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INNHOLD:
VÅRE MÅL

STYRETS LEDER

VÅRE PROSJEKTER:

• European Cycling Challenge

• Integrerte transportløsninger

• Regulering av gateparkering

• Urbanisering

• Hamang – ny bydel i Sandvika

• Energieffektivisering

• Sykkelpool på Fornebu

MEDLEMMER I SMARCITY BÆRUM
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MELLOM KOMMUNEN OG NÆRINGSLIVET  

I BÆRUM. MÅLET ER Å REDUSERE 

ENERGIBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP 

GJENNOM FELLES PROSJEKTER 

OG SAMARBEID.

SMARTCITY 
BÆRUM 

ER ET 
PARTNERSKAP  

Rapporten kan i sin helhet leses på  
www.smartcitybaerum.no



Redusere energibruk og klimagassutslipp

•  Øke bruken av fornybar energi
• Utvikle ny og ta i bruk eksisterende informa-
 sjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
• Fremme miljøvennlig by- og næringsutvikling 

med god lønnsomhet ved å ta i bruk nye  
løsninger og tilgjengelig teknologi

Utvikle smarte løsninger (innovasjon)

• Skape god lønnsomhet gjennom å utvikle  
teknologi, rutiner og organisatoriske grep 

 for partnerne i SmartCity
• Fremme miljøvennlig by- og næringsutvikling 

med god lønnsomhet ved å ta i bruk nye  
løsninger og tilgjengelig teknologi

• Legge til rette for kunnskapsdeling og  
erfaringsutveksling i bransjene

• Fremme miljøvennlig og attraktive produkter  
og tjenester

Fremme offentlig/privat samarbeid

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

• Etablere sterke koblinger mellom miljø-
 utfordringer og næringsutvikling i kommunen
• Øke antall pilotprosjekter
• Økt innovasjon på tvers av selskap, 
 industri og sektorer
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REDUSERE 
energibruk og klimautslipp innen bygg 

og transport

UTVIKLE 
smarte løsninger som gir miljømessige gevinster

FREMME 
lønnsom og miljøvennlig næringsutvikling 

gjennom offentlig/privat samarbeid

Å REDUSERE 
KLIMAGASSUTSLIPP
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Smart City Bærum ble etablert juni 
2012. 2014 har derfor vært det andre 
ordinære driftsåret. Jeg opplever at 
SCB nå er godt etablert både lokalt 
og regionalt. Medlemsantallet er 
stabilt, der de fleste medlemmene 
er involvert i ulike prosjekter. Vi 
begynner også etterhvert å bli kjent 
nasjonalt. Det er en god del henven-
delser og interesse fra andre byer i 
Norge, men også fra andre land som 
Sverige,  Canada og Kina.
 SCB har enten selv eller i 
samarbeid med andre satt viktige 
miljøsaker på agendaen. Prosjektene 
har i 2014 i har fokusert på hvordan 
transportutfordringer kan løses, 
hvordan energieffektiviserings takten 
kan økes og hvordan tradisjonell 
arealplanlegging kan bruke erfa-
ringer fra nye forretningsmodeller 
og ny teknologi som for eksempel 
bilpoolordninger og solcelleanlegg. 
 Transnova har støttet prosjek-
tet Integrerte transportløsninger på 
Fornebu, som er et viktig prosjekt 
lokalt på Fornebu, men også et viktig 

samarbeidsprosjekt med Asker og 
Oslo. Vi har etablert samarbeid med 
forskningsmiljøer som Sintef, Uio og 
NTNU, og har samarbeidet tett med 
viktige aktører innen byggenæringen, 
som ByggReisedeg, Grønn Bygg-
allianse, Norwegian Green Building. 
SmartCity Bærum har også etablert 
et godt samarbeid med Enova som 
er en viktig del av virkemiddelappa-
ratet for energieffektivisering i bygg.
Både Bærums ordfører og daglig 
leder har også profilert SCB i media, 
på konferanser og møter. 
 Styrets viktigste oppgave i 2014 
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 prosjekt-
ideer.  Det er et bærende prinsipp at 
prosjekter innenfor SCB skal ha en 
“prosjekteier” dvs at en av medlems-
organisasjonen 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 års-
rapporten 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 var en del 
av Bærum kommunes bidrag til 
Miljøverndepartementets program 
“Framtidens byer”. Dette programmet 
gikk 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 over-
for i årene som kommer  

