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1. INTRODUCTIE 

Met slechts 5,3 miljoen inwoners en een oppervlakte van 385.000 km2, is de bevolkingsdichtheid in 

Noorwegen 16,4 mensen per vierkante kilometer. 80% van de inwoners leeft onder de Noordpoolcirkel, 

voornamelijk geconcentreerd in dorpen en steden, hierdoor zijn grote oppervlakten van het land 

onbewoond. 

 

De belangrijkste steden zijn Oslo (hoofdstad en politiek industrieel en commercieel centrum van het land), 

Bergen (offshore, visvangst), Trondheim (visvangst, houtverwerking, metaalnijverheid en Universiteit voor 

Technologie en Wetenschap), Stavanger (olie- en gasindustrie), Kristiansand (industrie- en havenstad) en 

Tromsø (visvangst en bonthandel). 

 

Vandaag leeft ongeveer 78% van de Europese inwoners in steden. 90% van alle innovatie en 70% van alle 

CO2-uitstoot vindt plaats in de steden. Om te kunnen voldoen aan de toenemende eisen en uitdagingen 

van de verstedelijking moeten steden omgevormd worden tot smart cities. 

 

Noorwegen is een van de leidende Europese landen in het ontwikkelen van smart cities. Het algemene doel 

is om inwoners tijd te besparen, op een duurzame manier hun levenskwaliteit te verbeteren en om 

daarnaast nieuwe knowhow en jobs te creëren. De ambitie van de Noorse smart cities is om de Noorse 

technologie en bedrijven een belangrijke rol te laten spelen in deze stedelijke en groene overgang. 

2. LANDELIJKE ORGANISATIES 

2.1 SMARTE BYER NORGE 

Smarte Byer Norge is het grootste Smart City-netwerk van 

Noorwegen. Zij stimuleren duurzame ontwikkelingen en innovatie 

door Smart City-enthousiastelingen binnen verschillende branches, 

organisaties en bedrijven met elkaar te verbinden. Momenteel bestaat 

het netwerk uit meer dan 200 bedrijven, gemeenten, startups en 

organisaties, deze kunnen geraadpleegd worden via 

Smartbykatalogen; http://smartbykatalogen.no/. Voor meer 

informatie over Smarte Byer Norge zie http://www.smartebyernorge.no/ 

 

Meer informatie over actuele evenementen is te vinden via http://www.smartebyernorge.no/arrangement 

 

  

http://smartbykatalogen.no/
http://www.smartebyernorge.no/
http://www.smartebyernorge.no/arrangement
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2.2 SMART INNOVATION NORWAY 

Smart Innovation Norway 

Håkon Melbergs vei 16, N-1783, Halden 

https://en.smartinnovationnorway.com/ 

 

Smart Innovation Norway's belangrijkste doel is het beoefenen van onafhankelijk, toegepast onderzoek op 

het gebied van duurzame energie en informatietechnologie. Smart Innovation Norway AS leidt sinds 2009 

de NCE Smart Energy Markets cluster. Het bedrijf heeft sindsdien meer dan 25 onderzoeks- en 

innovatieprojecten geïnitieerd of er aan deelgenomen. 

 

Smart Innovation Norway en het NCE-cluster zijn gegroeid van een lokaal initiatief op het gebied van de 

energiehandel tot een belangrijke nationale innovatiespeler op het gebied van Smart Energy, Smart Cities 

en Digitalisering. 

 

In de afgelopen jaren is het bedrijf ook een internationale bedrijfsgerichte O&I-speler geworden op grote, 

prestigieuze Horizon 2020-projecten, zoals EMPOWER, PERMIDES en INVADE. 

 

Het bedrijf bestaat uit vijf onderdelen. Dit zijn NCE Smart Energy Markets, Smart Incubator, Design & 

Visualization, Research & Innovation en Smart Cities & Communities. Het samenspel tussen de business areas 

staat bekend als Smart Innovation Norway's innovatieplatform en vormt de basis van het bedrijfssucces. 

