Utvikle smarte løsninger
Redusere energibruk og klimagassutslipp
Fremme miljøvennlig næringsutvikling
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SmartCity Bærum er et
partnerskap mellom
kommunen og næringslivet
i Bærum. Målet er å
redusere energibruk
og klimagassutslipp
gjennom felles
prosjekter og
samarbeid.
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SmartCity Bærum har
gjennom sine 5 år bevist sin
nytte som nettverk og
gjennom enkeltprosjekter.
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Smart City Bærum er
5 år i 2017. Det gir
anledning til å reflektere
litt over hva vi har
oppnådd. Derfor er
denne årsrapporten
utvidet til å inkludere
et 5 års tilbakeblikk.
Da Smart City Bærum ble etablert
i 2012 ble det lagt til grunn et 5 års
perspektiv til å begynne med. Vi må
derfor i løpet av 2017 ta stilling til om
Smart City Bærum skal videreføres og
om det er aktuelt å endre noe på
konseptet. Det er alltid nyttig å
oppsummere hva som er oppnådd
frem til nå, før en bestemmer hvordan
en skal gå videre.
Jeg opplever at Smart Citybegrepet er i vinden. Et google søk
gir 51 millioner treff. «Alle» vil bli
Smarte…. I dette brokete landskapet
av smarte byer, skiller SCB seg ut. Vi
var for det første tidlig ute med en
konkret organisasjon, som ble etablert

STYRET
HAR ORDET
basert på partnerskapet mellom
næringsliv og kommune. Vi har i løpet
av disse 5 årene møysommelig bygd
et nettverk som vi nå høster frukter av.
Vi har vært fødselshjelp til flere viktige
prosjekter som har blitt lagt merke til,
så som smarte transportløsninger på
Fornebu herunder bysykkel, test av
førerløse buss og varelevering.
Parkeringssensorene i Sandvika er
også et pilotprosjekt som det legges
merke til. På nyåret 2017 åpnet
hydrogenstasjonen på Kjørbo – et
godt samarbeidsprosjekt med flere
aktører. Vi arrangerer godt besøkte aktuelle seminarer og møter i samarbeid
med næringslivet. Spesielt hyggelig
var det at samferdselsministeren
forspurte oss om å lage et opplegg da
hans kollega fra USA kom på besøk. Vi
var også på banen i forhold til Kommunal
og moderniseringsdepartementets
arbeid med stortingsmelding om
bærekraftige byer og sterke distrikter.

Smart City Bærum er omtalt i meldingen!
Med hensyn til fremtiden er jeg
sikker på at både kommunen og
næringslivspartene som deltar, anser
SCB som et nyttig verktøy for å samarbeide om å finne grønne løsninger på
klimautfordringene. Vi har bevisst vår
nytte som nettverk og gjennom enkeltprosjekter. Dette er en god grunnmur
for å sette seg nye mål og nye ambisjoner for de neste 5 årene. Smart City
Bærum ønsker fortsatt å være arenaen
i de tilfeller der hverken kommunen
eller næringslivet alene sitter med
nøkkel til å finne de riktige klimakloke
løsningene.
I 2016 ble det etablert en ny
hjemmeside for SmartCity Bærum.
Hjemmesiden ble oppdatert med nytt
design, og oppsett for lettere å kunne
kommunisere om prosjekter, hendelser
og aktiviteter. Ta en titt på
www.smartcitybaerum.no
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VÅR VISJON

LØNNSOMT SAMSPILL FOR EN GRØNNERE FREMTID
Vår visjon bærer i seg en erkjennelse av at dagens miljø- og klimautfordringer
må møtes i et konstruktivt offentlig/privat samarbeid, for å utvikle framtidens
løsninger og skape et marked for smarte løsninger. Dette stiller krav til aktiv
utøvelse av lederskap: Teknologi, økonomiske virkemidler og rutiner må tas i
bruk slik at det skapes synergi for å fremme og sikre vår felles livskvalitet på
lang sikt.
MÅL 1
SmartCity Bærum skal redusere
energibruk og klimautslipp innen
bygg og transport.
Strategier
• Vi skal skape en plattform for
fagmiljøer der aktører innen
energi, bygg og transport deltar
• Vi skal være prosjektorientert
og vise resultater gjennom
prosjektene
• Vi skal sikre kunnskapsdeling
og erfaringsutveksling i mellom
aktørene i SmartCity Bærum
Forum
MÅL 2
Prioritere prosjekter som tar i
bruk nye løsninger og tilgjengelig
teknologi, og som er realiserbare
innen programperioden
Strategier
• Vi skal identifisere og vurdere
nye prosjektmuligheter gjennom
innspill fra enkeltselskaper eller fra
andre SmartCity byer
• Vi skal etablere sterke koblinger
mellom miljøutfordringer og
næringsutvikling i kommunen

og nasjonale initiativ som f.eks
Framtidens byer, Transnova, Enova
(Innovasjon Norge)
• Vi skal øke innovasjon på tvers av
selskap, industri og sektorer
MÅL 3
Skape oppmerksomhet og
engasjement hos politikere,
næringsliv, organisasjoner, andre
offentlige aktører og allmennheten
MÅL 4
Etablere og utvikle et forum
bestående av medlemmer av Smart
City Bærum.
Strategier
• Vi skal etablere egne og
delta på viktige arenaer, både
gjennom egne medlemmer,
miljøorganisasjoner og
internasjonale forbindelser.
• Vi skal bruke ledere i politikk,
kommunal administrasjon og
næringsliv for å fremme Smart City
Bærum og prosjektene
• Vi skal gjennomføre målrettete
initiativ mot utvalgte mediekanaler
når resultater og konkretisering av
SmartCity Bærum foreligger.

