
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen om fremtidens løsninger 

"Vi vet at det er i næringslivs- og forskningsmiljøene at de nye teknologiene og tjenestene 

utvikles.  Det er derfor viktig at det etableres ett tett og strategisk partnerskap mellom kommunen, 

næringsliv og akademia"   

 



 



 

Hovedmål 2022 

SmartCity Bærum skal etablere en felles kunnskapsarena for kommune, 

næringsliv og akademia.  

 

Hensikten er å: 

• Øke kunnskap om nye teknologier og løsninger   

• Teste ut løsninger og bidra til å etablere pilotprosjekter i Bærum generelt, og Fornebu 

spesielt  

• Skape gode rammebetingelser for grønn næringsutvikling  

 

 



 

 

Delmål 2022 

SmartCity Bærum skal: 

• videreutvikle vår felles kunnskapsarena for kompetanse og innovasjon 

• legge til rette for nye strategiske partnerskap mellom kommunen, akademia og store 

virksomheter i Bærum og Osloregionen  

• være pådriver og katalysator for utprøving og synliggjøring av teknologi for fremtidens 

løsninger 

 

  



 



Strategi 2022 

 

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.  

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 

 

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.   



3. Sikre at Bærum velges som stedet for pilotering, utprøving og demonstrasjon av nye løsninger 

og teknologier  

Vi har flere eksempler der bedrifter og organisasjoner 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.  Eksempler som vi har i dag spenner fra fullskala testing av autonome kjøretøy 

(Badebussen), utvikling av modeller og realisering av plusshus (Powerhouse), til konsepter for den 

helelektrifiserte byen. 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  

-Grønn næringsutvikling  

-Tjenesteutvikling – offentlig og privat  

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon ta kontakt med: 

Unni Larsen, Daglig leder SmartCity Bærum 

e: unni.larsen@smartcitybaerum.no 

t: + 47 92 80 88 08 

 

 

Foto: Bærum kommune, Obos og SmartCity Bærum 
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