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Global urbaniseringstrend 
 
Innbyggerne  
 
7 samfunnsutfordringer 
 
SCC – Smart Cities & Communities 
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TRIANGULUM 
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Eindhoven 
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Tepebasi 

3 fyrtårnsprosjekter – 9 byer – 10 følgebyer  



Triangulum konsortium – 22 partnere 

5 

Replication/  
Follower Cities 

Manchester 

Eindhoven 

Stavanger 

Lead: Fraunhofer 
and support-team 



TRIANGULUM – spiralgalakse 



• Tre fyrtårnbyer med tre følgebyer 
 

• Tre integrerte tema: energi/mobilitet/IKT 
 
• Trippel bunnlinje  

• bærekraft:  økonomi/miljø/sosialt 
• grønn vekst – byutvikling/samfunnsansvar 

 
• Triple helix samarbeid:   

• offensiv offentlig sektor 
• fremragende forskning 
• konkurransedyktig næringsliv 

 
• Innbyggerne 
 

TRIANGULUM i HORISONT 2020 



TRIANGULUM – the Three Point Project 
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 VISE   
•    DELE   
•    GJENTA 



SAMMEN FOR EN LEVENDE BY 

Sammen skal vi som jobber i Stavanger 
kommune, forvalte de ressurser, tradisjoner, 
kvaliteter og verdier som er Stavanger. 
 
Sammen har vi ansvar for fortid, nåtid og 
framtid. 
 
Sammen skal vi legge til rette for kommunens 
videre utvikling slik at Stavanger alltid er et 
godt sted å leve, bo og arbeide. 
 
Sammen med innbyggerne skal vi skape et 
dynamisk samfunn i takt med sin samtid. 



Lokalt partnerskap 

CIPSI 

IRIS 

CENSE 

KOLUMBUS 

15 KOMMUNER 

SEEVIA 

NORSK 

TELEMEDISIN 

PEXIP 

ZAPTEC 

Demo-områder 

SENTRUM/PARADIS-HILLEVÅG/FORUS 



Hovedfokus: PARADIS-HILLEVÅG 

Photo: Bitmap 



   
 
Lokal koordinator. Fornybar energi og energieffektivisering. 

 
  
Smarte hjem. Elbil-lading. Videokommunikasjon. 
 

 
 
Batteridrevne busser. 
 
 
 
Regional kompetansedeling. Markedsføring og PR. 
 
 
 
Store datamengder.  

Partnerskapets oppgaver 



Samle fortrinn - og skape noe unikt sammen 

integrasjon av energi, 
mobilitet og IKT gir 
bærekraftige løsninger 
for innbyggerne 

 

 

forskning, utvikling  

og innovasjon 

 

offentlig sektor, 
næringslivet, akademia 
og innbyggerne 

 

helhetlige løsninger 

smartere hjem og områder 

innovativ video for alle 

grønn vekst 



Innovasjon og utvikling 

www.nrk.no www.oslobilder.no 

Prekubator TTO 

http://prekubatortto.no/


 
Lokal koordinator Stavanger konsortium:  

Gerd Seehuus   gerd.seehuus@stavanger.kommune.no    +47 90 22 71 81      
 
 

Web: www.triangulum-project.eu    Twitter: @triangulum-EU 
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