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1 Innledning 
 

I 2018 vedtok styret i Smart City Bærum en ny strategi og fastsatte et nytt motto : «Smart City 

Bærum – sammen om fremtidens løsninger».   Plattformen for partnerskapet ble slik utvidet fra 

opprinnelig fokus på samarbeide om klimakloke løsninger knyttet til mobilitet og bygg. Vi ønsker å ta 

med oss videre klimafokuset, men utvide horisonten til å omfatte alle aspekter av det regjeringen 

kaller det grønne skifte. I 2019 ble også FNs bærekraftsmål satt skikkelig på dagsorden, både i 

kommune og næringsliv. Det var derfor viktig at Smart City nettverket kunne være et nytt verktøy for 

felles læring og utvikling av fremtidens løsninger. Vi vet at det er i næringslivs- og forskningsmiljøene 

at de nye teknologiske tjenestene utvikles. Det er derfor viktig at å etablere ett tett og strategiske 

partnerskap mellom kommune, næringsliv og akademia. Vi er stolt av at Smart City kunne spille en 

rolle i å fasilitere viktige møteplasser mellom kommune, næringsliv og akademia. Topplederforumet  

i august hadde fokus på hvordan følge opp FNs bærekraftsmål. Strategisk forum i desember kom med 

viktige innspill til strategiske sambeidstema. Her var bl.a  NTNU godt representert og brakte 

forskingsblikket inn i diskusjonene . Begge møteplassen var vellykket, og vil bli fulgt opp i 2020.  

Som årsrapporten videre viser er det pågang mange spennende samarbeidsprosjekter enten i regi av 

Smart City Bærum, eller hvor vi kan koble parter fra næringsliv, kommune og akademia inn mot 

andres pågående prosjekter. 

Utvidelse av plattformen åpner også mulighet for at Smart City Bærum kan være  arena der 

kommunen kan bringe inn sine utfordringer på bl.a innovasjon og digitalisering og på et friere 

grunnlag drøfte problemstillinger og løsninger med næringslivet og forskningsmiljøer. Dette ikke til 

erstatning for formelle anbudsprosesser, men som bidrag til å utforske mulighetsrom.  
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2 Organisering 
 

2.1 Styret i SmartCity Bærum 
 

Styret i SmartCity Bærum har siden oppstarten vært veldig stabil, med noen endringer av 

representanter fra de ulike bedriftene. I fjor ønsket Microsoft å tre ut av styret, og det ble 

samtidig vurdert en utvidelse av antall bedrifter. Telenor og Norconsult er nå to nye bedrifter 

representert i styret. 

Styret pr. 31.12 2019 besto av:  

- Arthur Wøhni, Bærum kommune (styreleder)  

- Ane Marie Haug Mjaaseth, Bærum Næringsråd  

- Lars Hovind, IBM 

- Kai H. Eidissen, Accenture  

- Bente Haukland Næss, Asplan Viak  

- Frode Bostadløkken, Entra  

- Tor Åsmund Leikvoll, Telenor 

- Janne Walker Ørka, Norconsult 

- Vigleik Stusdal, Kommunal og moderniseringsdepartementet (observatør)  

Unni Larsen  er programmets daglig leder og møter i styret.  

 

2.2 Medlemmer 
 

Medlemsmassen er relativt stabil. Medlemsantallet var på rundt 30 i slutten av 2019. 
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3 Operasjonalisering av ny strategi  
 

Sammen om fremtidens løsninger 

I oktober 2018 ble ny strategi vedtatt i styret i SmartCity Bærum og orientert om i både i 

MIK-utvalget, Formannskapet og kommunestyret. 

