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HOVEDMÅL

Skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse som
fremmer kunnskap, investeringer og et
bærekraftig bymiljø.
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HVORFOR?
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å løse de store felles
utfordringene verden står overfor. Framtidens utfordringer er komplekse og kan
vanskelig løses innenfor tradisjonelle fagdisipliner alene. Teknologiske,
samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagdisipliner i kunnskapssektoren må
samvirke med arbeids- og næringsliv for å få kunnskap omsatt i innovativ
utvikling og verdiskaping. Det krever mennesker som kan skape en kultur for
innovasjon, og en by med infrastruktur som støtter opp under og tilrettelegger
for den kulturen.
I Kunnskapsbyen Trondheim er alle forutsetninger tilstede for å skape arenaer
for deling og synlighet som kan løfte potensialet som allerede ligger her: byen
og regionen er liten nok til å få til et sentralt samspill mellom mange ulike
aktører. Vi har NTNU, SINTEF og universitetssykehuset St.Olavs hospital
- kunnskapsaktører med internasjonale nettverk. Vi har Norges fremste
studentmiljø, en offensiv kommune, et innovativt næringsliv, og et ressursrikt
fylke i Trøndelag. Trondheim er dessuten unik på verdensbasis ved at studenter
i sin utdanning har tilgang på fremragende senter for forskning, innovasjon og
entreprenørskap.
Og det ligger et mulighetsrom her med milliardinvesteringer fra staten til NTNU
Campussamling og Ocean Space Centre. Det gir i en avgrenset periode et unikt
mulighetsrom for å styrke universitetet, næringslivet og kunnskapsnasjonen
Norge.

Kunnskap
Campusutvikling
▪ Utdanning- og
forskningsbygg
▪ Studentvelferd
▪ Studenfrivillighet
▪ FoU-aktører

Næring
Verdiskaping
▪
▪
▪
▪
▪

Kunnskapsintensivt næringsliv
Innovasjonsinfrastruktur
Gründere
Kapital
Virkemiddelapparat

By
Bydelsutvikling
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Forbindelser/transport
Byrom/møteplasser
Bolig
Kultur
Idrett
Barnehage, skole
Helsetilbud
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PRIORITERT OMRÅDE
Brattøra

Midtbyen

Elgeseter

Tempe

Sluppen
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3 INNSATSOMRÅDER

Partnerskap og involvering

Fysisk og digital infrastruktur

Kultur for
innovasjon

1. Partnerskap og involvering

Delmål:
Forplikte kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og det
offentlige
Handlingspunkter:
▪ Alle partene slutter seg til strategien

Delmål:
Involvere kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, det offentlige,
studenter og beboere
Handlingspunkter:
▪

• Nøkkelaktørene skaper forpliktende avtaler om ressursinnsats og
organisering for å realisere innovasjonsdistriktet

hovedmålet
▪

▪ Det utarbeides en handlingsplan partene har delansvar for å realisere
▪ Det arbeides med innflagging av bedrifter for å styrke
innovasjonsdistriktet

Lederforumer, arenaer og nettverk for samarbeid benyttes aktivt for å nå
Aktørene jobber sammen for å få til flere etablerte og forpliktende
fellesprosjekter

▪

Internasjonale og nasjonale partnere melder sin interesse for området

▪

Eksisterende innovasjonsmiljøer involveres og bygges videre på

▪

Pådriv-nettverket etableres som en viktig modell for involvering av aktører

2. Fysisk og digital infrastruktur

Delmål:
Etablere innovasjonssenter

Handlingspunkter:
▪ Viktige rammer for innovasjonssenteret avklares

Delmål:
Skape fysiske rom for å øke
samarbeid
Handlingspunkter:
▪

Bruken av eksisterende bygg og uterom i

▪ Innovasjonssenterets innhold konkretiseres

området analyseres. Dette for å gi rom til nye

▪ Innovasjonssenter trinn 1 bygges og etableres

møteplasser og annen virksomhet for å styrke

som et nav i utviklingen av innovasjonsdistriktet

innovasjonsdistriktet
▪

Elgeseter gate utvikles for å ikke lenger
oppfattes som en barriere

▪

Det etableres et mangfoldig servings- og
tjenestetilbud i området

▪

Nye studentboligprosjekter i området realiseres

▪

Det settes fokus på å sørge for innbydende
førsteetasjer med åpne fasader

Delmål:
Opprette digitale løsninger for å øke
samarbeid
Handlingspunkter:
▪
▪

Inngangen til innovasjonsdistriktet opprettes
som en digital portal
Portalen blir et kontaktpunkt som tydelig viser
aktørnettverket, aktiviteter og satsinger som
foregår i området

3. Kultur for innovasjon

Delmål:
Skape en tydelig profil og identitet for
innovasjonsdistriktet
Handlingspunkter:
▪ Merkevaren til innovasjonsdistriktet defineres

Delmål:
Skape strukturer og arbeidsformer for
samarbeid, testing og deling
Handlingspunkter:
▪

▪ Det settes rammer for alle som etablerer seg i
området

Øke aktivitet, tilbud og opplevelser i
området
Handlingspunkter:
▪

kan fungere som et levende laboratorium
▪

▪ Studentinnovasjon og nye idéer er sentrale.
Distriktet skal styrke og ivareta deres egenart

Aktørene tilrettelegger for testing slik at området

Delmål:

Arbeidslokaler for samarbeid og møteplasser
etableres på tvers av aktører

▪

Større lokale utfordringer synliggjøres for å
invitere andre inn til samarbeid om å løse dem

▪

▪

God tilgjengelighet til fasilitetene og aktørene
sikres

▪

Det legges til rette for skoler og
utdanningstilbud med tydelig innovasjonsprofil
og gode muligheter for videre- og
etterutdanning som skaper grobunn for livslang
læring
Det skapes gode fritidsomgivelser med
aktiviteter, tilbud og opplevelser for alle aldre,
med et spesielt fokus på å møtes og samskape
Intuitiv skilting, spesielt til knutepunkter og
områder med aktivitet opprettes
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Partnerne

