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Vi har hjulpet Bærum med å identifisere tiltak til hvordan 
de kan realisere sin klimastrategi
Bakgrunn

Prosjektets mål er å gi gode råd til Bærum kommune for hvordan de 
kan nå målet med fokus på luftkvalitet og transport

• Hvordan kan vi gi et godt beslutningsgrunnlag til kommunen slik 
at de kan fatte gode tiltak for å bedre luftkvaliteten?

• Hvordan kan vi motivere innbyggerne i Bærum kommune til å la 
bilen stå?

Bærum ønsker å redusere klimautslippene med minst 40% innen 
2030

Formål

Problemstilling

Bakgrunn



Vi har tatt frem 5 detaljerte tiltak ut fra 12 identifiserte 
konsepter
Konsepter

Dashboard

Hjem-jobb-hjem

Luftkvalitetsblomst

Parkering

Subsidiering

Matebusser

Lengre overgang

Måke fortau

Søppel-sensor

Parkerings-skilt

Motivasjons-app

El-bysykler

P



DATAINNSAMLING 
OG VISUALISERING



Vi har identifisert tre hovedmål som bedre datagrunnlag 
og visualisering støtter opp mot 
Målsetninger

2. MÅLE EFFEKT 
AV TILTAK

3. OPTIMALISERE 
NYE TILTAK 

1. ØKE 
BEVISSTHET HOS 
KOMMUNEN OG 
INNBYGGERNE

Bærum kommune har i sin miljøstrategi skrevet at innbyggere og 
næringsliv skal involveres i kommunens miljøarbeid. 

Handlingsplanen inneholder konkrete mål, som f.eks.:
• 40% reduksjon i klimagassutslipp innen 2030
• 25% utslippsfrie personbiler innen 2025
• Fornebu skal være et nullutslippsområde innen 2027

Ved å samle inn data fra nye kilder og fremstille disse 
hensiktsmessig kan kommunen fatte gode beslutninger i fremtiden 
og optimere nye tiltak, som ikke er mulig uten et ordentlig 
visualiseringsverktøy. 

MÅL MED DASHBOARD
OG DATAINNSAMLING 

STØTTE TIL STRATEGI 
OG HANDLINGSPLAN



LIVE DEMO



Flere ulike datakilder er nødvendig for å skape et bilde av 
luftkvaliteten og effekten av tiltak 
Datakilder

Mobilitet

Vær

Luftkvalitet

Kart

Vedfyring

Mulig fremtidige dataEksisterende data

Kategori

Temperatur

Grunnkrets-
områdekart

Folkeflyt fra enkelte 
grunnkretsområder til delområder

Vindretning

Folkeflyt fra grunnkretsområder til 
grunnkretsområder

Vedfyringsdata til 
boligoppvarming

Vind Nedbør Luftfuktighet Lufttrykk

Svevestøv
(PM2,5)

Svoveldioksid 
(SO2)

Svevestøv
(PM10)

Nitrogendioksid
(NO2)

Karbonmonoksid
(CO)

Ozon
(O3)

Benzen
(C6H6)

Trafikkart Kart over 
holdeplasser

Sykkeldata Kollektivdata

Bysykkeldata Bompasseringer

Datatype



EL-BYSYKKEL

INNFØRING AV
EL-BYSYKLER

MOBILITY
ANALYTICS

SYKKEL-
SENSORER



Forskning viser at elsykkel erstatter bil og 
dermed bidrar til å redusere CO2 utslipp 
Elsykkel

Erstatter bil

81% økt 
betalingsvilje

2x km syklet

[13] «Effekt av tilskuddsordning for elsykkel i Oslo på sykkelbruk, transportmiddelfordeling og CO2 utslipp», TØI, 2018

2,7 km

5,9 km

x4,87 dekningsområde



Ved hjelp av mobility analytics kan Bærum 
bedre skaffe oversikt over hvor det er behov for bysykler
Mobility analytics



BEVISSTHET OG 
MOTIVERING

Sykkelsensorer bidrar til å se effekt av tiltak og
motivere flere til å sykle
Sykkelsensorer

TRENDANALYSER OG 
OPTIMALISERING



TAKK FOR OSS!
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