Nytt motto ble: «Smart City Bærum – sammen om fremtidens løsninger»  

Sammen spiller på kommunens visjon med sine satsningsområder og hovedmål, med fokus 

spesielt på samfunnsutvikling, innovasjon og medvirkning. Ved å bruke dette begrepet 

ønsker vi å bidra til å styrke partnerskaps- og samarbeidsstrategien gjennom at kommune og 

næringsliv går sammen i utviklingen av bærumssamfunnet. Fremtidens løsninger viser til 

kommunens og næringslivets bærekraftsarbeid som skal bidra til å fremme grønn 

konkurransekraft, og indikerer at Bærum er stedet der nye og innovative løsninger kan 

testes ut og demonstreres 

Bærum og verden rundt oss er i endring. Kommunen har de siste årene utarbeidet flere 
strategier for være i stand til å møte disse endringene, blant annet gjennom klimastrategien, 
digitaliseringsstrategien, eiendomsstrategi og innovasjonsstrategien. I 2019 utarbeidet 
kommunen en egen mobilitetsstrategi og etablert et eget program som skal koordinere 
arbeid innen mobilitet i kommunen, herunder store infrastrukturprosjekter, fremtidens 
mobilitet og kollektive løsninger. 
  
Felles for alle disse strategiene er at de peker på at kommunen ikke lenger bare skal være 
en tjenesteleverandør, men også en samfunnsutvikler. Innovasjon, involvering av næringsliv  
og samarbeid med akademia er blitt enda viktigere enn i 2012 da vi etablerte SmartCity 
Bærum. 
Styret i SmartCity Bærum ønsket derfor å videreføre og styrke SmartCity Bærum sin rolle 
som en felles kunnskapsarena mellom kommune, næringsliv og akademia. Dette for å: 
 Å øke kunnskap om nye teknologier og løsninger   
 At Bærum blir stedet for demonstrasjons-, utprøving- og pilotprosjekter  
 Å skape gode rammebetingelser for grønn næringsutvikling  

  
Styret pekte på at det er i næringslivs- og forskningsmiljøene de nye teknologiene og 
tjenestene utvikles.  Det er derfor viktig å etablere ett tett og strategisk partnerskap mellom 
kommunen, næringsliv og akademia.  Styret inviterer Bærum til å bruke den kompetansen 
som styret innehar til å diskutere veivalg og strategiske retninger i konseptfasen av 
prosjekter og utfordringer som kommunen har. 
  
For å nå målene har er det valgt ut tre hovedretninger frem til 2022  
Strategi 1: Trekke næringslivet i Bærum og akademia inn som en viktig sparringspartner  

Strategi 2: Aktivt samarbeid med andre programmer, nettverk og organisasjoner  

Strategi 3: Sikre at Bærum velges som stedet for pilotering, utprøving og demonstrasjon av 

nye løsninger og teknologier  

I 2019 har SmartCity Bærum arbeidet med å operasjonalisere og videreutvikle programmet 

fra å være i hovedsak prosjektdrevet til å blir mer prosessorientert. Selv om pilotprosjekter 

og demonstrasjonsprosjekter fortsatt er en viktig del av SmartCity Bærum, så skal 

programmet ta en tydeligere rolle som fasilitator og koordinator mellom næringsliv, 

akademia og kommunen. 
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4 Strategi: Trekke næringslivet i Bærum og akademia inn som en viktig 

sparringspartner 
 

I 2019 etablerte SmartCity Bærum i samarbeid med kommunen to ulike arenaer og 
møteplasser mellom kommunen, de største bedriftene i Bærum og SmartCity og akademia. I 
tillegg ble to av prosjektene i regi av SmartCity Bærum gjennomført med bred involvering av 
næringslivet i kommunen. I tillegg er det gjennomført en rekke frokostseminarer og fagmøte 
i regi av kommunen, Bærum Næringsråd og SmartCity Bærum. 

 

4.1 Topplederforum – møteplass for toppledere i Bærum 
Hensikten med å samle toppledelse i kommunen, næringsliv og akademia er å øke kunnskap 
om utfordringer og muligheter i fremtidens Bærum. Topplederforum ble første gang 
arrangert i august 2019. Ordfører Lisbeth Hammer Krog inviterte topplederne i de største 
bedriftene til et møte for å diskutere felles utfordringer og muligheter innenfor temaet 
Bærekraft. 
 
