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• Et nasjonalt nettverk av smartbykommuner – som ønsker å bli smartere sammen. 

• De ledende smartbyene i Norge eier nettverket Smartbyene. 

• Smartbyene jobber for å skape smartere og mer bærekraftige samfunn 

• Gjennom nettverket Smartbyene møtes norske kommuner for å lære av hverandre og kopiere gode løsninger for å øke 
innovasjonstakten. 

• Smartbyene ser at mange organisasjoner i offentlig sektor jobber med de samme problemstillingene, og ønsker å bryte ned siloene 
mellom disse. 

• Skape bedre samspill mellom offentlig sektor, privat sektor, akademia og innbyggere. 

• Smartbyene skal gjøre kommunene mer tilgjengelig for markedet. Gjennom nettverket kan bedrifter og leverandører få en bedre 
forståelse for kommunenes behov.

Hva er Smartbyene?



Hvem er smartbyene  





RAMMEVERK 





Folkets Fotavtrykk – Trondheim kommune









•



Et utvalg av pågående tester og piloter under utvikling

Sensorikk / IOT som gir ny informasjon
• Nivåmåling i strøsandkasser -> når trenger vi fylle på med ny sand?

• Nivåmåling i søppelkurver i bilfrie sentrumsområder -> når må de tømmes?

• Nivåmåling i avløpskummer med sandfang -> når må de renses for å ta i mot overvann?

• Nivåmåling i dammer -> informasjon for klima- og beredskapsplaner

• Fuktnivå i jord -> informasjon for klima- og beredskapsplaner

• Havnivå -> informasjon for klima- og beredskapsplaner

• Multisensorer i innsjø ved bynære rekreasjonsområder -> informasjon om forurensing

• Veisensorer -> måler saltinnhold og temperatur -> når trenger det saltes/strøes?

• Telling av forskjellige trafikanter -> gående, syklende, kjørende i sentrumsnære områder

• Fjernavlesing av vannmålere -> gir eksakt fakturering av forbruk til sluttbruker uten manuelt
arbeid, og detekterer mulig lekkasjer i avgrensede områder



Nivåmåling i strøsandkasser - når trenger vi fylle på med ny sand?
Nivåmåling i søppelkurver i bilfrie sentrumsområder - når må de tømmes?



Veisensorer -> måler saltinnhold og temperatur -
> når trenger det saltes/strøes?





https://innovativeanskaffelser.no/losning/overvannshandtering-sensorer/

https://innovativeanskaffelser.no/losning/overvannshandtering-sensorer/


Kommunen vil få fullstendig data fra sandfang, 
fordrøyningsmagasiner og bekkeinntak, og på hvor godt de tar 
unna overvannet. Basert på dette kan de tømmes etter behov, 
og ikke etter tidsbestemte intervaller slik det vanligvis blir gjort. 
I tillegg kan man identifisere flaskehalser, slik at sandfang som 
stadig fylles opp kan byttes ut.

Bærum kommune





Foto: Fjord1

Foto: Oslo kommune



KS / SSB Taksonomimodell

Taksonomien er en klassifiseringsmodell som 
indikatorer og indikatorsett til 
bærekraftsmålene kan sorteres etter. 
Modellen gjør det enklere å måle egen 
innsats i bærekraftsarbeidet.

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-
og-publikasjoner/taksonomi-for-klassifisering-
av-indikatorer-til-baerekraftsmalene

https://www.ks.no/fagomrader/barekraftsmal
ene/maling-kartlegging-og-analyse-av-
barekraft/dette-er-taksonomien/

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/taksonomi-for-klassifisering-av-indikatorer-til-baerekraftsmalene
https://www.ks.no/fagomrader/barekraftsmalene/maling-kartlegging-og-analyse-av-barekraft/dette-er-taksonomien/


Ta gjerne kontakt!
anne.romsaas@ks.no

mailto:anne.romsaas@ks.no
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