Kunnskapsbyen Lillestrøm

ROLLE
Kunnskapsbyen er en samfunnsaktør som gjennom sin rolle som
nettverks- og prosjekteier bidrar til nyskaping og vekst i samhandling med
kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og kommuner

I Kunnskapsbyen gjennomfører vi en rekke prosjekter og aktiviteter. Hva gir disse av nyttige resultater? Her er
et utvalg av viktige resultater fra vår virksomhet i 2016

Nettverk: Nærmere 6.000 personer har deltatt på våre møteplasser i 2016.
Evalueringen av møteplassene viser at man har stort utbytte av å delta
Guide: 10 gode eksempler på sirkulær økonomi Det er utarbeidet en publikasjon
med 10 gode eksempler på sirkulær økonomi i Norge. Brosjyren fungerer nå som et
verktøy for synliggjøring av hva sirkulær økonomi er og hvor man kan finne aktører som
er sentrale på dette feltet.
Synlighet: nye nettsider og satsning på sosiale medier har gjort organisasjonen mer
synlig
Nytt nettverk: Lillestrøm Eiendomsforum er etablert
Entrepenørskap: Business Lillestrøm har etablert seg som en viktig møteplass og
læringsarena for regionens gründere
ARENA-status: Solenergiklyngen ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet til
Innovasjon Norge, SIVA og Norsk Forskningsråd har fått innvilget status som ARENA
næringsklynge hos Innovasjon Norge
Møteplasser: Lillestrømkonferansen er gjennomført for første gang med stor suksess
Rekruttering: Researchers’ night og First Lego League hadde rekordoppslutning
Profilering: det er produsert 17 videoer som på ulike måter promoterer Lillestrøm som
næringsarena
Vi kjører nullutslipp: Gjennom prosjektet Green Drive region har vi leaset en
hydrogenbil, Toyota Mirai som skal brukes til å promotere hydrogen
Muligheter for næringsutvikling: En mulighetsstudie for hydrogenproduksjon, industri,
lagring og distribusjon er utarbeidet gjennom prosjektet Blue Move

«Grønn Kapital» er etablert: Ved hjelp av VRI-midler ble Grønn Kapital etablert i 2016.
Programmets hensikt er å styrke samhandlingen mellom investormiljøer i Norge og lovende
grønne bedrifter i vekst. Grønn kapital har etablert seg som en stor møteplass og lyktes med å
bygge opp et engasjert prosjektkonsortium med OREEC i ledelsen.
«En sluttet sirkel» har gjennom foredrag bidratt til å sette i gang en ny tenkning blant
industridesignerne i Norge. Som et resultat av dette ønsker nå å ta en posisjon i den
bærekraftige, sirkulære økonomien.
Kommunale klimaplaner: Gjennom «Green drive region» bidratt til utviklingen
av en fossilfri transportstrategi for Skedsmo kommune, og er i gang med
tilsvarende prosesser for flere andre kommuner
Green innovation visits: et pilotprosjekt som skal levere en løsning som gjør
det lettere å ta imot besøk fra internasjonale delegasjoner. Partnerne ROAF,
EGE, Sirkula, Klimalab Otta og ØRAS har vært i førersetet
Næringsutvikling basert på restressurser: Forprosjekt “rensing av sigevann
med mikroalger” resulterte i publikasjon av artikkel i forskning.no. Dette blir tatt
videre i en søknad til et hovedprosjekt. Partnere er blant annet ROAF og
Norges Vel med flere.
Forskningsparken Kjeller: nytt årlig magasin utgitt, og en vellykket
gjennomføring av Hjernekraft fra Kjeller

Kunnskapsbyen Lillestrøm i dag!

130 virksomheter- offentlige og private
-

27 500 ansatte
4 000 studenter (Campus Kjeller- totalt HiOA 20000)

Omsetning (unntatt kommuner/fylke): 30 mrd kroner (grovt anslag)
Etablert i år 2000
15 ansatte i sekretariatet – prosjektorganisasjon – finansiering frå kommuner, fylker, EU,
Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, private bedrifter, oppdrag m.m.

Visjon
«Et levende laboratorium for by- og næringsutvikling»

MISJON (OPPDRAG)

Kunnskapsbyen er et unikt partnerskap mellom næringsliv,
kunnskapsvirksomheter og kommuner
Vårt mål er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av
sektorer for å skape innovasjoner i regionen som vil sikre
etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv for
fremtiden

Kunnskapsbyen legger til rette for samarbeid

Overordnede målsettinger
•
•
•
•
•

Bidra til at regionen ogLillestrøm by skal fremstå som et relevant og attraktivt førstevalg for etablering av
kunnskapsbasert næringsliv
Befeste og videreutvikle posisjonen som en ledende aktør innenfor fornybar energi i Osloregionen, og bidra til
det grønne skifte på en måte som skaper en bærekraftig utvikling og grønne arbeidsplasser
Fremme teknologi for en aktiv tilværelse gjennom å skape gode arenaer der offentlig og privat sektor kan
utforske og utvikle innovative løsninger innenfor området velferdsteknologi
Synliggjøre og fremme forskningsmiljøet på Kjeller. Bidra til profilering og rekruttering, samt skape en attraktiv
infrastruktur og virkningsfulle arenaer i Forskningsparken Kjeller
Bidra til felles profilering, rekrutteringstiltak, infrastrukturtiltak og møteplasser for medlemmene, samt bidra til
strategisk samarbeid for utvikling av nye, felles satsningsområder

Fem fokusområder

1.
2.
3.
4.
5.