 

 

Contact: 

Thor B. Mosaker, Administrerende direktør 

M. +47 934 35 163 | thor.mosaker@smartinnovationnorway.com 

Thor Moen, Leder for Smarte Byer & Samfunn 

M. +47 907 73 339 | thor.moen@smartinnovationnorway.com 

Ulrika Holmgren, Seniorrådgiver Smarte Byer & Samfunn 

M. + 47 467 46 210 | ulrika.holmgren@smartinnovationnorway.com 

Marianne Riddervold Kahrs, Seniorrådgiver Smarte Byer & Samfunn  

M. +47 984 91 540 | marianne.r.kahrs@smartinnovationnorway.com 

Hilde Marie Wold, Seniorrådgiver Smarte Byer & Samfunn  

M. +47 979 75 330 | hilde.wold@smartinnovationnorway.com 

Anja Wingstedt, Seniorrådgiver Smarte Byer & Samfunn  

M. +47 458 82 878 | anja.wingstedt@smartinnovationnorway.com 

Mikael af Ekenstam, Seniorrådgiver Smarte Byer & Samfunn  

M. +47 906 300 82 | mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com 

Marcus Lind, Seniorrådgiver Smarte Byer & Samfunn  

M. +47 960 06 653 | marcus.lind@smartinnovationnorway.com 

https://en.smartinnovationnorway.com/
mailto:thor.mosaker@smartinnovationnorway.com
mailto:thor.moen@smartinnovationnorway.com
mailto:ulrika.holmgren@smartinnovationnorway.com
mailto:marianne.r.kahrs@smartinnovationnorway.com
mailto:hilde.wold@smartinnovationnorway.com
mailto:anja.wingstedt@smartinnovationnorway.com
mailto:mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com
mailto:marcus.lind@smartinnovationnorway.com
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2.3 SINTEF 

SINTEF is een van Europa’s grootste onafhankelijke onderzoeksinstituten. Zij voeren ieder jaar duizenden 

opdrachten uit, zowel voor kleine als grote klanten. 

 

SINTEF - SmarteByer 

https://www.sintef.no/smartebyer/ 

Marie Bysveen, Chief Market Developer, M. +47 922 86 113 | Marie.Bysveen@sintef.no 

 

SINTEF – Smart Cities ICT 

https://www.sintef.no/smart-cities-ict/ 

Marit Kjøsnes Natvig, Seniorforsker, M. +47 957 06 749 | Marit.K.Natvig@sintef.no 

2.4 NORDIC SMART CITY NETWORK 

Het Nordic Smart City Network is een samenwerkingsinitiatief tussen de 5 Noordse landen, waarbij 

momenteel 20 Noordse steden aan deelnemen. Het gemeenschappelijke doel van deze steden is om leefbare 

en duurzame steden te creëren. Voor meer informatie zie https://nscn.eu/ 

 

 
  

https://www.sintef.no/smartebyer/
mailto:Marie.Bysveen@sintef.no
https://www.sintef.no/smart-cities-ict/
mailto:Marit.K.Natvig@sintef.no
https://nscn.eu/
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3. OSLO 

Oslo Smart City 

Inwoners: 685 811 (30 september 2019) 

Banen: 506.049 

 

Contact persoon 

Endre Sandvik, endre.sandvik@byr.oslo.kommune.no 

 

Bezoek de website van Oslo Smart City. 

 

Oslo is de hoofdstad van Noorwegen en heeft zo’n 685.000 inwoners. Een Smart City is een stedelijke 

ontwikkelingsvisie om het leven van de burgers te verbeteren door open, verbonden, duurzaam en 

innovatief te zijn. Hierbij staat de burger centraal. 

 

Er is een breed scala aan slimme stadsprojecten in Oslo, van het testen van elektrische bussen, emissieloze 

bouwplaatsen en het aanpassen van bestaande gebouwen tot het ontwikkelen van op cirkels gebaseerd 

afvalbeheer en groene energiesystemen. Alle op de burger gerichte diensten die kunnen worden 

gedigitaliseerd, zullen worden gedigitaliseerd. Hierbij staan de behoeften van de burgers aan de basis. 

 

Om van Oslo een Smart City te maken, focust de overheid zich sinds 2017 op een aantal projecten. Elk van 

deze projecten zijn uniek en trachten de innovatie van de stad te stimuleren. 

3.1 ENKELE SMART CITY-PROJECTEN 

3.1.1 Klimaat Dashboard 

 

De stad Oslo heeft een proefproject, genaamd het ‘climate dashboard’, ontwikkeld om de mogelijkheden 

van het gebruik van technologie in een Smart City-context te demonstreren. 

