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HVORFOR MÅ BYER 
BLI SMARTERE?

• Urbanisering

• Innbyggernes krav til tjenesteleveranse

• Lavere klimautslipp

• Presset helsetjeneste

• Et næringsliv i omstilling



Veien til veikart
 Lang modningsprosess

 Samskaping i praksis

 Bred politisk forankring

 Regional satsning



Satsningsområder

 Energi, klima og miljø
 Utdanning og kunnskap
 Helse og velferd
 Styring og demokrati
 Smart kunst



Drivere

TEKNOLOGI SAMARBEID INNBYGGER-
INVOLVERING
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Smartbyavdelingen skal:

• være en tilrettelegger og aktiv partner i 
prosjekter.

• oppfordre til mer samarbeid internt og 
eksternt.

• legge til rette for pilotering og 
eksperimentering. 

• dele og lære nasjonalt og internasjonalt.

• understøtte avdelingene for IT og Innovasjon 
og digitalisering. 

Bilde fra metodeverksted i samskaping høst 2019.
Foto: Glenn Sæstad  

Smartbyen er en ny metode 
som bygger på samarbeid, 
involvering og utprøving av 
nye løsninger og teknologi



Samskapingsskolen



Kom dere ut av 
bygningen!

INNBYGGER-
INVOLVERING



Regionalt samarbeid

• Nettverk
• Stavanger Smart Region
• Forus Lab
• DigiRogaland
• UiS Forskningsnettverk for Smartby

• Prosjekter i felleskap
• Kvadruppel helix

• SFI, Kjøkkeninnovatører etc.
• Living labs

• LoRaWAN
• Arrangementer

• Nordic Edge
• Smart City World Expo
• Miljøhack, Energy hack osv.

• Prosjekter
• Åpne data, flomvarsling etc.



Forus Lab - Smartbyenes møteplass
• Åpen møteplass og arbeidsfelleskap for regionens

smartbysatsninger
• Etablert i samarbeid med Stavanger Utvikling, Creator 

Makerspace og Smartbyen Stavanger
• Sandnes, Sola og Gjesdal kommune bidrar aktivt
• Felles hackathon og workshops

• Utforsker næringslivsrettet living lab på Forus



Nasjonalt samarbeid

• Nettverk
• Smartbyene – Norwegian Smart Cities

• Klyngedeltagelse
• Nordic Edge Smart City Innovation Cluster
• Norwegian Smart Care Cluster
• (Norwegian Tunnel Safety Cluster)

www.smartbyene.no

Smartbyene



Nordic Smart City Network – Samarbeidende vikinger!



Aktivt arbeid med FN’s bærekraftsmål

• Kommuneplan Stavanger 2020-2034

• Klima- og miljøplan 2018-2030

• Stavanger-erklæringen
• Samskapt på 24timer under Nordic Edge Expo 2019
• Samarbeid med UNECE for å nå FN’s bærekraft mål, ledet av Trondheim (Center of 

excellence) med Ålesund, Asker, Bærum og Stavanger (Network of excellence)

• Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn



ET LITE UTVALG PROSJEKTER

IoT 
Sensornettverk

Digitale
retningsskilt

Smart 
gatebelysning

Digitale busskur Mitt Stavanger Smarte gatesluker

Luftkvalitetsnettverk Hackathon Aktiv kommune

Badetemperatur

Lyktesolpelading



Innovasjonsinfrastruktur





Badetemperatur – «Små, lett og innbyggernær!»



Smart mobilitet



Smarte bymøbler



Mitt Stavanger (mine data)
• Sosial innbyggerplattform for mer fysisk aktivitet

• Bygger på Stavangers 52 hverdagsturer

• Innbyggerinvolvering gjennom samskaping, samling, deling og 
verdiøkning av data

• Kombinerer åpne offentlige datasett med innbyggernes egne
• Høy fokus på personvern (GDPR) 

– Alle brukere eier egne data

• Offentlig – privat samarbeid
• Støttet av Innovasjon Norge



ÅPNE DATA



Åpne Data

SENSITIV INFORMASJON
Restriktiv tilgang,  deles kun ved særlig grunn

ANNEN INFORMASJON
Kan søke om tilgang, deling spores 

ÅPNE DATA
Ikke sensitiv, kan deles åpent

KLASSIFISERING

172DATASETT

KÅRET TIL ÅRETS SMARTBYLØSNING AV 
DATAFORENINGEN

12OFFENTLIGE 
AKTØRER

BEST PÅ DATADELING I NORGE

DELER DATA PÅ STAVANGERS HTTPS://OPENCOM.NO

LEGGER TIL RETTE FOR:

NY NÆRINGSUTVIKLING

ØKT DEMOKRATISERING

EFFEKTIVISERING I KOMMUNEN



Datadrevet tjenesteutvikling

Muligheter med åpne data 25



Kommunens sanntidsbilde

«Samler informasjon i en visuell oversikt som hjelper deg å prioritere dagen din»