MÅL 5
Smart City Bærum har et styre som
er proaktivt, skaper entusiasme og
bidrar til faglig utvikling
Strategier
• Vi skal sikre kunnskapsdeling,
erfaringsutveksling og nettverk
mellom aktørene i SmartCity
Bærum Forum
• Vi skal gjennom et attraktivt
program rekruttere flere
medlemmern til å delta
• Vi skal evaluere arbeidsform i
programmet – for videreutvikling
og løpende forbedring av
arbeidet.

Med smarte løsninger menes
løsninger som ivaretar:
•
•
•
•
•
•

Samarbeid
Miljø
Attraktivitet
Realiserbarhet
Teknologi
Effektivitet

Lønnsomt samspill
for en grønnere
fremtid.
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PROSJEKTER
I PERIODEN
2012 – 2016

SmartCity Bærum skal være prosjektdrevet og fokusere
på kommersielt interessante prosjekter og muligheter.
Erfaringsutveksling og «læring gjennom samarbeid» er viktige
innsatsområder sammen med informasjonsdeling og skalering
av gode pilotprosjekter.
SmartCity Bærum inviterer til både samarbeid og konkurranse.
Det fokuseres primært på samarbeid, samtidig er SmartCity
Bærum positiv til konkurranse mellom deltakende bedrifter
når tiden er moden og situasjonen tilsier det.
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PROSJEKT:

SMARTPARKERING
I SANDVIKA

Parkeringsenheten i Bærum kommune etablerte i 2015 rundt 120 parkeringssensorer på gateparkeringen i Sandvika. Parkeringssensorene leverer data om
parkeringsplassen er opptatt eller ikke. Målene med prosjekter er flere:
Målene med prosjekter er flere:
• Samle informasjon om
parkeringsmønstre og bruke dette
aktivt i utvikling av kommunens
parkeringspolitikk
• Gi brukere av parkering i Sandvika,
enkel tilgang til første og beste
ledige parkeringsplass, slik
at vi unngår unødig leting og
forurensning
• Kommunens første prosjekt der
stordata (BigData) kan være
grunnlag for ny næringsutvikling
Fakta om parkering – til utvikling av
kommunens parkeringspolitikk
For å kunne gi et gi et godt og fremtidsrettet parkeringstilbud, vil det være
viktig å samle og analysere dataene
fra sensorene og kartlegge eventuelle
andre interessante datakilder.
Bærum kommune har derfor i samarbeid
med konsulenthuset Nextbridge og
Microsoft Norge spesifikt sett på bruksområdet for den innsamlede parkeringsinformasjonen. Resultatet er visuelt
presentert ved bruk av verktøyet Power
Bi og prosjektet har sett nærmere på:

•
•
•
•
•

Øyeblikksbilde av parkeringssituasjonen
Fordeling av parkeringsbelegg
Identifisering av sektorer med høyt/
lavt belegg
Effekt av prisendringer
Dagsvariasjon

Mindre leting etter parkeringsplasser
– mindre forurensning
San Fransisco tok tidlig i bruk sensorer
og analyser av store datamengder i
deres parkeringspolitikk. Hovedorganisasjonen Virke laget i 2014 på bakgrunn
av dette, en rapport sammen med
Bærum, Oslo og Skedsmo kommune.
Rapporten beskrev hvordan en fremtidsrettet og effektiv parkering i Norge
kunne se ut basert på erfaringer fra
San Fransisco. Virke-rapporten fokuserte
spesielt på hvordan sensorer og
teknologi kunne bidra til å redusere
letekjøring, øke trafikksikkerheten og
forbedret trafikkavvikling i byområder.
I prosjektet jobber vi nå for at informasjon om ledig plasser kan integreres
i applikasjoner og andre plattformer/
skjermer/navigeringsverktøy, slik at både
navigering og valg av parkeringsplasser
blir enklere.
Erfaringer hittil viser at det alltid
er stort press på parkeringer i enkelte
gater, som f.eks Claude Monets allé,
mens tilliggende gater som Kinoveien
og Vestfjordgata alltid har ledige plasser.

Tilgjengelige data fra kommunen
– et bidrag til næringsutvikling
Det er også viktig å se på hvordan vi kan
tilrettelegge for at næringslivet kan få
tilgang til og bruke disse datasettene til
produktutvikling og næringsutvikling.
EasyPark har allerede i dag begynt å
bruke data som er innsamlet via sensorene.
I dag kan du enkelt finne ledige gateparkeringsplasser i Sandvika ved hjelp
av deres betalingsapp. Dette er et steg
på veien for å redusere letetrafikk, og
dermed øke trafikksikkerhet og redusere
klimagassutslipp fra fossilt drivstoff.

Kart illustrasjonen viser et konkret eksempel
fra et tidspunkt i april 2017.

