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Mål og forpliktelser

Lokal 
modell

Nasjonal 
pilot

Nasjonal 
forskrift

Tilgang til kunnskap og 
kompetanse

● relevant og oppdatert
● som kommunesektoren trenger 
● i forpliktende, langsiktig 

samarbeid

Møteplass 

● forskningsbasert utdanning
● etter- og videreutdanning
● relevant praksis
● forskerutdanning
● forskning og innovasjon på 

områder av strategisk betydning 
for sektoren

Ny modell

 for kontinuerlig toveis kompetanse- 
og kunnskapsoverføring mellom 

akademia og kommune



TRD3.0 Styringsgruppe

Smart kommune
(Org-AD)

Oppvekst
(OU-SU)

Helse
(HV-MH)

Byutvikling
(BU-IV)

Innovasjon
(Fin-ØK)

Innovasjonsu
tvalg

Innovasjonsu
tvalg

Innovasjonsu
tvalg

Innovasjonsu
tvalg

Innovasjons- 
utvalg

Følgeforskning

Koordinatorer



● Årshjul
● Prosjektdatabase
● Formidling og nettverk

○ Felles innovasjonsutvalg
○ Arena Unikom
○ Nettverk av prosjektledere i ulike 

universitetskommunesamarbeid
● Innsatsområder

○ Utdanningssamarbeid
○ Livslang læring
○ Profesjonalisering av samarbeid 

for forskning, utvikling og 
innovasjon

○ Tematiske oppdrag



ARENA UNIKOM
Nasjonal arena for samarbeid mellom 
kommunesektoren og akademia   



FIRE FELLES INNSATSOMRÅDER FOR UNIVERSITETSKOMMUNEN



Årsrapport 2020 Nasjonal modell og forskrift

5. Spredning
Forutsetter dialog og opplevelse av verdi

3. Gjennomføringsevne 
Forutsetter kompetanse, kapasitet, strukturer og “verktøy” for samarbeidet 

4. Effekt - innovasjon
Forutsetter forankring og bruk av kunnskap i praksis

  

 2. Prioritering
Forutsetter felles forståelse av målbildet 

1. Vilje til samarbeid

    Utdanning Livslang læring FoUI Tematiske oppdrag



92 pågående TRD3.0 forskningsprosjekt 

12 TRD3.0 søknader 2020 innvilget

  5 Eksperter i team landsbyer

  Mange masteroppgaver

  2 kombinerte stillinger ILU + Charlottenlund/Huseby skoler

10-12 traineestillinger for nyutdannete sykepleiere

Formalisert samarbeid om Geomatikk
Medlemskap i Norwegian AI Open Lab
Test og innovasjonsprosjekter

Hvordan jobber vi?



KOMMUNEN

EVUUTDANNING FORSKNING

Figur: Samarbeidsmodell NTNU, Olav Bolland
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Fra konkurransegrunnlaget for nye Nidarvoll nye skoler, idrettshall og 
rehabiliteringssenter: 
“Målet (...) er å sette et ambisjonsnivå for det videre arbeidet som 
svarer til målene for pilotprosjekter i forskningsprogrammet FME ZEN, 
Zero Emission Neighbourhood”







Kommunen bygger og 
investerer for ca 2 mrd/år
NTNU forsker sammen med 
kommunen og skreddersyr 
videreutdanning innen prosjektledelse 
for kommunen



KUNNSKAPSLABORATORIUM

1000vis av timer med utrednings og idearbeid gjennom grunn-, master- og diplom kurs hvert år!



Lade skole - Foto: Eggen Arkitekter

● Rajan Luqman Othman - 
Masteroppgave - Fremdrift

● Irene Fure - Masteroppgave - 
Massivtre

● Lise Sørland - Oppgave - 
Teknisk rom på tak

● Erlend Bolstad - Forprosjekt 
til Master - Akustikk i 
klasserom

● Jonathan Steukers - 
Masteroppave - Sustainable 
buliding of schools in 
Belgium and Norway



Hvordan skape et attraktivt 
og inkluderende 
bydelsområde, og hvordan 
ivaretas dette i
Trondheims 
innovasjonsdistrikt?



- Da vi fikk oppgaven, tenkte vi at dette var 

veldig spennende. Vi jobber med mange 

fiktive oppgaver, men denne gangen er det 

noe som skal brukes på ekte

Arkitektstudenter bygger byttebibliotek og møteplass på Elgseter: FOTO: Synne Mauseth





Navnet SimSalaBIM spiller på  simulering, og 

BIM - building information models. I 

landsbyen SimSalaBIM er digitalisering av 

byggenæringen i fokus. NTNU-studenter fra 

ulike fag, skal sammen se på hvordan bruk 

av BIM – «building information modelling», 

kan bidra til å gjøre bygge- og 

infrastrukturprosjekter:

● mer miljøvennlige

● forbedre kvalitet

● gjennomføres raskere

● gjennomføres billigere

● muliggjøre mer spennende arkitektur



Hva jobber vi med nå? Grønt skifte i bygget miljø og  muliggjørende 
teknologier for en bærekraftig by. 



Tilbakemeldinger til prosjektet fra 
følgeforskningsprosjektet v/Sintef
😊
● Samarbeid i mange prosjekt
● Felles innsatsområder med 

handlingsplan gir retning, rekkefølge 
og prioritering 

● Nasjonale arenaer for formidling, 
kommunikasjon og 
kunnskapsutvikling 

● Toppledere viktige og strategisk 
nyskapende pådrivere

● Prosjektledernes innsats 

😯
● Omforme overordnete mål til konkrete 

aktiviteter og aksjoner 
● Mål som hjelper ansatte i kommunen 

og ved NTNU å bidra til realisering av 
intensjonene i TRD3.0

● Avhengighet av prosjektlederne
● Realisering kan ta mer enn 4 år



www.universitetskommunen.no



I 2025 er Trondheim 
kommune og NTNU 

internasjonalt anerkjent for 
måten vi jobber sammen 

Hva har vi oppnådd da, og 
hvordan fikk vi det til?


