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Hva er bærekraft?

Bærekraftig utvikling 
handler om å ta vare på 
behovene til mennesker 
som lever i dag, uten å 
ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter 
til å dekke sine.



Plansystemet i Bærum kommune

Plan-

strategi

Kommuneplan
Inkludert langtidsanalyser

Samfunnsdel Arealdel

Strategier og 

handlingsplan

Kommunedelplan

Reguleringsplan
(Områdeplan/detaljplan)

Handlingsprogram
(samfunnsdelens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett)

Virksomhetsplaner, lederavtaler, måltavler 

og annet

Politisk behandling

Administrativ behandling
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Et bærekraftig 
Bærum



Vilje og evne
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Kunnskapskommune

Ny innsikt

Bevisstgjøring

Kunnskapsbygging

Innovasjon

Digitalt førstevalg

Enkle, brukervennlige og sikre 
digitale tjenester 

Tilrettelegge for dialog, 
selvhjelp, mestring, læring, 
involvering og medvirkning

Kunnskapkommunen og digitalt førstevalg



Samarbeid med NTNU, 
Augment city og Ålesund
Vårt triple-helix

KPI-kartlegging utgangspunkt for utvikling og 

prioritering

Prosjektet «datadrevet samskaping»

Hovedaktiviteter:

Bygge kapasitet, styring- og beslutningsstøtte 

for lokalt bærekraftsarbeid

Utvikle teknologi for datadrevet samskaping



Digital tvilling
Samskaping – innovasjon - ledelse

Hvorfor: Kunnskapsbasert stedsutvikling

Hva: 3D-simuleringsplattform

Hvordan: Historisk og sanntids styringsdata

Mål:

Digital tvilling til simuleringsformål

Simulering og visualisering av sanntidsdata direkte i 

plattformen

Utvikler API for tredjepartsinteressenter

Gevinster: 

Avanserte simuleringsmiljøer på kort tid

Enklere å forstå komplekse data på et høyt nivå

Potensial for verdiskaping gjennom samfunnsmessig 

innovasjon og forbedring



Mobilitetsdata
- kommunen som bruker av stordata satt i system

Anonymiserte brukerdata

Synliggjøring

aktivitet

bevegelsesmønster

Bedre beslutningsgrunnlag

Prognose- og beslutningsarbeid 
for kriseledelsen 



Strategisk forum
Tre hovedtema og ti prosjektideer

Datadrevet innovasjon

Felles språk

Klimadashboard

Digital tvilling

Sirkulærøkonomi

Bærekraft. Foilware eller realitet?

Sirkulære forretningsmodeller i byggebransjen

Oppsirkulering av byggevarer gjennom arbeidstrening

Bærekraftig ombruk

Smart byutvikling

«Interactive tool for citizen engagement in sustainable

refurbishment projects»

Gründere, kontorfellesskap og smart byutvikling

Digital innbyggernøkkel
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Bærumspakken vedtatt 
april 2020

• Støttet opp om tiltak der kommunen hadde et ansvar 
fra før 

• Egne bygg- og anleggsprosjekter

• Kultur

• Idrett

• Frivillighet

• Strategisk næringsplan

• Der kommunen kunne bidra til at prosjekter raskt kunne 
igangsettes.

• Tiltakene var med å sikre aktivitet og «holde hjulene i 
gang» ikke minst innen bygg- og anleggsbransjen. 



Tiltaksområder og fordeling



Næringslivspakken

• Partnerskapsavtale med Bærum næringsråd 
og Energy Valley

• Gratis Rådgivningstjeneste pga. Covid-19

• Husleiestøtte for gründere (under utvikling)

• Kompetanseutvikling for små og 
mellomstore bedrifter (under utvikling)

• Lærlingeplasser

• Sommerjobb i kommunen (innspill fra 
Kommunestyret)



Behov for 
Bærumspakke 2

• Pandemiens andre bølge

• Skjerpet krav til smittevern, nasjonalt og 
lokalt

• Bedrifter som var rammet i vår, rammes nok 
en gang



10 millioner 
- Støtte til omstilling og innovasjon

Noen bransjer som er spesielt rammet i denne perioden er:

Destinasjons- og 
reiselivsbransjen 

Serveringssteder og 
serveringsvirksomhet 

Helse- og 
treningssentre etc.