SAMARBEIDSPARTNERE
I PROSJEKTET:
Bærum kommune (eier)
Q-Free
EasyPark
IBM
Atea
Microsoft
Next Brigde
Cale
Virke, Oslo- og Skedsmo kommune

Vårt mål er å bidra til å forenkle
parkeringshverdagen til motoristene
ved å redusere letetid på gateparkering ved å enkelt lede
bilister til områder med
ledig kapasitet.
GLENN SVENDSEN
EasyPark.
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PROSJEKT:

HYDROGENTEKNOLOGI
PRØVES UT I SANDVIKA

Sandvika og Powerhouse ble igjen satt på verdenskartet høsten 2016
- denne gangen med nyheten om at konseptet Powerhouse ikke bare
er et plusshus, men også aktivt bidrar til å skape utslippsfri transport.

Vi tror at hydrogen
kan bli en viktig
energibærer i fremtiden,
og vi ønsker å gi hydrogenbilen en sjanse i Norge. Derfor
bidrar vi til videreutvikling av
teknologien ved å bygge et nettverk
av hydrogenstasjoner til våre kunder.
ROGER HERTZENBERG
UnoX Hydrogen

SmartCity Bærum-medlemmene UnoX
Hydrogen og Asplan Viak gikk sammen
om å etablere verdens første hydrogenstasjon som kan produsere hydrogen
med elektrisitet fra solceller på taket.
Powerhouse er et rehabilitert kontorbygg på Kjørbo. Bygget produserer
mer energi enn det forbruker i løpet av
byggets levetid, blant annet ved bruk
av solceller. Målinger viser solcellene i
lange perioder har overskuddsstrøm,
også etter lading av egne elsykler og
elbiler.
Den nye hydrogenstasjonen skal
blant annet bruke denne overskuddsstrømmen til å produsere hydrogen,
som lagres og videreselges på stedet.
I de periodene det ikke er overskuddsstrøm fra solcellene, vil man benytte
elektrisitet fra nettet.

Hvordan kan hydrogen bidra til et
nullutslippssamfunn?
Hydrogenbiler kan sammenlignes med
en tradisjonell elbil, men det bare 3-4
minutter å tanke opp med hydrogen i
stedet for lengere ladetid hos elbilene.
Dagens hydrogenbiler har en rekkevidde
på rundt 50-70 mil. Ved godt utbygd
infrastruktur kan derfor hydrogenbilen
ha en langt større rekkevidde enn elbilen,
og dermed fullt ut erstatte fossile
kjøretøy.
På åpningen deltok ordfører Lisbet
Hammer Krog, sammen med blant
annet, klima- og miljøminister Vidar
Helgesen, Nils Kristian Nakstad, Enova,
og fylkesordfører Anette Solli.

SAMARBEIDSPARTNERE
I PROSJEKTET:
Uno X Hydrogen - Nel Hydrogen og Uno X
Asplan Viak
Entra Eiendom
Akershus fylkeskommune
Bærum kommune
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PROSJEKT:

BÆRUM BYSYKKEL
- FORNEBU

Bærums første bysykkelordning ble åpnet 22. juni 2016, og omfattet da
200 låser og 100 sykler fordelt på 10 stativer mellom Lysaker og Fornebu.
Målet med ordningen er både å øke bruk av sykkel på Fornebuområdet, men
også etablere et effektivt, såkalt «last mile/first mile» transporttilbud mellom
transportknutepunkter som Lysaker og Fornebu.
Ordningen er ikke reklamefinansiert og
finansieres i hovedsak av Bærum
kommune, FornebuPorten og Fornebu
S. I tillegg har Technopolis, Storebrand
og Obos frigjort arealer på egen eiendom
bidrar med noe midler til drift av ordningen.
Den daglige driften av systemet har
Bærum Arbeidssenter. Det er etablert en
egen driftsbase og et sykkelverksted på
Storøya grendesenter på Fornebu, der
småreparasjoner og enkelt vedlikehold
av syklene ivaretas. Erfaringene fra 2016
sesongen viser at bysyklene var svært
populære, med Storøya og Rolfsbukta
som de mest brukte sykkelstativene.
Ordningen hadde totalt 500 abonnementer denne sesongen. Erfaringene
viser også at bysyklene i hovedsak ble
benyttet internt på Fornebuområdet,
der hele 80% området av sykkelturene
var internt på området. , og mindre
mellom Lysaker og Fornebu enn det
som var forventet. Det var totalt 500
abonnenter sommeren 2017, og 80% av
sykkelturene foregikk internt på Fornebu
og ikke til/fra Lysaker.
Syklene og stativene er identisk
med Oslo kommunes bysykkelordning,
og det arbeides med en integrasjon
med Oslo på sikt.
Det ble i 2016–sesongen plassert ut
sykkelstativer på Lysaker, ved Fornebuporten, Cafe Odonata, Technopolis,

Fornebu S, Rolfsbukta og Storøya.
Kommunen ønsker videre en økning
av antall sykler/stativer på området.
Tidligere analyser for Lysaker og Fornebu
som et eget bysykkelområde viser at et
optimalt antall vil være rundt 600 låser
og 300 sykler. I 2017 sesongen vil
kommunen og samarbeidende bedrifter
øke andelen sykler og stativer. Blant
annet vil det etableres et stativ med
sykler ved Oksenøyveien, blant annet
for å forsterke first mile/last mile for
kollektivreisende vestfra.

