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En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil være 

grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter,  

og som bidrar til å skape et godt marked for «grønne» 

løsninger og redusere energibruk og klimagassutslipp.  
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Innledning 

Smart City Bærum ble etablert juni 2012. 2013 har derfor vært det første ordinære driftsåret.  Jeg 
opplever at SCB nå er godt etablert lokalt. Vi har fått en god tilstrømming av nye medlemmer. Vi 

begynner også etterhvert å bli kjent nasjonalt. Det er en god del henvendelser og interesse fra andre 

byer i Norge, men også internasjonalt. 
  

Det er også gledelig å se at medlemsbedriftene også profilerer SCB i flere tilfeller. Spesielt Asplan Viak 
og Møller Bil Asker og Bærum har profilert oss ved flere anledninger. 

  

SCB har enten selv eller i samarbeid med andre satt viktige miljøsaker på agendaen. Nevner her 
Miljøklassifisering av bygninger og områder, energieffektivisering, Smarte city fokus i toppmøte i 

Framtidens Byer. Powerhouse har fått mange oppslag i både dags og fagpresse og var et viktig 
innslag, sammen med MoveAbout på FutureBuilt konferansen i Sandvika juni 2013. Microsoft holdt 

innlegg på Zerokonferansen med tittelen "Jobb Smartere- hvordan teknologien kan redusere utslipp". 
  

Både Bærums ordfører og daglig leder har også profilert SCB i media, på konferanser og møter. 

  
Styrets viktigste oppgave i 2013 har vært å bringe aktører sammen for å få til innovative prosjekter. 

Det ligger i innovasjonenes natur at det tar tid å modne og utvikle prosjektideer.  Det er et bærende 
prinsipp at prosjekter innenfor SCB skal ha en "prosjekteier" dvs at en av medlemsorganisasjonen er 

ildsjel og har en store egeninteresse av at prosjektet lykkes. Merverdien Smart City kan bidra med er å 

koble ildsjeler opp mot andre miljøer som kan styrke prosjektideen. Lengere bak i årsrapporten er de 
viktigste prosjektene omtalt. Noen er godt i gang, andre er under utforming. Selvsagt vil vi også 

oppleve at prosjekter ikke lykkes eller ikke kan sjøsettes.  
  

Smart City Bærum er en del av Bærum kommunes bidrag til Miljøverndepartementets program 
"Framtidens byer". Dette programmet går ut 2014. Det er blitt lagt merke til at SCB er et av ikke altfor 

mange vellykkede forsøk på samarbeidet mellom næringsliv og det offentlige. Det er derfor naturlig at 

vi spiller inn Smart City konseptet som et godt grunnlag for evt. programmer som skal kunne 
videreføre arbeidet med samarbeid for i felleskap å kunne løse klimautfordringene vi står overfor i 

årene som kommer  

 

 

 

Arthur Wøhni 

 

Styreleder 
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Om SmartCity Bærum 
 

Programmet SmartCity Bærum er et partnerskap mellom Bærum kommune og næringslivet i 

kommunen. Programmet er først og fremst prosjektorientert og skal vise lønnsomme miljøvennlige 

løsninger. For å sikre god kontakt og nærhet til næringslivet er SmartCity Bærums kontor er 

samlokalisert med Bærum Næringsråd.   

 

Endringer i styrets sammensetning 

Det har vært flere endringer i styrets sammensetning i i 2013. Endringene skyldes at flere 

styremedlemmer har gått over til nye stillinger i andre selskaper/organisasjoner.  

Vi vil samtidig takke de forhenværende styrerepresentantene for samarbeidet og viktige bidrag til 

SmartCity Bærum. 

Endringer i styre i 2013: 

 Accenture (styremedlem):  

Nils Øveraas er blitt Generalsekretær i Den Norske Turistforening og erstattes av Frode 

Hvattum, leder for Accentures nordiske Sustainability Services. 

   

 Entra (styremedlem): 

Bjørn Holm er blitt Direktør utvikling i Norwegian Property. Holm ble erstattet av Carl 

Henrik Borchsenius. 