EFFEKTIVITET

OPPSTYKKET  INFORMASJON BLIR TIL ET OVERSIKTLIG SANNTIDSBILDE

TILGJENGLIGHET BESLUTNINGSTØTTE

Utviklet i tverrfaglig samarbeid mellom IT, beredskap, kart og digitale tjenester, park og vei, vann og avløp, renovasjon og smartbyen



«Snakk med åpne data» -
Kommune Kari på hackathon…





Twente Creathon for å forbedre barnehagetildelingen

Photo by @DesignLaUT



SMARTBYTALENTER 
Elever med stort 
læringspotensial løser 
smartbyutfordringer

• 22 elever fra 7 ungdomsskoler

• Elevene valgt ut fra engasjement, kreativitet 
og stort læringspotensial. Bidrar selv til å 
forme opplegget

• Elevene jobber i grupper med ide, 
brukerforståelse, konseptutvikling og 
innpakking/markedsføring



Prosjekter 

Medborgerskap

Hvordan få 
ungdom til å 

engasjere seg i 
byutvikling? 

Stavanger på 
sykkel

Hvordan får vi 
flere til å velge 

sykkel? 

Interaktiv 
skjem

Stavanger 
sentrum skal 
utstyres med 
en interaktiv 
skjerm. Hva 

skal den vise? 

Oppvarming

Hvilke nye 
energivennlige 

måter kan vi 
varme opp 
hjemmene 

våre i 
fremtiden? 





TeknologiSMART
Entreprenørskap for 6. klassinger

 TeknologiSMART er et program i entreprenørskap tilpasset 
mellomtrinnet testes skoleåret 2019/20

 Prosjektet er et samarbeid mellom fagstab skole, og Ungt 
Entreprenørskap Rogaland.

 Fem skoler er valgt ut til å teste programmet neste skoleår:
 Kvernevik
 Roaldsøy
 Johannes læringssenter
 Auglend
 Vaulen

 Lærerne gjennomførte kurs i TeknologiSMART-metoden 
våren 2019. 

 TeknologiSMART svarer på tema i ny overordnet læreplan: 
Bærekraft, folkehelse, livsmestring og demokrati- og medborgerskap



Suksesskriterier

• Fra pilot til drift

• Fra prototype til kommersialiering, skalering 
og eksport

• Økt involvering

• Intern effektivisering

• Måloppnåelse ift. Klima og Miljøplan og 
Bærekraftsmål

• Deling og bruk av åpne data

• Kopiert og implementert

• Feil…



SMARTBYEN STAVANGER 

#SMARTERESAMMEN
Takk for meg! 

Gunnar Edwin
Leder av Smartbyen Stavanger 

gunnar.crawford@stavanger.kommune.no
@gunnarc

+47-93488841



Prosjekt: Son.AR app
Aktør: Art Republic
Status: igangsatt

Prosjekt: Google Arts & 
Culture platform
Aktør: Nuproductions AS
Status: igangsatt

Prosjekt: Kunstbase
Aktør: Stavanger kommune
Status: igangsatt. anbud

Prosjekt: Virtualisering av Stavanger domkirke
Aktør: Stavanger kommune m flere
Status: under planlegging

Prosjekt: Kunstaksen 2019-2020
Aktør: Kunsthall Stavanger, Stavanger 
kunstmuseum, BGE Gallery
Status: under oppstart

Prosjekt: Broken Column info
Aktør: Stavanger kommune, Stavanger 
kunstmuseum, Antony Gormley Studio
Status: under planlegging

SMART KUNST (Status pr. okt 2019. Under oppdatering)

Prosjekt: SXSW2020 
Aktør: Stavanger kommune, Nordic Edge, 
Rogaland fylkeskommune, SSO, STAR, m flere
Status: under planlegging
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Prosjekt: bærekraftig turisme i nordiske havnebyer
Aktør: Nordic Innovation, Stavanger kommune
og 7 andre havnebyer i Norden
Status: Rapport forprosjekt estimert des 2019 Prosjekt: Ta plass!

Aktør: Elefant, Nylund skole, flere avdelinger I 
Stavanger kommune
Status: igangsatt



Vår reise



Smartbyen skal sørge for 
åpenhet, involvering og 
utprøving av ny teknologi 
som kan gjøre hverdagen 
din litt enklere. 

• Etablert høsten 2017 for å styrke evnen 

til å møte samfunnsutfordringene. 

• 4,5 årsverk 

• Viktige styrende dokumenter er lokalt 

Veikart for smartby, og Nasjonalt veikart 

for smarte og bærekraftige samfunn.

Bilde av statuetten kommunen vant som følge av  
godt arbeid med mobilitet og smartby.
Foto: Inger Hanne Vikshåland


