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Bærums fire hovedmål

I Bærumsamfunnet jobber 
vi sammen for å skape gode 

liv og like muligheter

Bærumsamfunnet er 
attraktivt og inkluderende

Bærumsamfunnet er klima-
og miljøklokt

Bærum kommune er
handlekraftig og innovativ



Klimastrategi 2030 gir retning for 
klimaarbeidet

I 2030 er direkte 
klimagassutslipp i Bærum 
redusert med 65 prosent eller 
mer ift. 2009. I 2050 er Bærum 
et lavutslippssamfunn.

I 2030 er Bærum etablert som 
en foregangskommune innen 
sirkulærøkonomi.

I 2030 ar Bærum redusert 
indirekte klimagassutslipp og 
bidratt til langsiktig 
karbonlagring i naturområder.

I 2027 er Fornebu etablert som 
et nullutslippsområde.



Satsingsområder i klimaarbeidet

Fra fossil til 
utslippsfri

Snu transport-
hierarkiet

Fremtidsrettede 
boliger og bygg

Klimaklok 
ressursbruk

Fornebu som 
teknologisk 

spydspiss



Hva mener vi med klimaklok?

Involvering og mobilisering av innbyggere

Klimakommunikasjon

Samarbeid med næringsliv og akademia

Arena for innovasjon, pilotering og 

forbildeprosjekter

Utløse klimagevinster ved digitalisering

Feie for egen dør – kommunens innkjøpsmakt

Regional, nasjonal og internasjonal synlighet og 

samarbeid

Utøve tydelig ledelse og praktisere god klimastyring:

Sette klimaarbeidet i system for å oppnå målbare klimakutt 

over tid. Skal sikre bedre forankring og styring av ressurser.

Klimaarbeidet skal være en integrert del av kommunens 

kjernevirksomhet og styringssystemer.

Pågående arbeid for å utvikle nye tiltak som støtter opp om 

langsiktige klimamålsettinger.

Årsplan integrert med kommunens budsjettårshjul og 

tilhørende rapportering.

Klimabudsjett som målstyringsverktøy.



Klimastyring

Klima-

budsjett Klimabudsjett er et 

styringsverktøy for 

prioritering av klimatiltak og er 

en sentral del av klimastyring. 

Klimastyring er en 

systematisk prosess for 

hvordan kommunen 

kontinuerlig styrer og forbedrer 

klimaarbeidet sitt for å nå sine 

klimamål.

Virksomhetsstyring

Klimastyring er:

Klimastyring er en del av 

kommunens virksomhetsstyring. 

Innføring skjer gjennom integrasjon, 
tilpasninger og ny/endret praksis.



Klimabudsjettet – et lite utdrag av tiltakene
Klimatiltak Kostnad 2023 

Totalkostnad 
2023–2026

Utslippsreduksjon 
2023–2026

Utslippsreduksjon
2027–30

Beskrivelse av 
finansiering

Digital optimalisering og sporing av massetransporter 10 000 10 000 Ikke beregnet Ikke beregnet
Finansiering gjennom 
egenkapital i 
Steinverdi AS

Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren 150 450 16,7 30,1
Fullfinansiering fra 
Klimafondet

Gradvis utslippsfri maskinbruk på byggeplass 7 322 59 690 7 700,5 14 857,5
Finansiering må 
prioriteres innenfor 
rammen til prosjektene

SmartBike Bærum / fossilfri bil- og sykkeldelingsordning 300 7 800 Ikke beregnet Ikke beregnet
Fullfinansiering fra 
Klimafondet

Avfallsbeholdere 500 2 000 Ikke beregnet Ikke beregnet
Innenfor rammen

Pilot for utvikling av metodikk og system for ombruk 2 000 2 000 Ikke beregnet Ikke beregnet
Fullfinansiering fra 
Klimafondet

Renovasjonstjenester med økt fokus på ombruk og 
materialgjenvinning

1 000 4 000 Ikke beregnet Ikke beregnet

Innenfor rammen og 
delfinansiering fra 
Klimafondet

Tabellen viser utdrag av klimabudsjettet
Klimatiltak både med direkte og indirekte utslipp er tatt med.

Nye tiltak 2023 (foreløpig ikke vedtatt av kommunestyret) er merket.
Kostnader oppgitt i 1 000 kr. Utslippsendring oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter



Ambisiøse klimamål krever flere 
klimatiltak og økt gjennomføringskraft

Framskriving av direkte utslipp i Bærum kommune Bærum kommunes klimafotavtrykk 
(direkte og indirekte  utslipp)



Sammen skaper vi fremtiden
Mangfold | Raushet | Bærekraft