Evt. andre 

Bærumspakke 2 henvender seg til bedrifter og organisasjoner som 
har behov for omstilling og innovasjon for å kunne tilby nye løsninger, 

som bidrar til trygt og smittefritt tilbud av tjenester og produkter. 



Strategisk 
næringsplan 
2020-2024

• Bærekraftskommunen Bærum

• Kunnskapskommunen Bærum

• Fag- og gründerkommunen Bærum

• Næringslivskommunen Bærum



Strategiske hovedgrep:

Bærekraftskommunen: Fremme varig, 
inkluderende og bærekraftig  økonomisk vekst 
gjennom offentlig/privat samarbeid

Samarbeid og møteplasser

Videreutvikle og styrke samarbeid med 
næringslivet og akademia

Kunnskapskommunen: Være et attraktivt sted og 
møteplass for kunnskap, kompetanse og 
innovasjon

Innovasjon og digitalisering

Piloteringer og ta i bruk nye løsninger

Fag- og gründerkommunen: Sikre næringslivet 
relevant kompetanse og oppfordre til nyskaping

Arbeidsplasser og gründerskap

Styrke bredden i Bærums næringsliv

Næringslivskommunen: Være «god på å være 
kommune» og en  offensive tilrettelegger for 
næringslivet

Vertskap og samfunnsutvikling

Tilrettelegge for kortreist liv



SmartCity Bærum
- sammen om fremtidens 
løsninger

Unni Larsen



✓ Arena for grønn
konkurransekraft

✓ Pådriver for fremtidens
løsninger

✓ Partnerskap - kommune, 
næringsliv og akademia



Styret 2020

o Arthur Wøhni, Bærum kommune (Styreleder)

o Ane Mjaaseth, Bærum Næringsråd

o Lars Hovind, Devotek

o Kai H. Eidissen, Accenture

o Bente Haukland Næss, Asplan Viak

o Frode Bostadløkken, Entra

o Tor Åsmund Leikvoll, Telenor

o Janne Walker Ørka, Norconsult

• Vigleik Stusdal, Kommunal og 
moderniseringsdepartementet(Observator)

Daglig leder

Unni Larsen, SmartCity Bærum



#1 Næringsliv og akademia 
er viktige sparringspartnere

• Topplederforum

• Strategisk forum

• I prosjekter

• Frokostmøter og seminarer



#2
Aktivt 
samarbeid 
med 
programmer, 
nettverk og 
organisasjoner



#3
Sikre at Bærum 
velges som stedet 
for pilotering av 
nye løsninger og 
teknologier



Strategisk forum –
siste år

Desember 2019 

Workshop Telenor Expo - 50 deltakere 

Tema: «Bærekraft»

Juni 2020  

Webinar - 70 deltakere

Tema: «Bærekraftig innovasjon for bedrifter og samfunn»

September 2020 

3 webinarer ca.110 deltakere

Tre samlinger om ideer og –muligheter 

- Datadrevet innovasjon

- Sirkulær økonomi

- Smart byutvikling



Mulighetsrom:

Strategisk forum (næringsliv, akademia, 
kommune)
• Ombruk bygningsmaterialer – utbygger i 

Sandvika
• Digital innbyggernøkkel
• Digital Tvilling

Fornebu 2027 – Pilotering lavutslippsområde
Klimaklok Verktøykasse, Næringsliv (BN)
Klimadashboard
Fokus på gründere – BN og EV

Bærumspakken
Strategisk næringsplan
Klimastrategi m. handlingsplan
Kampanje #Har det i Bærum


