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Oppsummering oppstartsmøte prosjektorganisasjon Smart Mobilitet Grålum 

 
Takk for konstruktivt oppstartsmøte hos Infotjenester onsdag 1. mars.  

 

Innledning 

Hege Hornnæs (prosjektleder Smart Mobilitet Grålum) og Ulrika Holmgren (prosjektleder Smart City Sarpsborg) 
ga oss et godt bakteppe for Smart Mobilitet Grålum og hvordan de ser for seg hvordan prosjektorganisasjonen 
skal jobbe, samtidig som Arthur Buckhardt, Richard Paulsen og Thor Anders Hansen ga oss et skarpt skråblikk 
på dagens transportsituasjon på Grålum.  
 
Smart City 
Smart city, eller smarte byer, er et begrep som brukes over hele verden og som forklarer hvordan byer og 
bygder skal utvikles til å bli bærekraftige samfunn der både økonomisk, sosiale og miljømessige verdiger 
gjennomsyrer alt vi gjør og skaper. 
 
Målsetting 
Målsettingen med Smart Mobilitet Grålum er at Grålum skal fremstå som et nasjonalt og innovativt 
utstillingsvindu for bærekraftig næringsutvikling og smarte mobilitetsløsninger.  
 
Delprosjekter 
Det er definert 3 delprosjekter;  
 

- Delprosjekt 1: Områdeplan for Grålum 
- Delprosjekt 2: Reisevaner og reduserte klimagassutslipp 
- Delprosjekt 3: El-sykler 

 

Hjemmeside 

På www.smartcitysarpsborg.no (nettsiden ligger foreløpig på www.sarpsborg.com/smartcity) vil det 
fortløpende bli lagt ut informasjon om Smart City Sarpsborg og Smart Mobilitet Grålum, felles 
prosjektdokumenter vil bli arkivert og planen er at det også skal lages en kalender med alle møtedatoer. Maren 
Lunde (rådgiver enhet kommunikasjon og service i Sarpsborg kommune) vil være den som holder i dette.  
 
Presentasjon 
Presentasjonen i sin helhet finner dere derfor her; 
https://www.sarpsborg.com/smartcity/mobilitet/#open-accor=oppstartsm-te-1-mars-2017 
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Prosjektledergruppen  
Prosjektleder Hege Hornnæs 
Saksbehandler reguleringsplan – Svein M. Agnalt 
Statens vegvesen – Siri Rolland 
Østfold Fylkeskommune – Jostein Haug 
Leder ressursgruppe eiendom – Jostein Lensebråten 
Leder ressursgruppe næring – Thorfinn Hansen 
Leder ressursgruppe transport 
Sarpsborg Næringsforening – Morgan Pettersen 
Høyskolen i Østfold – Øystein Haugen 
Høyskolen i Østfold – Kamil M. Dursun 
Inspiria – Geir Endregaard 



 

 

 

Ressursgruppe eiendom 

Odd Ivar Sæta (var ikke registrert til møtet) AKA Handelseiendom (Rema), mobil 97075260 

Gry Knutsen – CBRE AS, mobil 92655426 

Lars Trætteberg – INSPIRIA, mobil 91348076 

Henrik Høst – Sarpsborg kommune, mobil 95055550 

Arthur Buchardt – Quality hotel, mobil 90745100 (har ikke mail, bruk Richard Paulsen) 

Bjørn Petter Garder – Kalnes eiendom, mobil 91337937 

Simon Lund – Fredriksborg Eiendom, mobil 99702136 

Arne Christian Skard – Betongbygg, mobil 99514849 

Jostein Lensebråten – Tune eiendom, mobil 90050062 valgt til leder 

Møtte ikke; Tommy Tveter Heggenes – Kiwi Grålum, mobil 93411596 

 

Det var flere grunneiere som var savnet i dette møtet og som man ser det er viktige å ha med i arbeidet.  

Sarpsborg næringsforening og Sarpsborg kommune kvalitetssikrer grunneierlisten og tar kontakt med de 

største og sentrale aktørene. Gruppen avtalte neste møte 21. april kl. 10.00 på Tune senter. Gruppen vurderer 

da behov for et eventuelt nytt møte for å komme i mål med det som må drøftes for å ivareta fremdrift i 

prosjektet. Gruppen avtaler også et møte på høsten før 15. september. Hovedtema på neste møte blir 

utforming av kravspesifiksjonen knyttet til områdeplanleggingen på Grålum/Bjørnstad.  

 

Ressursgruppe næring 

Richard Paulsen – Quality, mobil 41414999 

Thor Anders Hansen – Vigres AS, mobil 91638850 

Hans Martin Kjernsbæk – PwC, mobil 95251720 

Jon Andersen – Center revisjon, mobil 91175741 

Petter Pedersen – Nordea, mobil 90765509 

Jan Haugen Ihle – Fortum Charge & Drive, mobil 90745215 (Cathrine Krogsvold går ut av gruppen) 

Thorfinn Hansen -Infotjenester, mobil 90171156 valgt til leder 

Geir Endregard – Inspiria, mobil 95846220 

Erlend Ystrøm Haartveit (Olav Bardalen)– Innovasjon Norge, mobil 48076409 

Johnny Pedersen – Østfold Energi, mobil 90925221 

Møtte ikke; Lars Erik Lunde – Park og anlegg, mobil 95778938 

Møtte ikke; Kai Atle Rød – Skill, mobil 93439674  

Møtte ikke; Kristian Svanekil – Rema 1000, mobil 

Møtte ikke; Tommy Tveter Heggenes – Kiwi Grålum, mobil 93411596 

Møtte ikke; Politiet 

Møtte ikke; Lasse Michalsen – Skatt Øst 

 

Også i denne gruppen var det flere aktører som var savnet på møtet. Gruppen avtalte nytt møte 26. april fra 

08.30 til 11.30 hos Infotjenester. Det vil i dette møtet bli drøftet reisevaner m.m. hos de ulike virksomhetene 

for å danne et utgangspunkt til en handlingsplan med mål, tiltak, ansvar og fremdrift. I møtet ble det spesielt 

nevnt at det er enkelte tiltak som kan bedre trafikksituasjonen i området på kort sikt samt at det burde sitte 

representanter fra eiendom og/eller næring i ressursgruppen for transport. Fastsettelse av fremtidige 

møtedatoer vil bli gjort i samme møte.  

 

Ressursgruppe transport 

Svein M. Agnalt – Sarpsborg kommune 

Arild Oscar Karlsen – Sarpsborg kommune 

Siri Rolland – Statens vegvesen 

Per Inge Bjerknes Statens vegvesen 



 

 

Person ikke avklart – Østfold Fylkeskommune 

Person ikke avklart – Østfold Fylkeskommune 

Ressursgruppen transport hadde ikke møte denne dagen. 

 

Ber dere alle ta kontakt dersom det er navn som er plassert feil eller som mangler i gruppene og også dersom 

det er navn, nummer, mailadresser som er feil.  

 

Ser frem til å møtes igjen!  

 

Med vennlig hilsen 

 

Morgan Pettersen 

Sarpsborg Næringsforening 

 


