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I forbindelse med forprosjekt for å vurdere om det er 
tilstrekkelig grunnlag for å etablere en SIVA-
sertifisert inkubator i nye Asker (Asker, Hurum, 
Røyken) og Bærum er det gjennomført en 
næringsanalyse, som sammenstiller tilgjengelig 
informasjon om næringslivet i regionen. Dette 
danner et bilde av næringslivets innretning i Bærum, 
Asker, Røyken og Hurum

Det er også gjennomført et førtitalls intervjuer av 
primært ikke-kommersielle aktører i 
innovasjonsøkosystemet. Det er også gjennomført 
en spørreundersøkelse av bedrifter i regionen for å 
få dypere forståelse av deres behov knyttet til 
inkubatortjenester. Til sammen vil dette kaste lys 
over næringslivet i nye Asker og Bærum, og 
næringslivets behov i forbindelse med en mulig 
etablering av en inkubator i regionen. Geografisk
lokalisering av en slik inkubator er ikke vurdert.

Dokumentutvalg
Relevante dokumenter er identifisert av prosjektgruppen.

Prosess
• Basert på offentlig tilgjengelig data
• Sammenstilling av eksisterende dokumentunderlag

Gjennomføringsperiode
• Kartlegging av relevante dokumenter | november 2018
• Gjennomføring av analyse | november - desember 2018
• Kvalitetssikring av analyse | februar 2019

GjennomføringFormål

Spørreundersøkelse | Formål og gjennomføring

Næringsanalysen gjennomføres som en del av forprosjektet for å avdekke om det er grunnlag for etablering 
av en SIVA-inkubator i nye Asker og Bærum



Gjennomgått dokumentunderlag

Næringsanalysen baserer seg på kommunenes kommuneplaner, næringsplaner mv., i tillegg til 
fylkeskommunale dokumenter og relevante analyser fra tredjepartsaktører

• Kommuneplan for Asker 2014 – 2026

• Kommuneplan for Røyken 2014-2034

• Kommuneplan Hurum

• Kommuneplan 2017-2035, Bærum Kommune

• Næringsplan for Asker, «Strategisk næringsplan 2015-2026»

• Nærings- og innovasjonsplan, Røyken Kommune 2016

• Handlingsplan for omstilling, Hurum kommune 2017

• Faktagrunnlag, omstillingsplan, Hurum kommune

• Strategi grønn vekst, Hurum kommune

• Strategisk næringsplan, Bærum kommune 2015-2018

• Regional plan: Innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

• Data om innbyggere, sysselsetting og næringsliv. (Nye Asker og Bærum)

• Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune, Oxford Research

• Morgendagens næringsliv – næringsdrift og lokal konkurranseevne i Akershus, 

Transportøkonomisk institutt

Gjennomgåtte dokumenter



Demografi - Befolkningsutvikling

Regionen nye Asker og Bærum har hatt en stabil vekst over landsgjennomsnittet de siste 10 årene. Over 
halvparten av regionens 220 000 innbyggere er bosatt i Bærum
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• Samlet befolkning i regionen er pr. 
2018 ca. 220 000

• Over halvparten – 125 000 – er 
bosatt i Bærum kommune

• Gjennomsnittlig samlet 
befolkningsvekst de siste 10 årene 
ligger på 1,5% (mot 1,1% i 
landsgjennomsnitt)

• Røyken har vokst kraftigst med 
2,1%

• Hurum har periodevis hatt negativ 
utvikling, og har i snitt vokst 0,5%
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Demografi - Innbyggersammensetning

Som ellers i landet er det stor vekst i andelen eldre innbyggere - utviklingen er mest prekær i Hurum

• Et gjennomgående trekk er at 
befolkningen blir eldre

• Veksten i antall eldre er størst i 
Røyken

• I sær gjør denne utviklingen seg 
gjeldende i Hurum, hvor 
aldersgruppen 75+ er den 
eneste som har vokst 
nevneverdig
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Demografi - Utdanningsnivå

Utdanningsnivået – og særlig for lengre utdanning – er høyest nærmere Oslo

• Generelt blir det formelle 
utdanningsnivået høyere jo 
nærmere man kommer 
hovedstaden

