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1 Organisering
1.1 Styret i SmartCity Bærum
Styret pr. 31.12 2018 besto av:
-

Arthur Wøhni, Bærum kommune (styreleder)
Kristine Beitland, Microsoft
Kai H. Eidissen, Accenture
Ane Marie Haug Mjaaseth, Bærum Næringsråd
Dag Christer Øverland, Entra
Lars Hovind, IBM
Bente Haukland Næss, Asplan Viak
Vigleik Stusdal, Kommunal og moderniseringsdepartementet (observatør)
Unni Larsen, Daglig leder

1.2 Medlemmer
Medlemmer Medlemsmassen er relativt stabil. Det er ikke arbeidet aktivt med å innhente nye
medlemmer. Medlemsantallet er var på rundt 30 i slutten av 2018.
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2 Ny strategi for SmartCity Bærum
Året 2018 har vært preget av arbeidet med ny strategi, fra å være prosjektdrevet til å bli en
mer prosessorientert organisasjon. I tillegg skal SmartCity Bærum ha et større fokus på
samarbeid med akademia.
Bærum kommune og samfunnet for øvrig er i en endring, der utfordringer knyttet til
globalisering, urbanisering og digitalisering diskuteres. Klimautfordringen er gjennom
Parisavtalen satt på dagsorden og teknologiutviklingen går i et stadig raskere tempo. I disse
utfordringene ligger det også store muligheter, som åpner opp for nye samarbeidsformer og
for å ta i bruk teknologi og data på nye måter som kan bidra til en bærekraftig by- og
samfunnsutvikling.
Kommunens har de siste årene tatt inn over seg disse store utviklingstrendene og har
utarbeidet overordne strategier innen digitalisering, innovasjon, eiendom, anskaffelse og
klima. Alle disse strategiene peker tydelig på at kommunen skal være en endringsaktør
gjennom involvering, pilotprosjekter og informasjon.
Kommunen skal inviterer til samarbeid om utvikling av nye løsninger, engasjere og vise frem
konkrete handlingsalternativer. Et viktig punkt er også at kommunen ønsker å legge til rette
for at næringslivet kan skape nye forretningsidéer med klimavennlige løsninger og mulighet
til å teste disse i kommunen.
Med bakgrunn i megatrender og kommunens overordnede føringer har SmartCity Bærum
landet på følgende et nytt motto, mål og strategier.

2.1 Motto: «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.

2.2

Hovedmål:

SmartCity Bærum skal være en arena for grønn konkurransekraft som skal bidra til:
 Økt kunnskap om nye teknologier og løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet
 Etablering av demonstrasjons-, utprøving- og pilotprosjekter i kommunen
 Å skape gode rammebetingelser og ta i bruk mulighetsrommet for næringsutvikling
gjennom en offentlig og privat partnermodell
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2.3

Strategi 2020

Strategien beskriver hvordan hovedmålet skal oppnås i perioden frem til 2020.

2.3.1 Strategi 1: Aktivt samarbeid med andre programmer, nettverk og
organisasjoner
Bærum kommune har utarbeidet flere strategier og handlingsplaner som krever 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.

2.3.2 Strategi 2: Trekke næringslivet i Bærum inn som en viktig
sparringspartner
Det er i næringslivs- og forskningsmiljøene at de nye teknologiene og tjenestene
utvikles. Det er derfor viktig at det knyttes ett tett partnerskap mellom kommunen,
akademia og de store virksomhetene i Bærum og Osloregionen gjennom å bidra til å
etablere et topplederforum og et nettverksforum. Hensikten er at virksomhetene, sammen
med kommunen utvikler og benytter mulighetsrommet knyttet til innovative partnerskap,
etablerer forutsigbare rammebetingelser og tilrettelegge for utvikling av grønn
konkurransekraft.