ARTHUR WØHNI
Styreleder

STYRETS LEDER   
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ARTHUR WØHNI
Bærum kommune (styreleder)

ANE MJAASETH
Bærum Næringsråd

DAG CHRISTER 
Øverland, Entra

LARS ANGELL-JØRGENSEN
Accenture

KRISTINE BEITLAND
Microsoft

ANDERS NOHRE-WALLDÈN
Asplan Viak (vara)

LARS HOVIND
IBM (vara)

ANNE B. TANGEN
Framtidens byer (observatør)

UNNI LARSEN
Daglig ledelse/programkontor



Konkurransen var et samarbeid  
mellom 32 byer rundt om i Europa, 
der Bærum og Oslo deltok fra Norge. 
Til sammen i Europa ble det  
registrert 17.056 syklister i konkur-
ransen.

Konkurransen gjennomført i perioden  
1.-31. mai i samarbeid med sports-
app’en Endomondo. Alle deltakerne 
registrerte sin sykkeltur i appen eller 
på websiden. Fra Bærum deltok det 
92 syklister, og vinneren av konkur-
ransen hadde syklet nærmere  
860 km. Konkurransen ble i hoved-
sak annonsert gjennom kommunens 
Facebookside, LinkedIn og Twitter.

Dataene som ble registrert hos 
Endomondo, har SmartCity Bærum 
i etterkant av konkurransen benyttet 
til å utarbeidet et kart over hvilke 
sykkelruter som deltakerne i Bærum 
har syklet. Dette kartet kan igjen 
benyttes av kommunen som innspill 
til vurdering av eksisterende og nye 
sykkelruter.

C Y C L I N G  C H A L L E N G E
SMART CITY BÆRUM

BÆRUM KOMMUNE OG SMARTCITY BÆRUM 

DELTOK I DEN EUROPEISKE SYKKELKONKURRANSEN 

EUROPEAN CYCLING CHALLENGE I MAI 2014. 

EUROPEAN 
CYCLING 
CHALLENGE
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INTEGRERTE 
TRANSPORTLØSNINGER

Trafikken til og fra Fornebu har de siste årene økt i takt med 

antall arbeidsplasser og beboere på området.  Med omlag 

20 000 ansatte på Fornebu har kapasiteten på veiene 

nådd bristepunktet i rushtidene, noe som har ført til 

en økning i antall dager med svært langsom trafikk. 

I påvente av T-bane, som kommer tidligst i 2021, 

har dette prosjektet sett på tiltak som kan 

bidra til å redusere bilbruk og rushtrafikk 

til og fra Fornebu frem mot 2020.  

Prosjektet har blitt gjennomført 

med finansiering og støtte fra  

Transnova og Bærum kommune. 

Prosjektet er gjennomført av 

Accenture.

GJENNOMFØRING
Omlag 8 500 ansatte i Accenture, 
Aker Solutions, Broadnet, EVRY, HP, 
Statoil og Telenor har deltatt i en 
spørreundersøkelse der målet var 
å forstå hvilke tiltak som de ansatte 
etterspør for å sikre en bedre trafikk-
avvikling. Prosjektet mottok svar fra 
ca. 3500 respondenter, noe som  
kan betraktes som et representativt  
bilde av hele populasjonen av ar-
beidstakere på Fornebu.  