• Det største skillet ligger i 
utbredelsen av lang universitets-
/høyskoleutdanning; 94% av 
denne gruppen er bosatt i enten 
Asker eller Bærum
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Næringsoversikt – sysselsetting pr. næring

Helse- og sosialtjenester utgjør den største næringen på tvers av alle kommunene – næringer som teknisk 
og forretningsmessig tjenesteyting, IT og finans er betydelig større i de nordlige kommunene
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Næringsoversikt – lønnstakere pr. yrke

Utdanningsnivået i de respektive kommunene reflekteres i lønnstakernes yrker 
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Næringsoversikt – sysselsetting i offentlig sektor

Sysselsetting i offentlige sektor er forholdsvis lik på tvers av kommunene – andelen sysselsatt i statlig 
forvaltning øker nærmere Oslo
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Næringsoversikt – nyetableringer

Antallet nyetableringer relativt til innbyggertall har holdt seg forholdsvis stabilt gjennom perioden – Asker 
og Bærum forblir i tet
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• Samtlige kommuner har flere 
årlige nyetableringer ved 
periodens slutt

• Det er ca. 20% flere 
nyetableringer i de nordlige 
kommunene enn i de sørlige



Næringsoversikt – antall bedrifter med 10 eller flere ansatte

Tilnærmet alle de største bedriftene i regionen er lokalisert i Bærum og Asker
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• Antall bedrifter pr. 1 000 
innbyggere er sammenlignbart på 
tvers av kommunene

• Bærum: 111
• Asker: 110
• Røyken: 90
• Hurum 102

• Av alle bedriftene med mer enn 
100 ansatte er 95% lokalisert i 
Asker (29,3%) og Bærum (65,3%)



Næringsoversikt – pendling

Utpendlingen er størst fra de sørlige kommunene – Oslo er den kommunen med størst innpendling fra alle 
kommunene i regionen
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Innpendling

Utpendling

• Netto utpendling øker 
betraktelig jo lenger syd man 
kommer

• For pendlere fra Bærum er 
Oslo den viktigste 
destinasjonen; 27 000 reiser til 
Oslo vs. 3 000 til Asker

• Utpendling fra Asker skjer i 
hovedsak til Oslo (50%) og 
Bærum (29%) 

• For pendlere fra Røyken og 
Hurum er også Oslo 
kommunen flest pendler til, 
men også de tilgrensende 
områdene inkl. Drammen og 
Lier får et betydelig antall 
innpendlere



Næringsoversikt – privat næringsliv i nye Asker og Bærum

Nye Askers private næringsliv omsetter for 86,3 mrd. mot Bærums omsetning på 285 mrd – Bærum står for 
over 75 % av omsetningen til privat næringsliv i regionen
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Næringsoversikt – privat næringsliv i kommunene i nye Asker

Produksjon er den største næringskategorien i Røyken og Hurum, mens varehandel – mye på grunn av IKEA 
– er den største i Asker
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Næringsoversikt – privat næringsliv i kommunene i nye Asker

Kartene viser noen av de sentrale virksomhetene i hver kommune

Slemmestad, 
Spikkestad, Åros

Sætre, 
Klokkarstua, 
Tofte



Næringsoversikt – Lokomotivbedrifter i Røyken og Hurum

Produsent av kartong-
emballasje

Bygg og anlegg –
betong

Leverandør til betong-
entreprenører

Privat leverandør av 
omsorgstjenester

Distributør av 
merkevaren GANT

Leverandør av kraner 
og byggeheiser

4 174

329

299

226

225

210

Røyken

Selskap Næring

Distributør av 
fritidsbåter og 

båtutstyr
Produsent av 
spesialiserte 
materialer

Betongelement-
produsent

Produsent av sand-
og singelprodukter

Produsent av 
skibindinger

Byggvarehandel

354

226

125

107

95

77

Hurum

Selskap NæringOmsetning MNOK Omsetning MNOK



Næringsoversikt – Lokomotivbedrifter i Asker og Bærum

Tekstilkonsern

Digitale teknologier 
til industrien

Hjeminnredning

Seismikk

Leverandør av bil 
og bilhold

Teknologi til marin-
og energisektoren

11 659

8 590

7 984

2 563

2 182

2 152

Asker

Selskap Næring Omsetning MNOK

Bærum

******
MNOK
******



Næringslivet i Oslo og Akershus – internasjonal konkurransekraft

Menon Business Economics har utarbeidet en rapport hvor de mest attraktive og konkurransekraftige 
næringene i Oslo og Akershus er identifisert