2.3.3

Strategi 3: 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.
For å løfte frem både private og offentlige initiativer har kommune en viktig rolle som
pådriver og tilrettelegger. Hovedfokus i denne perioden skal være knyttet til hvordan ny
teknologi, innovasjon og pilotering kan bidra til utvikling av lavutslippssamfunnet innen:
-By- og områdeutvikling (Fornebu)
-Grønn næringsutvikling
-Tjenesteutvikling – offentlig og privat
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3 Prosjekter 2018
3.1 Badebussen – autonom busstjeneste på Fornebu
Obos satte i gang en pilot med to selvkjørende busser på Fornebu sommeren 2018. Piloten
varte fra midten av juni til ut august. Samarbeidspartnere var Acando, Ruter og Bærum
kommune/SmartCity Bærum. Nobina er operatør av bussen, som ble levert av EasyMile.
Fornebu egner seg spesielt bra som demonstrasjonsområde, og Badebussen var den første
piloten som ble gjennomført i Norge på offentlig vei og uten spesielle avgrensinger.
Hensikten med piloten er å lære hvordan selvkjørende busser fungerer, og hvordan disse
kan være med å utvikle byområder i tillegg til at Obos og samarbeidspartnerne ønsker å
være i forkant av den teknologiske utviklingen innen mobilitet.
Ruter gjennomførte en spørreundersøkelse blant innbyggerne på Fornebu, før og etter
piloten. Resultatet viser i all hovedsak at innbyggerne satte stor pris på bussen, men at det
er noen utfordringer knyttet til evt. en fremtid med sjåførløse transportmidler.
Bærum kommune erfarte også at det kreves andre krav til drift og vedlikehold av veibane og
veikant. Et eksempel er at det kreves økt vedlikehold av kantgress/ugress i kanten av
veibanen med dagens sensorteknologi på bussen. En annen utfordring som ble avdekket er
at bussen var programmert til å kjøre etter samme koordinatorer og rute, noe som medførte
at det ble tydelige hjulspor etter at bussene hadde kjørt i samme spor hele sommeren.
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3.2 Ruter Bedrift
Ruter og SmartCity Bærum ønsker å teste ut en ny app for kombinert
mobilitet for arbeidsreiser. Appen vil inneholde reisemidler som kollektiv, bysykkel, taxi og
parkering.
SmartCity Bærum- partnerne Acando, Norconsult, OBOS og Accenture deltar I
pilotprosjektet.
Piloten skal teste ut hvordan ulike former for reisealternativ i kombinasjon (kombinert
mobilitet) kan brukes i folks arbeidshverdag, gjennom en ny
app.
I appen kan pilotkunden velge mellom ulike reiseformer, som
kollektivtransport, bysykkel og taxi. Appen vil også kunne
foreslå raskeste fremkomstmiddel basert pilotkundens
møtekalender.
Kvitteringer og informasjon om gjennomførte arbeidsreiser vil
lagres i appen. Slik kan brukeren enkelt få en samlet oversikt
over reisene sine, og overføre utleggene til bedriftens
reiseregningssystem.
Pilotbedriften kan med denne appen oppfordre sine ansatte til
å reise mer miljøvennlig i arbeidssammenheng med gange,
sykkel og kollektivtransport.
Det er Ruter som utvikler selve appen, mens SmartCity Bærum
bidrar med å koble på pilotbedrifter og å gjennomføre piloten.
Prosjektet er knyttet til STOR-prosjektet i regi av Statens
vegvesen, Oslo bymiljøetat og Ruter.

3.3 Sommerstudenter Klimadashboard
Accenture og Telenor inviterte
Bærum kommune/SmartCity
Bærum til å legge frem en
utfordring/tema som kommunen
ønsket løse med hjelp fra
sommerstudenter fra NTNU og
NHH.
Prosjektets mål var å hjelpe
Bærum kommune å bli en
klimaklok kommune gjennom å:
-

Kartlegge kommunens eget
behov for oppdatert
informasjon om luftkvalitet
og utslipp
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-

Finne nye måter Bærum kan informere sine innbyggere om effekten
av egne handlinger på

Resultatet fra sommerprosjektet ble presentert på Arendalsuka, og besto av et forslag av
fem konsepter:
-

Data og visualisering (klimadashboard)
App med reisevaner
Hjem-jobb-hjem
El-bysykkel
Blomst for luftkvalitet

Kommune har allerede tatt tak i to av konseptene, og har igangsatt et eget prosjekt på
Klimadashboard, og elsykler tas med i utvikling av konkurransegrunnlag for ny
bysykkelordning i Bærum. I tillegg vil kommunens forskningsprosjekt innen luftkvalitet, Iflink,
ivareta en del av luftkvalitetsaspektene.

