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BÆREKRAFTSSENTERET
DE ANSATTE VED



Bærekraftssenteret har mange tilknyttede partnere som senteret, og 
som bidra til senteret på forskjellige måter.  
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VÅRE PARTNERE
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ÅPENT BREV FRA LEDEREN AV 
BÆREKRAFTSSENTERET

Kjære partnere og klimaforkjempere,

I 2019 ble Trondheim utpekt som et «UN Centre of  Excellence» av FN. Vi er en 
del av et globalt nettverk av bærekraftssenter i 56 forskjellige UNECE-land. Med 
flere senter på vei, ved blant annet Harvard og Genève University, er Trondheim i 
godt selskap.

En av styrkene til Bærekraftssenteret i Trondheim har vært vår kombinasjon av 
en top-down og bottom-up tilnærming til bærekraftig utvikling, samtidig som vi 
har fortsatt med mer tradisjonell systeminnovasjon. Trondheim har siden 2019 
vært ansett som den mest innovative byen i Norge, og i 2021 kåret EU byen til 
en av de tre mest innovative byene i Europa. Denne anerkjennelsen er resultatet av 
langsiktige investeringer i støtteordninger for både byens innbyggere og bedrifter.

Senteret i Trondheim støtter en praktisk tilnærming 
til FNs mål for bærekraftig utvikling, med innovasjon 
innen energi og mobilitet, der byen brukes som et 
laboratorium for nye systemer. På dette området har 
Senteret samarbeidspartnere innenfor både privat og 
offentlig sektor. Gjennom dette arbeidet har vi bidratt til 
flere av FNs nye retningslinjer, for eksempel UNECE city 
guidelines for reporting on the SDGs.

Senteret er en del av en global bevegelse for å finansiere 
bærekraftig utvikling. Uten ressursene som kreves vil ikke 
byene kunne nå målene innen 2030. Innovativ finanisering går hånd i hånd med 
bærekraftig ledelse og styresett, og Bærekraftssenteret er med på å forme en ny 
generasjon med bærekraftige byutviklere. Året 2022 ser veldig lovende ut.

Med vennlig hilsen, 
Kristian Mjøen
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+CITYXCHANGE
+CityxChange sin visjon er at vi sammen bygger fremtiden vi vil leve i. Det er 
et prosjekt finansiert av EUs Horizon 2020 program. NTNU er verten som 
leder samarbeidsavtalen, sammen med fyrtårnbyene Trondheim og Limerick. 
+CityxChange har arbeidet tett sammen med Bærekraftssenteret, og sammen har 
de oppnådd mye i løpet av 2021. 

+CityxChange sin metode for å utvikle energirelaterte innovasjoner, og sammen 
med våre partnere har vi gjort byen til et levende laboratorium. +CityxChange 
arbeider med tekniske og sosiale løsninger, alt fra plattformer for energihandel og 
apper for grønn mobilitet, til bærekraft-workshops for ungdom og brettspill om 
energi.

For å gjenskape resultatene til +CityxChange, er det 
viktig å definere løsningens tenkte innvirkning, hvordan 
næringsslivet kan ta i bruk en slik løsning, samt 
ressursene og samarbeidspartnerne som trengs for å 
realisere løsningen.

+CXC PROSJEKT PARTNERE

Med vennlig hilsen,
Silja Rønningsen

Nestleder bærekraftssenteret 
og prosjektleder +CxC



Ting skjer...
Bærekraftsenteret besøkte en karrieredag digitalt ved NTNU for å presentere hva vi 
gjør og hvorfor en karriere innen bærekraft er viktig.

Vi publiserte vår introduksjonsvideo til Bærekraftssamtaler, i samarbeid med 
Trondheim folkebibliotek og Bøker&bylab, med Morten Wolden, som støttet 
konseptet og ledet det første møtet diskutere hva som gjør en by bærekraftig. Andre
formål for bærekraftssamtalene er å vise fram næringsliv og offentlige organisasjoner 
som har FNs bærekraftsmål som i fokus. De fleste bærekraftsamtalene ledes av Jo
Skårderud som diskusjonsleder.
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FEBRUAR

JANUAR
Nytt år, nye muligheter...

Slagplaner og budsjetter har blitt ferdigstilt og utviklet slik at bærekraftssenteret 
kan gjøre så mye som mulig på den mest effektive måten gjennom 2021. 
Bærekraftssenteret startet med å skrive en rapport om ontologi, taksonomi og 
viktigheten av data knyttet opp mot.