Internasjonal konkurransekraft

Maritim næring

Kunnskapsbaserte 
tjenester

IT og software

Finans

Reiseliv

Telekom

8.7

8.3

7.7

7.7

7.3

6.3

Helse og bioteknologi 5.3

Næring
Regional 

score
Nasjonal 

score

8.0

4.0

5.0

5.0

3.0

4.0

3.0

Smaragdmodell

Næringenes konkurransekraft ble vurdert på bakgrunn av flere 
attraktivtetsfaktorer, samt i hvilken grad eksisterende 
kunnskap spres og kommersialiseres



Næringslivet i Oslo og Akershus – næringskategorier

De mest attraktive næringene i regionen ble videre kategorisert på bakgrunn av karakteristiske 
utviklingstrekk innenfor næringene

Fem næringskategorier

• Tilgang på et betydelig hjemmemarked gir 
internasjonalt fravær

• Varehandel
• Bygg og anlegg
• Reiseliv og kultur

De store næringene som 
holder seg hjemme

De globale kunnskapsnavene

De komplementære 
kunnskapsnæringene

De fremvoksende 
kunnskapsnæringene

De ensomme globale rytterne

• Høy score på alle attraktivitetsdimensjoner
• Tiltrekker seg det beste av kunnskap og 

kompetanse

• Offshore 
leverandørindustri

• Sjømat (i mindre grad)

• Lavere internasjonal orientering på 
markedssiden

• Lavere klyngeforståelse

• Finans
• IT og programvare

• «Gammelt næringsliv» tilsatt ny kunnskap 
og næringsmuligheter

• Fornybar energi
• Helse og bioteknologi

• Utspring i norsk næringsliv og 
kompetanse, men sterk orientering ut i 
verden

• Materialer og metaller
• Telekom

Kategori Næringer Kjennetegn



Kommune- og næringsplaner – hovedmål for kommuneplanen

Bærum HurumAsker Røyken

Målet er å sikre et 
bærekraftig lokalsamfunn for 
fremtiden, hvor det blir viktig 
å utvikle en bredde i 
næringslivet og videreutvikle 
næringslivet med de 
konkurransefortrinn som 
finnes i Hurum. Hurum 
ønsker å bygge en «her vil jeg 
bo-følelse» noe som gir 
næringsutvikling og 
arbeidsplasser, økt kultur 
tilbud og økt tilflytting som 
igjen vil føre til en positiv 
spiral og gi fremtidshåp.

Røyken kommunes visjon:

«Grønn, nær og levende»

Asker skal være en 
fremtidsrettet, inkluderende 
og ansvarsbevisst kommune, 
hvor balanse mellom vekst 
og vern gir gode 
lokalsamfunn i en raskt 
voksende region

Klimaklok kommune

Tiltak for å hanskes med 

utfordringer knyttet til klima, 

befolkningsvekst, 

utbyggingspress, økt 

transport- og 

investeringsbehov må 

balansers med stedsidentitet 

og vern av kulturminner og -

miljø

Visjon: «sammen skaper vi 

fremtiden: mangfold –

raushet – bærekraft»



Kommune- og næringsplaner – mål for næringsutvikling

Bærum HurumAsker Røyken

I Hurums omstillingsplan er det 

er pekt ut to sentrale mål for 

arbeidet: 

• Flere nye arbeidsplasser 

• Økt befolkningsutvikling 

Planen synliggjør 

innsatsområder som skal gi økt 

antall arbeidsplasser. 

Innsatsområdene er knyttet til 

reiseliv og opplevelser, 

bedriftsutvikling, tilrettelegging 

for næringslivet, grønn vekst, 

omdømme og bomiljø.

