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Sammen skaper vi fremtiden 
Mangfold - Raushet - Bærekraft

Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne 
mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og 
læring.

Balansert samfunnsutvikling –
mangfoldig, grønn og urban.

En innovativ og endringsdyktig organisasjon 
med gjennomføringskraft

Dialog og medvirkning for bedre løsninger 



Klimastrategi 2030
• Klimastrategien er Bærums plan for å 

håndtere klimautfordringene vi står overfor

• Mål:

• 2020: Miljø- og klimaklok kommune

• 2027: Fornebu etablert som 
nullutslippsområde

• 2030: 40 prosent reduksjon klimagassutslipp

• 2050: Bærum skal være et lavutslippssamfunn

• Handlingsplan med 63 tiltak innenfor 

mobilitet, bygg og ressursbruk

• Mobilisering av egne ansatte, innbyggere og 

næringsliv



Vi går foran, 
«feier for egen 

dør» og gir 
ansatte eierskap 

til klimaklok 
kommune

Vi legger til rette 
for at Bærum er 

stedet der ny 
teknologi og 

klimavennlige 
løsninger testes ut

Vi bruker klima-
kommunikasjon 
som motiverer

Vi involverer 
innbyggere og 

næringsliv i 
utviklingen av en 

klimaklok 
kommune

Vi bidrar til 
klimavennlige 
tjenester og 

løsninger 
gjennom 

digitalisering

Vi måler og viser 
aktivitetsdata 

knyttet til 
klimagassutslipp



Kunnskaps- og 
næringskommunen Bærum 

• Næring-akademia-kommunen: ‘hånd-i –hånd’
• Forskning- og innovasjonsprosjekter 
• Utvikle smarte løsninger 
• Smart city- samarbeidet 
• Universitets- og høyskoletilbud 

Næringskommunen
• Innovative anskaffelser
• Kommunens innkjøp og investeringer
• Tilrettelegge for lokalisering 
• Kompetanse og ressurser
• Samarbeid og nettverk



SmartCity Bærum

Arena for grønn

konkurransekraft

Pådriver for fremtidens

løsninger

www.smartcitybaerum.no
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-
samfunn/barum-2035/smart-kommune/

Partnerskap - kommune, 

næringsliv og akademia

http://www.smartcitybaerum.no/
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/barum-2035/smart-kommune/


Hovedmål

Smart City Bærum skal etablere en 
felles kunnskapsarena for kommune, 
næringsliv og akademia, for å: 

• øke kunnskap om nye teknologier og 
løsninger 
• teste ut løsninger og bidra til å 
etablere pilotprosjekter i Bærum 
generelt, og Fornebu spesielt
• skape gode rammebetingelser for 
grønn næringsutvikling



Bærekraftsmålene - Næringslivet

Samtidig er det relevant å utvikle bærekraft 
på: 

2- Utrydde sult

3- God helse

4- God utdanning 

7- Ren energi for alle 

11- Bærekraftige byer og lokal samfunn

13- Stoppe klimaendringene

14- Livet under vann

15- Livet på land



U4SSC – United for Smart Sustainable Cities



Samarbeid



Indikatorer

klimatilpasning klimatiltak



Digital tvilling - visualisering av bærekrafts-KPI 



Innovasjonsprosesser:



Forskning og innovasjon



Forskningstema som er relevant for kommunen som 
virksomhet

At kommunen forsker med institusjonene og stiller seg til 
disposisjon for forskere

At resultatene har betydning for kommunens innbyggere og 
tjenester

At ny kunnskap skal føre til ny praksis
At det utvikles innovative tjenester, produkter og prosesser

At forskningsresultater kan gi grunnlag for nye næringer

Bærum kommune vektlegger



Identifiserte samarbeidsområder 
• Bygg/Eiendom/Transport

• Bærekraft/Klimaendringer/Sirkulær økonomi
• Digitalisering/Informasjonsteknologi

• Innovasjonsprosesser («Klimaklok innovasjonsarena»)
• Samfunnsvitenskap/Velferdstjenester

Aktuelle samarbeidsformer
o PhD-prosjekter

o Master- og bachelor-utdanning
o Forskerprosjekter

o Innovasjonsprosjekter
o Partnerskap i Horizon-prosjekter
o Partnerskap i forskningssentre

o Faglig utviklingsarbeid



Kunnskaps- og næringskommunen Bærum

Pådriver for fremtidens løsningerPartnerskap - kommune, næringsliv og akademia Arena for grønn konkurransekraft



Takk for oppmerksomheten