SmartCity Bærum fasiliterte møtet som ble avholdt i Formannskapssalen i Bærum Rådhus. 
Bedrifter som deltok var: IBM, Microsoft, Simula, Entra, Asplan Viak, Norconsult, 
Aker/Fornebuporten, Bærum Næringsråd, Telenor og Equinor. Fra kommunen deltok 
ordfører, rådmann (nå Kommunedirektør) og Kommunaldirektører. 
 
 
Viktige temaer som ble løftet frem av næringsliv og akademia var: 

- Kunnskapsbasert utvikling  
o Digital sikkerhet og tillit 
o Skyløsninger gir nye muligheter 

- Hvordan teknologi og digitalisering kan bidra til bærekraft  
o By- og samfunnsutvikling 
o Effektivisere bruk og produksjon av energi  
o Velferd og helse 

- Viktig å løfte frem de gode løsningene  
o Dele kunnskap 
o Bærum har de riktige forutsetningene 

- Stimulere til innovasjon, partnerskap, Start-Ups 
o Stor potensiale innen helse, energieffektivisering og kompetanse innen 

teknologi 
- Bærekraft bidrar til å skape attraktive steder og næringer 

o Bærekraft etterspørres av talenter 
o Morgendagens arbeidskraft 
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4.2 Strategisk forum – Arena for kunnskapsdeling og samarbeid 
 
I Topplederforumet ble det forslag om å etablere et strategisk forum fremmet for å bidra til 
tettere samarbeid også på strategisk nivå i bedriftene og næringslivet. 
 
I desember 2019 ble første møte i Strategisk Forum avholdt. Hensikten var å følge opp 
temaet Bærekraft fra Topplederforumet, og identifisere for konkrete utfordringer og mulige 
samarbeidsprosjekter i tett samarbeid med kommune, næringsliv og akademia. Kommunen, 
næringsliv og NTNU vil se på muligheter for å etablere samarbeid på noen av områdene som 
ble diskutert. 
 
Viktige utfordringer og mulige samarbeidsområder som ble løftet frem var: 

- Morgendagens kompetanse 
o Fremtidens arbeidsplass – hvordan, hva og med hvem. Felles utfordringer for 

alle arbeidsgivere.   

- Grønn næringsutvikling 
o Utvikle en verktøykasse/metodikk for bærekraftig utvikling. 

 
- Åpen innovasjon 

o Utvikle nye forretningsmodeller for samarbeid offentlig – privat  
 

- Byutvikling 
o Skape det gode byliv sammen, grønn mobilitet, Fornebu som utslippsfritt 

område. 
- Mobilisering til endret adferd 

o Involvere Akademia-områder som har dette som fagfelt og forskningsområde. 
Definere innbyggereffekt 

 
 

4.3 Prosjekter med bred involvering av næringsliv 
 

4.3.1 El Fornebu  

«Helelektrisk klimavennlig mobilitet på Fornebu» heter konseptutredningen som er 
utarbeidet i et samarbeid mellom Bærum kommune, SmartCity Bærum, de største 
utbyggerne på Fornebu og et 30 talls bedrifter med kompetanse innen lavutslipps mobilitet. 
Asplan Viak utarbeidet rapport og klimagassanalyse basert på innspill fra workshops og 
innsikt fra deltakerne. 
 
Temaene for workshopene var: 

1. Mobilitetsløsninger og teknologi 
2. Område planlegging og fysisk tilrettelegging 
3. Energi og effekt 
4. Foreløpige resultater og diskusjon 

 
Prosjektet er støttet av Enova og hovedresultatene fra utredningen viser blant annet at: 

- Arbeidsreiser til og fra Fornebu forårsaker like stor utslipp som alle andre reiser til 
sammen. Derfor vil det være store utslippskutt å hente på at folk i økende grad bor 
nær der de arbeider.   

