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• Redusere energi og klimagassutslipp fra bygg og
transport. 

• Utvikle smarte løsninger som gir miljømessige
gevinster

• Fremme lønnsom og miljøvennlig
næringsutvikling gjennom offentlig/privat
samarbeid

Overordnede mål
2012-2017



Bærum 2018-2023



Megatrender – Globalisering, urbanisering, 
digitalisering, autonomi, delingsøkonomi, 
individualisering, fleksibilitet



Regjeringen satser Grønn konkurransekraft



Næringslivet setter 
Bærum  kartet….



• Digitaliseringsstrategi

• Klimastrategi

• Innovative anskaffelser

• Innovasjonsstrategi

• Strategisk næringsplan (under 
utvikling)
• Areal, undervisning/forskning og 

bærekraft

Kommunale nye, digitale 
og grønne veivalg:



Hva er SmartCity Bærum sin nye rolle?



SmartCity 2018-
2023 –

Muligheter og 
handlingsrom

Muligheter:

• Store byutviklingsprosjekter

• Omstilling til et 
lavutslippssamfunn

• Teknologi- og 
kunnskapsnæringer

• Grønn konkurransekraft

Fortrinn

• Partnerskap mellom kommune 
og næringsliv

• Skape gode rammebetingelser 
for samfunnsutvikling og 
næringsutvikling gjennom 
offentlig og privat samarbeid

• Skape arena for 
demonstrasjons-, utprøving-
og pilotprosjekter i 
kommunen

Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid





Fra prosjekt til prosess…..

• Initiere og lede prosesser

• Skape arena og møteplasser mellom kommune, næringsliv, 
andre offentlige aktører og organisasjoner

• Sette premisser for utvikling

• Definere felles målsetninger for temaer/områder/løsninger

• Være katalysator for utvikling av nye løsninger

• Etablere Bærum som stedet for utprøving og pilotprosjekter

• Formidler av resultat og effekter

• Aktivt bruke arenaen for synliggjøring av prosjekter, gjerne i 
samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk –



Ny strategi – Sammen om fremtidens
løsninger



Arena for grønn konkurransekraft 
- kompetanse
- kunnskap
- kommunikasjon 

Strategisk partnerskap
- kommune
- næringsliv
- akademia 

Pådriver for fremtidens løsninger
- piloter
- demonstrasjoner
- kommunikasjon



Sammen om fremtidens 
løsninger

Piloter

Omstilling til lavutslippsområder

Grønn konkurransekraft

Teknologisk spydspiss

Partnerskap

Kunnskapsarena
- Nettverk  toppledere

- Faglig forum

- Strategisk partnerskap
-Større selskap/bedrifter/organisasjoner



Nettverk toppledere

Strategisk møte mellom ledelsen i 
kommunen og ledelsen i 10 store 
bedriftene i Bærum

Sammen skaper vi fremtiden





SmartCity Bærum prosjekter



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



Hva kjennetegner en klimaklok 
kommune

• Innbyggere som velger ressurseffektive 
og klimavennlige løsninger

• Et næringsliv som utvikler smarte og 
lønnsomme produkter og tjenester, 
høy verdiskapning og sysselsetting

• En offentlig og privat sektor som aktivt 
etterspør nye klimavennlige løsninger 
og tilrettelegger for omstilling



Programmer i Bærum



Prosjekter i kommunen

• Bærum bysykkel

• SmartBike

• Ruter – Kombinert mobilitet bedrift

• Parkeringssensorer i Sandvika

• Smarte gatelys

• Iflink – luftkvalitet og sensorer



Næringslivet viser vei

• Hydrogen og Powerhouse

• Kolonial - selvkjørende mat

• Bilpool
• Technopolis og Hertz

• MoveAbout og Circel K

• Samkjøring
• Telenor, Aker m.fl.

• Badebussen 2018 – Obos, Ruter og Acando

• Fornebu S – Breeam Outstanding



Kampanjer og 
konkurranser



10.000 testet selvkjørende
“Badebuss” på Fornebu

Kommunens rolle

• Veimyndighet

• Skiltmyndighet

• Parkeringsmyndighet

• Drift og vedlikehold av veiarealer

• Drift og vedlikehold av arealer 
tilknytning til vei



Sommerprosjektet 2018



Klimadashboard i 
Bærum?



Konseptutredning – Helelektrisk 
klimavennlig mobilitet på Fornebu

Hvordan kan et helelektrisk Fornebu se ut?

Vi spør et tredvetalls bedrifter...

Tematiske workshops

1.Mobilitetsløsninger, ny teknologi og 
delingsøkonomi

2.Fysisk tilrettelegging og arealbruk

3.Energi- og effektvurderinger



Leverandører Storkjøkken Kjøkken Beboer

Smart City Challenge-design

AnsattAnsatt

Hvordan sikre eget behov for god og næringsrik 
mat gjennom hele verdikjeden?

Leverandør

Leverandør

Ansatt
Ansatt

Ansatt

Ønsket effekt:
• Redusert matsvinn
• Reduserte kostnader
• Effektivisere linjene og 

forenkle hverdagen til 
ansatte

• Ansatte får mer tid til 
beboere

• Beboere får god og 
næringsrik mat 
tilpasset behov



Sjekk ut siden her…

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/smart-kommune/
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/smart-kommune/