Borchsenius er etter dette blitt politisk rådgiver i Norsk Eiendom og erstattes av Dag Christer 

Øverland , Eiendomsutvikler i Entra. 

 

 Microsoft (styremedlem): 

Amund Drønen Ringdal er blitt Statssekretær for Fiskeridepartementet. Ringdal er erstattet 

av Kjetil Brun, Samfunnskontakt i Microsoft.  

 

 IBM (varamedlem): 

Roar Fundingsrud avsluttet sitt engasjement i IBM og er blitt erstattet av  

Lars Hovind, Salesdirector i IBM.  
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Styret i SmartCity Bærum fra 31.12.2013 

 

 

Styrets leder: 

Arthur Wøhni, Bærum kommune  

 

Medlemmer 

Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum Næringsråd 

Frode Hvattum, Accenture  

Dag Christer Øverland, Entra  

Kjetil Brun, Microsoft  

 

Vararepresentanter med møte- og talerett 

Anders Nohre-Walldèn, Asplan Viak  

Lars Hovin, IBM  

Observatør med møte- og talerett 

Anne Beate Tangen, Framtidens byer 

 

Daglig ledelse/programkontor 

Unni Larsen, SmartCity Bærum 
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Deltakelse fra næringslivet i Bærum 
 

 

Medlemmene i SmartCity er bedrifter og 

organisasjoner som ønsker å bidra til et 

energi- og klimaeffektiv samfunn.  

 

SmartCity Bærum skal være prosjektorientert, 

og vi ønsker at prosjekter kan gjennomføres i 

regi av en eller flere av våre medlemmer.   

 

SmartCity Bærum har pr. desember 2013 26 

medlemmer. 

 

 

 

Erfaringer viser at det er 

gjennom samarbeid mellom 

bedrifter at nye og innovative 

løsninger skapes. 
 

 

 

Nye medlemmer i 2013 er Ruter, Møller Bil,  

DNV Kema og Thon Hotel Oslofjord 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

  



 
 
 

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum  10 
 

Nasjonale og regionale samarbeidspartnere 
 

SmartCity Bærum har en viktig rolle ved å påvirke andre aktører (stat, fylke, andre offentlige etater, 

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

Det er også viktig at resultater og erfaringer gjøres kjent. Samarbeid med andre organisasjoner er 

derfor svært viktig og noen av samarbeidspartnerne er:  

 

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 

største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og 

gjøre byene bedre å bo i. 

 

Vestregionen er et politisk og administrativt samarbeid 

mellom16 kommuner i Akershus, Buskerud og Vestfold 

fylkeskommune. Samarbeidet har satsningsområder innen 

areal og transport, helse og regional utvikling. 

 

FutureBuilt er et partnerskap 

mellom Oslo, Bærum,  Asker, Drammen 

kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for 

Byggkvalitet, Transnova og Norske arkitekters landsforbund.  

 

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk 

og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og 

klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk 

støtte og rådgivning. 

 

Norwegian Green Building Council arbeider for at norske 

bygg skal få en høy miljøstandard gjennom bruk av 

miljøsertifisering, fortrinnsvis BREEAM i Norge.  

 

 

Electric Mobility Norway er en klynge av bedrifter som 

samarbeider og griper forretningsmulig-hetene i elbilmarkedet. 

Sammen utvikler, tester og kommersialiserer vi produkter som 

gjør det mye bedre å kjøre elbil. 

 

 

 

 

 

  

http://www.sak.oslo.kommune.no/
https://www.baerum.kommune.no/
http://www.asker.kommune.no/
http://www.drammen.kommune.no/
http://www.drammen.kommune.no/
http://husbanken.no/
http://www.enova.no/
http://www.byggalliansen.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd.html?id=504
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd.html?id=504
http://www.dibk.no/
http://www.dibk.no/
http://www.transnova.no/
http://www.arkitektur.no/


 

Finansiering 
 

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

medlemskontingent og prosjektavgifter. Bærum kommune bidrar med grunnfinansieringen 

av programmet, herunder lønnskostnader, husleie og daglig ledelse. 

 

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

nasjonale finansieringsordninger som Enova, Transnova, Innovasjon Norge etc. 

