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Smart Sustainable Cities – Forskningsstatus 
Annemie Wyckmans & many others 

NTNU Faculty of Architecture and Fine Art 

http://www.ntnu.edu/smartcities LinkedIn: «Smarte byer og bygder» 
 



Cities as polluters 
 

Smart Sustainable Cities 

= 

Energy-Efficient,             
Climate-Resilient,            
Health-Promoting, 

Inclusive & Attractive                      
by default 

 





 

Kontaktperson: Elke Pahl-Weber (TU Berlin) 



 

The National CITIES Centre in Denmark 

Kontaktperson: Henrik Madsen (DTU) 



Hva kan forskning bidra med? 
 Nå 
 20 år frem i tid 

 
Hva må vi forske på nå for å hjelpe byer med å nå sine langsiktige visjoner om 
energi, klimagassutslipp og bærekraft? 

Hvordan kan vi bidra til å utvikle riktige indikatorer og vurderingsmetoder for å 
hjelpe byer i transformasjonen mot et lavutslippssamfunn? 

Hvordan kan vi bidra til å gi solid informasjon som beslutningsgrunnlag for byer 
som må ta risikable avgjørelser (dvs. ikke business as usual)? 



Mange definisjoner, noen fellestrekk 
Designed as urban 
innovation ecosystems 

Use of ICT-enabled systems 
and tools 

Tackle complex 
environmental and 
sustainability challenges 

Optimize performance of 
urban infrastructures, 
services & processes 

Towards a low-carbon 
society with high quality of 
life  



Smarte verktøy 
 
 
 
 

Trådløse Trondheim  
& MazeMap 

 
Bevegelsesmønster 

innendørs 
& 

utendørs 

Kontaktpersoner:  
John Krogstie (NTNU) & 

Thomas Jelle (MazeMap) 
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Annemie Wyckmans, 24.oktober 2013, Inneklimadagen Oslo 

Integrert i robuste omgivelser 
Når alt er tilgjengelig og fungerer godt, legger man (nesten) ikke merke til det… 
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Annemie Wyckmans, 24.oktober 2013, Inneklimadagen Oslo 

… mens dårlig design & feil oppfattes veldig fort, kan skape alvorlige hindringer i 
dagliglivet, og lede til forringet livskvalitet 



Integrert infrastuktur – Urbane økosystemer 
 
Hvem er  
ansvarlig for 
integrasjon  
mellom  
sektor-silo? 
 
Energi 
Vann 
Transport 
Bygninger 
Grønnstruktur  
IKT 
Avfall 
Mat 
... 



SINTEF & NTNU (KPI-SEC) 

Integrasjon mellom skalanivå?                                
F.eks. nøkkelindikatorer energi 

Energy use per capita; Energy use per unit of GDP; Reserves-to-production ratio; 
Non-carbon energy share in energy and electricity; Net energy import dependency; 
Percentage of income spent on energy; Storage capacity; Security of supply, etc 

Total residential electrical energy use per capita; Percentage of city populations with 
authorized electrical service; Energy consumption of public buildings; Percentage from 
renewables of total energy use; Impact on the electricity network; Air pollution; 
Charging networks; Intelligent transport systems; Average commuting times; Value of 
fuel savings etc 

Reductions in CO2 emissions; Life cycle costs; Air pollution; Import and export of 
energy; K2H/m2 per hours of occupancy; CO2/travel km; Distance to public transport 
nodes; Frequency of public transport; Cycling networks; Integration of RES; Intelligent 
transport facilities etc 

Energy demand in kWh/m2 floor area; Delivered and primary energy in kWh/m2 floor 
area; Power demand; CO2 emissions from materials, construction and operation; Life 
cycle energy costs; Load match and grid interaction indicators; User interaction etc  

Country 
Level 
 
 
City  
Level 
 
 
District 
Level 
 
Building 
Level 



COST TU0902 iaforcities.com 
Integrated Assessment of Cities 

Komplekse 
utfordringer 

krever integrerte 
vurderings-

metoder 



Integrerte 
vurderingsmetoder 
 
f.eks. London 
 
http://www.ncl.ac.uk/ceser/researchprogramme/i
ntegratedsystemsdemonstrationscities/ 
 

Contact person: Richard Dawson (Newcastle University) 

http://www.ncl.ac.uk/ceser/researchprogramme/integratedsystemsdemonstrationscities/
http://www.ncl.ac.uk/ceser/researchprogramme/integratedsystemsdemonstrationscities/
http://www.ncl.ac.uk/ceser/researchprogramme/integratedsystemsdemonstrationscities/
http://www.ncl.ac.uk/ceser/researchprogramme/integratedsystemsdemonstrationscities/


Samarbeid på tverrs 
 Forskning + Næringsliv + Offentlig forvaltning + Innbyggere  
 + Finansieringsorganer + Politikere + ... 
 