Vi publiserte en rapport om bærekraftige matsystemer i Trondheim og koblet det 
til våre CO2-utslipp. Resultatet fra rapporten var veldig opplysende og viser rom 
for forbedring. Et interessant funn var at vi lager mer mat enn vi forbruker, samtidig 
som vi importerer rundt 50 prosent av maten vi spiser i Trøndelag. Rapporten 
brakte lys over et tema som ikke så mange vet om.



 LinkedIn:

FRA DECEMBER 13 2021

Vi benytter sosiale medier som et kanal for å knytte til
offentligheten og promotere sosial bærekraft. Vi bruker det også

som et verktøy for å fremme kunnskap om FNs mål for
bærekraftig utvikling. Samtidig demonstrer vi et forbilde som

senter for bærekraft slik at andre kan replikere våre handlinger.

Startdato: October 26, 2021

Startdato: September 20, 2021

Facebook:
Startdato: January 1, 2021
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SENTERET I SOSIALE MEDIER

 Tiktok:

Noen Kommentarer:
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En tredjedel gjennom 2021...

Taksonomirapporten og ontologi databasen 
ble publisert! Taksonomien er en omfattende 
veiledning om ulike måter å nærme seg 
hvert bærekraftsmål på ved å måle dem 
etter formål, perspektiv og kvalitet. 
Denne manualen hadde hensikt å gjøre 
ting lettere for kommuner å tilnærme seg 
bærekraftsmålene og for å sette perspektiv
på dem som er enklere å forstå.

Hensikten til ontologien er å vise forholdet 
mellom bærekraftsmålene, indikatorer, og 
delmål. Ontologien vurderer koblingene som 
sterkt korrelerte, moderat korrelert og svakt 
korrelerte. I tillegg måler det om lav eller 
høy utbytte.

APRIL

Mens vi kryper gjennom slutten av de mørkere månedene
i Trondheim skaper vi lys i Bærekraftssenteret...

Den første bærekraftssamtalen ble publisert! Den var publisert både på nett og 
personlig hos Bøker&bylab. Vi inviterte to politikere, Roar Aas fra Arbeiderpartiet 
og Trond Åm fra Venstre. De som konverserte om hvordan skape mangfoldighet i 
befolkning i distriktet, og hvilke møteplasser som er nødvendige for å stimulere til 
utvikling.

 MARS
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BÆREKRAFTSNETTVERKET 

Gjennom samarbeid med nasjonale partnere og FN bidrar Bærekraftsnettverket til 
å videreutvikle etablerte standarder slik at disse korresponderer bedre til det hver 
kommune trenger.

På regionalt nivå. «Trøndelag i pluss» knytter landsnettet til bakken, støttet av 
Trøndelag fylke. Fylkesmannen, Kommunenes og Regioners Landsforbund (KS), og 
selvsagt Senter for bærekraftig utvikling.

Bærekraftnettverket er et bynettverk bestående av kommuner og fylkeskommuner som 
jobber for å nå bærekraftsmålene over hele Norge. Selv om spesifikke behov varierer 
fra kommune til kommune, har vi funnet det både nyttig og viktig å samarbeide, dele 
data og beste praksis.

Bærekraftsnettverket knytter sammen kommuner over hele Norge og gir dem 
verktøyene de trenger for å nå 2030-agendaen i tide. Kjernen i alt vi gjør er mål 17, 
Partnerskap for målene, og en tro på at dette nettverket bygger sterkere partnerskap.

“Jeg har ledet dette nettverket siden starten, 
og jeg tror dette nettverket allerede har skapt 
stor verdi for Trondheim, så vel som andre 
kommuner.”

-Morten Wolden,

Kommunedirektøren
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Trondheim begynner å tine og klimaet begynner å bli
varmere. Vi ser etter sjansen til å gjøre det samme.

Bærekraftssenteret er på leting etter de mest kvalifiserte kandidatene til å få internship 
hos oss. Vi holder gruppeintervjuer over grønn mobilitet, der vi fokuserte på
relevante emner der våre interns har muligheten til å samarbeide over gruppeprosjekt 
sammen.

JUNI

MAI

Halvveis gjennom 2021!

Vi hadde vårt første klubbhus møte, der vi diskuterte bærekraftig verdiskapning med 
inviterte foredragsholdere. Intensjonen i å holde disse møtene var å oppmuntre og
informere de som deltok til ideer og arbeid med størrekontekst enn Norge. Her 
ble blant annet Libanon introdusert som et land med stort potensiale til å drive 
bærekraftig verdiskapning.