SAMARBEIDSPARTNERE
I PROSJEKTET:
Bærum kommune (eier/drifter)
Fornebu S – Klp
Fornebuporten – Aker
Bærum arbeidssenter
Technopolis
Storebrand
Obos
Akershus fylkeskommune

Bysykler er en flott måte å ta seg frem
på. De bidrar til å gjøre Fornebu til et
enda bedre og enklere sted å bo, arbeide
og gjøre innkjøp. Fornebu er perfekt
for bysykler, og sykler er en
naturlig del av et fleksibelt
lavkarbonsamfunn.
Dette er vi stolte av å
være med på!
HEIDI LYNGSTAD
Miljøsjef KLP Eiendom
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INNSPILL TIL STORTINGSMELDING:

BÆREKRAFTIGE BYER
OG STERKE DISTRIKTER

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etterlyste innspill på
hvordan vi best kan ruste Norge for fremtidens utfordringer og legge til rette
for bærekraftig vekst og verdiskapning.
SmartCity Bærum gjennomførte en
workshop for å komme med innspill til
departementet, med spesielt fokus på
vekstkraftige bo- og arbeidsmarked,
samordnede løsninger og attraktive
bymiljø, særlig i hovedstadsregionen.
Workshop’en ble arrangert 19. mai 2016
på Fornebu. Deltakere var medlemmer i
SmartCity Bærum og representanter fra
eiendomsaktører, bedrifter, kommunale
planleggere, rådgivere, innbyggere og
kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Grønn og smart næringsutvikling
- SmartCity Bærum mener:
Bærekraftig byer utvikles gjennom en
god miks av et variert næringsliv, gode
offentlige tjenester, rikt kulturtilbud og
med skole og kompetanseutvikling i
fokus. Stat, fylkeskommune og kommune
opptrer som en samlet og forutsigbar
aktør med mulighet for å koordinere og
sikre fremdrift. Viktige stikkord er:
Forutsigbarhet
• De offentlige aktørene må skape
klare, forutsigbare rammer og gode
finansieringsløsninger.
• Næringslivet vil på sin side bidra til
å skape attraktive bomiljøer både
gjennom sin virksomhet, ansatte og
næringsutvikling.
Samordnet offentlig sektor og sterkt
næringsliv
• God infrastruktur og gode kollektive
transportløsninger er en av bærebjelkene for en helhetlig og samlet
bærekraftig byutvikling.

•

Fornebubanen er et enestående
eksempel hvor viktig det er å ha et
godt samarbeid mellom en sterk og
samlet offentlig aktør, forutsigbare
finansieringsordninger og et sterkt
næringsliv.

Kompetanse, teknologi og innovasjon
• En omstilling til et bærekraftig samfunn må gi rom for ny kompetanse,
teknologi og nye tankesett.
• For å utnytte det potensialet som
innbyggere, næringslivet og byområdet har, er det er viktig å skape
møteplasser og kunnskapscluster
mellom innbyggere, bedrifter, utdanning og forskning.

SAMARBEIDSPARTNERE
I PROSJEKTET:
Fornebuporten
Asplan Viak
Oslofjord Varme
Fornebulandet Vel
IBM
MoveAbout
Koksa Eiendom
Telenor
Norconsult
Cisco
Microsoft
Statens vegvesen
Bærum kommune

Vi trenger aktive
kommuner, som spiller
på lag med innbyggere,
frivillighet og næringsliv.
JAN TORE SANNER

Kommunal- og moderniseringsminister
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PROSJEKT:

USAS TRANSPORTMINISTER
PÅ FORNEBU

I forbindelse med regjeringens konferanse om Fremtidens transportløsninger
våren 2016 besøkte USAs transportminister Anthony Foxx og Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Fornebu på to hjul.
Med på turen var også tre amerikanske
borgermestre fra Austin, Portland og
South Bent, i tillegg til USAs ambassadør i Norge. Hensikten med besøket
var å høre mer om bytutviklingen på
Fornebu og organisering og prosjekter i
regi av SmartCity Bærum.
USAs transportminister og samferdselsministeren undertegnet også
en samarbeidsavtale om å utveksle
kunnskap, teknologi og erfaringer på

transportfeltet. Hensikten med avtalen
er blant annet gjensidig læring om
intelligente transportsystemer i smart
byer, utveksling av personell mellom
begge lands transportetater og
teknologisamarbeid.

Norge og USA har begge tatt innovative
grep i omstillingen til et mer moderne
og miljøvennlig transportsystem.
Vi har flere saker våre to land kan og
bør samarbeide om.
KETIL SOLVIK-OLSEN
samferdselsminister
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ARRANGEMENTER I 2016
For å styrke nettverksarbeidet og erfaringsutveksling arrangeres
det flere seminarer, frokostmøter etc. i samarbeid med medlemmer
og andre samarbeidspartnere. I 2016 har vi hatt invitert til temaer
som Solkraft/solenergi, hydrogen, selvkjørende busser, selvkjørende
matbutikk, mobilitetstorg etc. Vi ønsker å trekke frem noen
arrangementer i denne sammenheng.
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ARRANGEMENT:

NÆRINGSLIV
PÅ SYKKEL

I mai 2016 arrangerte Næring for Klima (Oslo Kommune), Asplan Viak, Telenor
og SmartCity Bærum et seminar med tittel «Næringsliv på sykkel». Arrangementet ble innledet med at deltakerne syklet både fra Rådhuset i Sandvika og
rådhuset i Oslo. Delegasjonen fra Sandvika ble ledet av utvalgsleder Morten
Skauge, og byråd Lan Marie Nguyen Berg ledet sykkelturen fra Oslo til Fornebu.

