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HVA ER
SMART HAMAR?
Smart Hamar skal bruke teknologi på en innovativ måte for å skape bærekraftige
og bedre tjenester i Hamar.
«Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny
teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bære
kraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.»
Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn (Smartbyene, Nordic Edge,
DOGA 2019).

Smart Hamar er et program som gjennom utviklings- og innovasjonsprosjekter
skal bidra til at Hamar blir et bedre sted å leve, bo og arbeide. Smart Hamar
handler om forandring og representerer et nytt tankesett og en ny måte å jobbe
på. Smart Hamar skal også åpne for at andre samfunnsaktører kan skape egne
løsninger uavhengig av kommunen. Her vil Smart Hamar kunne fylle flere ulike
roller og være både initiativtaker, deltaker, datatilbyder og tilrettelegger.

Hva skal kjennetegne et Smart Hamar-prosjekt?
—Prosjektene skal ha positive klima- og miljøeffekter.
—Prosjektene skal benytte teknologi på en innovativ måte.
—Prosjektene skal inkludere samarbeid med næringsliv, akademia og
innbyggere.
—Prosjektene skal ha en opplevd verdi for innbyggerne.
—Prosjektene skal bruke ulike støtte- og tilskuddsordninger aktivt.
Vi vil finne smarte og bærekraftige løsninger sammen med innbyggerne våre,
næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører.

Samarbeidsmodellen «Quadruple Helix»
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Vi vil finne smarte og bærekraftige løsninger sammen med innbyg
gerne våre, næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører.
Velkommen til å ta kontakt med oss!

HAMAR KOMMUNE

Vangsvegen 51, 2317 Hamar
Servicekontoret: 62 56 30 10
hamar.kommune.no
smarthamar@hamar.kommune.no

