


� Satsing på smart og kreativ bruk av data og 
teknologi for å realisere vår visjon om:
«Universitetsbyen Gjøvik –
ledende på bærekraftig vekst og utvikling»

� Et smartby-program for både bygd og by
� En overbygning for allerede gjennomførte, 

påstartede og nye prosjekter
� Prosjekter som styres mot effektmål og

innovative løsninger innen klima, miljø eller 
ressursbruk



� Samskaping
Teste ut og driftssette nye løsninger og tjenester i samarbeid med innbyggere, 
næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

� Omdømmebygging og profilering
Økt synlighet for Gjøvik kommune, lokalt næringsliv og lokale 
utdanningsinstitusjoner.

� Holdningsendringer
Spre kunnskap og bevisstgjøre innbyggere og ansatte om bærekraftig og 
miljøbevisst adferd, bedre helse og økt livskvalitet.

� Deling og læring
Åpne opp og dele data vi samler inn. 
Utveksle erfaringer og bygge kompetanse sammen med andre (kommuner, 
offentlige etater, næringsliv og utdanningsinstitusjoner).

� Tverrfaglighet
Sikre samarbeid og kompetansebygging på tvers i egen organisasjon for å øke 
effektiviteten.
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Direktelenke til video: https://vimeo.com/328414632

https://vimeo.com/328414632


� Høst 2018: Idé og forankring
› Oppstart

� Programfase 1: «Identifisering» (Januar – Mars 2019)
› Kartlegge nåsituasjon – hva har vi fra før? Koble oss på prosjekter.
› Orientere oss i smartbylandskapet; «bli-kjent-møter», koble oss på akademia og næringsliv
› Begynne å kommunisere tilgjengelige løsninger
› Bygge det overordnede business caset

� Programfase 2: «Presisering» (April – August 2019) 
› Forankring
› Behovskartlegging hos en rekke interessentgrupper
› Starte å samarbeide med andre
› Prioritere veivalg og prosjekter
› Finansiering

� Programfase 3: «Levere prosjekter» (Høsten 2019 à)
› Oppstart prioriterte, nye prosjekter



Smart Gjøvik teamet: Tverrfaglig gruppe

Programstyre: Rådmannens ledergruppe
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