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• 8 fakulteter, 55 institutter og NTNU Vitenskapsmuseet

• 7401 årsverk (H2018)

• Over 42 000 registrerte studenter (H2018)  

50% innen teknologi og naturvitenskap

• 7220 med avsluttet bachelor- og mastergrad (2018)

• 397 doktorgrader (2018)

NTNU, nøkkeltall 2018



Styrket samspill med samfunnet

Samfunnet forventer at NTNU skal være en samarbeidspartner og bidragsyter 

i å finne morgendagens løsninger. Slik kan vi styrke verdiskapingen og finne 

gode løsninger på globale utfordringer. Store teknologiske endringer gir 

utfordringer, men kan også gi nye muligheter og styrket konkurransekraft. 

NTNU må lede an i dette. Samarbeids- og nyskapingskulturen må i enda 

større grad være en del av alle våre fagmiljøer



Forskning og innovasjonssamarbeid Bærum Kommune og NTNU 
-Bidrar til å oppfylle NTNU’s samfunnsoppdrag

-Sammenfallende visjoner og strategier
-Bidrar til å styrke kjernevirksomheten på NTNU



Strategiske samarbeid (langsiktig, dedikert og fokusert)

• Industri, enkeltbedrifter og bransjer

• Offentlige virksomheter, Statens Vegvesen 
og andre etater

• Kommunale samarbeid, Trondheim, 
Bærum,.. 

• Samarbeid nasjonale og internasjonale 
konsortia (EU,..)

• SINTEF

• Andre universiteter (Nordic5Tech og 
andre)  og forskningsinstitutter



New MSc’s in Civil Engineering 2016 – The largest
Master program in Engineering 

(A total of 1100 students)

Vårt foreløpige samarbeid kan 
utdanne 4 ph.d +  20MS.c/BS.c. 

24 kandidater med betydelig 
kompetanse innenfor 

Bygg/Eiendom/Transport og 
Innovasjon

Vi vil også utvikle samarbeid om 
Bærekraft og Digitalisering. 

Disse kan hver for seg utdanne et 
tilsvarende antall kandidater.

De nye kandidatene vil være i 
samfunnet i 40 år og være viktig 
for rekruttering/personalplaner.

Vi har også startet opp samarbeid 
om forskning på velferdsområdet.



Konkret samarbeider vi nå om 
5 prosjekter

med betydning for
klima, ressursbruk, samfunn og 

tjenester



1. Smart og bærekraftig 
eiendomsforvaltning

(Smart and sustainable property
management)

Eier: Kristin Fagerhaug



2. Smart RVU – Metoder for bedre, 
enklere og mer valide undersøkelser av 
folks reisevaner

(Smart RVU – Methods for getting
better and more valid knowledge about
how people travel)

Eier: Stein Erik Skilhagen



3. Bruker BIM – digitalisering 
innen det bygde miljø

(User oriented BIM – Digitalizing
building environment)

Eier: Kristin Fagerhaug



4. Urban Facility Management –
utvikling av uteområder i et urbant 
miljø

(Interactive Urban Management-
developing outdoor areas in an 
urban environment)

Eier: Arthur Wøhni



5. Samskaping av kunnskapsbaserte 
velferdstjenester

(Cocreation of knowledge-based
welfare-services)

Eier: Kristin Nilsen/Stian R. Engen