 

Het prototype visualiseert klimaat- en milieugegevens, zoals het aantal fietsers en voetgangers, het gebruik 

van oplaadstations voor elektrische voertuigen en de luchtkwaliteit. De gegevens worden in real time 

getoond. Historische gegevens worden geanalyseerd en gecombineerd met weergegevens. Op deze manier 

worden voorspelling voor de toekomst mogelijk gemaakt.  

 

De stad Oslo streeft ernaar om de klimaatstatistieken en historische gegevens boeiender en motiverender 

te maken. De missie van het Climate Dashboard is om de verandering naar een meer klimaatvriendelijke 

stad te ondersteunen, door ofwel de trends van de klimaatveranderingen te laten zien of door direct te 

verwijzen naar de statistieken en trends. 

 

mailto:endre.sandvik@byr.oslo.kommune.no
https://www.oslo.kommune.no/politics-and-administration/smart-oslo/#gref


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Smart Cities in Noorwegen pagina 7 van 14 

Het idee is dat deze oplossing ook slim stadsbestuur kan faciliteren en een managementinstrument en 

visualisatie kan zijn van het bereiken van de doelstellingen binnen de klimaatveranderingsinitiatieven, 

inclusief klimaatrapportage, planning en opvolging voor de diensten van de stad. 

3.1.2 Dementie-vriendelijke oplossingen 

Alma's huis is een complex met appartementen van 50m2. Het beschikt over dementievriendelijke 

oplossingen en maakt deel uit van het gemeentelijk centrum voor geriatrie, dementie en ouderenpsychiatrie 

in Oslo. Het personeel heeft vaardigheden en competenties op het gebied van cognitief functioneren, 

dementie en ondersteunende technologieën. 

 

De doelstellingen van ALMA's huis zijn tweeledig. Ten eerste, het runnen van een demonstratieflat die zowel 

een dementievriendelijke omgeving heeft als ondersteunende technologie om mensen met cognitieve 

beperkingen en dementie te ondersteunen. Ten tweede, om een kennisdienst te zijn aangaande  

technologieën met betrekking tot cognitieve stoornissen. 

3.1.3 De ‘niet graven uitdaging’ 

De stad Oslo gaat de uitdaging aan om met een innovatieve methode een technologie te ontwikkelen 

waarbij gebouwen met waterleidingen verbonden kunnen worden zonder te moeten graven of het 

oppervlak te moeten breken. 

 

Geïnspireerd door technologie uit de olie-industrie zal de stad binnenkort in staat zijn om gebouwen aan 

te sluiten op de hoofdwaterleidingen zonder het oppervlak te breken, met als gevolg minder impact voor 

de burgers en de infrastructuur. 

3.1.4 Slimme en groene transport oplossingen 

De Europese Commissie heeft €225 000 aan een project voor duurzame transportoplossingen toegekend 

in Oslo. Het ‘buyZET’ project wil innovatieve plannen ontwikkelen om van Oslo een uitstootvrije stad te 

maken. 

 

EU-fondsen dragen bij aan het creëren van een groener transport. De kernsteden waarop de EU zich focust, 

namelijk Rotterdam, Oslo en Kopenhagen, gaan eerst onderzoeken welke maatregelen het meest dringend 

zijn en de grootste invloed hebben op vlak van uitstoot. Er wordt verwacht van de partnersteden om alle 

informatie te delen om zo een breder zicht te hebben op de toekomstige plannen. 

3.1.5 Smart Mobility Hackathon 

De Smart Mobility Hackathon, met als primaire doel Smart Mobility, is een evenement dat innovatieve 

ondernemers samenbrengt om zo een gemeenschap te vormen. De bedoeling is om via deze gemeenschap 

creatieve ideeën te delen. 

 

Duurzaam transport en ‘smart mobility’ is de strategische aanpak voor Smart City Oslo. Centraal in het idee 

van een groeiend Oslo staat het gebruik van technologie om de duurzaamheid, leefbaarheid en 

werkbaarheid te verbeteren. In termen van vervoer betekent dit het gebruik van technologie samen met de 
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huidige en toekomstige infrastructuur op een intelligente, duurzame en kosteneffectieve manier om 'Smart 

Mobility' te creëren. 