By- og regionsutvikling
Fornybar energi- og miljø
Forskningsparken Kjeller
Helse og teknologi
Møteplasser

Gjennomgående temaer:
• Kompetanse/utdanning
• Ungdom og teknologi
• Internasjonalisering
• Omdømme/markedsføring

TALENT!!!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lektor2-ordning. Næringsliv deltar i undervisningen i
videregående skole
Samarbeid om masteroppgaver og studentmobilitet
mot UoH
First Lego League
Researchers’ night
Samarbeid med ungdomsskoler og videregående
skoler om diverse opplæring
Hydrogen– besøkssenter
Ung Forsk
Samarbeid med Ungt Entreprenørskap
Jenter og realfag – samarbeid med Norsk olje og
gass og NHO
Fagdag for realfagslærere i Akershus innen fornybar
energi
Lego som læringsverktøy – koble skole og bedrifter
Rekruttering – NTNU og UiO
Messedeltagelse – markedsføre arbeidsplasser

Fokusområde: By- og regionsutvikling

Kunnskapsbyen Lillestrøm skal bidra til at Lillestrøm
by og regionen skal framstå som et relevant og
attraktivt førstevalg for etablering av kunnskapsbasert
næringsliv!

By-/regionutvikling og næringsutvikling –
gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes!

SAMHANDLING – SAMHANDLING – SAMHANDLING
-

Bygge sterkere nettverk mellom private og offentlige aktører i byen/regionen
og med kommunale myndigheter
- Lage felles målsetninger og prioriteringer
- Se muligheter sammen – skape ambassadører for regionen på ulike nivå i
samfunnet
- Lage en felles «fortelling» om regionen som næringsarena

Skape entusiasme om fremtiden!

Oslofolk er heldige som bor bare 10 minutter fra Lillestrøm!

FRAMTIDSBILDE AV REGIONEN OG LILLESTRØM BY!
- Skape en åpen arena for begeistret byutvikling
GRÜNDERSATSNING I REGIONEN!
-Business Lillestrøm
SWOT-analyse
Næringsanalyser
MØTEPLASS EIENDOMSUTVIKLERE– arena for samhandling mellom næringsliv, forskning og offentlige aktører om ulike tema
ULIKE ARRANGEMENTER OG KONFERANSER, lokale og regionale – LILLESTRØMKONFERANSE!!! HJERNEKRAFT FRA KJELLER!!!
INFRASTRUKTUR/SAMFERDSEL
UTVIKLE ET FELLES BUDSKAP OM REGIONEN SOM FORANKRES BREDT BÅDE I OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR!
MARKEDSFØRE LILLESTRØMREGIONEN OG BEDRIFTENE GJENNOM ULIKE VIRKEMIDLER – videoer m.m.

MÅL FOR 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikle et felles budskap om byen og regionen – lage en «verktøykasse»
Identifisere viktigste og unike fordelene med å være lokalisert i regionen
Enes om et felles framtidsbilde/visjon for Lillestrøm
Lage næringsanalyser og plan for oppfølging av disse
Utvikle et programplattform for samarbeid med våre medlemskommuner- kommunenettverk
Attraktivitetsanalyse av Lillestrøm – hva mangler Lillestrøm for å bli enda mer attraktiv som
næringsarena?
SNRs næringsstrategi
Nettmagasin om byutvikling
Etablere «byblogg» !
Lillestrømkonferansen
Etablere «prosjekt Lillestrømregionen» sammen med utvalgte næringsmeglere
Mulighetsstudie

Samarbeid for en helhetlig og samordnet byutvikling
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Samhandlingsmøter med Skedsmo kommune – reguleringsprosesser er første tema
«kaffemøter»
Tematiske seminarer
Smartere parkering
Analyser – på hvilken måte må Lillestrøm øke sin attraktivitet for å trekke til seg mer handel og annen
næringsvirksomhet?
Nettmagasin om byutvikling
Kommuneplan, samferdselsplan, høringer m.m.
Omdømmebygging
Bidra med innhold til Lillestrømkonferansen

Øke antall nyetableringer i regionen
Bli det foretrukne gründersenteret i regionen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vekstprogram
Mentorprogram
Gründerfrokoster
Temamøter
Etablerertjenesten på Nedre Romerike
Utvikle samhandling med regionens næringsliv og Innovasjon Norge
Bli godkjent som næringshage av SIVA
Utvikle samarbeid med alle kommunene på Nedre Romerike, oppgaver og arbeidsdeling
Investorseminar for regionen
Salgspitch to ganger pr år
Øke markedsføringen av senteret