Vi ønsket å mobilisere
politikere og næringsliv til
ikke bare møtes for å snakke om
hva som skal til, men også oppleve
selv hvordan det er å sykle på de
strekningene som er noen av de mest
brukte og angivelige best utbygde i hver
kommune.
ANDERS NOHRE-WALLDÉN
Asplan Viak

På sykkelturen mellom Sandvika og
Lysaker var det lagt inn flere stopp for
å se på ulike deler av sykkeltraseen,
spesielt med fokus på sikkerhet og
fremkommelighet for syklister. Her holdt
Asplan Viaks sin sykkelekspert Trond
Berge, korte innlegg og anbefalinger til
hvordan de ulike deler av sykkelveien
kan forbedres og hvorfor næringslivet er
en viktig aktør for å øke sykkelandelen i
Bærum.
De to sykkelkortesjene møttes på
Lysaker for så å kunne sykle sammen til
Telenor på Fornebu. Strekningene som
de to gruppene syklet er blant Norges
mest trafikkerte og populære sykkelveier.
Deltakere på sykkelturen og
seminaret var politikere, ambassadører
og næringslivstopper. I tillegg samlet

arrangementet over hundre sykkelentusiaster og bedrifter som representerte
ulike typer sykler som elsykler, transportsykler. De over hundre syklistene skapte
et flott skue langs de flotte sykkelveiene
på Fornebu.
På selve seminaret fikk vi et skråblikk
på norsk sykkelkultur av den nederlandske
ambassadøren Bea Ten Tusscher og den
danske ambassadøren Troben Brylle.
I tillegg ble Bærum sykkelsatsning
presentert av Morten Skauge, leder for
Utvalg for Miljø, Idrett og Kultur (MIK).

SAMARBEIDSPARTNERE:
Asplan Viak
Den Nederlandske ambassaden i Norge
Oslo kommune – Næring for klima og Sykkelprosjektet
Bærum kommune
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ARRANGEMENTER:

SELVKJØRENDE
TRANSPORT PÅ FORNEBU

Høsten 2016 kom den selvkjørende bussen til Fornebu. I to ulike demonstrasjoner
fikk næringsliv og innbyggere kunnskap om og mulighet for å sitte på en liten
selvkjørende buss.
I en av demonstrasjonene ble autonom
kollektivtrafikk testet. Demonstrasjonene
ble gjort i samarbeid med Telenor, Ruter,
Flytoget og NHO Transport og prøvekjøringen foregikk på Telenors område.
I den andre demonstrasjonen var
det matlevering (basert på netthandel)
som ble prøvd ut sammen med Kolonial. Kolonial.no ønsket å demonstrere
hvordan deres leveranser kan effektiviseres både knyttet til kostnadsbilde og
miljøhensyn, og samtidig gi et bedre og
mer fleksibelt tilbud til kundene. Denne
demonstrasjonen foregikk på gang- og
sykkelveien ved Storøya grendesenter,

i tett samarbeid med Veg og trafikk i
Bærum kommune.
SmartCity Bærum medlemmet
Acando hadde ansvar for bussen og
gjennomføringen av demonstrasjonene.
El-bussen som ble brukt i demonstrasjonene, går i dag blant annet som
turistbuss i havneområdet i Singapore
og som vanlig kollektivtransport i den
finske hovedstaden.
For å finne frem benytter den fire
meter lange bussen en avansert form for
GPS (DGPS) kameraer og et lysbasert
«radarsystem» Lidar. Det betyr at den
først «pugger» veien den skal kjøre, og

deretter stopper og starter avhengig
av hva slags kommandoer den får eller
hvilke plutselige hindringer som oppstår
i den planlagte kjørebanen. Vanlig fart
ligger på i overkant av 20 km/t.

SAMARBEIDSPARTNERE:
Kolonial.no
Acando
Telenor
Ruter
Bærum kommune, veg og trafikk

SMARTCITY BÆRUM
KONFERANSEN

I hele perioden mellom 2012 og 2016 er det avholdt en årlig SmartCity Bærum
konferanse. Konferansen arrangeres i samarbeid med Bærum Næringsråd,
med aktuelle temaer knyttet til prosjekter i SmartCity Bærum.
For konferansen i 2016 var temaet
«Omstilling til et bærekraftig samfunn
må gi rom for ny kompetanse, teknologi
og nye tankesett.» Bruken av nye former
for transport, energi og ressurser krever
nye ideer og løsninger. Kunnskap og
kompetanse om effektiv bruk av data og
teknologi får en stadig viktigere rolle.

Over 100 deltakere var samlet på
Fornebu, der flere spennende prosjekter
ble presentert, blant annet Bærum
bysykkel og SmartParkering i Sandvika.
Tarje Bjørgum fra Abelia var konferansier
og innleder med tittelen «Smart grønt liv
– eller hvordan være best for verden og
samtidig bli den beste i verden».