Røyken kommune skal skape 

gode rammevilkår, være med 

på å bygge omdømme og 

understøtte det lokale 

næringslivet.

Hovedstrategier:

• Være synlig, aktiv og 

imøtekommende overfor 

nyetableringer og 

eksisterende næringsliv.

• Ha tilstrekkelig med lett 

tilgjengelig nærings- og 

boligarealer.

• Støtte opp under 

næringslivets behov og 

utfordringer.

Tilrettelegge for miljøvennlig, 
sosial og økonomisk bærekraftig 
utvikling, der hensynet til 
Askers naturgitte ressurser og 
historiske identitet ivaretas.

To satsingsområder:
• Kunnskapsbedrifter

Olje- og gassvirksomhet vil 
avta på sikt – nye næringer 
som fornybar energi, 
livsvitenskap og generell 
kommersialisering av ny 
forskning og teknologi kan 
nyte godt av kompetansen i 
«Engineering Valley». I dag 
utgjør O&G ca. 15 % av 
Askers arbeidsplasser.

• Lokale næringer

Bærum kommune skal 
kjennetegnes ved et 
mangfoldig, fremtidsrettet og 
samfunnsaktivt næringsliv, og 
være en attraktiv kommune å 
drive virksomhet i for store og 
veletablerte så vel som små og 
nye bedrifter.

Mangfoldighet i næringslivet 
skal forstås som en bred 
bransjemessig sammensetning. 
Samtidig skal næringslivet være 
konkurransedyktig, 
kunnskapsbasert, internasjonalt 
rettet og fremme bærekraft og 
samfunnsansvar.



Kommune- og næringsplaner – demografi

Bærum HurumAsker Røyken

Hurums omstillingsprogram gir 

økt fokus på boligbygging, 

omdømmebygging og 

kommunikasjon. Dette er 

viktige faktorer for 

bostedsutvikling og 

befolkningsvekst. Målgruppen 

for disse rettede tiltakene vil 

primært være en yngre 

aldersgruppe, slik at 

problematikk knyttet til en 

aldrene befolkning – som i 

særlig stor grad gjør seg 

gjeldende i Hurum – vil kunne 

motarbeides.

De demografiske 

utviklingstrekkene viser sterk 

befolkningsvekst og en vesentlig 

høyere andel eldre enn 

landssnittet.

Spredt utbyggingsmønster i 

kommunen, men fortetting i de 

mest befolkede områdene. 

Fortetningen skal forsterkes slik 

at tjenestetilbudene i 

tettstedene kan forbedres.

Selv om befolkningen 

karakteriseres som relativt ung, 

er gruppen på 18-35 år 

underrepresentert. Samtidig er 

andelen eldre sterkt økende, og 

en egen boligpolitisk strategi 

skal utvikles for å håndtere 

utfordringene.

Kommunen er preget av 
betydelig befolkningsvekst. 
Denne veksten skyldes i 
hovedsak omfattende 
innvandring. Korrelasjoner 
mellom innvandring og 
økonomiske konjunkturer gjør 
at veksten skal følges nøye

Veksten forventes å fortsette, 
og især på Fornebu-området. 
Sistnevnte legger stort press på 
sjønære friarealer og 
aktivitetsområder som har 
betydning for kommunens 
attraktivitet som bosted og for 
reiselivsnæringen.

Befolkningsveksten gjør også 
behovet for bedret kollektiv- og 
transporttilbud mer prekært.



Kommune- og næringsplaner – infrastruktur og samferdsel (1/2)

Bærum HurumAsker Røyken

De største hindringene for at 
Hurum skal bli en større 
bostedskommune (og øke 
næringsaktiviteten som en 
konsekvens) ligger i mangelen 
på et godt kollektivtilbud, for 
dårlige veier og manglende 
fergetilbud.

Tilsvarende gjelder også for 
utvikling av næringslivet. 
Samferdselsmulighetene er 
jevnt over ikke tilfredsstillende 
for å skulle stimulere til økt 
næringsaktivitet og 
nyetableringer.