• «Finne de gode ideene i skuffen!» besøke 100 selskaper i regionen

HYOP AS

Synliggjøre og fremme forskningsmiljøet + arrangementer
 Forskerfrokoster
 Pitch-kvelder
 Kurs i forskningsformidling og bruk av sosiale
medier
 Magasin Forskningsparken Kjeller
 Videreutvikle nettsider og sosiale medier
 Hjernekraft fra Kjeller konferanse
 Presentasjonsvideoer
 Bidra til økt omtale og økt synlighet
 Mulighetsstudie – hvordan beholde startups,
showrom m.m.?

Møteplasser – utvikle Kunnskapsbyen til den foretrukne møteplassen i regionen

 Nyttårslunsj 6. januar
 Årsmøte 30. mars
 Lillestrømkonferanse 23. mars
 KL lederforum 1. juni
 KL forum høst 2017
 Studietur mai 2017
 Frokostmøter/seminarer

 Hjernekraft fra Kjeller 11. oktober
 First Lego League
 Forskningstorg 11. oktober 2017

 Smart mobility 7. september 2017

Fokusområde:

Fornybar energi og miljø

Befeste og videreutvikle posisjonen som e ledende aktør innenfor fornybar energi i
Osloregionen

86 partnere i en god mix av bedrifter, institutter, utdanningsinstitusjoner og offentlige aktører i hele Osloregionen. Det
er et godt internasjonalt samarbeid med ledende klynger, og vi leder store internasjonale prosjekter.

Målsetning:
- bidra til å skape forretningsmuligheter for våre partnere
- bidra til gode fremtidsrettede løsninger inn i det grønn skifte hos private bedrifter og offentlige virksomheter
Strategi:
- Skape møteplasser for bedrifter, investorer, kunnskapsmiljøer og offentlig sektor på tvers av sektorer
- Være katalysator for etablering av samarbeid og prosjekter for innovasjon og forretningsutvikling
- Bidra til internasjonalisering og internasjonalt samarbeid
- Markedsføre nettverket og partnere

Faglige satsninger med fokus på næringsutvikling
FORNYBAR – arbeide for å øke utbredelsen av bærekraftig og miljøvennlig
energiproduksjon (særlig solenergi)
MOBILITET – arbeide for økt innfasing og utbredelse av fossilfrie drivstoff samt
utvikling av infrastruktur
BYGG – arbeide for at byggenæringen når sine målsettinger om energieffektive bygg og
bærekraftige bygg
AVFALL – bidra til å skape grønne arbeidsplasser, bedre teknologi for sortering,
separering og energigjenvinning av avfall og avfallshierarkiets prioriteringer (sirkulær
økonomi)

-

-

Styrke nettverkene innenfor de ulike faglige satsninger
Etablere et konsept for bestillerkompetanse for solenergi for offentlige aktører
Bidra inn i en skandinavisk biogassplattform
Styrke samarbeidet med nord Europa for å skape en nettverk for bedrifter som selger «grønne»
løsninger
Transportkonferanse 2017 (i samarbeid med Norges varemesse)
Nullutslippstransport - budstikke i regionen
Utvikle en pilot på Green Innovation visits i Osloregionen
Byggfaglig studietur

Fokusområde:

Helse og teknologi

Være en pådriver for å igangsette innovasjonsprosesser som fremmer bedre
offentlige tjenester og som skaper vekst og verdiskaping i næringslivet

næringslivet.

Velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon
i helse og omsorg
Innovasjonsprosesser som fremmer bedre offentlige tjenester og som skaper vekst og verdiskaping i
næringslivet

Utdanning
Forskning

Næringsliv

Kommuner
og sykehus

Et samarbeid mellom offentlig sektor og leverandører av teknologi vil bidra til mer brukervennlige
produkter og tjenester, samt en vekst i næringslivet!
Bruke teknologi der teknologi kan brukes, og hender der hender er nødvendig.
• Kartlegge og gjennomgå tjenester som utføres i hjemmebaserte tjenester
• Aktivt dele erfaringer om bruk av velfungerende modeller for opplæring innen smarte arbeidsformer
og bruk av teknologi i omsorgstjenestene
• Styrke kompetansen og øke det regionale samarbeidet knyttet til innovative offentlige anskaffelser
• Utvikle et konsept for et digitalt visningsrom for velferdsteknologi
• Forskningsprosjekt: kunnskapsbasert innføring av velferdsteknologi
• Planlegger møte for helse- og omsorgspolitikere, samt kommunale ledere på Nedre Romerike

Kunnskapsbyen
– et levende laboratorium for by- og
næringsutvikling!
Følg oss på sosiale medier!
kunnskapsbyen.no
Facebook https://www.facebook.com/KunnskapsbyenLillestrom
twitter @kunnskapsbyen