 

Om deze doelstellingen te bereiken,  neemt Oslo meerdere maatregelen. Zo vergemakkelijkt de overheid het 

gebruik van elektrische voertuigen in zowel de private als de publieke sector. Intelligente transportsystemen 

verhogen de aantrekkelijkheid van dit publiek transport. Autovrije zones worden ingevoerd in Oslo. De stad 

functioneert op deze manier als een levend lab in innovatieve oplossingen voor de infrastructuur. 

3.1.6 Nul-emissie zone bij constructie van nieuwe gebouwen 

Door een slimme en innovatieve strategie te gebruiken, tracht de overheid nieuwe gebouwen te construeren 

waarbij er zo goed als geen uitstoot is. Wetende dat de technologie al bestaat en beschikbaar is, is de stad 

erin geslaagd een nul-emissie zone standaard op te zetten bij inschrijvingen van nieuwe gebouwen. 

 

Vier kleuterscholen en twee sportarena’s zijn momenteel in constructie onder deze nieuwe regel. 

Dieselmachines zijn vervangen door elektrische en fossielvrije alternatieven. 

 

Hoewel niet alle machines volledig elektrisch beschikbaar zijn, probeert de markt zich snel aan te passen 

en alternatieven te creëren. 

 

Vandaag verbruiken de constructiemachines ongeveer 30% van wat het verkeer verbruikt in Oslo. Tegen 

2030 heeft de stad daarom als doel gesteld om de uitstoot met 95% te verminderen en de uitstoot van 

fossiele brandstoffen zelfs tot 0% te verlagen. 

3.1.7 FutureBuilt 

Om de klimaatvriendelijke ontwikkeling te ondersteunen heeft hebben Oslo, Bærum, Asker en Drammen, 

FutureBuilt ontworpen. FutureBuilt is een 10-jarig programma met als doel 50 projecten te realiseren zoals 

gebouwen en stadsgebieden. 

 

FutureBuilt is een collaboratie tussen 10 partners met name de gemeentes van Oslo, Bærum, Asker en 

Drammen, the Ministry of Local Government and Modernisation, the Norwegian State Housing Bank, Enova 

(Norwegian energy national fund), the National Office of Building Technology and Administration, the Green 

Building Alliance en the National Association of Norwegian Architects. 

 

De projecten hebben als doel om uitstoot van transport, energie en materiaalconsumptie te verminderen 

met ten minste 50%. Ze gaan gepaard met hoge kwaliteit van architectuur en dragen bij aan een groenere 

stedelijke omgeving. 

 

https://www.oslo.kommune.no/english/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/new-in-barum/
https://www.asker.kommune.no/
https://www.drammen.kommune.no/new-in-drammen/new-in-drammen/
https://www.regjeringen.no/en/dep/kmd/id504/
https://husbanken.no/english/about-the-housing-bank/
https://www.enova.no/about-enova/
https://dibk.no/
http://byggalliansen.no/
http://byggalliansen.no/
http://arkitektur.no/about-us
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FutureBuilt 

Josefines gate 34, N-0351 Oslo 

futurebuilt@futurebuilt.no | https://www.futurebuilt.no 

 

 

 

 

4. BERGEN 

Smart City Bergen 

Inwoners: 281 978 (30 september 2019) 

Banen: 177.229 

 

Contact persoon 

Torkell Håland Pettersen, M. +47 47 96 71 57 | Torkell.Pettersen@bergen.kommune.no 

 

Bezoek de website van Smart City Bergen. 

 

Bergen is met zijn 280.000 inwoners de op één na grootste stad van Noorwegen. Het ligt aan de westkust 

en is omgeven door zeven bergen. Volgens de overlevering werd de stad in 1070 gesticht door koning Olav 

Kyrre en kreeg ze de naam Bjørgvin, "de groene weide tussen de bergen". De stad is een internationaal 

centrum voor aquacultuur, scheepvaart, offshore-olie-industrie en onderzeese technologie, en een nationaal 

centrum voor hoger onderwijs, media, toerisme en financiën. 

4.1 ENKELE SMART CITY-PROJECTEN IN BERGEN 

4.1.1 Smart Health Care 

In de toekomst zal het percentage mensen dat zorg nodig heeft toenemen, gelijktijdig neemt ook de 

verwachting over de kwaliteit en het serviceniveau toe. 

