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Utgangspunkt 

•  Enstemmig kommunestyre  

vedtok energi- og klimaplan for 

Bærum høsten 2009 

•  61 tiltak for å redusere 

energibruk og klimagassutslipp 

er beskrevet 

 

BÆRUM KOMMUNE 
 

 

 

 

 
 

Energi- og klimaplan 
november 2009  
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Forutsetninger for å nå klimamål 

• Feie for egen dør – begrense 
energibruk og klimagassutslipp fra 
kommunal virksomhet 

• Samspill med frivillige organisasjoner og 
egne innbyggere 

• Samarbeid med privat næringsliv 
  Smart City – tilnærming 

• Statlige føringer og rammebetingelser 
som premierer gode klimatiltak 
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Forprosjekt SmartCity Bærum - Prosess 

• Mandatet gitt i kommunens energi- og klimaplan 

• Kommunen definerte mål og føringer for Smart City 
forprosjekt  

• Inspirasjon hentet fra lignende prosjekter i bl.a. 
London og Amsterdam 

• Accenture engasjert som prosjektleder etter 
anbudsrunde 

• To workshoper hvor utvalgte virksomheter ble invitert 
til å utvikle felles visjoner, identifisere aktuelle ideer 
og definere samarbeidsprosjekter  

• Bearbeiding av innspill og utarbeidelse av sluttrapport 

• Politisk behandling senere i vår 

 



5 

To hovedtema i denne omgang 

1. Bygg 

2. Transport 
  

 Det fokuseres på å identifisere smarte løsninger, det vil 
si løsninger som gjør Bærum til et bedre sted å leve, 
arbeide og utføre næringsaktiviteter gjennom bedre miljø 
og reduserte klimagassutslipp 

 

  Fullt mulig – og ønskelig – å inkludere andre tema senere  
F.eks. bruk av IKT innen pleie og omsorg 
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1. Postadresse i Bærum 
Aktører med postadresse i Bærum kommune 

 

 

3.  Størrelse basert på omsetning 
Aktører med høy omsetning 

 

2. Stor aktør i Bærum 
Viktige aktører for Bærum (med postadresse utenfor Bærum kommune) 

4a.  Produkter / tjenester  
Aktører som, gjennom sine produkter og tjenester, 

har stor påvirkningskraft i arbeidet med miljø i 

Bærum 

4b.  Kommunisert strategisk agenda 
Aktører som, gjennom sin strategiske agenda, 

har uttrykt et sterkt ønske om å bidra i arbeidet 

med miljø i Bærum 

Deltagende aktører 

 

Inviterte deltakere - kriterier 
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Visjon etter workshopene 

 
 

SmartCity Bærums visjon: 

”Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid” 

• Utviklere og produkt- og 

tjenesteleverandører har kompetanse 

på energieffektivisering og smarte 

løsninger ved planlegging, bygging og 

drifting av bygg i Bærum 

• Eiere og leietakere av bygg i Bærum, 

er opplyste og motiverte for 

gjennomføring av energieffektivisering 

i sine bygg 

• Bærum kommune tilrettelegger for 

planlegging, bygging og drifting av 

smarte og energieffektive bygg 

• Det er i Bærum etablert nasjonalt 

anerkjente pilotprosjekter innen smart 

grid (smart energinett) og smarte bygg 

 

• Kommunen og næringslivet er i front 

når det gjelder å øke kompetansen på 

og benytte eksisterende IKT for å 

redusere transportbehovet 

• Kommunen, næringslivet og 

innbyggere i Bærum har enkel og 

tilgjenglig informasjon som motiverer til 

valg av den smarteste løsningen for en 

reise (vare– og persontransport) 

• Kommunen og næringslivet motiverer 

individer til å skifte fra bilbruk til 

miljøvennlig transport gjennom 

innovative og smarte 

transportløsninger 

 

 

• Det er naturlig å inkludere flere 

områder og utarbeide delvisjoner for 

disse i senere faser 

Delvisjoner for bygg: Delvisjoner for transport: Delvisjoner for andre områder: 

Innovative partnerskap muliggjør realisering av SmartCity Bærums visjoner 
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Medium 

PF 7 
PF 6 

PF 5 
PF 4 

PF 2 

PF 1 

Syv prosjektforslag er valgt ut:  

•PF 1: Smart energinett 

•PF 2: Smarte bygg 

•PF 3: Markedsplass for energieffektivisering  

•PF 4: Etablering av elbil-pool 

•PF 5: Smart Kontor 

•PF 6: Smart Reiseinfo 

 

•PF 7: Rask saksbehandling av smarte 

byggesøknader 

 

Utvalgte prosjektforslag, 

gjennomføres av en rekke 

selskap 

Prosjektforslag som gjennomføres 

av Bærum kommune 

Innspill er vurdert etter miljøgevinst, 

lønnsomhet og realiserbarhet.  
Noen må konkretiseres ytterligere, andre kan iverksette direkte 

PF 3 
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Neste steg 

• Etablere SmartCity Program i Bærum med syv prosjekter 

• Videreutvikle, forankre og sikre ressurser til 
prosjektforslagene på topp- og mellomledernivå hos 
selskap og organisasjoner som deltok i SmartCity 
forprosjektet 

• Legge fram sak for politisk behandling for å sikre 
forankring og finansiering 

• Sikre nøkkelressurser til styringsgruppe, programkontor og 
prosjektleder  

• Etablere programkontor og iverksette i henhold til plan  
 


