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Tema vi skal innom i kveld

Byggene i Treklang med status i byggeprosjektet

Hva vi planlegger for at innholdet i Treklang skal bli – menneskene og 

aktiviteter

Samfunnshuset og arealer tilgjengelig for nærmiljøet, med idrettshall

Deres innspill på hva som skal til for at Treklang kan bli et samfunnshus for 

nærmiljøet



TREKLANG

• Skole
• Barnehage
• Sykehjem
• Idrettshall
• Uteområder
• Kafe
• Samfunnshus



SKOLE – kapasitet 1050 barn, 180-200 ansatte.
→spennende rom er relevante for flere



BARNEHAGE – kapasitet 300 barn og 80 ansatte
→ noen rom er relevante for      

samfunnshuset



SYKEHJEM – kapasitet 150 
beboere og 300 ansatte
→ kafe med herlig 
takterrasse som 
samlingspunkt, resepsjon og 
flere rom for samfunnshuset



IDRETTSHALL – til Treklangs primærbrukere fram til 17:00. Kan deles i 3 soner, der en av 
sonene har spesialutstyr for bl.a turnere. Oppmerking til mange ulike ballidretter.



Treklang prosjektprosess

Jan 2018 
Konkurranse-
grunnlag

Aug 2018 

Frist innlevering 
av tilbud

Jan 2019 

Veidekke ble tildelt 
kontrakten med 
konseptet Treklang

Aug 2022 

Åpning av skole,  
barnehage og 
idrettshall

Feb 2023 

Åpning av 
sykehjem med 
kafe



Hvor er vi akkurat nå i byggeprosjektet?

SNURR FILM



TREKLANG er ikke et bygg – det er menneskene 
og aktivitetene som fyller rommene



Treklang 

SKOLE BARNEHAGESYKEHJEM

SAMFUNNSHUS

IDRETTSHALL OG 

UTEPLASS

Begeistring

Trygghet

Tilhørighet



Samfunnshuset – møteplassen i nabolaget 
preget av fellesskap og samhold

o Sambruk av arealer med primærbrukerne

oNærmiljøsenter – det gode nabolaget

oAktiviteter som er enkelt å melde seg på

oNytteverdi for lokalsamfunnet- vi gir og får

oAktiviteter av innbyggere for innbyggere



Bærum kommune vil legge til rette for et 
vellykket samfunnshus ved å:

Tilby flotte, nye lokaler

Egen «site manager» på Treklang, Hege V. Langtangen fra Eiendom. 

Legger til rette for økt bruk av arealene våre; renhold, tilgangsstyring, 

administrasjon av programvare «Aktiv kommune» (et bookingverktøy).

Egen stilling som leder for samfunnshuset som kan bidra til god dialog og 

et samfunnshus i utvikling sammen med dere, tenke helhet og det gode 

nærmiljøet og prioritere leietakere deretter, øke nytteverdien – kan min 

aktivitet være til glede for eldre på sykehjemmet osv.



Treklang –
Vi skaper tilhørighet, 
trygghet og
begeistring!



Identitet og tilhørighet

Barn, eldre og ansatte skal hjelpes til mer 

kompetanse, omsorg og ansvarlighet 

gjennom felles aktiviteter mellom skole, 

barnehage og sykehjem.

Kjerneverdier i samarbeidet

Vi tar ansvar for helheten 
- via felles innsats og tydelig kommunikasjon

Vi inspirerer hverandre 
- som institusjoner og mennesker

Vi gir til fellesskapet
- hjertet i Treklang er ambisjonen om å bli bedre ved å 
gi til hverandre

Vi skaper gjennom handling

- skaper arenaer med læring, undring og inspirasjon i 
sentrum

Treklang på dagtid – våre planer for samspill



Målsetting: vi skaper tilhørighet og identitet

Hvordan skape lojalitet til prosjektet?