Røyken er blant landets største 

pendlerkommuner, og pendling 

er blitt en utfordring – 73 % av 

sysselsatte pendler ut av 

kommunen, 46 % av 

arbeidsplassene dekkes ved 

innpendling. Dette skjer til tross 

for at det ikke er gap i 

kompetansetilbud og -

etterspørsel.

Manglende veikapasitet gjør at 

flere må benytte 

kollektivtrafikk. Videre 

utbygning skal derfor foretas 

rundt knutepunkter.

Teknisk og sosial infrastruktur 

setter vekstbegrensinger, slik at 

boligbygging og 

næringsutvikling må kanaliseres 

til områder med kapasitet. 

En forutsetning for videre 

næringsvekst er at reise til og 

fra arbeid kan skje med 

kollektivtransport.

Landets viktigste transportårer 

for hovedvei og jernbane går 

gjennom Asker kommune –

hvilket gir fortrinn, men også 

utfordringer.

Bærum næringsråd ønsker 

variert boligbygging, sterkere 

utbyggingstakt og at kommunen 

identifiserer tomter til større 

bedrifter rundt 

kollektivknutepunkter. En mer 

aktiv lokaliseringsstrategi for 

næring etterlyses, og at dette 

koordineres med 

infrastrukturutbygging. 

Kommunen må definere hvilken 

type næring som skal ligge i 

næringsparkene og det må 

være forutsigbarhet om hvor 

handel skal etableres.



Kommune- og næringsplaner – infrastruktur og samferdsel (2/2)

Bærum HurumAsker Røyken

Høy befolkningsvekst 

nødvendiggjør betydelig 

næringsutvikling for å unngå å 

øke andelen utpendlere. 

Tilsvarende er bedret 

kollektivtilbud en forutsetning 

for næringsvekst.

Tilgjengelig areal for 

plasskrevende næringer langs 

RV23, og for kunnskapsbaserte 

næringer i Slemmestad og langs 

jernbanen.

Bedriftene oppfordres til å 

tilrettelegge for arbeidsreise 

ved bruk av kollektivtrafikk og 

sykkel.

Strategi:

• Ha kunnskap om 

næringslivets 

transportbehov

• Utarbeide parkeringsregler i 

sentrumsområdene som gir 

mange brukere pr. plass pr. 

døgn.

• Oppfordre bedriftene til å 

tilrettelegge for 

arbeidsreiser ved bruk av 

kollektivtransport, sykkel 

eller gange.

• Utvikle og øke bruk av 

fjorden som en kollektivakse 

ved knutepunkter/tettsteder 

langs fjorden og inn i Oslo.

Næringslivets primære behov 

som kan påvirkes av 

kommunens aktiviteter er å 

sørge for god kommunikasjon. 

Gjennomfartsårer og lokalveier 

– for varetransport, 

kollektivtransport, i tillegg til 

mobiltelefondekning og -

kapasitet må forbedres.



Kommune- og næringsplaner – areal (1/2)

Bærum HurumAsker Røyken

Kunnskap om Hurum som et 
godt og sentralt boalternativ er 
ukjent for de fleste.

Mangelen på tilgjengelige og 
attraktive næringsareal som kan 
tas i bruk umiddelbart er et 
betydelig hinder for 
næringsutvikling i kommunen.

Ha tilstrekkelig med lett 

tilgjengelige nærings- og 

boligarealer.

Tilrettelegge for helseklynge på 

Bråset og logistikk-klynge i 

Røyken Næringspark.

Videreutvikle Slemmestad, 

Spikkestad, Røyken og Åros som 

tettsted for handel, kultur og 

tjenesteyting.

Samarbeide med 

nabokommuner i 

lokaliseringsvalg og/eller 

flytting av virksomheter til 

Røyken.

Asker, Holmen, Dikemark, 

Vollen og Heggedal utgjør de 

viktigste tettstedene og 

knutepunktene. Et delmål i 

næringsutviklingsplanen er å 

etablere nye næringsområder i 

tilknytning til disse – og særlig 

rundt kollektivknutepunkt. 

Handels-, service- og 

kulturnæringene skal bidra til 

tettstedsutvikling.

I kommuneplanen er det avsatt 

områder som anslagsvis gir 

mulighet for etablering av 

15 000 nye arbeidsplasser i 

løpet av de kommende 20 

årene.