3.4 Sommerstudenter Sollihøgda plussby
Cowi inviterte også SmartCity Bærum til å delta i deres sommerstudent-prosjekt Cowi Try.
Hensikten i dette prosjektet var at i løpet av sommeren skulle 25 studenter bruke nærmere
1500 timer til å utvikle innovative, miljøvennlige og teknologiske transportløsninger for
fremtidens byer.
Cowi etablerte et nordisk innovasjonsteam med studenter fra COWI Try, i samarbeid med
grunneiere, eiendomsutviklere, teknologiselskaper og lokale myndigheter for å utvikle
konsepter og mulige løsninger for høyteknologiske og miljøvennlige mobilitetsløsninger
mellom Sollihøgda plussby og Sandvika i Bærum. Noen av spørsmålene som ble stilt var: Blir
det selvkjørende elektriske busser? Kan Norden få sin første hyperloop? Eller vil Elon Musk få
realisert sin drøm på norsk jord?
Resultatene fra sommerprosjektet kan leses her.
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3.5 El Fornebu
Bærum kommune og SmartCity Bærum skal igangsatte en konseptutredning
om «Helelektrisk klimavennlig mobilitet på Fornebu». Gjennom fire workshops skal prosjektet
belyse ulike temaer, muligheter og barriere for hvordan Fornebu innen 2027 skal være
etablert som et nullutslippsområde. Asplan Viak skal lage konseptutredningen og en
klimagassanalyse.
Samarbeidspartnere: Bærum kommune, Oslo kommune, Asker kommune, Ruter, Statens
Vegvesen, Akershus FK, Teleplan Eiendom, OBOS, Selvaag, Hafslund Nett, AVIS, Møller
Mobility, Asplan Viak, LOS Energy, Acando, Volvo, Telenor m. flere.
Konseptutredningen skal si noe om: Hvor godt rustet er vi egentlig for dette, hvis all
mobilitet også blir helelektrisk hva skjer med strømnettet, hvilke nye forretningsmodeller kan
vi vente oss og hvordan skal det tilrettelegges for dette? Hvilken rolle kan smarte bygg,
energisystem og forretningsmodeller spille i på veien til Fornebu 2027? Hvordan kan
kommunen som planmyndighet og utbyggere vri investeringene mot grønne løsninger og
øke innovasjon?
Prosjektet gjennomføres i regi av SmartCity Bærum. Modellen med å jobbe frem felles
kunnskap om fremtidens løsninger er i tråd med SmartCity Bærum sin nye strategi «Sammen
om fremtidens løsninger».
Utbyggere og kommunen løfter sammen en konkret utfordring: hva skjer når transporten på
Fornebu må være nullutslipp og hva skal til for å tilrettelegge for dette. SmartCity Bærum
inviterer både utbyggere, næringsliv og kommune til å diskutere dette i fire workshops.
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3.6 SmartBike – status og veien videre
SmartBike Bærum er en elsykkelpool for bedrifter i Bærum og tjenestesteder i kommunen.
Gjennom SmartBike Bærum ønsker Bærum kommune å se at flere velger sykkel foran bil til
og fra jobb ved at bedrifter og tjenestesteder i kommunen enkelt kan låne elsykler en
periode uten kostnader.
Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom SmartCity Bærum, Klimaklok-programmet
i Bærum kommune og Bærum Arbeidssenter. SmartCity Bærum og klimaklok har koordinert
låneordningen det første året. Prosjektet videreføres og driften er lagt til Serviceenheten i
Bærum kommune.
Utlån av elsyklene har blitt fulgt opp av spørreundersøkelser som er sendt ut i etterkant av
låneperioden og erfaringene er sammenstilt i en egen evalueringsrapport.
Noer erfaringer etter 1 års drift av SmartBike Bærum:
-

-

-

Hele 29 bedrifter i Bærum og enheter i Bærum kommune med til sammen 225
testbrukere har deltatt i ordningen.
Hoved erfaringene viser at rundt 60 prosent kan tenke seg å kjøpe en el-sykkel etter
å ha testet SmartBike, og de færreste hadde prøvd el-sykkel før denne ordningen. I
snitt har hver el-syklist syklet 13 km hver dag.
El-sykkelen har i hovedsak erstattet egen bilbruk til/fra jobb, og en stor andel
opplever at de kommer raskere frem enn med buss/tog eller bil. Ny brukere av elsykkel mener at syklene er tunge og trenger plass.
El-syklistene råder Bærum kommune om å lage kontinuerlige sykkelveier som skiller
gående fra syklende, i tillegg til å trygge krysningspunkter. Rundt 40 prosent kan
tenke seg en deleordning for el-sykler, som for eksempel en
sykkelpool/bysykkelordning.

3.7 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.
Prosjektdeltakere: Oslo kommune (prosjekteier), Norsk Institutt for Luftforskning, NILU
(prosjektleder), Bergen, Bærum, Drammen, og Kristiansand kommune, Telenor, Telia,
OsloMet, og Vicotee.
Prosjektet ønsker å teste ut relativt billige sensorer for luftkvalitet og andre miljødata som for
eksempel støy.
Bærum kommune vil gjerne måle luftkvalitet i lokalmiljøet og dele informasjonens med sine
innbyggere. Dagens to stasjonære luftkvalitetsmålere er dyre i anskaffelse og drift, og det er
derfor interessant å teste ut enklere og billigere luftkvalitetssensorer.
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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.