 

Medlemmene i SmartCity Bærum bidrar i høy grad med egeninnsats og pro bono. I 2013 har 

følgende bedrifter bidratt med pro bono arbeid: Accenture, Microsoft, Norconsult, Asplan 

Viak. 
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Hovedmålet er å redusere energibruk og klimagassutslipp
 

Programmet SmartCity Bærum er etablert for å skape prosjekter som skal bidra til å redusere 

energibruk og klimagassutslipp innen bygg og transport. 

Prosjektene i SmartCity Bærum inneholder også flere dimensjoner og vi legger spesielt vekt på å: 

 

- Redusere energibruk og klimagassutslipp 

o Øke bruken av fornybar energi 
o Utvikle ny og ta i bruk eksisterende informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

(IKT) 

o Fremme miljøvennlig by- og næringsutvikling med god lønnsomhet ved å ta i bruk 
nye løsninger og tilgjengelig teknologi 

 

- Utvikle smarte løsninger (innovasjon) 

o Skape god lønnsomhet gjennom å utvikle teknologi, rutiner og organisatoriske 

grep for partnerne i SmartCity 
o Fremme miljøvennlig by- og næringsutvikling med god lønnsomhet ved å ta i bruk 

nye løsninger og tilgjengelig teknologi 

o Legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i bransjene 
o Fremme miljøvennlig og attraktive produkter og tjenester 

 

- Fremme offentlig/privat samarbeid 

o Bygge kunnskap og bidra til et positivt omdømme for partnere i SmartCity Bærum 

o Etablere sterke koblinger mellom miljøutfordringer og næringsutvikling i 
kommunen 

o Øke antall pilotprosjekter 
o Økt innovasjon på tvers av selskap, industri og sektorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BYGG TRANSPORT 
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Visjoner for bygg 
 

• Utviklere og produkt- og tjenesteleverandører har kompetanse på energieffektivisering og 

smarte løsninger ved planlegging, bygging og drifting av bygg i Bærum 

• Eiere og leietakere av bygg i Bærum, er opplyste og motiverte for gjennomføring av 

energieffektivisering i sine bygg 

• Bærum kommune tilrettelegger for planlegging, bygging og drifting av smarte og energieffektive 

bygg 

• Det er i Bærum etablert nasjonalt anerkjente pilotprosjekter innen smart grid (smart energinett) 

og smarte bygg 

  



 

 

Prosjekt: Markedsplass for energieffektivisering 
 

SmartCity Bærum utvikler i samarbeid med Andenæs Eiendom, 

Norconsult, HR Prosjekt, DNB Bank og Enova en modell for å utløse det 

store energipotensialet som finnes i dagens eksisterende næringsbygg 
i Bærum. 

Norconsult har flere eksempler på at energieffektivisering av næringsbygg både er 

svært lønnsomt og kan gjennomføres med enkle tiltak, men likevel gjennomfører få 
gårdeiere tiltak.  

I dette prosjektet knytter vi sammen helhetlig energikompetanse og gjennomføringskompetanse med 

eier- og finansielle interesser. Målet er å utvikle en modell sammen med HR Prosjekt, som skal gjøre 
det enkelt for byggeiere å igangsette og gjennomføre energieffektivisering i egen bygningsmasse.  

Prosjektet skal også identifisere barrierer og muligheter i Enovas nye støttesystem for eksisterende 
næringsbygg.  

Andenæs Eiendom er en relativt stor aktør innen eiendomsmarkedet og er opptatt av 

energieffektivisering i sin egen bygningsmasse. Vi vil gjennomføre en pilot i ett av deres næringsbygg 
på Kjørbo i Sandvika. Bygget representere et typisk kontorbygg, med både nye og gamle tekniske 

installasjoner og med flere leietakere i samme bygg. 

Energismarte næringsbygg er fremtidsrettede og attraktive bygg hevder Enova på sine hjemmesider. 

Vi ønsker å finne ut hvordan næringsbygg kan bli energismarte på en lønnsom og smart måte. 