- Fornebubanen er en av de viktigste premissene som må ligge til grunn for 
klimavennlig mobilitet til og fra Fornebu 
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- Det blir trolig en miks av ulike transportløsninger som vil komplettere 
og delvis erstatte dagens løsninger. Det finnes svært mange 
tilgjengelige teknologiske løsninger som bidrar til klimavennlig mobilitet og det 
handler om at man må ta disse teknologiene i bruk.   

 
Mer om prosjektet kan du finne her. 
 

4.3.2 Mikromobilitet i Bærum 

Bærum kommune og Ruter har inngått samarbeid om å utvikle neste generasjons 
bysykkelløsning i Bærum. Det er et ønske om å utvikle dagens bysykkelløsning til også å 
inneholde elektriske sykler, elektriske sparkesykler og muligheter for lastesykler, som igjen 
samspiller med dagens tradisjonelle kollektivløsninger (buss, bane og tog). 
 
Gjennom workshop har bedrifter og eiendomsaktører bidratt med ønsker og behov som 
Ruter har benyttet til å utvikle en innovativ anskaffelse om Mikromobilitet. Leverandør av en 
ny mobilitetsløsninger vil være klar i Q1 i 2020, og næringsliv og eiendomsaktører inviteres 
til en ny workshop for å finne gode løsninger for implementering og iverksetting. 
 
 

4.4 Frokostmøte og fagseminarer 
 I 2019 har SmartCity Bærum arrangert flere frokostseminarer og fagseminarer med ulike 
temaer. Hensikten er å øke kunnskapsformidling og erfaringsutveksling, samtidig som gode 
prosjekter og erfaringer formidles. 
 
De fleste arrangementene er gjennomført i samarbeid med Bærum kommune og Bærum 
Næringsråd (BN). Temaer som ble løftet frem i 2019 var: 
 
Januar Bærumskonferansen - SmartCity Bærum - smarte løsninger og samarbeid 
Februar Rekruttere næringsliv til Sykle til jobben - frokostmøte 

April  Perspective on World Energy Outlook - samarbeid mellom Bærum 

kommune/Energy Valley vedr. invitasjon til næringslivet 

Mai   Miljøfyrtårnsertifisering – frokostmøte 

September Ny bysykkel i Bærum -  workshop om fremtidens mikromobilitet i Bærum 

November Fagseminar Bilpool – fremtidens mobilitet i Bærum 
Oktober  Fremtidens bysykkelløsning, samarbeid med Bærum Næringsråd og Bærum 

kommune 
November Erfaringer fra Badebussen på Fornebu, samarbeid med Acando, Obos, Ruter 

og Nobina. 
 

  

https://smartcitybaerum.net/2019/01/23/el-fornebu/
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4.5 Andre arrangementer 
 

Urban Future  
Conference (mai) 

Site Visit Fornebu 

 
Arendalsuka   
(august)  

 
- Eget frokostmøte i samarbeid med Innovasjon Norge og 

Smartbyene. Tema var byutvikling 
 
- Presentasjon av erfaringer fra Badebussen på Fornebu. 

Arrangør Statens vegvesen 
 
- Presentasjon av SmartCity Bærum og samarbeid. Arrangør 

Tekna og Standard Norge m.fl. 
 
- Bærum presenterte Sommerprosjekt i regi av Accenture og 

Telenor 
 

Nordic Edge 
(september)  

Deltok med egen stand sammen med Bærum kommune og 
Asplan Viak 

 
Næringslivsdagen 
(november) 
 

Viktigste næringslivsarrangement i Bærum, arrangeres av BN. 
SCB medarrangør i 2019 –tema Bærekraft 
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5 Strategi: Aktivt samarbeid med andre programmer, 

nettverk og organisasjoner  
 

Bærum kommune har utarbeidet flere strategier og handlingsplaner som krever nye arenaer 
innen utvikling og innovasjon. Klimastrategien, Eiendomsstrategien, Innovasjonsstrategien 
og Digitaliseringsstrategien er prioriterte områder i kommunen og vil prege utviklingen av 
kommune, innbyggere og næringsliv i årene fremover.   
 
