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«Det handler om helseproblemer. Det handler om barnefattigdom. Det handler om rusomsorg. Det handler 
om tidlig innsats i skolen. Dette er å levere på velferdsmålene blant bærekraftsmålene.»
Statsminister Erna Solberg på Kommunalpolitisk toppmøte 2020



Kommuneplanens samfunnsdel 
med langsiktig arealstrategi 

Høringsfrist 31. mars 



Vise tydelig sammenheng mellom ønsket 
samfunnsutvikling og arealbruken

Angi langsiktig utviklingsretning for kommunen 
og områder for særlig utvikling og vern

Være overordnet styringsverktøy for arealbruk



Forslag til nye hovedmål i kommuneplanen

I Bærumsamfunnet jobber 
vi sammen for å skape 

gode liv og like muligheter

Bærumsamfunnet er 
attraktivt og inkluderende

Bærumsamfunnet er 
klimaklokt

Bærum kommune er 
handlekraftig og innovativ









Revidering av klimastrategien
Høring og offentlig ettersyn

Høringsfrist 31. mars 2021



Revisjonsprosessen

Videreføring av klimastrategien fra 2018

Fokus på Bærumssamfunnets samlede 
klimafotavtrykk, offentlige innkjøp og 
sirkulærøkonomi

Avstemt med kommuneplanens samfunnsdel 
og FNs bærekraftsmål

Samarbeid med innbyggere, næringsliv, 
foreninger og egne ansatte

Kunnskapsgrunnlag og klimabudsjett



Forslag til nye hovedmål

1 2 3

I 2030 er direkte klimagassutslipp i 
Bærum redusert med 55-60 prosent 
ift. 2009. I 2050 er Bærum et 
lavutslippssamfunn.

I 2030 er Bærum etablert som en 
foregangskommune innen 
sirkulærøkonomi. 

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

I 2027 er Fornebu etablert som et 
nullutslippsområde.



Hovedmål 1

1
I 2030 er direkte klimagassutslipp i 
Bærum redusert med 55-60 prosent 
ift. 2009. I 2050 er Bærum et 
lavutslippssamfunn.

Fra fossil til fornybar –

overgang til utslippsfrie løsninger

Utslippsfri teknologi og avansert biodrivstoff, hovedsakelig transportsektoren (personbiler, 
varebiler, busser, taxier, båter, lastebiler)

I 2025 er 40 prosent av personbiler i Bærum utslippsfrie, i 2030 er 70 prosent utslippsfrie.

Kommunens bygg- og anleggsvirksomhet skal bli fossilfri, deretter utslippsfri innen 2030.

I 2025 er kommunens person- og lette varebilbruk utslippsfri, og alle større kommunale 
kjøretøy benytter fossilfritt drivstoff.

Person- og varetransport i Bærum er fossilfri innen 2030 og utslippsfri innen 2050.



Hovedmål 1

1
I 2030 er direkte klimagassutslipp i 
Bærum redusert med 55-60 prosent 
ift. 2009. I 2050 er Bærum et 
lavutslippssamfunn.

Snu transporthierarkiet

Transportbehovet er redusert frem mot 2030.
• Knutepunktfortetting og lokalisering av viktige funksjoner i nærhet til hjemmet
• Mer effektivt transportsystem (varelogistikk og transport av masser)

Mer kollektiv, sykkel og gange – i 2025 er andelen personreiser med kollektiv, 
sykkel og gange 60 prosent.
I 2025 er sykkelandelen 7 prosent, og 20 prosent i 2030.



Hovedmål 2

2
I 2030 er Bærum etablert som en 
foregangskommune innen 
sirkulærøkonomi. 

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

Grønne og fremtidsrettede boliger og bygg

Redusert energiforbruk, fremtidsrettede energiløsninger

Fleksible løsninger som tilpasses fremtidens behov

Mer sambruk av arealer

Rehabilitering av eksisterende bygg, fremfor riving
Materialbruk som reduserer indirekte utslipp; 
• redusert forbruk av materialer
• økt ombruk
• økt bruk av materialer med lavt klimafotavtrykk



Hovedmål 2

2

I 2030 er Bærum etablert som en 
foregangskommune innen 
sirkulærøkonomi. 

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

Klimaklok ressursbruk

Redusere materielt forbruk i kommunens drift

Stimulere til lavere forbruk i Bærumssamfunnet

Kommunen skal redusere indirekte utslipp gjennom innkjøp

Restavfall per innbygger skal reduseres

Karbonrike arealer skal ivaretas



Hovedmål 3

3

I 2027 er Fornebu etablert som et 
nullutslippsområde.

Fornebu som teknologisk spydspiss

På Fornebu skal kommunens klimastrategi testes ut i praksis.

Prosjekter på Fornebu bidrar til etablering av Fornebu som et 
nullutslippsområde.

Fornebu skal være en test- og demonstrasjonsarena for klimavennlige 
og fremtidsrettede løsninger

Fornebu skal ha flere forbildeprosjekter.



Hovedmål 3

3

I 2027 er Fornebu etablert som et 
nullutslippsområde.

Dette skal vi gjøre for å nå målene

Samarbeide med innbyggere, næringsliv og akademia

Ta i bruk etablerte arenaer og partnerskap som SmartCity Bærum

Utvikle og tilrettelegge for nye samarbeidsformer, innovasjon, 
pilotering og forbildeprosjekter.

Utvikle KPIer for å måle, visualisere og kommunisere gevinstene av 
klimaarbeidet på Fornebu. 



Satsingsområder i klimaarbeidet
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Medvirkning

Samarbeidsavtalen mellom velforeningene og 
kommunen

Kommuneplanen- Digitalt møte 20. nov: tema nærområder, bomiljø og 
kvaliteter – velforeninger og organisasjoner deltok og kom med gode 
innspill. Høringsfrist 31. mars

Klimastrategien. Høringsfrist 31. mars



Hva er dere mest opptatt av å ta vare på i nærmiljøet?



Sammen skaper vi fremtiden
MANGFOLD – RAUSHET - BÆREKRAFT 


