
Velkommen til Bærum                           
- mangfold og muligheter! 

Framtidens byer                                                                             
Sandvika 23. – 24. januar 2012 

 

 



Bærums Verk 

Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden Kulturhuset i Sandvika 



112.789  innbyggere 

51 kommunestyre-

representanter 

Tall og fakta 

2,2% 

arbeidsledighet www.baerum.kommune.no 
53 nye patenter per  

10.000 innbyggere 
Over 100 nasjonaliteter 

Vidvangshøgda 

549 m.o.h. 

191 kvadratkilometer 

Underkant av 150 

idrettsklubber,  

har 

universitetsutdanning 

Ca 25 % arbeider 

innen teknologi 

9776 netto pendler 

til Bærum daglig 

46,9 % 



Flere fakta og tall 

6,1 

milliarder 
HP 2012 

driftsbudsjett 

3,8 

milliarder 
HP 2012- 2015 

investeringsbudsjett 

200 
tjenestesteder 

Ca 12000 ansatte  I overkant av 130 

barnehager, hvorav 

36 kommunale 

42 grunnskoler inkl 

spesialskoler 
Pleie & omsorg: 

2,8 milliarder 



Åpenhet  
Respekt 

Mot 



Industri og teknologi 

 

• Flere patentsøknader 

per innbygger enn noe 

annen by i Norge 

 

• Mer enn 60.000 

arbeidsplasser 

• 1 av 4 innen teknologi 



Fornebu – teknobyen 



Sandvika – byen ved sjøen 

 

• Politisk og administrativt sentrum 

 

• Kommunegården 

• Bærum rådhus 



Byen Elva Sjøen Marka 



Bærum rådhus 



Grendesenteret – for alle  

samlokalisering - sambruk- samhandling 

 

 

 



Våre viktigste utfordringer: 

• Fullføring av Fornebu-

utbyggingen 

• Baneløsning til Fornebu 

• Ny miljøvennlig E18 

gjennom Bærum 

• Mest mulig i tunnel 

• Områderegulering av 

(gamle) Sandvika 

• Utvikle en attraktiv by i 

samspill med viktige 

kulturmiljøer, fjord og elv 

• Opprettholde Bærums 

grønne preg 

• Dempe veksten  



Bærums forhold til Fremtidens byer 

 
Satsingsområder i samsvar med Framtidens byer: 

 

Areal og transport 

Energibruk/ teknologi/ Smart city 

Forurensning 

Klimautslipp/ klimatilpasninger 

 

 



Deltagende aktører 

 

Lokalt delprogram under Fremtidens byer:  

SmartCity Bærum 

 
 14 

• Forprosjekt finansiert av MD  

– Visjon:  Lønnsomt samspill for en grønnere framtid 

– To prioriterte satsingsområder:  Bygg og Transport 

• Anbefalingene fra forprosjektet følges nå opp av et 

interimstyre, med medlemmer fra kommunen, 

Bærum Næringsråd, Entra, Microsoft og MD 



SmartCity Bærum: Status medio januar 

• Interimstyret har anbefalt: 
– Etablering av et frittstående program i form av 

samarbeidsavtale mellom Bærum Næringsråd og 
kommunen 

– Eget styre som avspeiler at dette er et likeverdig 
partnerskap mellom næringslivet og kommunen 

– Etablering av programkontor samlokalisert med BN 

• Administrasjonen forbereder nå en sak om dette 
for politisk behandling 

• Igangsetting av konkrete delprosjekter vil ha høy 
prioritet i tiden fremover, f.eks. rehabilitering til 
plusshus-standard på Kjørbo. 



Sluttkommentar 

Velkommen til BÆRUM! 


