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Visjon 

Visjonen for SmartCity Bærum er ”Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid”. Denne 

visjonen bærer i seg en erkjennelse av at dagens miljø- og klimautfordringer må møtes 

gjennom et konstruktivt offentlig/privat samarbeid, for å utvikle framtidens løsninger og 

skape et marked for smarte løsninger. En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil 

være grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter, som bidrar til å skape et godt marked 

for «grønne» løsninger og redusere energibruk og klimagassutslipp.  

 

  



 
 
 
 
 
 

3 
 

 

Samarbeid i Bærum mellom næringslivet og kommunen 
 

 SmartCity Bærum er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet i Bærum. Målet er å 

redusere energibruk og klimagassutslipp gjennom felles prosjekter og samarbeid. 

Hovedideen er å begrense klimautslipp gjennom å utvikle ny teknologi, rutiner og 

organisatoriske grep for å få på plass "grønne" løsninger, og samtidig fremme mer 

miljøvennlig næringsutvikling med god lønnsomhet. 

Med smarte løsninger menes løsninger som: 

Samarbeid Utnytter kompetanse og bidrar til bedre kommunikasjon på tvers av 
bransjer i næringslivet og med offentlig sektor 

Miljø Reduserer energibruk og klimagassutslipp 
Attraktivitet Motiverer til en atferdsendring hos innbyggere og til smarte 

investeringer for næringslivet 
Realiserbar Er konkrete og gjennomførbare i løpet av de neste fem årene 
Teknologi Benytter tilgjengelig og smart teknologi og infrastruktur 
Effektivitet Bidrar til effektivisering av eksisterende ressurser 

 

  

  Foto: Bente Skåret 
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Organisering og rapportering 
 

Programkontoret samlokaliseres med Bærum Næringsråd og det er utarbeidet avtale mellom 

Bærum kommune og Bærum næringsråd om leie av lokaler. SmartCity Bærum benytter seg 

av regnskapsførsel, revisor, datatjenester, kontortjenester og andre administrative tjenester 

som Bærum Næringsråd eller deres samarbeidspartnere tilbyr. 

Bærum kommune har ansvaret for programmets daglige ledelse, og eventuell annen 

medvirkning av ikke-økonomisk art (”tilrettelegging”) som måtte vise seg nødvendig for å få 

programmet til å fungere etter hensikten. 

Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk orienteres årlig om prosjektets aktiviteter og 

fremdrift. 

Styret ble stiftet 31. mai 2012 og består følgende representanter som er valgt for 2 år.  

Styrets leder: 

Arthur Wøhni, Bærum kommune  

 

Medlemmer 

Ane Mjaaseth, Bærum Næringsråd 

Bjørn Holm, Entra 

Amund Ringdal, Microsoft 

Nils Øveraas, Accenture 

 

Vararepresentanter med møte- og talerett 

Roar Fundingsrud, IBM (vara) 

Anders Nohre-Walldèn, Asplan Viak (vara) 

 

Observatør med møte- og talerett 

Øyvind Aarvig, Framtidens byer (observatør) 

 

Daglig ledelse/programkontor (ikke valgt) 

Unni Larsen, SmartCity Bærum 
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Samarbeidspartnere  
 

Medlemmene i SmartCity er viktige bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til et 

energi- og klimaeffektiv samfunn. Medlemmer pr. desember 2012. 

 

Framtidens byer og Vestregionen er viktige arenaer for erfaringsutveksling og 

kommunikasjon. 

Deltakere: 

Entra Eiendom  

Microsoft  

Bærum Næringsråd 

Bærum kommune 

Framtidens byer 

Accenture  

IBM  

Asplan Viak  

Move About  

Virke 

NHO Oslo og Akershus 

Norconsult  

Hafslund  

Fornebu Utvikling  

Enfo  

Statoil  

IT Fornebu  

Telenor 

Cisco 

KLP Eiendom 
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Finansiering 
 

Bærum kommune og Framtidens byer har stått for finansieringen av programmet i 

etableringsfasen. Fra 2013 vil kommunen stå for grunnfinansieringen av programmet, 

herunder lønnskostnader, husleie og daglig ledelse. 

 

Smart City Bærum er et prosjektdrevet initiativ og skal videre finansieres gjennom  

medlemskontingent og prosjektavgifter, i tillegg til en kommunal grunnfinansiering.   

Prosjektene skal i størst mulig grad være selvfinansiert, eller være støtteberettiget gjennom 

nasjonale finansieringsordninger som Enova, Transnova, Innovasjon Norge etc. 

 

I 2012 har Accenture, Microsoft, Norconsult og Move About bidratt med pro bono-arbeid. 