Utbygging skal styres til 
områder som både har 
tilstrekkelig samfunnsservice og 
god kollektivdekning. Disse 
områdene skal fortettes, mens 
fortetning i øvrig areal skal 
begrenses. Det skal blant annet 
føres en restriktiv politikk i 
områder med småhus og 
rekkehus for å bevare strøkenes 
karakter.

Eksisterende næringsområder 
og utvalgte arealer langs ny E18 
skal videreutvikles og utnyttes 
mer effektivt til næringsformål.



Kommune- og næringsplaner – areal (2/2)

Bærum HurumAsker Røyken

Strategi:

Legge til rette for at kommunen 

og kommunens selskaper i 

større grad skal handle lokalt.

Skaffe kunnskap om faktisk bruk 

av næringseiendommer og 

-arealer, og oversikt over behov 

på kort sikt.

Tilrettelegge for nye 

næringsarealer og -lokaler 

– både på kortere og lengre 

sikt.

Utnytte nye næringsarealer 

effektivt og prioritere disse der 

det er god kollektivdekning.

Veilede og orientere grunneiere 

og byggherrer som ønsker ny 

næringsutvikling.

Prioritere tilstrekkelig 

næringsformål der planverk for 

E18 og Asker sentrum åpner for 

ny arealdisponering.

Vurdere konsekvensene ved 

konvertering av areal fra næring 

til boligformål.

Vise utvikling av kommunens 

nye næringsareal gjennom 

årlige statistikker.



Kommune- og næringsplaner – innovasjon og næringsutvikling (1/3)

Bærum HurumAsker Røyken

Arbeidsplassutviklingen de 

siste ti årene har vært svak 

slik at pendlingen har økt. 

Det største potensialet for 

nye arbeidsplasser ligger i

• besøksnæringen – som 

overnatting, restaurant 

/kafe, handel, 

opplevelsesaktiviteter 

og kurs og konferanser 

mv.

• regionale næringer som 

bygg og anlegg, 

sjøtransport, 

servicetjenester for 

hytteboere, eiendoms-

utvikling mv.

Utfordring: Kommunen har 
for få arbeidsplasser. Dette 
skal løses med systematisk 
satsing på gründere og på 
bedre tilrettelegging for 
eksisterende næringsliv.

Det skal etableres 
kontaktforum mellom 
kommunens ledelse og 
næringslivsaktører, slik som 
næringsrådet og de største 
bedriftene.

Definere spesifikt innhold og 
driftsmodeller for ulike typer 
stedstilpassede 
innovasjonssentre.

Prioritere innsats for 

ytterligere etablering av 

kunnskapsbedrifter.

Tydeliggjøre Askers fortrinn 

som næringskommune for 

kunnskapsbedrifter – blant 

annet ved å gjenbruke, 

forbedre og markedsføre 

begrepet «Engineering 

Valley», og stimulere til 

etablering av nye næringer.

Samarbeide med næringslivs-

organisasjonene når 

bransjemessige omstillinger 

kreves som følge av 

konjunkturendringer. 

Kommunen skal være en 
innovativ og endringsdyktig 
organisasjon med 
gjennomføringskraft.

Dialog og medvirkning er 
blant de viktigste redskapene 
for bedre løsninger.

Kommunen ønsker etablering 
av minst en realfaglig 
utdannelse på høyskolenivå, 
samt etablering av tilhørende 
FoU-miljøer.

Prosesser for å fortette 
eksisterende næringsparker 
pågår.



Kommune- og næringsplaner – innovasjon og næringsutvikling (2/3)

Bærum HurumAsker Røyken

Besøksnæringen er i Hurums 

omstillingsplan definert som 

et innsatsområde, sammen 

med grønn vekst og 

utviklingsprosjekter for 

eksisterende bedrifter.

For å bli en attraktiv 

besøkskommune må 

kjennskapen til Hurum økes. I 

tillegg må lokale sentrum 

bedre tilrettelegges for 

besøkende – flere 

parkeringsplasser, bedre 

marinafasiliteter mv.