 

Contact persons: Jan Henrik Voss (Siemens) & Dodo zu Knyphausen-Aufsess (TU Berlin) 



 

Contact persons: Jan Henrik Voss (Siemens) & Dodo zu Knyphausen-Aufsess (TU Berlin) 



Contact persons: Klaus Krause (Redknee Berlin) 



Contact persons: Klaus Krause (Redknee Berlin) 



Kunnskap for en bedre verden 

Innovation: 100 years of working with 
Sustainable Architecture 

Energy monitoring for diverse facade compositions. Andreas Bugge, professor, 1910-29 at Architecture Department at NTH.  

27 demonstration houses at NTH campus (1919-1922) 

FME-ZEB: Nullutslippsbygninger i samarbeid med næringsliv & offentlig forvaltning 
9 nullutslipps-demonstrasjonsbygninger  
2 ferdigstilt, 1 under oppføring, 6 under prosjektering 

Neste steg: FME-senter for  
Zero Emission Buildings in Smart Neighbourhoods? 

Powerhouse Brattøra Multicomfort, Larvik Powerhouse Kjørbo Heimdal VGS 

ZEB Living Lab, Gløshaugen 

Kontaktperson: Arild Gustavsen (NTNU, ZEB-senter for nullutslippsbygninger) 
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BYLAB 
TRONDHEIM 
 

Samarbeid mellom NTNU og 
Trondheim kommune 
 

Arealbruk og transport 
Nullutslippsbygninger 
Smarte byer og bydeler 
Wireless Trondheim 
Helsefremmende arkitektur 
Brukermedvirkning  
Planprosesser 
Byrom  
Kunst i offentlig rom 
... 
Kontaktpersoner: Markus Schwai & Tor Medalen, NTNU 
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Kontaktpersoner: Hogne Nersund Larsen (Asplan Viak) & Simon Loveland (Trondheim kommune) 



EU-skyggegruppen har som formål å øke norsk deltagelse i EU-prosjekter og –nettverk tilknyttet energieffektive 
bygninger / smarte byer og tettsteder. Prosjektet  kjøres av NTNU og SINTEF Byggforsk, og er finansiert av 

Medvirkningsordningen til Norges forskningsråd, prosjektnummer 235153 . 
Epost: smartcities@ab.ntnu.no, LinkedIN: Smarte byer og bygder; Nettside: http://www.ntnu.edu/smartcities   

Norsk 
samarbeid 
om smarte 
byer 

Kompetansebygging 

Prosjektverksteder 

Mobiliserings-
workshops 

Presentasjoner av 
regionale aktiviteter                                   

www.eera-sc.eu  

Skien 

Bodø 

Stavanger 

Bergen 

Trondheim 

Oslo 

Kristiansand 
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Kontaktpersoner: Eivind Sommerseth (Norges forskningsråd) & Asgeir Jordbru (Bodø kommune) 



Triple Helix 
Samarbeid mellom byer, næringsliv & forskning for å lære mest mulig, unngå feller 

som andre har opplevd & implementere kun det beste – i Norge såvel som i EU 

COST Action TU0902 

www.eera-sc.eu  

http://jpi-urbaneurope.eu/


EU-skyggegruppen har som formål å øke norsk deltagelse i EU-prosjekter og –nettverk tilknyttet energieffektive 
bygninger / smarte byer og tettsteder. Prosjektet  kjøres av NTNU og SINTEF Byggforsk, og er finansiert av 

Medvirkningsordningen til Norges forskningsråd, prosjektnummer 235153 . 
Epost: smartcities@ab.ntnu.no, LinkedIN: Smarte byer og bygder; Nettside: http://www.ntnu.edu/smartcities   

www.eera-set.eu 

66 research centres & universities, incl 2 umbrella organizations & 5 industry partners  
262 person years per year 
Support transformation towards smart, energy-efficient, liveable, sustainable cities in EU 

 
 

Joint Program Smart Cities                                  
A virtual centre of excellence within EERA European Energy Research Alliance 

Kontaktpersoner i Norge:  
Annemie Wyckmans (NTNU)  

& Mads Mysen (SINTEF Byggforsk) 

City Advisory Board 
(2/deltagerland)  

 
Norge: Trondheim & Oslo 

(2014 – 2016) 



Kontaktpersoner:  
Per Sievert Nielsen (DTU)  



Hva er ambisjonene til Trondheim – og NTNU? 

Tenk 20 år frem i tid 
 
Hva må vi forske på nå for å hjelpe byer med å nå sine langsiktige visjoner om 
energi, klimagassutslipp og bærekraft? 

Hvordan kan vi bidra til å utvikle riktige indikatorer og vurderingsmetoder for å 
hjelpe byer i transformasjonen mot et lavutslippssamfunn? 

Hvordan kan vi bidra til å gi solid informasjon som beslutningsgrunnlag for byer 
som må ta risikable avgjørelser (dvs. ikke business as usual)? 
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