Oppstart: November 2013 

Ferdigstillelse: Juni 2014  

BYGG 
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Prosjekt: Hamang 

Hamang er et område i tilknytning til Sandvika. I forbindelse 

med at E16 skal legges i tunnel, blir store arealer frigjort. 
Kommunen ønsker en miljø- og klimavennlig utvikling, og at 

området fremstår som et nasjonalt og internasjonalt 

forbildeprosjekt.  

Det planlegges å transformere og utvikle området til boliger 

kombinert med næring.  
Prosjektet vil være et pilotprosjekt i Futurebuilt, og Bærum kommune v/områdeutvikling ønsker å 
prøve ut miljøklassifisering med programmet: BREEAM – Community. 

Utviklingen skal spesielt bidra med å invitere næringsliv og innbyggere i dialog om utviklingen. 

SmartCity Bærum bidrar inn både knyttet til energibruk og transport. Løsninger som spesielt kan være 
aktuelt på området er smart grid/infrastruktur, energibruk i bygg, smarte målere, bilpoolordning, 

tilrettelegging for miljøvennlige biler, parkering. Det er et mål å bruke erfaringer i andre SmartCity – 

prosjekter inn i utviklingsarbeidet på Hamang. 

Oppstart: 2013 

Ferdigstillelse: 2017 

 

BYGG TRANSPORT 

http://ngbc.no/
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Prosjekt: Smart grid 
 

Både Entra Eiendom og KLP Eiendom har valgt å bruke solceller for å 

produsere strøm til belysning etc. i sine pilotbygg i Bærum. Dette gir 

byggeierne en unik erfaring og kompetanse på slike anlegg. 

Bærum kommune har et solfangeranlegg som produserer varmt vann på 

Storøya grendesenter, og har etter hvert bygd opp kompetanse på drift av denne 

typen anlegg. 

SmartCity Bærum og Grønn Byggallianse er i gang med å se på muligheten for å etablere et felles 

prosjekt for å se på muligheter og barriere for bruk av smartgrid i næringsbygg. Prosjektet skal 

knyttes mot Fornebu og andre relevante områder i Bærum. 

Oppstart:2013 

Ferdigstillelse: 2014 

 

 

 

  

BYGG 
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Visjoner for Transport 
 

• Kommunen og næringslivet er i front når det gjelder å øke kompetansen på og 

benytte eksisterende IKT for å redusere transportbehovet 

• Kommunen, næringslivet og innbyggere i Bærum har enkel og tilgjengelig 

informasjon som motiverer til valg av den smarteste løsningen for en reise (vare– 

og persontransport) 

• Kommunen og næringslivet motiverer individer til å skifte fra bilbruk til 

miljøvennlig transport gjennom innovative og smarte transportløsninger  
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Prosjekter: Bilpool Fornebu  
I oktober 2013 åpnet en ny elbilpool og hurtigladestasjon på Statoil-

stasjonen på Fornebu. Fra før finnes det en bilpoolordning hos IT 
Fornebu. 

Fornebu har i dag stor tetthet av elbil-bilister og samtidig mange som reiser 

kollektivt til og fra arbeid. Bilpool er et virkemiddel for å redusere behov for egne 
biler i arbeidstiden, og elbiler som et ledd i å redusere klimagassutslipp.  

Kommunen tilrettelegger for miljøvennlig næringsutvikling – Bærum 

kommune har gjennom dispensasjoner i byggesak/regulering tilrettelagt for at 
Statoil Fuel & Retail og MoveAbout får tilgang til nødvendige arealer til bilpool og hurtiglager.   

Unikt Samarbeidskonsept – Elbilpool-firmaet MoveAbout og Statoil Fuel & Retail inngått samarbeid 
om elbilpool konsept i tilknytning til på Fornebu. Dette samarbeidet er det første i Norge, og muligens 

internasjonalt. Bilpoolen er tilgjengelig for de nærmere 15000 ansatte på Fornebu, og kan benyttes på 
dagtid til arbeidsreiser eller på kveldstid til innbyggerne på Fornebu og Snarøya. 