•Skolebygget som samfunnshus

•Praktisk tilrettelegging for aktivitet

•Klimaklokskap

•Uegennytte og egennytte

Praktisk tilrettelegging og sosialt press



Over stokk og stein Barn på besøk i sansehage

Musikk, sang og lek Så & høste

Hverdagens aktiviteter



LuciatogFN-dagen

TreklangfestivalenRusken





Planløsninger og gjennomgang 
av rom relevante for 
samfunnshuset

Skole: Skole_Møbleringsplan Plan 1.pdf

Sykehjem: Sykehjem_Møbleringsplan løst inventar 1. Etasje.pdf

Barnehage: Barnehage_ Møbleringsplan 1. Etasje.pdf

file:///C:/Users/khur/Documents/OksenÃ¸ya/PlanlÃ¸sninger/Skole_MÃ¸bleringsplan%20Plan%201.pdf
file:///C:/Users/khur/Documents/OksenÃ¸ya/PlanlÃ¸sninger/Sykehjem_MÃ¸bleringsplan%20lÃ¸st%20inventar%201.%20Etasje.pdf
file:///C:/Users/khur/Documents/OksenÃ¸ya/PlanlÃ¸sninger/Barnehage_%20MÃ¸bleringsplan%201.%20Etasje.pdf


Skole

Kjøkken

Sal med scene

Bibliotek

Klasserom



Skole

Musikkrom

Sal med scene

Kommunikasjon

Harde materialer

Musikkrom

Myke materialer



Sykehjem

Stue og aktivitetssenter

Kafe Møterom og velværerom

Trimrom



Barnehage

Grovmotorisk Ulike møterom



Idrett i Bærum

109 idrettslag

60 forskjellige idretter

57.000 medlemskap

21 Fleridrettshaller

3 store haller (Rykkinn/BIP/Nadderud 

Arena)

11 normalhaller – (håndball)

7 mindre haller (basket/volley)



Idrett på Fornebu
Fleridrettshaller – Hundsund/Oksenøya

Basketballhall – (Storøya)

Svømmehall

Kunstisbane bandy og nærmiljøbane

3 kunstgressbaner

1 kunstgress liten –Oksenøya

Tennis

Curling

Brettseiling



Oksenøya - Treklang

• Idretter som benytter idrettshall til 

gjennomføring av konkurranser/trening fikk i 

2021/2022 1,5t pr treningsgruppe/lag i uken til 

trening i Bærum Kommune.

• Til tross for dette, så vil det bli lagt til rette for at 

det kan gjennomføres Åpen Hall prosjekt i regi av 

idrettslag i dette anlegget.

• En del av hallen vil enkelte dager, mellom kl 17-

20, vil bli stilt til rådighet for Åpen Hall.

• Det vil samtidig bli gjennomført diverse 

turntrening i resten av anlegget.

• Hvilke dager er ikke klart, denne kabalen jobbes 

det med nå, for neste sesong.

• Kunstgressbanen – denne vil det bli fordelt 

treningstid på neste sesong til idrettslag, og 

eventuelt ledig tid vil kunne benyttes til aktivitet 

for alle.



Oksenøya 
Fleridrettshall –

«Treklang»

Oversikt



Plan 1 etasje



Plan u etasje



Funksjonsgap mellom visjon og virkelighet?
✓Tilgjengelig areal

✓Rammer for tildeling av areal

✓Tilgangsstyring

✓Mind-set

✓Alternative arenaer

✓Alternative aktiviteter

Fellesskapet skal samskapes og bygge identitet og tilhørighet med 
positiv forsterking og inkludering som verktøy





Hva skal til for at Treklang blir et 
samfunnshus for nærmiljøet?

Dine innspill og tanker teller!

Bli med videre i en samsnakking om muligheter.



Innspill i denne høringsrunden kan sendes til

post@baerum.kommune.no
Emne: 22/44 996

Minner om TREKLANG nyhetsbrev:
Motta nyhetsbrev om Treklang (dialogapi.no)

mailto:post@baerum.kommune.no
https://pub.dialogapi.no/s/4d471817-fe41-4be3-b70c-6656556c82ab