For å videreutvikle vår felles arena for kompetanse og innovasjon er det viktig å samarbeide 
med andre arenaer og organisasjoner. En av hovedsamarbeidspartner vil være Bærum 
næringsråd, som har et stort nettverk av bedrifter i Bærum og Osloregionen.    
Futurebuilt og ZEN er andre viktige organisasjoner for utvikling og pilotering av 
innovasjonselementer innen mobilitet, energi og materialvalg.   
 
Bærum kommune er også medlem av en rekke forsknings- og utviklingsnettverk, blant annet 
Grønn Byggallianse, Smartbyene (kommunalt nettverk av smarte byer i Norge), i tillegg har 
Bærum inngått samarbeidsavtale med NTNU  
 
I 2019 har SmartCity Bærum samarbeidet spesielt med følgende programmer/nettverk. 
 

5.1 Smartbyene 
Et nettverk av rundt 15 byer i Norge som jobber med smarte løsninger.  Formålet med 

nettverket er å akselerere utviklingen av smarte byer gjennom innovasjon og 

næringsutvikling. Innovasjon Norge/KS ledet nettverket i 2019, der Stavanger, Kristiansand 

og Bærum har vært valgt som en mindre ledergruppe. 

 

Innovasjon og utvikling av bedre tjenester til innbyggerne 

og modeller for samarbeid mellom næringsliv er 

kjerneområder for arbeidet.  

 

Det er etablert flere arbeidsgrupper i dette nettverket, der 

Bærum kommune har ledelsen for Mobilitetsgruppen. 

Nordic Edge har hatt ansvaret for fasilitering av 

arbeidsgruppene.  

 

Medlemskap 

Informasjon om nettverket finnes på www.smartbyene.no  

 

5.2 Futurebuilt 
 

Bærum kommune er partner i det tiårige programmet FutureBuilt sammen med Oslo, Asker 

og Drammen. Bærum, v. Arthur Wøhni har hatt programledelsen siden 2015, og vil foreløpig 

lede programmet frem til 2020. I 2019 arrangerte Futurebuilt i samarbeid med 

Miljøhovedstadsåret i Oslo, den store internasjonale konferansen Global Urban Future. I 

tillegg har Futurebuilt startet opp et arbeid for å se på en utvidelse av programmet, både 

http://www.smartbyene.no/


 

Årsrapport 2019  11 
 

knyttet til en 10 års forlengelse og vurdere å utvide forbildeporteføljen til 

også å omfatte nabolag-/områdeprosjekter og infrastruktur. 

For å sikre koordinering knyttet til SmartCity Bærum har Unni Larsen vært den kommunal 

prosjektleder i perioden.  Prosjekter og aktiviteter i FutureBuiltprogrammet redegjøres i egen 

rapportering. www.futurebuilt.no  

I tillegg er det etablert en lokal styringsgruppe i Bærum kommune:  

 Jannike Hovland, Kommunalsjef (leder lokal styringsgruppen) 

 Alexander Hexenberg Dahl, bygningssjef (blir erstattet av by bygningssjef) 

 Terje Hansen, leder områdeutvikling  

 Kjell Seberg, reguleringssjef 

 Ellef Ruud. Lede plan og miljø 

 Petter N. Haug, Bærum kommune eiendom  

 Christian Strandenes, veisjef 

 Unni Larsen, SmartCity Bærum, prosjektleder 

 

5.2.1 Futurebuiltprosjekter i Bærum 

I 2019 var  følgende prosjekter under utvikling eler tatt med i Eikeli skole – 

avtalepartner er Akershus fylkeskommune (pågår) 