Nye drivstoffalternativer/energileverandør – Statoil Fuel & Retail er i gang med å etablere 

Fornebu sin første hurtiglader, som skal kunne betjene de fleste typer elbiler inkl. Tesla– og vi ser at 

bensinstasjonene nå går fra å bare levere bensin og diesel nå også å konkurrere om å bli 
energileverandører. 

Oppstart: vår 2013 

Ferdigstilt: høst 2013 

Foto: Michael Eimstad 

TRANSPORT 
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Prosjekt: Sykkelpool på Fornebu  
 

Etablering av en sykkelpool eller bysykkelordning på Fornebu 

kommer etter initiativ fra KLP Eiendom som bygger Fornebu Senter. 

Det skal bli verdens mest miljøvennlige kjøpesenter – med Breeam-

sertifikatet «Outstanding». KLP Eiendom ønsker å stimulere til bruk 

av og tilrettelegge for miljøvennlige transportalternativer på alle sine 

eiendommer.  

Bærum kommune og næringslivet har jobbet med å få til bysykkelordning på Fornebu tidligere (2008-

2010), men det strandet som følge av at reklameplassering ikke var mulig på Fornebu og en ordning 

uten reklame ble for dyr. 

Kommunen prøver på nytt i samarbeid med organisasjonen Smart City Bærum. Bærum kommune 

påtar seg å ha en pådriver og prosjektledelsesfunksjon sammen med Smart City Bærum. I tillegg 

deltar IT Fornebu, Telenor, Accenture, Ruter, Aker Solutions, Aspelin Ramm, Choice hotels og Scandic. 

Oppstart: Vår 2013 

Ferdigstillelse: Høst 2014 

  

TRANSPORT 
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Prosjekt: Fremtidsrettet gateparkering i Sandvika 
 

Hvordan bør gateparkering i norske byer reguleres i lys av miljøhensyn, 

trafikkforhold og ønsket sentrumsutvikling? Det er utfordringer som de 

fleste større norske byer har vanskeligheter med å finne gode nok 

løsninger på.  

 

Dette prosjektet vil bidra til å samle relevant kunnskap for å iverksette tiltak for å 

redusere de samlede utslippene fra vegtransport, hvor parkeringspolitikk er et av 

flere temaer. Framtidsrettet organisering av parkeringstilbudet kan være et effektivt virkemiddel for å 

regulere biltrafikken og bidra til balansert tilgjengelighet til hele byområdet. 

 

To problemstillinger som peker seg ut som særlig aktuelle og relevante hva gjelder gateparkering er;  

a) Regulering av kapasitet og pris som restriksjoner i alminnelig kort-tids gateparkering med 

tanke på sentrumsutvikling og trafikale hensyn 

b) EL-bilens plass og prioritet på gateplan  

 

Bærum kommune arbeidet med en større gjennomgang av sin parkeringspolitikk, og dette prosjektet 

vil gi verdifull erfaring til utvikling av fremtidens parkering.   

 

Prosjektet ledes av Virke, og prosjektgruppen består av Bærum kommune, Skedsmo kommune og 

Oslo kommune (observatør). Asplan Viak er innleid rådgiver. Prosjektet støttes av Framtidens byer.  

 

Oppstart: Høst 2013 

Ferdigstillelse: Vår 2014 (forprosjekt) 

  

TRANSPORT 
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Prosjekter: Bærum kommune - Smart kommune 
 

Bærum kommune har flere områder og prosjekter som bidrar til mer 

effektiv energibruk og redusert utslipp av klimagasser. 

 

Prioritert saksbehandling 

Kommunen ønsker å prioritere byggeprosjekter med høy miljøgevinst gjennom 

prioritert og smidigere saksbehandling. Prosjekter som har inngått her er spesielt 

Powerhouse og Elbilpool på Fornebu. 

Hurtiglader for alle typer elbiler 

Bærum kommune har jobbet tett med Akershus Fylkeskommunen og Fortum med støtte fra 

Transnova og Nissan. Alle elbiler som har mulighet for hurtiglading kan benytte anlegget. Tesla nytter 

pr i da en annen standard, men vil om kort tid selge et adapter som kan nytte Chademo ladere. 