Videre diskuterte vi sirkulært byliv der vi fokuserte særlig på hva Trondheim 
gjør for å drive sirkulær økonomi, i tillegg til å promotere ideer som andre byer 
forhåpentligvis skal begynne å kopiere i fremtiden. Dette førte til en diskusjon om 
den sosiale siden av det å drive sirkulær økonomi, noe som ikke har blitt undersøkt 
eller fokusert på tidligere. Målet var å gi lederne i offentlig sektor innsikt i hva et 
sirkulært samfunn utgjør i praksis og å konkretisere eksplisitte ambisjoner for deres 
respektive lokalsamfunn. Vi dekket 7 dimensjoner der noen omhandlet natur og andre 
urbanisering med funksjoner og tjenester. Dette er integrert i lederskap programmet 
som ble utviklet i senere tid.
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Netto Nullindeks
Bærekraftssenteret jobber med å utvikle et veikart og indeks for å støtte den 
bærekraftige overgangen til byene ovenfor Net-Zero. Grunnmuren ligger hos 
the Sustainible Value Creation i nærheten av Net-Zero. Den støtter etableringen 
av bevisbasert innvirkning på investeringene som reduserer drivhuseffekten, gir 
avkastning til investorer og støtter sosial utvikling og samhold i samfunnet. I tillegg 
til å promotere økonomisk velstand og møte miljø objekter. Dessuten gir det adgang 
til granulær data og sosio-teknisk innovasjon, samtidig som å støtte økosystem 
utviklingen.

UNECE Centre of  Excellence 
I 2019 ble bærekraft senteret etablert av United Nations Economic Comission 
for Europe (UNECE) som det femte Geneve UN Charter Centre of  Ecellence i 
UNECE regionen, for å avansere bærekraftig urban utvikling.

Siden den gang har vi samarbeidet tett med UNECE på prosjektet “Improved 
Sustainibility of  17 Norwegian Cities”, som inkluderer utvikling av bærekraftige 
“Smart Cities Profiles” for utvalgte kommuner som UNECE nylig har publisert sin 
evaluering på byene av mot Key Performance Indicators (KPIs) for Smart Sustainable 
Cities (SSC), en global standard!

I Oktober tok senteret turen til Geneva for å være med UNECE og SDG i 11 
dager for å presentere det Trondheim har oppnådd av mål. Vi presenterte SDG data, 
frivillige lokale anmeldelser og det vi har oppnådd i form av energi, transport og 
mobilitet. Sist men ikke minst informerte vi folk om hvor de burde investere for å få 
mest og best resultat av investorer og bærekraft.

Senteret filmet 5 E-learning moduler med UNECE og Centre of  Excellence 
University of  Geneva for å lære om frivillig lokale anmeldelser og hvordan å 
implementere data for å bestemme hvor de bør legge fokus under utviklingen av 
SDGs i byene. Forelesningene vil snart bli offentliggjort
på UNECE sin webside.

Til slutt, har vi beholdt kontakt med UN byrået,spesielt med kollegaene i United 
Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) og the International
Telecommunications Union (ITU), med fokus på å rydde veien for byenes digitale 
tranformasjon.



JULI
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AUGUST

Trondheim tar det rolig, på samme måte som de fleste 
ansatte tar det rolig på ferie i Juli, og likevel… 

Vi arrangerte et klubbhus-møte for Beirut, Libanon. Ett år etter eksplosjonen 
ved havnen på Beirut, med fokus på hvordan å gjenoppbygge stedet bedre og mer 
bærekraftig, i håp om et samarbeid. Ved å invitere foredragsholdere fra flere land, ble 
det mulig å skape nye og friske ideer og fremtidige Beirut.

I det sommeren gikk mot slutten, skulle den virkelige moroa 
på senteret i ferd med å starte...

Senteret deltok på Arendalsuka, som er en-ukes lang politisk og sosial festival som
bidrar til å samle forskjellige typer folk for å dele kunnskap. Vi bidro til å informere
viktigheten av å benytte seg av SDGs, ved bruk av data, taksonomi og ontologi, i håp
om at politikere skal stille retningslinjer deretter. 

19 studenter med 14 forskjellige nasjonaliteter begynte ved senteret (bildet under).



“The Europan Capital of  Innovation” 
tildeler byene som utvikler og ernærer 
innovasjon i sine øko-systemer, både 
binder innbyggerne til private bedrifter, og 
oppmuntrer til innovasjon å forakte.

