport 

Vedlegg 4: Felles Masterplan 
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