På bakgrunn av resultatet fra 
spørreundersøkelsen har prosjektet 
identifisert seks satsningsområder 
som kan bidra til bedre trafikkflyt og 
mindre CO 2 -utslipp: 

1. Flere bussreisende

2. Utvidet båttilbud

3. Flere togreisende

4. Flere mosjonister

5. Tilrettelegging for samkjøring

6. Utjevning av rushtidstopper

De seks satsningsområdene legger 
alle opp til at færre kjører egen bil 
alene til og fra Fornebu i rushtiden. 
Satsningsområdene vil få størst 
effekt hvis det i tillegg legges til rette 
for at to sentrale støtteelementer 
raskt kommer på plass. Det første 
støtteelementet omhandler mer 
koordinert informasjonsdeling om 
reisealternativer for ansatte på tvers 

av bedriftene. Det andre elementet 
går ut på å sikre at ansatte får enkel 
tilgang til fleksible transportløsninger 
ved et umiddelbart eller uforutsett 
behov for bil på arbeidsplassen. 
 
Per satsningsområde har prosjektet 
identifisert sentrale tiltak som kan 
bidra til bedre trafikkflyt og redusert 
CO2-utslipp. 

KARTLEGGE OG DETALJERE
• Intervjuer med bedrifter.

• Intervjuer med interessenter og løsningsleverandører.

• Analyse av funn i spørreundersøkelse.

• Skissere tiltak som kan bidra til forbedret trafikkflyt på Fornebu.

EVALUERE OG PRIORITERE 
•  Bedrifter og interessenter evaluerer funn og anbefalinger.

•  Bedrifter og interessenter går sammen og prioriterer tiltak.

•  Tiltakseiere defineres.

REALISERE
• Tiltak realiseres og følges opp av tiltakseiere.

SATNINGSOMRÅDER

1. Flere bussreisende

2. Utvidet båttilbud

3. Flere togreisende

4. Flere mosjonister

5. Tilrettelegging for samkjøring

6. Utjevning av rushtidstopper

Koordinert informasjon
og bevisstgjøring

i

Fleksible 
transportløsninger

Bedre trafikkflyt

Redusert CO2-utslipp

Økt samlet effekt 

av de seks satningsområdene

TILRETTELEGGE  
samarbeid mellom bedrifter på Fornebu 

for effektiv gjennomføring av tiltak.

KARTLEGGE 
drivere og barrierer for ulike tiltak som kan 

redusere biltrafikk og motivere for alternative 

transport og kommunikasjonsformer.

FOKUS
TYDELIGGJØRE 

transportsituasjon og behov  

for ansatte og beboere på Fornebu.

Fornebu

SIDE 10

BIDRA TIL 
at Fornebu blir et foregangseksempel for smarte 

og miljøvennlige transportløsninger.



Bærum kommune har vedtatt ny 
parkeringspolicy i 2014. I tillegg 
planlegger kommunen viktige 
omlegginger av parkeringstilbudet 
i Sandvika. Målet med prosjektet 
er å se på hvordan kommunens 
parkeringsplasser kan utnyttes mer 
optimalt gjennom bruk av tilgjengelig 
teknologi og sensorer, både knyttet 
til parkeringskapasitet og variasjon av 
priser. Hvilke tiltak vil sikre en tilstrek-
kelig parkeringskapasitet og samtidig 
unngå letekjøring er viktige problem-
stillinger som ønskes løst gjennom 
bruk av tilgjengelig teknologi.  

