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Bærum 2035 - kommunens 

fire hovedmål 

Bærekraftige tjenester som gir 

innbyggerne mulighet for økt 

selvhjulpenhet, mestring og læring.

Balansert samfunnsutvikling - mangfold, 

grønn og urban.

En innovativ og endringsdyktig 

organisasjon med gjennomføringskraft.

Dialog og medvirkning for bedre løsninger



Bærum i verden - utfordringsbildet
Regionen vokser – 300 000 nye innbyggere i Oslo og Akershus 

innen 2030

Bærum vokser – 40 000 nye innbyggere i 2040

Klimautfordringen – 40% kutt i CO2 innen 2030

Klimatilpasning

Økt transportbehov – veksten skal tas ved hjelp av «grønn 

mobilitet» - kollektiv, sykkel og gange

Trengsel på transportnettet – innfartsparkeringer

Arealknapphet – behov for nye (bymessige) løsninger

Samarbeid mellom forvaltningsnivåene

Veksten utfordrer vern – kulturvern, jordvern, vern av 

grønnstruktur



Bærum 2035

Utvikler fremtidens bærekraftige tjenester sammen

Digitalisering av kommunale tjenester gir muligheter

Vi gjør de rette byutviklingsgrepene

Klimaklok kommune

Langsiktig økonomisk bærekraft 

Helhetlig planverk 

Innovasjon gir nye svar 

Samarbeid på tvers er nøkkel til suksess

Innbyggersamarbeid, frivillighet og sosialt entreprenørskap



Innbyggersamarbeidet står sterkt i Bærum



Inkludering og involvering  i 
nærmiljøene

Frivilligsentralen i Sandvika 

To nye frivillighetssentraler på Rykkinn og 

Fornebu 

Nærmiljøutvikling og innbyggermedvirkning 

på Fornebu og Rykkinn

Frivilligbørs

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Koordinator for frivillighet og 

innbyggersamarbeid



Komuneplanens arealdel

Planutvalget 8. mars

Formannskapet 21. mars

Kommunestyret 24. april



Styrke den blå-
grønne strukturen



Fordeling av veksten

• Fornebu + Lysaker 40%

• Sandvika 30%

• Bekkestua + Høvik 10%

• Fossum 5%

• Sentre og knutepunkter 

i bybåndet 10%



Sandvika øst

Hva er på tegnebrettet i Sandvika 

Sandvika vest-vest

Hamang

Industriveien

Elias Smiths vei

Elvebredden 

Kadettangen/Sandvika fjordpark
Sandvika som 
fjordby?

Franzefoss

Sandvika byporten vest



Klimaklok kommune



Samordnet areal-
og transportstrategi

➢Fornebu, Lysaker

➢Sandvika, Hamang, Franzefoss

➢Høvik, Bekkestua

Grunnleggende grep for vårt 
viktige klima-arbeid



Klimapanelet gir råd oktober 2016

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







Bærum – en klimaklok kommune

Ressursbruk

Transport

Bygg

Kommunestyret 28. februar vedtok 
Klimastrategi 2030. 

Klimastrategien har tre hovedmål 
med tilhørende strategier 



Mål 1: 
Miljø- og klimaklok i 2020.

Mål 2: 
Lavutslippssamfunn i 2050. 
Klimagassutslippene redusert 
med minst 40 prosent innen 
2030.

Mål 3: 
Fornebu nullutslippsområde i 
2027. 





Bærums SmartCity

Europeisk byplanpris 2014

Zero emission neighbourhood

Utslippsfritt innen 2027

Fornebu - fra flyplass til by



Foto: Karl Braanaas, Budstikka

• Samarbeid med Kolonial og Acando

• Foto: Kolonial

Fornebu som testarena



SmartBike pool og bysykkel
Bærumsbedrifter  og 
kommunens ansatte 
kan låne el-sykkel av 
kommunen i 14 dager

Bysykkelordning på Fornebu og 
Lysaker



Pilot på Fornebu – 31-bussen
80 busser har installert nettvarder/beacons for å skape sensordata fra kundens mobilapp





Stuttgarter 
Zeitung 22.01.18



Forebygging – Mestring: Gode kilder til bedre folkehelse

I familien

På skolen

I barnehagen

I kulturen

I fellesskapet

I tankene våre…

I naturen

I fysisk aktivitet

På jobben



Bærum best på digitale tjenester



Atri-X – senter for frihets- og velferdsteknologi



Atri-X

Mandag til fredag 

10:00 - 15:00

Torsdag 

10:00 - 18:00

Første lørdag i 

måneden 10:00 - 14:00



Hjelpemidler fra både 
kommune, NAV og private 
leverandører



ETT Bærum – digitalt førstevalg
Felles digitale løsninger skal koble sammen offentlige 
tjenester til fordel for innbyggere, næringsliv og 
organisasjoner.



Innovasjon i Bærum kommune 

Innovasjonsprisen 2016 

Innovasjonsstrategi «på vei mot morgendagens løsninger» 

Innovasjonsopplæring 

Egen facebookside og blogg:

Innovasjon i Bærum

Tanketanken.no 

Intern innovasjonspris

Lederavtaler   



Spillhuset



Samarbeid med sykehusene



Bærekraftige tjenester – Balansert samfunnsutvikling – Innovativ og endringsdyktig organisasjon – Dialog og medvirkning