SAMARBEIDSPARTNERE
Bærum Næringsråd
Abelia
EasyPark
Fornebuporten
Fornebu S

Vår langsiktige visjon er å kunne ha ett
selvkjørende hentepunkt som går fra våre
lager og så nærme hjemmet til våre
kunder som mulig. Kolonial.no
skal utfordre og tenke på nye
måter slik at kundene får den
servicen de fortjener.
JON KÅRE STENE

Operasjonsansvarlig i Kolonial.no
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SAMARBEIDSARENAER
NASJONALT OG
INTERNASJONALT

SmartCity Bærum har de siste årene jobbet
med flere prosjektsøknader. Foreløpig har to av
søknadene fått tilsagn om finansiering.

SmartCity Bærum ser viktigheten av å etablere og delta på ulike
samarbeidsarenaer. Hensikten med dette er bidra til prosjektforslag
nasjonalt, men også se på muligheten for felles prosjekter i regi av
EUs finansieringsmodeller, både innen Horizon 2020, Smart Cities and
Community, mobility og Intereg-programmer etc. Samarbeidspartnere
de siste årene er blant annet Akershus fylkeskommune og
kommunene Ski og Skedsmo, Energi21, TØI, Sintef, ITS Norge
med flere.

DEMO CITYPLAN – Samarbeid
institutt, Meteorologisk institutt

COLIBRY – Samarbeid med blant
annet Toulouse, Hamburg, ITS Norge,
MoveAbout, Acando m.fl

EDGECITIES – Samarbeid med

TRANSFER – Samarbeid med Trans-

Akershus fylkeskommune, Ski og
Skedsmo kommune

portøkonomisk institutt og Universitet
i Oslo

GREENBEAM – Samarbeid blant

SMS (Smart Mobility Suburbs)
– Samarbeid med UiO, Ski og

med SINTEF ICT, Transportøkonomisk

annet med Oslo kommune, Ruter,
MoveAbout, Acando, ITS Norge

Bærum Næringsråd
SmartCity Bærum har vært samlokalisert
med Bærum Næringsråd siden oppstarten
i 2012. Det har vært viktig å være «tett
på» næringslivet og deres arbeid og
arrangementer. De fleste arrangementene har vært utviklet og gjennomført
i SmartCity Bærum er i tett samarbeid
med næringsrådet.
Smart Innovation Østfold
SmartCity Bærum har inngått et samarbeid med Smart Innovation Østfold.
Med formål om å skape et felleskap
som kan fremstå som «Det norske Smart
City-landslaget» er det inngått et samarbeid mellom de to nettverkene. Bak-

grunnen for avtalen er at et samarbeid
mellom våre to organisasjoner kan bidra
etablere felles prosjekter og definere
fremtidens bærekraftige løsninger gjennom utveksling av kunnskap, erfaringer
og nettverk.
Transport 2.0 –Vestregionen
Innovasjonsarenaen Transport 2.0 er
et regionalt innovasjonsprogram for
forskning, innovasjon og kompetanseutvikling for bærekraftig transport.
Arenaen samarbeid om fremtidsrettet
transport i området vest for Oslo.
Arbeidet har utgangspunkt i
Vestregionens areal- og transportstrategi
for 2008-2018. Samarbeidspartnerne er

Skedsmo kommune

Buskerudsamarbeidet, Electric Mobility
Norway, Vestregionen og SmartCity
Bærum.
Electric Mobility Norway
Samarbeidet med Electric Mobility
Norway skal bidra til å etablere felles
prosjekter og definere framtidens
bærekraftige transportsystem gjennom
kompetanseutvikling og samarbeid
mellom næringsliv og offentlige aktører.
Partenes felles mål er å etablere en
internasjonal foregangsarena i aksen
Oslo-Drammen for alle typer elektrisk
transport, herunder også elsykler.

PROSJEKTER
2012-2017
Denne rapporten skal vise noe av det arbeidet som SmartCity Bærum
har gjort i perioden 2012-2016. Flere av prosjektene har en relativt lang
utviklings- og gjennomføringsfase, og vi vil presentere noen av disse
spesielt, men samtidig vil vi vise noen prosjekter som ikke er presentert
i tidligere rapporter. Andre prosjekter og aktiviteter som har vært
gjennomført, eller bare er planlagt er listet opp her.
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Start

Slutt

Prosjekteier/
samarbeidspartner

Bærum - Smart kommune
Prioritert saksbehandling
Hurtiglader for alle typer elbiler
Kommunale kjøretøy

2012
2012
2012

2012
2013
2012

Futurebuilt
Bærum kommune
Fortum
Bærum kommune
Bærum kommune - Eiendom Rapport utarbeidet