 

Door de focus op "Smart Care" heeft de gemeente meer middelen gegeven om de gezondheids- en 

zorgdiensten te moderniseren en de nodige veranderingen aan te brengen. Door vroeg te beginnen, zijn de 

diensten ook beter uitgerust om technologische werktools en welzijnstechnologieën voor de bewoners in 

te zetten. Bergen is daarmee een meer innovatieve en toekomstgerichte gemeente geworden. 

4.1.2 Smart Mobility 

Door de verschillende mobiliteitsaanbiedingen beter te combineren, kunnen gebieden worden gereactiveerd 

voor sociale en ecologische functies. 

 

mailto:futurebuilt@futurebuilt.no
https://www.futurebuilt.no/
mailto:Torkell.Pettersen@bergen.kommune.no
http://smartcitybergen.no/home


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 10 van 14 Smart Cities in Noorwegen 

Het delen van een auto speelt een belangrijke rol bij het ontlasten van binnenstedelijke buurten en van 

parkeerdruk. Mobiliteitshubs combineren een autodeelstation op openbare straatruimte gekoppeld aan 

openbaar vervoer, fietsroutes, fiets parkeren, realtime transportinformatie en voetgangersvoorzieningen. 

 

In mei 2018 vierde de stad Bergen de opening van haar eerste mobiliteitshub. De mobiliteitshub bevindt 

zich in de wijk Møllendal en is de eerste in zijn soort, niet alleen in Bergen, maar in Noorwegen als geheel. 

Op dit moment zijn er negen mobiliteitshubs in verschillende stadia van planning en implementatie in de 

stad. 

4.1.3 Smart Buildings 

Bergen heeft besloten om het energieverbruik voor haar eigen gebouwen met 15% te verminderen in 2020 

en 25% in 2030. Om dit te bereiken, zijn verschillende projecten opgesteld, bijvoorbeeld met verschillende 

soorten zonnepanelen zoals hybride zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte produceren. Verder 

worden straatlantaarns die oude verlichtingstechnologie gebruiken, in de hele stad geüpgraded naar LED, 

waarbij ook de mogelijkheid bestaat om het licht automatisch te sturen. 

5. TRONDHEIM 

Trondheim Smart City 

Inwoners: 196 939 (30 september 2019) 

Banen: 116.690 

 

Contact persoon 

Øyvind Tanum, M. +47 938 75 204 | oyvind.tanum@trondheim.kommune.no 

 

Trondheim ligt in het middenin van Noorwegen en is de op twee na dichtstbevolkte stad van Noorwegen. 

Trondheim staat bekend als een belangrijke havenstad. De stad is het belangrijkste openbaar vervoers- en 

logistieke centrum in Midden-Noorwegen en Midden-Scandinavië. Trondheim heeft een bevolking van bijna 

200.000 mensen en heeft een totale stedelijke oppervlakte van iets meer dan 340 km2, met een 

bevolkingsdichtheid van 557 per km2.  

 

Bezoek voor meer informatie de website van Trondheim Smart City en https://cityxchange.eu/ 

  

mailto:oyvind.tanum@trondheim.kommune.no
https://nscn.eu/Trondheim/%2BCityxChange
https://cityxchange.eu/
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6. STAVANGER 

Stavanger Smart City 

Inwoners: 134 339 (30 september 2019) 

Banen: 85.461 

Contact persoon 

Gunnar Edwin Crawford, M. +47 934 88 841 | 

gunnar.crawford@stavanger.kommune.no 

 

Stavanger is een Noorse stad met 133.309 inwoners en is de gemeente met de hoogste bevolkingsdichtheid 

van het land. Stavanger ligt aan de westkust in het zuiden van Noorwegen en speelt een belangrijke rol in 

de olie- en gassector. Zoals de meeste grotere steden ervaart Stavanger de behoefte aan slimmere 

oplossingen. Toenemende bevolking, ontoereikende infrastructuur en inefficiënte mobiliteit, grotere eisen 

en verwachtingen van de burgers en veranderingen in het milieu en behoefte aan duurzame groei.  

