
Smart mobilitet Grålum 
Infotjenester - 1. mars 2017 



Agenda 
• Velkommen til møtet  

ved Hege Hornnæs (prosjektleder Smart mobilitet Grålum) 

• Velkommen til Kalnesveien 5  
ved Torfinn Hansen (daglig leder)  

• Smart Mobilitet Grålum  
ved Hege Hornnæs (prosjektleder Smart mobilitet Grålum)  

• Skråblikk på transportsituasjonen på Grålum  
ved Arthur Buckhardt (eier Quality  hotellet/eiendommen)  og              
Thor Anders Hansen (daglig leder Vigres AS)  

• Pause 

• Presentasjon av prosjektorganisasjonen og mandat  
ved Hege Honnæs og Morgan Pettersen (Sarpsborg næringsforening) 

• Konstituering av ressursgruppe eiendom og ressursgruppe næring 



Energidilemmaet 
Fakta Behovet 

x2  2 
Etterspørsel etter energi 
Innen 2015 
Elektrisitet innen 2030 
 

Kilde IEA 2007 

CO2 utslipp for å unngå 

dramatiske klimaendringer innen 2050 
 

 
Ifht. 1990-nivået 

V S 

Vi må ta tak i denne utfordringen 



Dette er 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 verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper. 



Samarbeidsverdiene 
Quadruple Helix 

Offentlig 

Akademia 

Brukere 

Næringsliv 



Samarbeid og integrasjon 



Grålum i dag! 



Grålum i framtiden! 



Målsetting 

Grålum skal fremstå som et nasjonalt og innovativt 
utstillingsvindu for bærekraftig næringsutvikling og             
smarte mobilitetsløsninger. 



Delprosjekt 1: Områdeplan for Grålum 
Plan for transportsystem og arealbruk 

Smart Mobilitet Grålum 
Planlegge, innovere,  pilotere og implementere nye smarte mobilitetsløsninger 

Delprosjekt 3: El-sykler 
Konsept for økt bruk av El-sykler 

Delprosjekt 2: Reisevaner og reduserte klimagassutslipp 
Forpliktende handlingsplan med aktørene på Grålum 





Utarbeide 
krav.spek og 

innhente 
konsulent 

Oppstarts- 
møte 

Utarbeide helhetlig plan 
for området 

Høring 
Politisk 
vedtak 

Beskrive hva som 
skal utredes i en 
reguleringsplan på 
Grålum. 
Beskrive krav til 
medvirknings-
prosesser. 
Utarbeide 
detaljert 
framdriftsplan 

Forpliktende møte 
mellom Sarpsborg 
kommune som 
forvaltnings-
myndighet og 
prosjektet Smart 
Mobilitet Grålum. 

Utarbeide helhetlig plan for 
transport-systemet og 
arealbruken på Grålum.  

Helhetlig plan 
på høring. 

Planen til 
politisk 
behandling og 
godkjenning. 

 juli 17  nov. 17  des. 18  feb. 19  mai 20 

Prosjekt 1: 
Områdeplan 
Plan for 
transportsystem og 
arealbruk 

Områdeplan for Grålum 



Strategiske  

diskusjoner 
Forstudie Forankring gjennomføring Gjennomføring Evaluering 

Innspill og drøfting 
i gruppene  
Utforming av en 
handlingsplan 
med mål, tiltak 
ansvar og 
fremdrift 

Kartlegge 
reisevaner og 
klimagass utslipp 
hos hver enkelt 
virksomhet. Samle 
innspill fra 
brukere. Forske,  
utforme, teste, 
bygge kunnskap 

De enkelte virksomhetene 
setter realistiske mål for å 
endre reisevaner 
(klimagassreduksjon).  
Forpliktende handlingsplan 
med tiltak utarbeides for hver 
virksomhet. Prosjektet jobber 
med implementering, forskning 
og testing 

Arbeidstakere 
og besøkende 
bruker de 
tilrettelagte, 
innovative  
løsningene 
for å bevege 
seg til/fra 
Grålum-
området. 