 

Kommunale kjøretøy 

Kommunen har en tydelig strategi på å anskaffe og bruke mer miljøvennlige biler. Kommunen har nå 

6 elbiler og 8 biogassbiler som er i daglig drift. I tillegg arbeider kommunen nå med å se på 

miljøvennlige billøsninger for vaktmestertjenesten i kommunen. 

 

 

TRANSPORT 
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Arrangementer i regi av SmartCity 
 

Det har vært arrangert flere arrangementer i samarbeid mellom SmartCity Bærum og andre aktører. 

Arrangementene har samlet mange deltakere og viser at engasjementet og interessen er stor både for 

temaene som er presentert.  

Miljøklassifisering av bygninger og områder– Samarbeid med NGBC  

Seminaret ble arrangert i Rådhuset i Bærum, og samlet rundt 90 deltakere. Målgruppen var byggeiere 

og rådgivere. Temaet var Breeam Community, som kommunen i ettertid har valgt teste ut i 

planprosessen på området Hamang. Les mer om NGBC og BREEAM på http://ngbc.no/ 

Energieffektivisering i eksisterende bygg – Samarbeid med Enova 

Seminaret var knyttet til Enovas lansering av sitt nye støtteprogram for næringsbygg. Seminaret ble 

holdt på Radisson Sas på Fornebu og samlet rundt 80 deltakere.  Norconsult presenterte sitt 

energieffektiviseringsprosjekt som viser at enkle energieffektiviserings tiltak er svært lønnsomme. Les 

mer om Enova og Norconsult sitt prosjekt på http://www.enova.no 

SmartCities i Framtidens byer – Samarbeid med Framtidens byer og IKT Norge 

SmartCity Bærum og IKT Norge utarbeidet program for to av delsesjonene på Framtidens byers årlige 

politiske toppmøte. Temaene for sesjonene var Smart Samarbeid og Smarte Muligheter – de ligger i 

dagen. I tillegg ble SmartCity Bærum invitert til å holde innlegg under avslutningssesjonen med tema 

«Opp å stå på egne ben». Les rapporten fra toppmøtet på http://www.framtidensbyer.no 

  

Foto: Mario Torres 

http://ngbc.no/
http://www.enova.no/innsikt/historier/forbildebygg/kontorbygg/norconsult-hovedkontor/677/1640/
http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Toppmote_2013/FerdigRapport_lavoppl.pdf
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Arrangementer med SmartCity Bærums prosjekter  
 

Det har også vært stor interesse for SmartCity Bærum og vi er blitt invitert til å holde innlegg på en 

rekke konferanser. Noen av de viktigste arrangementene som vi har deltatt på er: 

Futurebuiltkonferansen 2013 

Futurebuiltkonferansen samler rundt 500 deltakere, og ble i år arrangert i Sandvika. 

Powerhouse hold spennende og gode innlegg om utbyggingen på Kjørbo. Det ble også 

arrangert en befaring til byggeplassen. 

MoveAbout presenterte sin elbilpool-løsning med tittelen Zero hassel –Zero emission 

 

ZERO-konferansen 2013 

Zero konferansen samler nærmere 1000 deltakere, og var i år lokalisert i Oslo. 

Microsoft fikk anledning til å presentere konseptet SmartWorking med tittelen «Jobb Smartere – 

hvordan teknologi kan redusere utslipp».  

Andre konferanser 

SmartCity Bærum har også vært presentert på ulike konferansen og arenaer, blant annet i den 

Nordiske konferansen «Samarbeidests konst» i Umeå, Parkeringskonferansen 2013, 

Fjernvarmedagene 2013, LCA i Offentlig anskaffelser. I tillegg nevnes SmartCity i konferanser der 

kommunen deltar og som har relevans innen transport, miljø, energi etc. mfl. 
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SmartCity i Bærum i media 
 

Prosjekter innen transport har skapt størst oppmerksomhet i både lokal og nasjonal presse i 2013. 

NRK Morgennytt (TV) og Østlandssendingen (radio) hadde et innslag om elbilpool-ordningen på 

Fornebu. SmartCity Bærum, MoveAbout og Statoil Fuel & Retail ble intervjuet.  