 

Om zich te onderscheiden van specifieke stadsprojecten heeft Stavanger Smart City criteria opgesteld die 

aanwezig moeten zijn om een project te kunnen classificeren als een smart city project: moderne 

technologie moet de kern vormen van elke gemaakte oplossing, waarbij samenwerking tussen instanties en 

betrokkenheid van de burger essentieel is. Het doel is om gezondheid en welzijn, onderwijs en kennis, 

energie, klimaat en milieu, stadskunst en bestuur en democratie te verbeteren. 

 

Stavanger heeft een living lab-infrastructuur gecreëerd op basis van LoRaWAN-sensoren, deze worden 

gebruikt voor parkeren, afvalbeheer, omgevingssensoren, enz. Het netwerk is open voor iedereen en kan 

worden gebruikt door de overheid en particuliere bedrijven om oplossingen te creëren die het leven in de 

stad verbeteren. 

Stavanger heeft een ‘wegenkaart’ voor de Smart City gepubliceerd die de gewenste richting voor de 

ontwikkeling van de Smart City aangeeft en die tevens dienst doet als raamwerk voor de uitvoering van het 

werk. Deze wegenkaart is opgesteld door zowel de particuliere als de publieke sector. Meer dan 250 

bijdragers vanuit de publieke sector, industrie, organisaties, academische wereld en andere hebben input 

geleverd.  

 

Meer informatie hierover via Roadmap for the Smart City Stavanger 

6.1 ENKELE PROJECTEN IN SMART CITY STAVANGER 

6.1.1 AV1-Robot 

De AV1-robot werkt als ogen, oren en stem voor studenten die om een of andere reden niet aanwezig 

kunnen zijn in de klas. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld langdurig zieke kinderen toch hun lessen volgen en 

deel uit maken van de sociale activiteiten die op school plaatsvinden. Stavanger heeft 210 van deze robots 

aangekocht die scholen naar behoefte kunnen lenen. 

mailto:gunnar.crawford@stavanger.kommune.no
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/engelske-planer/roadmap-smart-city-stavanger-2016.pdf
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6.1.2 Laden van elektrische wagen via straatlampen 

Eigenaars van elektrische wagens die hun wagen niet op hun eigen terrein kunnen laden, krijgen zo de 

mogelijkheid om hun wagen te laden, waardoor de drempel voor de aanschaf van een elektrische wagen 

wellicht weggenomen wordt. 

6.1.3 Smart Waste Management 

Stavanger heeft vandaag de dag ongeveer 2500 begraven afvalcontainers, deze zijn uitgerust met sensoren, 

batterijen en zonnepanelen. Door de sensoren weten de afvalophalers wanneer welke containers geleegd 

moeten worden. 

 

Voor meer informatie over overige projecten zie Stavanger Smart City 

7. KRISTIANSAND 

Smart Kristiansand 

Inwoners: 92 359 (30 september 2019) 

Banen: 58.000  

 

Contact persoon 

Lukas Wedemeyer, M. +47 90 19 72 22 | lukas.wedemeyer@Kristiansand.kommune.no 

 

Kristiansand is de vijfde grootste stad van Noorwegen en groeit snel. Enkele van de belangrijkste doelen 

van Kristiansand zijn duurzaamheid en aanpassingsvermogen. Vanwege de blootgestelde locatie van de 

stad (zuiden van Noorwegen, dicht bij de zee) en de dreiging van klimaatveranderingen en de daarmee 

samenhangende mogelijke stijging van de zeespiegel, probeert Kristiansand hierop in te spelen met haar 

projecten. 

8. TROMSØ 

Tromsø Smart City 

Inwoners: 76 601 (30 september 2019) 

Banen: 48.549 

 

Contact persoon 

André Løvik, M. +47 91 52 27 28 | andre.lovik@tromso.kommune.no 

Met zijn ongeveer 76.500 inwoners groeit Tromsø gestaag. De stad is de regionale hoofdstad van Noord-

Noorwegen. 

