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Høgskolen i Ålesund inngår leieavtale for fjerde etasje i nye NMK2. Planen 

er at hele den nautiske virksomheten, med alle simulatorene og kurssenteret 

MOAS, samles i ett miljø fra studiestart 2017/2018.

Når NMK2 står klart i 2017 vil det samtidig markere etableringen av Arena for Maritime 

Operasjoner. Her skal NTNU Ålesund bygge opp et samlet miljø for nautisk utdanning, 

tilknyttet forskning og maritim kursvirksomhet. 

- Prosjektet vil styrke oss som et ledende nasjonalt miljø innen maritim utdanning, forskning 

og kursvirksomhet. Dette fagmiljøet har fungert som en spydspiss for Høgskolen i Ålesund, 

og får nå en viktig rolle i NTNUs strategiske satsing på havrommet. Prosjektet går helt til 

kjernen av de ambisjonene og begrunnelsene som ligger til grunn for fusjonen med NTNU, 

sier Marianne Synnes, rektor ved Høgskolen i Ålesund.

- Vi ser også satsingen som et viktig bidrag i den omstillingen den maritime næringen er 

inne i. Forskning og utdanning vil stå helt sentralt for å kunne realisere de mulighetene som 

ligger i å utnytte ressursene i havrommet på nye måter og på nye områder, sier Synnes.

Virksomheten til Arena for Maritime Operasjoner vil bli tett integrert med de 

simulatormiljøene som allerede finnes i NMK. Samtidig gir det også muligheter for et 

tettere samarbeid med selskapet Inmarsat, som også flytter inn i NMK2. Satellittbasert 

kommunikasjonsteknologi forventes å ha en nøkkelrolle i framtiden, både med tanke på å 

integrere reelle data fra skipstrafikken i simuleringsmiljøet, og for å utvikle førerløse skip.

Behovet for nye areal øker

Flyttingen vil gjøre det mulig å utvide hele den maritime virksomheten. Samtidig vil den 

frigjøre areal til fordel for studenter og ansatte på andre fagområder. Høgskolen har de 

siste årene opplevd sterk vekst, og behovet for nye areal øker hele tiden.

 - Vi har allerede nå mangel på undervisnings- og laboratoriearealer, grupperom, 

kontorplasser og arealer til ulike fellesfunksjoner. Samtidig ser vi at fusjonen med NTNU vil 

kunne utløse høyere søkertall, større forskningsaktivitet og forventninger om mer eksternt 

rettet virksomhet. Nye areal vil være avgjørende for å kunne videreutvikle og styrke 

kvaliteten både i utdanning og forskning, sier Synnes.
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