Renovasjonsappen

2012

2012

Bærum kommune

Accenture

SmartTraveller

2012

2013

IBM

Bærum kommune, Statens vegvesen

Powerhouse

2012

2014

Entra

Asplan Viak, Bærum kommune

SmartWorking
Hjemmekontordagen

2012
2014

2013
2014

Microsoft
Burston - Marsteller

Accenture, Telenor, Viju, Burston Marsteller
Microsoft

Markedsplass
for energieffektivisering
Pilot 1
Pilot 2

2013

Norconsult

Andenæs, Enova, HR Prosjekt, DNB, BN

2013
2016

2013
Konsept

GK

Grini Næringspark, Entra, Enova

Miljøvennlige biler i
vaktmestertjenesten

2013

2013

Bærum kommune

Asplan Viak

Arena 2014 - Green Arena
Scandinavia

2013

2014

Bygg Reis Deg

Grønn Byggallianse, Powerhouse, Futurebuilt,
Norwegian Green Building Council, Norsk Eiendom

Fortum - GBA - SmartGrid

2013

2013

GBA

Fortum

Smart infrastruktur
til Smarte Byggverk

2013

2013

IBM

Forsvarsbygg

ITS Arena - SAMTrans
Reiseundersøkelse

2013
2013

2013
2013

IBM
Triona

Triona, Statens vegvesen
Microsoft

Nettportal Boligeiere

2013

2014

Entelligence

Bærum kommune

European Cycling Challange

2014

2014

Bærum kommune

Innbyggere i Bærum, Endomondo

EPA - European Parking
Association

2014

2014

Bærum kommune

(Parkeringsenheten)

Film Framtidens byer

2014

2014

Bærum kommune

Framtidens byer

Energidagen Fornebu 2015

2015

2015

SCB

Enova, Futurebuilt, Bærum Næringsråd

Kampen om Tiden

2015

2015

NAF

Telenor, Ruter, NSB, IKEA, Microsoft

Samarbeid Kina - Norge

2015

2015

Innovasjon Norge

Asplan Viak, GK

Hydrogen

2015

2016

Asplan Viak

Nel Hydrogen, Uno X (Uno X Hydrogen),
Entra, Akershus fk, Bærum kommune

One Tonne Life
- 2000 Watt - Det Smarte Liv

2015

Konsept

Telenor, DNV GL, Snøhetta, Asplan Viak
Privat initiativ
- Bertil Gustavsson/ Klimnaklok

Prosjektnavn

Prosjektdeltakere

BÆRUM - GENERELT
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Slutt

Prosjekteier/
samarbeidspartner

Prosjektnavn

Start

Kompetanse om nullutslippstransport

2016

Næringslivsverksted

2017

Klimaklok

Accenture, Telenor

Energidag 2017

2017

Futurebuilt

Bærum Næringsråd, Enova

Compact of Mayors

2017

Bærum kommune

Ressursbank

2016

konsept

Bærum kommune, Asplan Viak Bærum kommune v. næringssjefen, KLP

Plattform for næringsutvikling

2016

konsept

IBM

Sopra Steria, Bærum kommune

Fritidsreiser

2016

konsept

Bærum kommune

Bærum kommune ,Stabæk

2016

Prosjektdeltakere

Bærum kommune, anskaffelse Ulike medlemmer i SCB

FORNEBU
Bilpool på Fornebu

2013

2013

MoveAbout

Statoil Fuel & Retail

Sykkelpool på Fornebu
Innovativ anskaffelse
Igangsetting og drift

2013
2014
2016

2016
2015
2016

KLP / Fornebuporten
Bærum kommune
Bærum kommune

Potensiale for økt andel deltaker
Integrering mot Ruter

2016

Bærum kommune
Leverandørutviklingsprogrammet NHO
UIP, Fornebuporten, Fornebu S/KLP, Technopolis,
Obos, Storebrand, Akershus fk,
Relevante bedrifter på Fornebu, Lysaker, Stabæk
UIP, Bærum

Integrerte Transportløsninger på Fornebu
Samkjøring

2013

Bærum kommune
Ruter
2014

Accenture
Asker kommune/
Bærum kommune

2015

Telenor, KLP, Technopolis, HP, Evry,
Statoil, Broadnet
Accenture, Go More, Samme Vei etc.

Elferger til Fornebu

2015

Idé

DNV GL

Bærum kommune

Innspill st.melding
Bærekraftige byer og
sterke distrikter

2016

2016

Kommunal - og
moderniseringsdepartementet

Bedrifter knyttet til Fornebu, teknologibedrifter og rådgivere i SCB

Selvkjørende matbutikk

2016

2016

Kolonial

Bærum kommune, Acando

Selvkjørende buss
(persontransport)

2016

2016

Telenor

Ruter, NHO Transport, Flytoget, Acando

Selvkjørende buss
(persontransport)

2016

Bærum kommune

Acando, Ruter

Beacons

2016

Telenor

Ruter. Statens vegvesen, #Norge203040

Mobility Analytics

2016

Telenor

Ruter, #Norge203040

Start

Slutt

Prosjekteier/
samarbeidspartner

Prosjektdeltakere

#Norge203040

2017

Konsept

#Norge203040

Telenor, Ruter med flere. Fornebuområdet

Teleplan-området

2017

Teleplan

Asplan Viak

Sensorer

2017

Teleplan Globe

Klimaforbilde
- utbyggingsområde

2016

Obos/Futurebuilt

Bærum kommune

Pilotområde
Futurebuilt
Energistrategi

2013

Bærum kommune - Hamang

2015

2015

Oslofjord Varme

Transportstrategi
Energiområde - kvalitetsikring
Parkering i fjellhall
utenfor området
Smart Bydel?
Forum for grunneiere