Evaluering av 
delprosjekt 2, har 
prosjektet ført til 
en endring i 
klimagassutslipp 

2017 2018 2020 

Delprosjekt 2: 
Reisevaner og 
reduserte 
klimagassutslipp 
Forpliktende 
handlingsplan med 
aktørene 

REISEVANER OG REDUSERTE 
KLIMAGASSUTSLIPP 



GJENNOMFØRING 2017 INSPIRIA   Evaluering 

2018 

Delprosjekt 3:  
Elsykler 
Nedre Glomma -
landets ledende 
elsykkel byområde 
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www.smartcitysarpsborg.no 

• Informasjon om programmet Smart City Sarpsborg. 

• Informasjon om Smart Mobilitet Grålum. 

• Arkivering av felles prosjektdokumenter. 

• Kalender med alle møtedatoer. 

 

 





SKRÅBLIKK PÅ 
TRANSPORTSYSTEMET 

Arthur Buchardt 

Tor Anders Hansen 



Organisering 
Prosjektledergruppen 
Prosjektleder Hege Hornnæs 
Saksbehandler reguleringsplan - Svein M. Agnalt 
Statens vegvesen – Siri Rolland 
Østfold Fylkeskommune - Jostein Haug 
Leder ressursgruppe eiendom 
Leder ressursgruppe næring 
Leder ressursgruppe transport 
Sarpsborg næringsforening – Morgan Pettersen  
Høyskolen i Østfold – Øystein Haugen 
Høyskolen i Østfold – Kamil M. Dursun 
Inspiria - Geir Endregaard 

Ressursgruppe eiendom 
Leder 
Sekretær Sarpsborg Næringsforening 
Medlemmer eiendomsbesittere 

Ressursgruppe næring 
Leder 
Sekretær Sarpsborg Næringsforening 
Medlemmer næringsliv 

Ressursgruppe transport 
Leder 
Offentlig forvaltning 
 



Prosjektledergruppen 

• Drives etter verdiene i quadruple helix modellen. 

• Arbeide innenfor samarbeidsavtalen for transportsystemet i Nedre Glomma. 

• Mål om at Grålum skal fremstå som et nasjonalt utstillingsvindu for næringsutvikling og 
bærekraftig transport. 

• Utarbeide forslag til handlingsplan og fremdriftsplan for arbeidet. 

– Legges frem for programgruppen. 

– Endelig vedtas i styringsgruppen for Smart City Sarpsborg. 

• Rapportere til programgruppen Smart City Sarpsborg etter hvert møte. 

• Gruppen har innstillingsrett til programgruppen på de ulike arbeidene i Smart Mobilitet 
Grålum 

 



Prosjektledergruppen 

• Gruppen har et særlig ansvar for; 

– Utarbeide forslag til avtalemal som skal ligge til grunn forpliktende 
samarbeidsavtale med bedriftene. 

– Utarbeide forslag til tilbudsgrunnlag/kravspesifikasjon for 
område/detaljreguleringsplan av Grålum området, vurdere tilbud og innstille 
på tilbud/konsulent. 

– Vurdere problemstillinger og analyser i område/detaljreguleringsplanarbeidet, 
sikre fremdrift og holde dialog med konsulenter for reguleringsarbeidet.  

– Bearbeide innspill fra ressursgruppene sammen med egne vurderinger. 

– Sikre et omforent syn/konsensus for de ulike løsningene. 

– Sikre at Bypakkeorganisasjonen blir involvert ved behov. 

 



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 



Ressursgruppe transport 

• Består av fagpersoner innenfor transportområdet 

• Konstituerer seg selv 

• Prosjektleder Smart Mobilitet Grålum fungerer som sekretær for gruppen. 