Oksenøya senter – avtalepartner er Bærum kommune (pågår) 

Elgfaret Bo- og behandlingssenter – avtalepartner Bærum kommune (pågår) 

Fornebu 9.4 – avtalepartner Obos (ikke vedtatt) 

Tårnet senter – avtale partner Bærum kommune (ikke vedtatt) 

 

 

5.3 ZEN – Zero Emission Neighbourhood 
 

ZEN er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av 

Norges Forskningsråd. Senteret skal bidra til å muliggjøre overgangen til 

lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null 

klimagassutslipp. Bærum kommune er en av partnerne fra 2018 og har 

inngått avtale om at Fornebu v. Oksenøya senter og Flytårnet senter skal 

inngå som piloter i forskningssenteret. 

Les mer på https://fmezen.no/fornebu-baerum/ 

 

 

5.4 Smart Mobility Suburbs 
Prosjektet «Smart Mobility Suburbs» (SMS) er et tverrfaglig prosjekt, som undersøker 
betingelsene for energi-smarte mobilitetsløsninger i forstadsområder, knyttet til endring av 
folks reisepraksiser og endringer i by- og regional planlegging. Prosjektet gjennomføres i 
perioden 2016-2021 og er finansiert av Norges forskningsråds program EnergiX. Prosjektet 
fokuserer på Osloregionen og særlig utviklingen av region-byene Sandvika, Ski og Lillestrøm. 

http://www.futurebuilt.no/
https://fmezen.no/fornebu-baerum/
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Disse stedene er utpekt som regionale byer i Samordnet areal- og 
transportstrategi for Osloregionen (vedtatt i 2016). 
 
Prosjektet ledes av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet 
i Oslo v. professor Per Gunnar Røe. Partnerne er By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus, og Transportøkonomisk institutt. Alle er tilknyttet CIENS 
forskningssenter for miljø og samfunn. 
 
I 2018 startet planleggingen for gjennomføre en El-sykkelstudie knyttet til prosjektet 
SmartBike. En Phd-student skal følge noen el-syklister over en 2-ukers periode for å se 
hvordan de opplever å være syklist i Bærum. Syklene utstyres med gps tilknyttet egen app i 
denne perioden. Resultatene vil presenteres i 2020. 
Les mer om prosjektet her. 
 

5.5 Standard Norge 
  

SmartCity Bærum er representert i Norges komite SN/K 548 for Bærekraftige lokalsamfunn. 
Annik Magerholm Fet (NTNU) leder komiteen, i tillegg har Carl Henrik Borchsenius, Norsk 
Eiendom og Unni Larsen deltatt. Standard Norge er representert ved Hilde Aarefjord. Les 
mer her: https://www.standard.no/standardisering/komiteer/sn/snk-548/ 
 

5.6 Include 
 

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi 
kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom 
inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og 
offentlig, privat og frivillig sektor. 

Include finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet 
samfunnsvitenskapelige Forskningssentre for Miljøvennlig Energi 
(FME Samfunn).  

 

 

 
 

  

https://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/sms/index.html
https://www.standard.no/standardisering/komiteer/sn/snk-548/
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/fme/
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/fme/
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6 Strategi: Sikre at Bærum velges som stedet for 

pilotering, utprøving og demonstrasjon av nye løsninger og 

teknologier  
 
Bedrifter, organisasjoner og til dels kommunen selv setter Bærum på kartet ved å etablere 
prosjekter som er i verdensklasse inne sitt område. Det er viktig å synliggjøre og 
kommunisere disse pilotene, og på den måten kan bidra til skalering og utvikling både 
kompetanse og grønn konkurransekraft.   
 