Øremerke midler til tiltak på 
næringsbudsjettet til 
arbeidet med innovasjon og 
entreprenørskap.

Arbeide aktivt for etablering 
av nye virksomheter, sette 
mål og rapportere på 
aktiviteter.

Øke skolens bevisstgjøring 
rundt og kunnskap om lokalt 
næringsliv.

Arbeide for økt bruk av 
finansieringsordninger for 
gründere og vekstbedrifter.

Samarbeide med grunneiere 

for effektiv utnyttelse av 

næringsarealene rundt Asker 

sentrum og på 

Billingstad/Slependen.

Bistå næringslivet i å 

synliggjøre lokale 

jobbmuligheter.

Lokale næringer:

Handelsnæring til forbrukere 

er dominerende og lokalisert 

over hele kommunen, og 

videre utvikling sentreres 

rundt tettstedene.

Store bransjer i kommunen –
olje og gass og finans – er i 
sterk omstilling, hvilket fører 
til reorganisering, 
diversifisering og etablering 
av nye virksomheter i 
kommunen. De mange lokale 
leverandørindustriene til de 
store aktørene må raskt 
omstille seg til endrede 
markedsforhold. Alt dette 
stiller nye krav til Bærum 
kommune som tilrettelegger 
for at disse virksomhetene 
fortsatt skal kunne være og 
vokse i kommunen.



Kommune- og næringsplaner – innovasjon og næringsutvikling (3/3)

Bærum HurumAsker Røyken

Hurum har en utfordring i det 

faktum at kommunen ikke 

oppfattes som nærings-

vennlig.

For å bedre forholdene 

iverksettes tiltak for å bedre 

innbyggernes kunnskap om 

muligheten til å etablere 

egen næringsvirksomhet og 

hvordan søke støtte fra 

virkemiddelapparatet.

Videre skal synligheten økes 

gjennom deltakelse i 

regionale samarbeidsfora.

Gjennomføre kampanjer for 
kortreist handel og arbeid.
.

Stimulere til at innovasjons-

tiltak gjennomføres i 

handelsnæringene.

Videreutvikle opplevelses-

næringen sammen med 

Akershus Reiselivsråd.

Stimulere til (økt) produksjon 

av lokal mat.

Tilrettelegge plan- og 

byggesaksbehandlingen slik 

at bygg- og anleggsnæringen 

finner det attraktivt å drive i 

Asker.

Ønsker etablering av minst 
en realfaglig utdannelse på 
høyskolenivå, samt 
etablering av tilhørende FoU-
miljøer

Prosesser for å fortette 
eksisterende næringsparker 
pågår.



Kommune- og næringsplaner – samarbeid og nettverk (1/2)

Bærum HurumAsker Røyken

VisitHurum skal styrkes for i 
større grad å kunne sørge for 
markedsføring av Hurum som 
kommune. I samme 
perspektiv skal samarbeid 
med frivillige organisasjoner 
forbedres for å bedre 
omdømme og bomiljø.

Bedriftsutvikling som 
innsatsområde skal sikres 
gjennom direkte samarbeide 
med eksisterende bedrifter 
som kan og vil vokse.

Videreutvikle samarbeidet 
med Røyken Næringsråd 
både i kvalitet og omfang.

Systematisk samarbeid med 
skole og næringsliv for å sikre 
lærlingordninger og 
rekruttering.

Ledere og medarbeidere i 
kommunen skal jevnlig 
bevisstgjøres på sin rolle i 
næringslivssaker.

Vektlegge synliggjøring av 
næringslivet i Røyken – også 
overfor innbyggere og 
turister.

Asker kommune samhandler 
og har tett kontakt med 
relevante organisasjoner 
innen næringsliv lokalt og i 
regionen. Asker og Bærum 
står felles ansvarlig for den 
løpende «Etablerertjenesten 
i Asker og Bærum» som i 
hovedsak er finansiert av 
Akershus Fylkeskommune.

Avklare samarbeidsområder 
for Asker og Bærum om felles 
næringsprosjekter, og 
vurdere etablering av et 
«Næringsforum Asker Vest». 
Her vil kommunenes 
strategiske næringsplaner 
brukes som føring i arbeidet. 