Drift av programkontor 

 

Inntekter   

Bærum kommune   

- Miljø 1 138 000  

- næring 220 000  

Framtidens byer 500 000  

Medlemsinntekter  0  

SUM 1 858 000  

 

Utgifter   

Personalkostnader 718 000  

Driftskostnader 646 749  

Konsulentbistand 280 251  

Seminar/møter 213 000  

SUM 1 858 000  
 

Prosjektregnskaper – kostnader til organisasjonens formål 

Prosjekter Egeninnsats/pro bono Offentlig støtte, herunder 
kommunen/annen 
finansiering 

SmartWorking 520 495 0 

Den Smarte Reisende   

Elbil-pool 200 000 0 

Markedsplass for 
energieffektivisering 

100 000  

RenovasjonsApp 2 026 453 500 553 

SUM 2 846 948 500 553 
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Aktiviteter 2012 
 

1. Etablering av program  

Programmet SmartCity Bærum ble formelt etablert 31. mai som en ideell forening og med 

eget styre. Programmet består av et programkontor med daglig leder og samarbeider med 

rundt 20 medlemsbedrifter som har kompetanse og ressurser som er relevant for SmartCity 

Bærum.  

Programkontoret er samlokalisert med Bærum Næringsråd, og vil fra nyttår 2013 være 

tilknyttet samme regnskaps- og revisjonsfirmaer som Bærum Næringsråd. Samlokalisering 

og tett samarbeid bidrar til god dialog, nyttige diskusjoner og til å forsterke et privat offentlig 

samarbeid. Erfaringene så langt viser at næringslivet er svært interessert og tar vel i mot et 

slikt initiativ fra kommunen.   

2. Drift av programkontoret 

SCB har i perioden etter etablering, utarbeidet et strategi- og måldokument og utviklet 

styringsverktøy for programmet.  Smart City Bærum har også arbeidet tett med kommunens 

kommunikasjonsavdeling i utvikling av en kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan 

for prosjekter.  SCB inngår i regjeringens miljøprogram «Framtidens byer» som også har 

bidratt med finansiering av for programmet   

 

3. Etablering av prosjekter 

I programmet er det rundt 10 prosjekter og prosjektideer som det arbeides med både fra 

kommunens og næringslivets side. Det legges opp til at prosjektene skal være realiserbare 

innen 5 år og i størst mulig grad selvfinansiert. Prosjektene er i hovedsak knyttet til området 

bygg og transport. Der dette er relevant koordineres prosjektene mellom Futurebuilt og 

SmartCity Bærum.  
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Prosjekter  

SmartWorking 

o Prosjektet skal arbeide for å dele, utvikle og spre kunnskap om 

fremtidsrettede og smarte arbeidsplasser og hvordan teknologi kan brukes for 

å jobbe smartere, raskere og bedre. Energi- og klimamål: Redusert bruk av 

fossilt drivstoff. Prosjekteier: Microsoft. Prosjektdeltakere: Accenture, Bærum 

Næringsråd, Fornebubanken og Bærum kommune. 

- Den Smarte Reisende 

o Prosjektet skal gi reisende personlige reiseanbefalinger om raskeste og 

enkleste reisevei f.eks. på smartelefon eller GPS-baserte løsninger for biler 

(Smart Cars). Verktøyet skal gi både sanntidsinformasjon og prognoser for 

trafikkutviklingen. Energi- og klimamål: Reduksjon bruk av fossilt drivstoff. 

Prosjekteier: IBM.  

- RenovasjonsAPP 

o Bærum kommune og Accenture har utviklet en renovasjonsapp for Bærums 

innbyggere. Applikasjonen som er tilpasset ulike smarttelefoner inneholder 

blant annet informasjon om returpunkter i kommunen, påminnelse om 

hentetider for plast og papir, status for køproblematikk på ISI og 

sorteringstips. Prosjekteier: Bærum kommune/Accenture.  

- Elbil-pool 

o Prosjektet skal vurdere hvordan elbil-pooler kan kombineres med 

kollektivtransport for å redusere privat kjøring og øke andelen 

kollektivreisende. Prosjekteier: Ikke avklart 

- Markedsplass for energieffektivisering 

o Energieffektiviseringspotensialet er stort i eksisterende bygningsmasse. 

SmartCity Bærum skal bidra til å utløse dette potensialet ved å etablere en 

felles markedsplass for aktører innen byggenæringen og finansnæringen. 

Prosjektet skal arbeide med å finne grønne finansieringsløsninger, bruk av nye 

forretningsmodeller og teknologi. Prosjekteier: Ikke avklart. 

