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Dynamikken i Bærums næringsliv

Antall nye foretak siste fem år:  + 932   (+19%)

Nye foretak siden 2008: 2074

Bortfall av foretak siden 2008: 1142

Driftsmargin 2014: 7%

Driftsmargin 2008: 5%

Det er sannsynlig at antallet små- og mellomstore 
næringsbedrifter vil fortsette å øke



Omsetning pr postområde



46% av foretakene står for 94% av 
omsetningen - og 65 % av de sysselsatte 
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Stor geografisk spredning av bedriftene



Småbedriftene har ca 24 000 ansatte

Det er registrert 372 foretak med mer enn 20 ansatte i kommunen



Bærum som klimaklok kommune

• Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn og urban  
(ett av våre fire hovedmål)

• Klimaklok kommune skal bidra til å nå den langsiktige 
nasjonale målsettingen om klimanøytralitet i 2050 gjennom å

1. Forsterke bevisstheten om betydningen av klima- og miljøhensyn

2. Samle og koordinere en helhet av eksisterende og nye tiltak

3. Utvikle en bedre samlet rapportering

4. Bidra til øket fokus på prioriterte områder

• Eget klimapanel oppnevnt for å gi konkrete råd:

» - Jens Ulltveit-Moe, UMOE (leder)

» - Ingvild Rørholt Kilen, Zero

» - Guri Marie Lindmark, Multiconsult

» - Anders Nohre-Walldén, Asplan Viak

» - Frode Hvattum, Ruter



Operativt samarbeide med hele Bærums-
samfunnet

• Tre hovedområder:

1. Bygg

2. Ressursutnyttelse, energi – system/ forsyning

3. Byutvikling, areal – og transport 



En del er allerede på gang…

Bygg

• Alle kommunale bygg er nå tilnærmet fossilfri– dvs. bruker ikke fossilt brensel til oppvarming

• Bærum kommune er i gang med bruk av s.k. EPC-kontrakt –«energy preformance contracts» 

• Rykkinn skole bygges som Future Built bygg- var også tidlig ut med å måle virkelig energibruk.

• Powerhouse Kjørbo – eid av Entra internasjonalt anerkjent plusshus (SCB).

• Fornebu S kjøpesenter mottatt flere priser internasjonalt ved sin Breeam outstanding.

• Fjernvarme ved Oslofjord Varme -basert på sjøvann(Fornebu) og kloakk (VEAS).

Vann- og avløp og avfall

• Bærum er årets vannkommune 2015– hedret for langvarig godt arbeid med bl.a. fokus på økt 
utskiftning av

vann- og avløpsledninger, klimatilpasning for mer styrtregn.

• Blågrønn faktor(BGF) – naturlig fordrøyning av vann på egen tomt, utviklet sammen med Oslo.

• Bekkeåpninger (Dælibekken, Solbergbekken).

• Vedtatt kildesortering av matavfall implementeres i 2016. Et resultat er biogassproduksjon som kan 
brukes som drivstoff for busser og andre kjøretøy.

• ISI gjenvinningsanlegg – er prisbelønnet og blant Norges ledende avfallsmottak.



En del er allerede på gang…

Arealplanlegging

• Knutepunktstrategien er forankret i kommuneplanens arealdel.

• Andelen av nye boliger bygd i definerte knutepunkt har gått fra 33 % til nærmere 80 %

• Miljøkrav i alle reguleringsplaner- miljøprogram og miljøoppfølgings-planer i store saker

• Fornebu fikk europeisk pris for god miljøplanlegging (ECTP-pris).

• Nye miljømål bygges inn i område-regulering for Hamang i tråd med FutureBuild og Breeam-
community ambisjoner (SCB).

• Nye turveistrekk etableres

Transport

• Nyåpningen av Kolsåsbanen i 2014 har flyttet mye trafikk fra bil til bane.

• Gjenåpning av Stabekk, Høvik og Blommenholm stasjoner forventes å videreføre denne 
trenden.

• Bysykkelordning Fornebu/Lysaker etableres våren 2016 i regi av Smart City.

• Arbeid med ny sykkelstrategi og handlingsplan er igangsatt

• 23 elbiler til PLO på Østerås - erfaringen er meget gode.

• Ladestasjoner – etablert hurtig-ladere i Sandvika og på Fornebu, samt vedtatt krav om 
ladepunkter i alle nye prosjekter (delvis SCB).

• Tilrettelegging for hydrogenstasjon og fornybar diesel pågår (delvis SCB)




