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Høye klimaambisjoner
Klimastrategien 2021 skjerper målsettingene : -
65% i 2030

Stadfester målsetting om Fornebu som 
nullutslippsområde 2027 . 

I 2030 er Bærum foregangskommune innen 
sirkulærøkonomi 

I 2030 har Bærum redusert indirekte 
klimagassutslipp og bidratt til langsiktig 
karbonlagring i naturområder
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Fornebu 2027 :
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Fornebu  som testarena

Pilot for bærekraftig 
byutvikling – vise «state of the
art» prosjekter 

Samarbeide med innbyggere, 
næringsliv og akademia

Samlokalisering og sambruk 
av bygg og uteområder

2009 2015 2022



Et klimabudsjett presenterer tiltak for å 
redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene 
og fordeler mellom direkte og indirekte 
utslipp.

For å nå målet om 65% reduksjon av direkte 
klimagassutslipp innen 2030 i forhold til 
2009, må klimainnsatsen i kommunen 
styrkes.

Klimabudsjettet til Bærum kommune 
presenterer tiltak som reduserer direkte 
utslipp og indirekte utslipp.

Klimabudsjett – Et styringsverktøy for å nå 
klimamål



Hvordan arbeider kommunen med «grønne 
ambisjoner» for å være en klimaklok kommune? 

Noen eksempler

▪ Arealplanlegging og klimavennlig 
transport

▪ Innovative anskaffelser og 
arbeidsmetoder

▪ Gjenbruk, sambruk og deling

▪ Samarbeid med næringsliv og 
innbyggere

▪ Partnerskap og nettverk

▪ Smarte bygg

▪ Miljøsertifisering

▪ Klimakompetanse

▪ Smart City Bærum



Forbildeprosjekter
Futurebuilt
• Oksenøya senter
• Rykkinn skole
• Flytårnområdet
• Nansenløkka
• Lilleakerbyen



Evje skole

Jarenga barnehage: solceller til å 

lage rundt 34.000kWh/år



Fornebubanen



Testing av autonom 
badebuss

Pilot – Bikeloop - nytenkende, 
sikker og arealeffektiv 

sykkelparkering

Pilot – vareleveranser med droner 
og vareHUB på Fornebu

Whee!

25 familier på Fornebu 
tester ut abonnement 

på lastesykkel

Mikromobilitet – tester 
forretningsmodell 





Naturmangfoldsstrategi



Fremtidens løsninger 
kaller på dypt samarbeid



Sammen skaper vi 
fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden med 
gjenbruk, ombruk og sambruk

Ny kommunegård: Opp mot 90 % gjenbruksmøbler


