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Femte største kommune

En del av hovedstadsregionen

Sandvika by er administrativt sentrum

Bærums verk er geografisk midtpunkt

Landets rikeste artsmangfold



Boliger

600 - 700 nye boliger i året

75 prosent av nye boliger er
leiligheter

1/3 villa

1/3 rekkehus

1/3 leiligheter



Eiendom i Bærum kommune

Bygge for 
fremtiden! 

• 230 årsverk

Utvikle og ta vare 
på verdier! 

Smart og effektiv 
eiendomsdrift!

• 25.000 dekar tomtegrunn
• 800.000 m² bygningsmasse 

forvaltes, herav bl.a.
ca 2050 boliger – 49 skoler – 65 
barnehager

• 18 mrd i eiendomsverdier 
(forsikringsverdi)

• 730 mill i brutto driftsbudsjett 2019
• 1,4 mrd i investeringsbudsjett i 2019



Hovedmål Bærum kommune Eiendom

Funksjonelle og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester

Skape og forvalte verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap



1/3 av bygningsmassen er skolebygg

Kategori KVM EID KVM LEID KVM BTA andel 

Bolig 134726 1 100 135 826 18 %

Kontorer 34 992 45 332 80 324 11 %

Næring 32 136 500 32 636 4 %

Barnehage 39 258 4 913 44 171 6 %

Skole 249 255 28 212 277 467 37 %

Idrett 78 297 2 600 80 897 11 %

Omsorg 86 611 12 608 99 219 13 %

Sum 655 275 95 265 750 540 100 %



Hva har så Bærum kommune gjort ?
Politisk forankring og vedtak

Oversikt og planer
Tilstandsanalyser gjennomføres hvert 4.-5. år
Eiendomsstrategi utarbeidet

Prioritering av bygningsmassen utført (A, B og C)
5-årige vedlikeholdsplaner er utarbeidet, rulleres årlig

Helsetiltak og skadeforebygging prioritert
Behovsanalyser for alle formål (skole, sykehjem. Etc.)
Investeringsstrategi med 4 & 20 års perspektiv

Finansiering:
Nivå for årlig vedlikehold etablert (110 kr/m2)
Nivå for å hente inn vedlikeholdsetterslepet er etablert (150 kr/m2 i 20 år)

Miljøkrav og standardisering
Miljøkrav etablert (BREEAM Very Good) +++
Strenge klimakrav i anskaffelser
«Standardiserte» kravspesifikasjoner
ISO 50001 & ISO 14001

Utfordringer:
Arealeffektivisering + arealfleksibilitet
Tjenestedesign 
Teknologiutviklingen
Arbeidsplassutviklingen



Kategorisering i A, B eller C - egnethet og langsiktighet

NB! Denne tabellen illustrerer hvordan egnethet og tilpasningsdyktighet kan benyttes.

I realiteten vil en del lite egnede eiendommer benyttes lenge bla. pga. verneverdi mm.
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Hva blir viktig for fremtidens 
eiendomstjenester?



Tenke langt – handle nå

For å løse fremtidens største utfordringer



Bekkestua barneskole

BTA 8.500 m²  

Tatt i bruk august 2019

BREEM very good

Fossilfri byggeplass

4-parallell barneskole 1.-7.klasse 

Prosjektet har valgt materialer og 

løsninger som ivaretar hensyn til 

livssykluskostnader for 

eiendommen. Bygningen er 

energibesparende og løsningene 

som er valgt er klimakloke



Levre barneskole

BTA 9.500 m²  

Ferdigstilles Q3 2020

Passivhus- standard og solcelle

Fossilfri byggeplass

4-parallell barneskole 1-7klasse 

Prosjektet har valgt materialer og 

løsninger som ivaretar hensyn til 

livssykluskostnader for 

eiendommen. Bygningen er 

energibesparende og løsningene 

som er valgt er klimakloke



Carpe Diem
demenslandsbyen

BTA 17.000m²  

158 plasser i bo og 
behandlingssenteret

136 rom fordelt på 17 
bofellesskap med 8 beboere

22 Rom i somatisk avdeling

Ferdigstilles April 2020



Svømmeanlegg Rud
BTA 4.000 m²  

Passivhus-standard

BREEAM Very Good

fossilfri byggeplass

Ferdigstilles Q3 2021



Rehabilitering av kommunegården
BTA ca35.000 m² + 

BREEAM outstanding

Plass til 1300 personer

Ferdigstilles 2022



Fornebu



Oksenøya Senter
BTA 32.000m²

BREEM Outstanding

Barneskole, Barnehage og 
bo-og behandlingssenter  

5- parallell barneskole

Barnehage for 300 barn,

Flerbrukshall

9’er kunstgressbane

Nærmiljøanlegg

Bo- og behandlingssenter med 
150 beboerenheter 



Flytårnet

Konseptstadiet

Areal 150.000 m²  

Formål 

Ungdomsskole

Videregående?

Bolig

Næringslokaler?

T-bane stasjon?

Nullutslissområde 2027



Fra det vi kjenner - til innovasjon

Vi ønsker medarbeiderdrevet forbedringsarbeid !
Eiendom har mange «sultne» medarbeidere. Folk som vil 
mye. Folk som har mye å bidra med. 
Tørre å prøve – teste – feile? – erfare – justere – prøve-teste
Huske å fortelle om erfaringer –
løfte frem eksemplene

Klart vi får det til! 



Ideen: Sesonglagring av solvarme i gropvarmelager
Energisystem der fotballbaner og sentrumsgater brukes som solfangere for å ta opp varme som kan lagres i et sesonglager plassert under fotballbanene. 

Varmen forsynes direkte/via en varmepumpe. 

Tilsagn om støtte til konseptutredning fra Enova i desember 2018. 

Mål: Redusere kjøpt energi og effekttopper

Resultat: Energitapet er høyt og kostnader knyttet til graving og massedeponering er både høye og usikre og antyder dårlig lønnsomhet. 

Nødvendige videre vurderinger: Statiske beregninger av lokket, grunnundersøkelser for avklaringer av kostnader og bedre data knyttet til forventet varmeopptak.





Prosjekt Emballasjesmart byggeplass

Initiativ under fellesinitiativet Avfallsfrie byggeplasser

Fra sortering, gjenbruk og sirkulærøkonomi til reduksjon

Feltarbeid: Intervju på byggeplasser og hos leverandør

Skader oppstår ved transport, omlasting og flytting på byggeplass

Det finnes et potensiale for å redusere emballasjen



ISO 50001

GAP analyse

Utarbeidet energiledelseshåndbok

Inneholder henvisning til 

Rutiner

Prosedyrer

Energimål og delmål

SEU

Basislinje

Informasjon til ansatte

Trinn 1 (Dokumentgjennomgang)



ISO 50001

Lukke avvik og observasjoner

Gjennomføre internrevisjoner

Ledelsens gjennomgåelse

Sertifisering ultimo Mars

Gjenstående arbeid før sertifisering



Takk for meg!