Hovedorganisasjonen Virke  
mener det er viktig å utvikle en god 
forståelse av parkeringstilbudets 
betydning for økonomisk aktivi-
tet, trafikkavvikling, miljøhensyn, 
kollektivbruk og sentrumsutvikling. 
Virke engasjerte derfor Asplan Viak 
for å utrede hvordan en fremtids-
rettet regulering av gateparkering 
kan finne sted. Rapporten tar opp 
problemstillinger knyttet til hvordan 
man kan organisere det offentlige 
parkeringstilbudet slik at det frem-

mer sentrumsutvikling og samtidig 
underbygge andre sentrale mål som 
trafikkavvikling og miljøhensyn.
Det ble  opprettet en prosjektgruppe 
for oppgaven, med følgende med-

lemmer: 

MORTEN SANDBERG
Hovedorganisasjonen Virke / leder

TORE LEITE 
Kommunal og Moderniserings-
departementet  

JON ARNE KVIST 
Skedsmo Parkering AS 

MORTEN ESTENSMO 
Bærum Kommune 

STEIN BATALDEN 
Bærum kommune 

MIGUEL PAULOS 
Bærum kommune 

UNNI LARSEN 
Smart City Bærum 

GEIR HJELLE
Oslo kommune  

HELGE JENSSEN 
Oslo kommune

Prosjektet er finansiert av Miljøvern-
departementet i programmet  
“Framtidens byer”. I sin behandling 
av søknaden, la Miljøverndeparte-
mentet vekt på at prosjektet kunne 
bidra til informasjon om to sentrale 
utfordringer som er særlig aktuelle 
for sentrumsutvikling: 

•   Regulering av kapasitet-  og pris 
som restriksjoner i alminnelig  
korttids gateparkering med  
relevans for sentrumsutvikling  
og trafikale hensyn  

•   El-bilens plass og prioritet på 
gateplan 

Hovedvekten av arbeidet med
rapporten er knyttet til regulering 
av kapasitet- og pris som 
restriksjoner ved gate-
parkering med referanse 
til “San Fransisco-
modellen”.

REGULERING  
AV GATEPARKERING

FREMTIDSRETTET REGULERING AV GATEPARKERING 

SIDE 12



• Intern transport i bysentra

• Urbane energiløsninger

• Helhetlig kultur-, næring- og   

 serviceutvikling 

Bærum har påtatt seg å lede samar-
beidet og har knyttet dette arbeidet 
opp mot Smart City Bærum.  Sandvika,  
Ski og Lillestrøm har alle bystatus og 
utfordringer knyttet til vekst og alle  
tre er viktige kollektivknutepunkter. 
En målsetting er at de tre byene  
utvikler seg til miljøvennlige og 
fullverdige byer i randsonen til hoved-
staden; med gode og varierte tilbud 
innen bolig, arbeid, handel, kultur og

fritid. I tillegg vil prosjektet fokusere
på miljøvennlig interntransport,  
teknologi og tjenester som bidrar til 
klimavennlig energiforbruk.

Ved å delta i internasjonalt regional-

politisk samarbeid kan Norge 

fremme samarbeid og erfaringsut-

veksling med regioner og land i 

Europa for å videreutvikle norsk 

regionalpolitikk og fremme  

næringsutvikling.  

Akershus Fylkeskommune har bidratt 
med finansiering av prosjektet.

URBANISERING

Bærum, Ski og Skedsmo er alle nabokommuner til Oslo og har felles ut-

fordringer knyttet til å utvikle levende og komplette byer tett på storbyen. 

Kommunene Bærum, Ski og Skedsmo har som mål å etablere et felles 

EU-prosjekt som har hvor det overordnede temaet er urbanisering.

FOKUSOMRÅDER

SIDE 14 SIDE 15



HAMANG 
– NY BYDEL I SANDVIKA

Hamang er et flott område tett 

til Sandvika stasjon. Dagens E 16 

går tvers igjennom området, men 

denne skal nå legges i tunnel og 

det betyr at Hamang står ovenfor 

store endringer de nærmeste årene.  

Bærum kommune har ambisjoner 

om å utvikle Hamang til et attraktivt 

bolig- og næringsområde. 

Områdeprosjektet er et Futurebuilt-
prosjekt som innebærer at utviklingen 
av området skal bidra til å redusere 
klimagassutslipp med 50 %. 

