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N O T A T 

 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: Utvikling av forskningsstiftelsen NINA på festet tomt ved Realfagsbygget 
 
 
Tilrådning:  
Styret viser til notat fra rektor datert 09.05.08 samt brev fra NINA og ber om at rektor i samarbeid 
med Kunnskapsdepartementet utarbeider en festeavtale som gjør det mulig for NINA å etablere seg 
ved Realfagbygget. 
 
 
Bakgrunn 

Forskningsstiftelsen NINA og NTNU ønsker å styrke sitt forskningssamarbeid. NINA vurderer å 
etablere sin virksomhet i nytt, selveid bygg når dagens husleieavtale på Tunga løper ut ved utgangen 
av 2010. Etter en lengre prosess der flere alternativer har vært vurdert, har NINAs styre konkludert 
med at de primært ønsker lokalisering i nærheten av Institutt for biologi/NT- fakultetet. NINA har 
bedt NTNU om å få en festekontrakt på en tomt syd for Realfagsbygget, jf brev i vedlegg 1. Den 
aktuelle tomten har god kapasitet og kan eventuelt utvides utover det området som er vist i vedlegg 2. 
Kunnskapsdepartementet må eventuelt gi fullmakt til å inngå en slik festekontrakt. 

En etablering av NINA på Gløshaugen tilsvarer ordninger som NTNU har i dag med bl.a. SINTEF.  

 
NINA sin begrunnelse 

NINA begrunner sitt ønske om en slik lokalisering med blant annet: 

• NINA/NTNU vil bli et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt innen økologi og 
miljøforskning og få samlet landets største økologiske forskningsmiljø. Tyngdepunktet vil 
også kunne trekke til seg andre interessante aktører over tid.  

• Samarbeidet og lokaliseringen vil styrke sammenhengen mellom utdanning, grunnforskning 
og anvendt forskning. 

• Lokaliseringen vil kunne gi NINA tettere kobling til SINTEF og økte muligheter for 
samarbeid med tunge miljøteknologiske miljøer og kobling mot innovasjonsmiljøer som 
planlegges lokalisert nær NTNU/SINTEF  

 
 
NTNU sin begrunnelse  

Fagmiljøene ved NT-fakultetet/institutt for biologi støtter NINA sin begrunnelse for en slik etablering 
av faglige og strategiske hensyn. Gevinsten med å samle miljøene anses som svært stor både for økt 
kvalitet og produksjon av forskning og for anvendelsen av denne. I tillegg vil samarbeidet øke 
muligheten for økt tilgang for NTNU til det relativt store prosjektmarkedet innenfor anvendt 
miljøforskning og av ytterligere samarbeidsrelasjoner når det gjelder utnyttelse av de store databasene 
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som NINA har et nasjonalt ansvar for å opprettholde. Tilgang til slike databaser vil være et viktig 
konkurransefortrinn for NTNU innenfor denne type forskning. 
 
 
Arealbehov, plassering, sambruksmuligheter 

NINA har et arealbehov på i størrelsesorden 4 – 5 000 m2. Dette vil dekke behovet for kontorer, 
møterom, laboratorier og tekniske rom. Dersom NINA kan inngå forpliktende leieavtaler med andre 
relevante miljøer vil forskningsstiftelsen kunne utvide arealrammen tilsvarende. Dette kan også 
gjelde relevante NTNU miljøer, spesielt innenfor satsingen på bevaringsbiologi/biologisk mangfold, 
men en arealutvidelse må vurderes i sammenheng med føringene i campusplanen for NTNU og de 
omrokeringer som vil være mulig innenfor eksisterende bygningsmasse (Realfagbygget/ 
Kjemiblokkene). 
 
I en videre planleggingsprosess må man vurdere mulighetene for utvidet samarbeid og sambruk av 
infrastruktur for å finne fram til effektive og gode løsninger for begge parter. 
 
NINA ser for seg en framdrift som muliggjør ferdigstillelse av bygget innen 1.1.2011.   
 

Rektors vurdering 
Rektor ser at de faglige synergiene mellom NINA og NTNU har et stort potensial for videre vekst. De 
signaler som nå gis av sentrale myndigheter og internasjonale organer gir gode muligheter for en 
positiv utvikling innenfor dette fagområdet. Rektor vil derfor anbefale at NINA kan få en 
festekontrakt på en tomt syd for Realfagsbygget og at det iverksettes prosesser slik at dette kan bli en 
realitet. KD må eventuelt gi fullmakt til dette.  

 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: NINA – mulig samlokalisering med Institutt for biologi/NT- fakultetet ved NTNU 

Vedlegg 2: Aktuell tomt for NINA 
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