 

Een van de belangrijkste redenen voor deze snelle groei is de universiteit van Tromsø, die samen met het 

academisch ziekenhuis de grootste werkgevers in Tromsø zijn. Haar bijnaam ‘Parijs-van het Noorden’ heeft 

https://www.stavanger.kommune.no/en/samfunnsutvikling/stavanger-smart-city/
mailto:lukas.wedemeyer@Kristiansand.kommune.no
mailto:andre.lovik@tromso.kommune.no
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de stad verkregen vanwege het bedrijfsleven, de academici en het nachtleven gecombineerd met andere 

sociale aspecten. Hierdoor is de stad ook voor enkele uitdagingen komen te staan. De ontwikkeling van de 

stad moet voldoen aan de bevolkingsgroei. Oplossingen binnen "Smart City" via de zogenaamde "urban 

living labs" dragen bij aan het betrekken van de lokale bevolking bij het bereiken van dit doel. 

 

In de loop van de tijd zijn verschillende projecten ontwikkeld om de samenwerking tussen stad en burger 

te vergroten. 

8.1 ENKELE SMART CITY-PROJECTEN IN TROMSØ 

8.1.1 Living Locations 

In samenwerking met het nationale centrum voor design en architectuur (DOGA) werden enkele leegstaande 

gebouwen en winkels in het centrum van Tromsø omgevormd tot zogenaamde "woonlocaties", met als doel 

de centrale gebieden van Tromsø aantrekkelijker te maken voor de lokale bevolking . 

 

Een soortgelijk project vindt op grotere schaal plaats in heel Tromsø, met hetzelfde doel, namelijk het 

vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling. "Mycity" is een interactieve website, waar 

iedereen een kaart kan invoeren, een locatie kan selecteren en vervolgens zijn gedachten, ideeën en wensen 

voor die exacte locatie kan invoeren. 

8.1.2 Turbo 

Naast maatregelen om burgers bij de planning te betrekken, heeft de gemeente ook een kredietcentrale 

genaamd "TURBO" opgezet, voor buitenuitrusting en fietsen. Dit project is tot stand gekomen met hulp van 

het Rode Kruis en de Noorse Arbeids- en Welzijnsadministratie (NAV). Iedereen kan zijn items doneren of 

uitrusting komen lenen om te wandelen. Het idee achter dit initiatief is dat je in een stad met zoveel natuur, 

water, bergen en algemene mogelijkheden voor openluchtervaringen zoveel mogelijk mensen de 

mogelijkheid wilt geven om mee te doen.  

 

Het doel is om de lokale bewoners te betrekken bij meer buitenactiviteiten en hierbij wordt apparatuur van 

TURBO niet uitgeleend aan toeristen en andere tijdelijke bezoekers, waardoor zij ook niet concurreren met 

de toeristenindustrie. 

9. DRAMMEN 

Smart City Drammen 

Inwoners: 69 233 (30 september 2019) 

 

Contact 

post@smartcity.no 

Door beschikbare gegevens te delen en lokale bedrijven te gebruiken, wil Drammen aantrekkelijk zijn voor 

startups. Drammen wil zich promoten als laboratorium. Smart City Drammen is eigendom voor 

mailto:post@smartcity.no
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investeerders, leveranciers en gebruikers. Voor het publiek zullen grote delen van de Smart City Drammen 

gratis toegankelijk moeten zijn. Smart City Drammen richt zijn op vier hoofdpijlers: 

- Cloud/data 

- Infrastructuur 

- Gemeenschap 

- Publiek 

Bezoek de website van Smart City Drammen voor meer informatie. 

10. BRONNENLIJST 

http://www.smartebyernorge.no/ 

http://smartbykatalogen.no/ 

https://www.smartinnovationnorway.com/ 

https://www.sintef.no/en/smartcities/#/ 

https://nscn.eu/ 

https://www.oslo.kommune.no/politics-and-administration/smart-oslo/ 

http://smartcitybergen.no/ 

https://www.innovasjonnorge.no/no/mulighetsomrader/smarte-samfunn-og-byer/smart-city-programs-and-events/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking 

tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de 

publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit 

beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar 

bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

http://www.smartcitydrammen.no/
http://www.smartebyernorge.no/
http://smartbykatalogen.no/
https://www.smartinnovationnorway.com/
https://www.sintef.no/en/smartcities/#/
https://nscn.eu/
https://www.oslo.kommune.no/politics-and-administration/smart-oslo/
http://smartcitybergen.no/
https://www.innovasjonnorge.no/no/mulighetsomrader/smarte-samfunn-og-byer/smart-city-programs-and-events/



