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Klimapanelet ga råd oktober 2016

Jens Ulltveit-Moe (leder), Anders Nohre-Walldèn (Asplan Viak),  
Ingvild Kilen Rørholt (Zero),Frode Hvattum (Ruter) og Guri Marie 
Lindmark (Multiconsult) 



Temamøter for politikere 

- kunnskapsinnhenting

Bærum prioriterer mer kompetanse 
om klima og miljøutfordringene. 

• Klimakloke bygg (juni 2016)

• Forbruk, gjenbruk og skybrudd –
Klimaklok ressursutnyttelse (sept
2016)

• Transport  (januar 2017)



Innbyggerverksteder Verksted med næringslivet

Innovasjonscamp på skolene



Veien videre



Klimastrategi 2030
-3 hovedmål 

I 2020 er Bærum etablert som en 
klimaklok kommune

I 2050 skal Bærum være et 
lavutslippssamfunn og innen 2030 skal 
klimagassutslippene være redusert med 
minst 40 prosent

I 2027 skal Fornebu være etablert som 
nullutslippsområde



Mobilitet

Bygg

Ressursbruk

Klimaklok 
kommune

 3 hovedmål

 75 tiltak





Målet er at alle i 
bærumssamfunnet 
er involvert!



95 %





Toppleder forum
og 

Strategisk forum

Hvordan kan kommune, 
næringsliv og akademia

gjøre en forskjell?



Klimasats -
tilskudd til 
fossilfri
byggeplass i 
Bærum 





Budstikka 18. mars 2019



Klimakloke nabolag: Smart-Bike Innbyggere

• Utlånstjeneste elsykkel

• Samarbeid med velforbundene 
om utlånstjenesten

• Kommunens visjon i praksis 

• Startet våren 2019

• Skal markedsførers hos vel som 
har meldt sin interesse 



Feie for egen dør 





Fornebu som testarena

Foto: Karl Braanaas, Budstikka



Dagens latin

Dagens latin



«Mål uten plan 
er kun et ønske»

Trønderlagsmøtet 2020

«Hva visste dere? Hva gjorde dere? 

Hvorfor gjorde dere ikke mer? 

På et eller annet tidspunkt vil disse 

spørsmålene fra mine barnebarn 

innhente meg»
Morten Wolden, Kommunedirektør Trondheim



Asker    Bærum Rana    Stavanger   Trondheim   Ålesund

Bærekraftsmålene gir en felles retning for samfunnsutviklingen for å oppnå sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Norge er

et rikt land og har de beste forutsetninger for å bidra i en global dugnad. Å nå målene kreves felles innsats lokalt og globalt.

Kommunene erkjenner at vi har en sentral rolle i å nå bærekraftsmålene - vi skal, vi kan og vi vil ta ansvar - nå.

I samarbeid med FN skal vi:

1. Gi alle kunnskap om status i sitt lokalsamfunn

2: Utvikle planer for samfunnsutvikling som viser hvordan vi skal nå bærekraftsmålene

3: Mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia som bidrar til bærekraftig utvikling

4: Måle og evaluere effekten av innsatsen

For å følge opp denne erklæringen vil kommunene sikre forankring og fremdrift.

Stavanger deklarasjonen (26. september 2019) 



U4SSC – United for Smart Sustainable Cities



92 nøkkeltall for bærekraftig utvikling

Dimension “Økonomi"

Dimension “Klima og miljø"

Dimension "Sosial"



Innsikt 
og 

erfaringsutveksling

Gi mening
og

skape innhold



På A-listen igjen! – sammen med 28 andre byer i verden

klimatilpasning klimatiltak



Bilfri dag

Tilskudd til lading
Felles 

elbil-

pool for 

ansatte i 

Bærum 

kommune

Samkjøring til 

fritidsaktiviteter

Entur på 

nettsidene

Vintersyklingska

mpanje

Klimaklok bilpark

Utlån av elsykler til innbyggere

Gågrupper og 

hjertesoner

Sykkelbokser ved 

kollektiv 

knutepunkt

Bysykkel

Piloter

SmartBike

Bruktsykler til 

møtevirksomhet



Carpe Diem 

demenslandsby:

- Klimaklok 

byggeplass

- Plusshus

- Klimavennlige 

materialer  

Gratis energiråd til 

innbyggere og støtte til tiltak
Oksenøya senter 

på 

Fornebu

- FME ZEN

- FutureBuilt

Elgefaret

omsorgsboliger, 

Breeam Excellent

- massivtre

Levre skole

- Passivhus

- Solceller

Lindelia bo- og

behandlingssenter 

- Passivhus

- Fjernvarme

Bekkestua barneskole,

- Breeam very good

- Fossilfri byggeplass



Kampanje om klær og 

tekstiler for ungdom

Klimaklok 

masseforvaltning

Ut med 

engangsplast

I 

egenvirksomh

et

Bærumsfolk –

30 klimakloke 

dager

Gjenbruk  til 

innredning

i ny 

demenslandsby

Redesign av møbler 

fra Kommunegården
Fokus på 

sortering 

og gjenvinning

Fokus på matsvinn

på ungdomsskoler, 

med Framtiden i 

våre hender

Redusere 

matsvinn på 

bo- og 

behandlingssentre



HVORFOR
- vårt mål

HVORDAN
- vi gjør

EFFEKT
- vi får



• Vi er på vei!

• Vi har mye ugjort!

• Vi går foran!

• Klimaregnskap – klimabudsjett

• Klima risiko 

• Bærekraftige partnerskap

Klimaklok og bærekraftig samfunnsutvikling