• Leder av gruppen representerer inn i prosjektleder gruppen 

• Skal legge vedtatte mål, strategier, handlingsplan og fremdriftsplan Smart Mobilitet 
Grålum til grunn for sitt arbeid. 

• Skal sikre at det trafikkfaglige ivaretas inn i arbeidet. 

• Skal forelegges relevante problemstillinger og analyser i 
område/detaljreguleringsplanarbeidet og gi råd og synspunkter på dette.  

• Kan fremme innspill som er i konflikt med hverandre bare det kommer frem hva 
som er styrker og svakheter for de ulike reisemåtene 



Ressursgruppe eiendom 

• Arne Christian Skard   Betongbygg 

• Tommy Heggenes   Kiwi Grålum 

• Jostein Lensebråten    Tune eiendom & Tune senter 

• Arthur Buchardt    Vestvannet invest/Quality hotell 

• Bjørn Petter Garder    Infotjenester/Kalnesveien 5 

• Gry Knutsen/Anne Østerman  CBRE AS, Esso Norge 

• Lars Tretteberg     Inspiria AS 

• Simon Lund     Fredriksborg eiendom 

• Henrik Høst     Sarpsborg kommune/Borg eiendom/ABE eiendom 

 



Ressursgruppe eiendom 
• Konstituerer seg selv 

• Sarpsborg næringsforening fungerer som sekretær for gruppen. 

• Prosjektleder  Smart Mobilitet Grålum bistår i gruppen for planfaglig tema. 

• Leder av gruppen representerer inn i prosjektleder gruppen. 

• Skal sikre at grunneiere 

– blir involvert og kjent med prosessene. 

– får en arena og drøfte løsninger. 

– får en arena der de kan søke å sikre sine behov. 

• Gruppen skal forelegges relevante problemstillinger og analyser i 
område/detaljreguleringsplanarbeidet og gi råd og synspunkter på dette.  

• Gruppen skal sikre at et omforent syn/konsensus skal bringes som innspill til 
prosjektledergruppen. 

• Gruppen skal sikre at det løftes inn løsninger som tjener området som helhet. 

 



Ressursgruppe næring 
• Richard Paulsen      Quality Hotell 

• Tor Anders Hansen      Vigres AS 

• Hans Martin Kjernsbæk     PwC 

• Lars Erik Lunde       Sarpsborg Park og anlegg 

• Jon Andersen       Center revisjon 

• Petter Pedersen       Nordea 

• Kai Atle Rød        Skill 

• Kristian Svanekil       Rema 1000 

• Tommy Heggenes      Kiwi Grålum 

• Cathrine Krogsvold      Fortum 

• Torfinn Hansen       Infotjenester 

• Jan Ihler Haugen       Fortum Charge & drive 

• Geir Endregard       Inspiria 

• Erlend Ystrøm Haartveit (Olav Bardalen)  Innovasjon Norge 

• Politiet 

• Lasse Michalsen      Skatt Øst  

• Østfold Energi       



Ressursgruppe næring 
• Konstituerer seg selv 

• Sarpsborg næringsforening fungerer som sekretær for gruppen. 

• Leder av gruppen representerer næringsaktørene i prosjektledergruppen 

• Skal bidra til at målsettingene for samarbeidsavtalen for transportsystemet i Nedre 
Glomma nås og har et særlig ansvar å se på løsninger som bedriftene selv kan bidra/ta 
ansvar for.  

• Gruppen skal forelegges relevante problemstillinger og analyser i 
detaljreguleringsplanarbeidet og gi råd og synspunkter på dette.  

• Gruppen skal sikre at et omforent syn/konsensus skal bringes som innspill til 
prosjektledergruppen 

• Gruppen skal sikre at det løftes inn løsninger som tjener området som helhet 

 



KONSTITUERING 

• Ressursgruppe eiendom 
Hans Petter og Hege 
 

• Ressursgruppe næring 
Morgan og Thomas 