4 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid, forskning og utvikling
4.1 Smartbyene
Innovasjon Norge og KS tok initiativet til at de største byene i Norge etablerte et eget
nettverk for de største byene i Norge. Formålet med nettverket er å akselerere utviklingen av
smarte byer gjennom innovasjon og næringsutvikling.
Innovasjon og utvikling av bedre tjenester til innbyggerne
og modeller for samarbeid mellom næringsliv er
kjerneområder for arbeidet. Innovasjon Norges nettverk
over hele Norge og globalt er sentralt i oppskalering av
næringsutviklingspotensialet i nettverket.
Det er etablert flere arbeidsgrupper i dette nettverket, der
Bærum kommune har ledelsen for Mobilitetsgruppen.
Arbeidsgrupper som er etablert er:
o Mobilitetsgruppen, ledes av Bærum
o Innbyggerdialog, ledes av Trondheim
o Åpne Data, ledes av Stavanger
o Næringsutvikling, ledes av Oslo (ikke aktiv)
o Innovative anskaffelser, nystartet
o Kommunikasjonsgruppen, ledes av Bodø
Medlemskap
1 2018, ble det nettverket utvidet fra de ti største byene i Norge, slik at også mindre byer
som har egne smartby-programmer kan delta. Oppdatert medlemsmasse finnes på nettsiden
www.smartbyene.no

4.2 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 mini-byene Sandvika, Ski og Lillestrøm.
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.
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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.

4.3 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 Konferanser og seminarer
5.1 Frokostmøter
SmartCity Bærum har sammen med Bærum Næringsråd og/eller Bærum kommune arrangert
flere frokostmøter i 2018:
April
Mai
Oktober
November

Teknologi for velferd, samarbeid med IBM og Bærum Næringsråd.
Byutviklingsseminar, samarbeid med Bærum Næringsråd og Bærum kommune
Fremtidens bysykkelløsning, samarbeid med Bærum Næringsråd og Bærum
kommune
Erfaringer fra Badebussen på Fornebu, samarbeid med Acando, Obos, Ruter
og Nobina.

5.2 Andre arrangementer
Arendalsuka
Formannskapet

NTNU-signering
Evolve Arena
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Eget frokostmøte i samarbeid med Innovasjon Norge og Smartbyene.
Tema var mobilitet
Informasjonsmøte om bilpool som del av parkeringsnormen i
byutvikling. Seminar og befaring på Vulkan. I samarbeid med
Klimaklok, Hertz, NSB Bybil, Apcoa (parkeringsselskap) og
bilpoolbruker.
Samarbeid med Bærum Næringsråd, kommunen ved å invitere
næringsliv og SmartCity Bærum medlemmer til markeringen.
Samarbeid mellom Bærum kommune, Telenor, Cisco, Asplan Viak og
Acando. Egen stand med profilering av klimastrategi og prosjekter i
regi av SCB og samarbeidspartnerne.
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6 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. 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

6.1 Organisering i Bærum
Arthur Wøhni (leder for programstyret i FutureBuilt sentralt) Unni Larsen, prosjektleder for
FutureBuilt i Bærum
I tillegg er det etablert en lokal styringsgruppe:









Jannike Hovland, Kommunalsjef (leder lokal styringsgruppen)
Hanne Høybach, leder byggesak (blir erstattet av by bygningssjef)
Terje Hansen, leder områdeutvikling
Kjell Seberg, leder regulering
Ellef Ruud. Lede plan og miljø
Kristine Hjellup Horne, direktør Bærum kommune eiendom (blir erstattet av Petter N.
Haug)
Christian Strandenes, veisjef
Unni Larsen, SmartCity Bærum, prosjektleder

6.2 Futurebuiltprosjekter i Bærum
Eikeli skole – avtalepartner er Akershus fylkeskommune (pågår)
Oksenøya senter – avtalepartner er Bærum kommune (pågår)
Sykkelhoteller – Kolsås og Østerås (pågår)
Elgfaret Bo- og behandlingssenter – avtalepartner Bærum kommune (pågår)
Fornebu 9.4 – avtalepartner Obos (ikke vedtatt)
Tårnet senter – avtale partner Bærum kommune (ikke vedtatt)
Les mer om programmet og prosjekter på www.futurebuilt.no

7 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
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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/
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