Trondheim tok i mot tredjeplassen for 
the Rising Innovative City kategorien 
og mottok 503 000 kroner. Trondheims 
søknad baserte seg på aspekter fra vår 
innovasjon, både innenfor privat og 
offentlig sektor og hva vi gjør for å binde 
disse to.
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Frivillige lokale rapporter && 
pris for europeisk innovasjonshovedstad

FRIVILLIGE LOKALE RAPPORTER:

PRIS FOR EUROPEISK INNOVASJONSHOVEDSTAD:

I 2021, utviklet Trondheim dens første frivillige lokale rapporter (VLRs). 
Disse anmeldelse ga oss i all hovedsak mange nye ideer og ikke minst skapte de 
muligheter til nye prosjekter, programmer og partnerskap som viste framgang 
på byenes bærekraftige utvikling. Denne rapporten tar for seg målene våre rundt 
forhold til energi, klima, transport og mobilitet. 

Vi har publisert en guide i November på frivillig lokale anmeldelser. Hensikten 
med dette er å hjelpe by lederskap på rett vei, ved hjelp av SDG. Det er for å gjøre 
dem bevisst på at de tar i bruk best data til regnskapssystemer og sosio-teknisk 
innovasjon, for å utvikle best mulig prosjekter, programmer, politikk og planer; 
slik at de presser på business, offentlig sektor partnere, akademika, NGO-er og 
lokalsamfunnet til å ta ansvar. I tillegg til å utvikle rapporter underveis. 



En veldig hektisk måned for oss...

Vi ga ut den sjette utgaven av vår bærekraft samtale serie: “Children not wives”. Dette 
var en samtale rundt arrangert- og tvangsekteskap, noe som også var TV-actions theme 
i 2021. 
Den første demonstrasjonen av lederskap utviklings programmet ble presentert i Bodø. 
Dette programmet har som mål å styrke folk i ledelse til å ta bærekraftige grep. Dette 
var første av fem moduler. 

Vi arrangerte vår første IKEA workshop for året. Workshopen var todelt, begge i 
Oktober. På det første presenterte IKEA det de gjør av bærekraftige tiltak. I den andre 
delen fikk studentene muligheten til å dele deres tanker og ideer. Videre spurte IKEA 
spørsmål om mobilitet, der studentene svarte med forslag til muligheter og løsninger. 

OKTOBER
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SEPTEMBER
Tid for å dele det vi har lært dette året…

Bærekraftssenteret presenterte the Nordic Edge konferansen på hvordan unngå å sløse med 
vann i byene, og hvor utbredt dette er. 

Senteret deltok på North West konferansen, hvor vi presenterte vårt arbeid i Trondheim 
med hjelp fra mange geniale ideer. Vi delte introduksjonen til utviklingen av Net-Zero 
City Index til å utnytte nye kilder av finansiering for å levere sosialansvarlig, klimanøytrale 
investeringer.  

Vi holdt vår fjerde bærekraft samtale, der emnet dreide seg om hvordan byen Trondheim 
og NTNU jobber sammen for å utvikle en fremtidsrettet by. Dette ble diskutert mellom 
Morten Wolden, kommune regissør og Anne Borg, rektor for NTNU. 



NOVEMBER
Nå som 2021 nærmer seg slutten, er vi ikke riktig ferdige

Senteret deltok på Smart City Expo i Barcelona for å presentere det Trondheim gjør for å 
være en “smart city” for å dele tanker og ideer rund dette. Der promoterte vi løsninger for 
innovasjon og vekst. 

Den syvende bærekrafts samtalen ble publisert og heter: “How do we want to live in the 
future?”. Her diskuterte vi hvordan menneskene er de viktigste ressursene i en by, og at vi 
derfor trenger å utvikle plasser for dem der de kan bli sett og der de kan føle at det de gjør 
har en betydning. 

Den åttende bærekraft samtalen ble kalt: “A place for All?”. Her diskuterte vi hvordan vi 
kan utvikle en plass der alle kan bidra, i tillegg til å bygge inkluderende boliger der alle får 
muligheten til å delta i dette samfunnet.

 Endelig slutten på et produktivt år.

Våre interns avsluttet semesteret deres for internshipet, men 17 av 19 spurte om å fortsette 
det kommende året. Dette året har de produsert podcasts, sosiale media innlegg, klinikker 

og workshops for bedrifter, jobbet for viktige prosjekter som SDG database og mer. 

Vi klarer ikke å vente til å se hvilke mål vi klarer å oppnå neste år, og til å jobbe videre mot 
å nå bærekraftsmålene innen 2030.
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DESEMBER