I 2019 har SmartCity Bærum vært involvert i følgende prosjekter:  

 

Prosjekt Om prosjektet Deltakere 

6.1 Elektriske 

sparkesykler på 
Fornebu 

1. Pilot – Rundt 100 elektriske 
sparkesykler var plassert rundt på 
Fornebu i samarbeid med utbyggere, 
bedrifter og velforening 

 
2. Lastesykler plassert hos Fornebu S for 

utlån til innbyggere  

Urban Sharing (eier) 
Bærum kommune 
Obos 
Aker 
Telenor 
Technopolis 
Ruter 
Fornebu S 
Velforeninger 

6.2 Klimadashboard Pilot for å samle inn og visualisere 
trafikkdata, energidata, parkeringsdata, 
vann- og luftdata mm. Prosjektet bidrar til 
å karlegge dagens status knyttet til 
Fornebu 2027-målet. 

Klimaklok (eier) 
 Telenor 
Webstep 
 

6.3 Digital guide på 

Fornebu 

Pilot – etablere ca. 20 PoI på knyttet til 
forbildeprosjekter, klimatiltak og 
kunstprosjekter på Fornebu. 

Klimaklok (eier) 
AIspot 
Bærum kommune 
(eiendom, kultur) 
Obos 
Oslofjord Varme 
Fornebu S 
Telenor 

6.4 Grønn 

varetransport - 

Sandvika 

Forprosjekt – vurdere mulige 
fremtidsrettede løsninger for utslippsfri 
varelevering i Sandvika 

Bærum kommune (eier) 
Andenæs 
Sandvika Storsenter 
Posten/Bring 

6.5 Verktøykasse for 

klimaklokt 
næringsliv 

Forprosjekt – utvikle en verktøykasse for 
klimakloke bedrifter i Bærum 

Bærum Næringsråd 
(eier) 
Asplan Viak 
Norconsult 

6.6 Sommerstudenter i 

samarbeid med 
Accenture og 

Telenor 

1. Smarte bygg 
2. Sensorer og kvalitet på 

sykkelveinett 

Accenture 
Telenor 
Bærum kommune 
(eiendom, teknisk) 
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6.7 SmartBike  12 el-sykler til utlån til bedrifter i Bærum. 
Telenor har blant annet vært en stor 
samarbeidspartner dette året. Kommunen 
drifter ordningen. 

Bærum kommune (eier) 
Klimaklok 

6.8 Iflink 

 

IFlink er et forskningsprosjekt som skal 

teste ut «real-time» luftkvalitetsdata fra 
ulike luftkvalitetssensorer som finnes på 

markedet. Prosjektet skal pågå fra 2018 til 
2021. 

En av utfordringene som skal testes ut i 
prosjektet er at det fortsatt er en del 

usikkerhet knyttet til datakvaliteten til de 
billige sensorene. IFlink-prosjektet skal 

gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten 
på flere lokale steder, og samtidig sikre 

god kvalitet på måleresultatene. 

 

Oslo kommune 

(prosjekteier), Norsk 
Institutt for 

Luftforskning, NILU 
(prosjektleder), Bergen, 

Bærum, Drammen, og 
Kristiansand kommune, 

Telenor, Telia, OsloMet, 
og Vicotee. 

 

6.9 El Fornebu  

 

Konseptutredning – Helelektrisk 
klimavennlig mobilitet på Fornebu. 
Utredning ser på hvordan et klimavennlig 
mobilitssystem kan se ut på Fornebu og 
har utarbeidet et klimagassregnskap for 
hele området. Prosjektet er en del av 
Fornebu 2027. 

Bærum kommune (eier) 
De største utbyggerne 
på Fornebu 
Et 30 talls bedrifter 
innen infrastruktur, 
fremtidens mobilitet og 
deleløsninger 

6.10 Ny 

mobilitetsløsning i 
Bærum 

 

Ny og utvidet bysykkel i Bærum. Ruter 
ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt 
der bysykkesystem/mikromobilitet knyttes 
sammen med kollektivtransport. 

Ruter (eier) 
Bærum kommune 
(teknisk) 
Bærum Næringsråd 
Store bedrifter og 
eiendomsaktører i 
Bærum 