- Smart Energinett 

o Prosjektet vil prøve ut fremtidens løsninger knyttet til smarte energimålere, 

tiltak for energieffektivisering, smart grid, intelligente bygg, plusshus. Det 

arbeides med å konkretisere et prosjekt der man ønsker å kartlegge et 

pilotområde i Bærum for etablering av smarte målere. Prosjektdeltakere: 

Hafslund. 
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- Smarte bygg 

o Prosjektet skal bidra til å realisere energipotensialet i eksisterende bygg og 

nye bygg. Gjennom smart planlegging og prosjektering kan bygg utformes 

med moderne teknologi som optimaliserer energibruken. Prosjektet skal bidra 

til økt kunnskap om smarte løsninger gjennom konkrete pilotprosjekter 

 

- Raskere saksbehandling 

o Kommunen ønsker å prioritere byggeprosjekter med høy miljøgevinst 

gjennom raskere og smidigere saksbehandling. Prosjekteier: Bærum 

kommune. Prosjektdeltaker: Futurebuilt 

 

- Powerhouse 

o Powerhousealliansen ønsker å rehabilitere et kontorbygg fra 1980-tallet på 

Kjørbo i Sandvika til å produsere mer energi enn det bruker. Prosjektet 

vurderes å inngå i Futurebuilt. Prosjekteier: Entra Eiendom. Prosjektdeltakere: 

Snøhætta, Skanska, Hydro og Zero. Leietaker er Asplan Viak. 

- Hamang 

o Utvikling av nytt bolig- og næringsområde i Sandvika der det vurderes å 

benyttes miljøklassifiseringsverktøyet Breeam Community. Prosjektet inngår i 

Futurebuilts satsning på områdeprosjekter. Området vil utvikles etter at 

dagens E16-trasè legges i tunnel fra ca. 2017. Erfaringer fra prosjektene i 

SmartCity Bærum kan benyttes i utviklingen av området. 
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Arrangementer 
 

Det har vært arrangert flere arrangementer i regi av SmartCity Bærum og i samarbeid med 

Bærum Næringsråd. Arrangementene har samlet mange deltakere og viser at engasjementet 

og interessen er stor både for temaene som er presentert, og programmet generelt. 

Mai 2012  

- Frokostmøte i regi av Bærum Næringsråd i prosjektet SmartWorking. Rundt 80 

deltakere. 

- Intern kick-off for programmet – Kommunens markering sammen med utviklerne av 

SmartCity Bærum 

- Stiftelsesmøte for SmartCity Bærum 

Juni 2012 

- Deltakelse på internasjonale konferanse om SmartCities i Amsterdam, der ordføreren 

presenterte SmartCity Bærum. 

September 2012 

- Lunsjmøte i prosjektet SmartWorking. Et samarbeid mellom Bærum Næringsråd, 

Accenture, Viju og SmartCity Bærum. Rundt 60 deltakere. 

November 2012 

- SmartCity Bærums årskonferanse. Presentasjon av programmet og prosjektene. 

Rundt 120 deltakere. 

  

Foto: Bente Skåret 
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SmartCity i Bærum i media 
 

Det er utarbeidet en Kommunikasjonsstrategi for programmet, og det skal lages 

kommunikasjonsplaner for hvert enkelt prosjekt. 

Programmet samarbeider tett med kommunens informasjonsavdelingen og har vært 

presentert ved flere anledninger i kommunens egen avis Bæringen. Lokalavisen Budstikka 

har ved flere anledninger hatt artikler om programmet og prosjektene. Størst oppslag i 2012 

var Budstikkas dobbeltside med presentasjon av programmet og prosjektene, der 

SmartWorking prosjektet ble spesielt trukket frem. 

NRK Østlandssendingen Radio har hatt ett innslag om SmartWorking. 

 

Budstikka 26. november 2012 
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Samarbeidsprinsipper for SmartCity Bærum  
 

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.  SmartCity Bærum skal i utgangspunktet være 
et åpent program, hvor deling av kompetanse og erfaringer skal gi grobunn for  

 å ta i bruk utprøvde løsninger som har dokumentert positiv klima-/miljøeffekt 
 innovasjon som leder til nye, realiserbare løsninger med forventet positive 

effekter 
 å skape merverdi gjennom gjensidig tilpasning for å stimulere til gode løsninger 
 etablering av markedsmekanismer som stimulerer til  

klima-/miljøsatsing 
 å forene krefter for å påvirke andre aktører (stat, fylke, andre offentlige etater, 

organisasjoner, …) til å velge, og få på plass, miljø-/klimavennlige 
rammebetingelser og infrastruktur.  

 å sikre leverandørnøytralitet 
 

Programmet skal være leverandørnøytralt og være en arena for å fremme ulike teknologier 
og løsninger. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