Medlemsbladet til Tekna hadde et 10-siders oppslag om fremtidens transportløsninger der blant annet 

SmartCity Bærum ble presentert. 

Budstikka har hatt flere kommentarer, ledere og artikler som omhandler SmartCity Bærum. I tillegg 

har flere politikere omtalt SmartCity Bærum i leserinnlegg etc. Artikler knyttet til elferge har fått 

største oppslag. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 
 
 

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum  28 
 

Piloter i Bærum 
 

Flere av medlemmene i SmartCity Bærum har egne pilotprosjekter som også bidrar til å sette Bærum 

på både på Norges- og verdenskartet. SmartCity Bærum ønsker å dra nytte av og formidle 

erfaringene fra prosjektene. 

Powerhouse 

Plusshus er et bygg som gjennom driftsfasen genererer mer energi enn det som ble brukt til 

produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Dermed går bygget fra å være en 

del av energiproblemet, til å bli en del av energiløsningen.  

Ved å optimalisere og kombinere kjent teknologi på nye måter, kan et ordinært kontorbygg fra 1980-

talletpå Kjørbo i Sandvika produsere mer energi enn det bruker. Det er første gang et bygg blir 
rehabilitert på en slik måte, og metoden kan enkelt overføres til andre kontorbygg. 

Powerhousealliansen består av Entra i samarbeid med Snøhætta, Hydro, Skanska, Asplan Viak og Zero 

bygger et plusshus på Kjørbo i Sandvika.   

Les mer på www.powerhouse.no 

Verdens mest miljøvennlig kjøpesenter – KLP Eiendom 

Fornebu S er det første kjøpesenter i verden som har mottatt 

sertifikat for Design og Prosjekteringsfasen med høyeste 

miljøklassifisering "Outstanding" i BREEAM-systemet. Byggets 

CO2-avtrykk vil være 40 prosent lavere enn et nytt 

referansebygg. Energiforbruket vil bli ca 60 prosent lavere enn 

forskriftskrav og på taket til Fornebu S vil en solcellepark på ca 

2000 kvadratmeter bidra med miljøvennlig energi. For KLP 

Eiendom som har fokus på langsiktig eierskap betyr 

miljøklassifiseringen også lavere drift- og 

vedlikeholdskostnader. 

Les mer på http://www.fornebu-s.no 

Halverte energiforbruket uten å rehabilitere utvendig - Norconsult 

Norconsult AS gjennomførte i 2010 omfattende energieffektiviseringstiltak på sitt eksisterende 

hovedkontor i Sandvika fra 1993. Målsettingen var å redusere energibruken med 30 prosent. To år 

etter at prosjektet formelt ble avsluttet, viser imidlertid grafene at en realistisk målsetting er å nesten 

halvere energiforbruket.  

De største besparelsene er oppnådd gjennom ny styring av ventilasjonsanlegg, utskifting av all 

belysningen og nye kjølesystemer i kontorbygget med to garasjeplan og seks etasjer som huser ca 

650 ansatte. Energiresultatet er oppnådd med minimale bygningsmessige tiltak, faktisk uten noen 

form tiltak på yttervegger, tak eller vinduer. Les mer om prosjekter på www.enova.no 

  

http://www.powerhouse.no/
http://www.fornebu-s.no/no/forsideartikler/F%C3%B8rst+i+verden%21.9UFRjI3S.ips
http://www.enova.no/
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Medlemmer i SmartCity Bærum 
 

Accenture 

Asplan Viak AS 

Bærum kommune 

Bærum Næringsråd 

Cisco Norway AS 

Det Norske Veritas KEMA 

Enfo Energy AS 

Entra Eiendom AS 

Fornebu Utvikling AS 

Franzefoss AS 

Hafslund Nett AS 

Hovedorganisasjonen Virke 

IBM 

KLP Eiendom AS 

Microsoft Norge AS 

Move About AS 

Møller Bil Asker og Bærum 

NHO Oslo og Akershus 

Norconsult AS 

OfficeTeam AS 

Ruter AS 

Statoil 

Technopolis IT Fornebu 

Telenor 

Thon Hotels AS 

 

 