Kommunen har en viktig rolle som 
tilrettelegger for å redusere transport 
og energibehov og gjøre det lettere 
å leve miljøvennlig. Dette må gjøres 
gjennom innovasjon og næringsut-
vikling.

Kommunen har blant annet tatt i bruk 
miljøklassifiseringssystemet Breeam 
Community, og det er gjennomført 
egne workshops innen energibruk i 
bygg og transportutfordringer.  

Erfaringer fra SmartCity Bærum  
prosjekter og medlemmene som 
brukes og ønskes brukt i prosjektet er 
blant annet knyttet til:

SIDE 16

• Bilpool og sykkelpool

• Elektrisk transport og infrastruktur

• Andre pilotbygg/solceller   

 – Powerhouse og KLPs nye kjøpesenter

• Integrerte transportløsninger 
 – 10 største bedrifter på Fornebu

• Fremtidsrettet parkering
 – belysning etc.



ENERGI-
EFFEKTIVISERING 

SmartCity Bærum har i samarbeid 

med Norconsult, Andenæs 

Eiendom, HR Prosjekt, DNB Bank har 

sett på muligheten for å utvikle en 

modell for å utløse det store energi-

potensialet som finnes i dagens 

eksisterende næringsbygg i Bærum. 

Prosjektet er gjennomført i sam-

arbeid med Enova. 

 
Norconsult har flere eksempler på at 
energieffektivisering av næringsbygg 
både er svært lønnsomt og kan 
gjennomføres med enkle tiltak, men 
likevel er det få gårdeiere som 

gjennomfører tiltak. Hittil i prosjektet 
har vi knyttet sammen helhetlig 
energikompetanse (Norconsult) og 
gjennomføringskompetanse (HR 
Prosjekt)  med eier- og finansielle 
interesser (Andenæs og DNB Bank).  
 
Målet med prosjektet er å utvikle en 
modell  som skal gjøre det enkelt  
for byggeiere å igangsette og  
gjennomføre energieffektivisering i 
egen bygningsmasse.  Dette basert 
på eksisterende praksis som f.eks 
grønne leieavtaler, støtteordninger 
fra Enova og bruk av teknologi.
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SYKKELPOOL 
PÅ FORNEBU / LYSAKER 

Området Lysaker – Fornebu omfatter 

nærmere 40.000 arbeidsplasser 

med høy transportaktivitet hele 

døgnet til og fra kollektivknutepunk-

tet Lysaker. 

I tillegg er Fornebus attraktive park- 
og rekreasjonsområder et populært 
reisemål for ansatte og innbyggere 
på Fornebu. Landskapet er flatt og 
godt tilrettelagt for sykling, og en 
mulighet til å ha en lett tilgjengelig 
sykkel vil være et kjærkomment 
tilbud. 

I utviklingen av Fornebu, fra Lysaker 
til Snarøya, er det en målsetning i 
kommunedelplanen at området skal 
bli et «Utstillingsvindu for moderne 
miljøtenkning». Dette gjenspeiles 
gjennom dagen utbyggere som har 

utviklet flere nasjonale (og internas-
jonale?) forbildeprosjektet med høy 
fokus på energi og klimagevinster.

På grunn av offentlige reguleringer/
bestemmelser er det ikke mulig 
å etablere en reklamefinansiert by-
sykkelordning på Fornebu tilsvarende
den som er etablert i Oslo.  Bærum 
kommune og SmartCity Bærum har 
derfor gjennomført en dialogkon-
feranse med leverandører innen 
sykklpoolløsninger for å finne andre 
attraktive og moderne løsninger 
som kan finansieres uten tradisjonell 
reklame. Dialogkonferansen er 

gjennomført i samarbeid med NHO’s 
Leverandørutviklingsprogram. 
Prosjektet er et samarbeid mellom 
flere av de største bedriftene på 
Fornebu. 
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