Bærum kommune har 
igangsatt samarbeid med 
Oslo, Asker, Ski og Oppegård, 
Skedsmo, Lørenskog og 
Rælingen om utvikling av 
bybåndet / Ringeriksbanen.

For å håndtere miljø- og 
klimautfordringer har Bærum 
kommune i samarbeid med 
næringslivet for å bli en 
«klimaklok» kommune i 
møtet med det grønne 
skiftet.



Kommune- og næringsplaner – samarbeid og nettverk (2/2)

Bærum HurumAsker Røyken

Vektlegge synliggjøring av 
næringslivet i Røyken – også 
overfor innbyggere og 
turister.

Skape oppmerksomhet om 
lokale muligheter og 
suksesser. Kommunen må 
være oppmerksom på og 
systematisk fange opp de 
gode historiene.

Styrke kommunens rolle som 
tilrettelegger for både nytt og 
eksisterende næringsliv.

Bidra til å bygge opp 
møtesteder der næringslivet i 
kommunen kan møtes.

Avklare mulig 
samarbeidsforhold med Oslo 
Business Region AS og 
Samarbeidsalliansen 
Osloregionen.

Oppfordre til utvikling av 
næringsnettverk og invitere 
aktuelle grupper og 
interesseorganisasjoner med 
i det kommunale 
næringsarbeidet – og i 
prosjekter.

I seg selv er Bærum 
kommune også en av de 
største næringsaktørene 
innen sitt geografiske 
område, og i en 
framtidsrettet kommunedrift 
vil det utvikle seg et helt 
annet samarbeidsforhold 
mellom næringsvirksomhet 
og kommune.



SIVA-inkubatorer i Akershus, Buskerud og Østfold – lokalisering

Fem av de seks andre inkubatorene i Akershus, Buskerud og Østfold ligger innenfor en times kjøretid fra 
AskersHus Næringshage sin lokaler 

Hønefoss, Ringerike – 1,5 MNOK*
62 km, 1t**

Drammen, Drammen – 1,5 MNOK
22 km, 19 min

Kongsberg, Kongsberg – 2,0 MNOK
61 km, 51 min

Kjeller, Skedsmo – 5,0 MNOK
47 km, 40 min

Ås, Ås – 2,0 MNOK
60 km, 49 min

Halden, Halden – 2,0 MNOK
129 km, 1t 40 min

*SIVA-tilskudd i 2017
**Kjørelengde og -tid



Fem av de seks andre inkubatorene i Akershus, Buskerud og Østfold ligger innenfor en times kjøretid fra 
AskersHus Næringshage sin lokaler 

SIVA-inkubatorer i Akershus, Buskerud og Østfold – lokalisering

• Søker å utvikle fremtidsrettede 
teknologier gjennom inkubasjonsarbeid 
med fokus på verdivurdering, fortnings-
modellering og kundeoppfølging

• Jobber i hovedsak med 
forskningsbaserte selskaper innen 
energi, miljø og samfunnssikkerhet

• Skal øke suksessraten til innovasjoner 
fra Campus Ås

• Tilbyr forretningsrelaterte, 
nettverksbaserte, administrative og 
finansielle tjenester for 16 tilknyttede 
bedrifter

• Spesialisert på forskningsbasert 
næringsutvikling innenfor smart energi, 
smarte samfunn og ny teknologi

• Leder næringsklyngen NCE Smart 
Energy Markets

• Ledende på industribasert innovasjon
• En industriinkubator med tette 

koblinger til Kongsbergindustrien
• En annen inkubator – Kongsberg Startup 

– med bånd til høyskolen og studenter

• Tilbyr to inkubasjonsprogrammer
• Et for dedikert til utviklingsfasen
• Et for markeds- og salgsfasen

• Del av gründermiljøet på Papirbredden 
– Drammen Kunnskapspark som jobber 
med utvikling av morgendagens helse-
og omsorgsløsninger

• En inkubator for utvikling av grønne 
næringer som landbruk, bioøkonomi, 
resirkulering mv.

• Bistår i idéutvikling, gjennomføring, 
finansiering og kommersialisering