2015
2015
2015

2015
2015

Bærum kommune
Futurebuilt
Bærum kommune

Prosjektnavn

FORNEBU

HAMANG

2015
2015

2016

Bærum kommune
Bærum kommune

Bærum kommune (miljø), Futurebuilt,
utbyggere på Hamang
Oslofjord Varme, Hagsund, NEE,
Asplan Viak, Futurebuilt
Bærum kommune
(samarbeid med Asker kommune)
Norconsult, Futurebuilt
Bærum kommune (Eiendom)
Grunneiere på Hamang
Grunneiere

Bildeling i Sandvika

2012

2012

MoveAbout – ikke realisert

Bærum kommune, Norconsult

Norconsult
- kontorbygg i Sandvika

2013

2013

Norconsult

Pilotprosjekt - energieffektivisering

SmartParkering Sandvika
Etablering av sensorer
Big Data - analyse
Proof Of Consept
Bruk av data i app
Bruk av data i navigeringssystem

2013
2014
2015
2016
2015
2017

2015
2016
2016
2016

Virke
Bærum kommune
Bærum kommune
Bærum kommune IT
EasyPark
SCB

Bærum kommune, Skedsmo kommune, Oslo
kommune, Asplan Viak
Q-Free
IBM, Microsoft, Cale, Q-Free, EasyPark
Rammeavtale - Azure, Microrsoft, Atea, Next Bridge

SmartStrand

2016

Konseptutvikling

Møller Bil (Google), TomTom, Garmin, Apple m.fl.

SANDVIKA

Utvidelse av bysykkelordning 2017

Bærum kommune - Sandvika Bærum kommune

Elsykkel-pool for bedrifter

2017

Bærum kommune

Mulige bedrifter

2015

Løbos

Bærum

FOSSUM
Fossum
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Prosjektnavn

Start

Slutt

Prosjekteier/
samarbeidspartner

Prosjektdeltakere

Start

Slutt

Prosjekteier/
samarbeidspartner

Prosjektdeltakere

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

PLANARBEID I KOMMUNEN
Kommundelplan 3
- Fornebu

2017

Bærum kommune

Planavdelingen

Næringslivsplan

2017

Bærum kommune

Næringssjefen

IT / Digit

2016

Velferdsteknologi

2016

Standard Norge

2013

Vurderer samarbeidsområder

Electric Mobility Norway

2015

Samarbeidsavtale

Næring for klima
- Klimaetaten i Oslo

2015

Vurderer samarbeidsområder

Bærum kommune
Bærum kommune

Smart Innovation Østfold

2016

Samarbeidsavtale

Innovasjon Norge

2016

Vurderer samarbeidsområder

Transport 2.0

2014

Vestregionen

Electric Mobility Norway, Buskerudbyen, Insam

Nasjonalt nettverk for
smarte byer

2016

KS/Innovasjon Norge

10 største byer i Norge

EU/NASJONALE SØKNADSPROSESSER 2016
Urbact

Prosjektnavn

2014

2015

2015
Key Performance Indicators
for Smart Energy Communities

2015

Akershus fylkeskommune

Skedsmo, Ski, Bærum

Sintef

Hamang

Cash

2015

TØI

Utvikling av EU søknad

Smart Mobility Suburbs SMS

2015

Universitetet i Oslo

Bærum, Ski

Demo City Plan

2016

TØI, MET

Bærum, Ski, Skedsmo

Smart MR

2016

Akershus fylkeskommune

Ski, Skedsmo, Oslo med andre regioner i Europa

Edge Cities

2017

Akershus fk

Osloregionen

Transfer

2016

TØI

Ski, Oslo

H2020 Oslo

2016

Oslo kommune

Telenor, Ruter, Obos

Colibry

2016

Toulose, Hamburg, Bærum

Acando, MoveAbout, ITS Norway

Futurebuilt

Bærum kommune, Veidekke

2016

FUTUREBUILT
Rykkinn skole

2014

Grønn IKT

2014

Futurebuilt

Statsbygg: Munch museet,
Deichmanske bibliotek, Nasjonalmuseet

Futurebike og
Futurebuilt sykkelærklæring
Ambisiøse sykkelparkeringsnormer
Sykkelvennlige bedrifter
Bike & Ride
Bygge sykkelkultur hos barn
og unge

2015

Bærum

Oslo, Asker, Drammen

2015

Futurebuilt

Bærum kommune

2015
2015
2015

Futurebuilt
Futurebuilt
Futurebuilt

Bærum kommune
Bærum kommune
Bærum kommune

2017

Futurebuilt

Bærum kommune

2015
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MEDLEMMER
Siden oppstarten av SmartCity Bærum har medlemstallet sakte men
sikkert økt. De siste årene har interessen for smarte byer blitt større,
og i det siste året har antall medlemmer steget raskere. Dette er
svært hyggelig, og viser at samarbeid mellom privat og offentlig, og
bedrifter og organisasjoner, er viktig og tiltakende i dagens samfunn.

Fremtidens mobilitet er bærekraftig,
fleksibel og individuell. Den skaper
vi sammen.
ENDRE ANGELVIK

Direktør mobilitet i #Ruter

Design: www.apall-design.no

Rådmann Halmrastsvei 7, 1337 Sandvika
www.smartcitybaerum.no

