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Sammen om fremtidens løsninger 



Samarbeidspartnere



Arena for grønn konkurransekraft 
- kompetanse
- kunnskap
- kommunikasjon 

Strategisk partnerskap
- kommune
- næringsliv
- akademia 

Pådriver for fremtidens løsninger
- piloter
- demonstrasjoner
- kommunikasjon



Bærum i endring -
2035

Innovasjon

Klima og mobilitet

Digitalisering



Megatrender – Globalisering, urbanisering, 
digitalisering, autonomi, delingsøkonomi, 
individualisering, fleksibilitet, FNs Bærekraftmål



Kommunale nye, digitale 
og grønne veivalg:

• Digitaliseringsstrategi

• Klimastrategi

• Innovasjonsstrategi

• Innovative anskaffelser



Involvering av 
leverandørmarkedet

• Kunngjorte dialogkonferanser 
med leverandørmarkedet 
utgjorde 24 % av alle 
kunngjorte anskaffelser i 
Bærum kommune i 2018 og 
2019 mot under 2 % på 
landsbasis (2018). 

For å få innsikt i markedet



Topplederforum
Strategisk forum

Tema - Bærekraft



Hovedfokus: 

Hvordan kan teknologi, 
innovasjon og pilotering 

bidra til utvikling av
lavutslippssamfunnet 

innen:

-By- og områdeutvikling
-Grønn næringsutvikling

-Tjenesteutvikling 

SmartCity Bærum - Strategi 2018-2022

• Partnerskap

• Arena - møteplasser

• Piloter



Bruk av gps-data gjennom 
innbyggerinvolvering
- Sykkelkonkurranse i 2014, i samarbeid med blant 
annet Endomondo



Sykkelkonkurranse 
2014

• Ca. 100 deltakere  
registrerte seg på 
Endomondo

• Varighet: 1 mnd - Mai 2014

• Registrerte sykling til/fra 
jobb (i hovedsak)





Bruk av data fra sensorer – basert på 
innbyggeradferd
- Parkeringssensorer i Sandvika



SmartParkering i Sandvika

• 120 sensorer på
kommunal
gateparkering

• Innbyggertjeneste

• Sanntidsinformasjon

• Redusere letekjøring

• BigData

• Parkeringsstrategi

• Effektivisere parkering
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Parkering i Sandvika – grunnlag for å redusere 
biltrafikk, og samtidig sikre enkel ankomst 

Dataene fra 
sensorene kan

• bidra til 
næringsutvikling 
og nye løsninger

• bidra til 
kunnskapsbasert 
parkeringspolitikk



Erfaringer og ny kunnskap fra piloter
- Autonome busser på Fornebu



10.000 testet selvkjørende“Badebuss” på Fornebu
Sommeren 2018



Utstrakt samarbeid 
kommune - næringsliv

Kommunens rolle

• Veimyndighet

• Skiltmyndighet

• Parkeringsmyndighet

• Drift og vedlikehold av 
veiarealer

• Drift og vedlikehold av arealer 
tilknytning til strekningen



Slitasje

• Programmert til å gå i samme spor

• Burde kanskje programmeres slik at 
man kan fordele belastning på 
veien?



Drift og vedlikehold

• Sensorene reagerer på ugress og 
blomster som vokste frem mellom 
kantsteiner etc.

• Løv og gress rundt kantene samlet 
også mye støv, stein etc.



Bruk av data for å forbedre tradisjonelle 
analyser
- Modell fra EL Fornebu - Reisevaneundersøkelser



El Fornebu

• Konseptutredning – 4 
workshop’er
• Mobilitetsløsninger og teknologi

• Områdeplanlegging og fysisk 
tilrettelegging

• Energi og effekt

• 30 deltakende bedrifter og de 4 
største utbyggerne

• Asplan Viak utarbeider rapport 
og klimagassanalyse 

• Støtte fra Enova



Mobility Analytics
- Telenor



Bruke data og erfaringer fra piloter
- Elektriske sparkesykler på Fornebu 





Bruk av data som styringsverktøy
- Klima/miljø dashboard





Klimadashboard
- samarbeid med 
Telenor - 2019







Klimaklok kommune 

Innbyggere som velger ressurseffektive  og 
klimavennlige løsninger.

Næringsliv som utvikler smarte og lønnsomme 
produkter og tjenester.

Bærum kommune skal sammen med privat 
sektor representere en teknologisk spydspiss 
som aktivt etterspør nye, klimavennlige 
løsninger og tilrettelegger for omstilling. 

Samtidig skal kommunen være en pådriver og 
tilrettelegger for å prøve ut innovative og 
grønne løsninger.



Takk for oppmerksomheten!

Ønsker å vite mer?

www.smartcitybaerum.no

www.baerum.kommune.no

Unni Larsen
Unni.larsen@smartcitybaerum.no

http://www.smartcitybaerum.no/
http://www.baerum.kommune.no/
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