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Kommunegården i Sandvika 
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Kjære innbyggere i Bærum

Om få uker åpner den nye, vakre kommunegården i Sandvika. Dette er innbyggernes bygg.  
Her skal vi utvikle og forme kommunens tjenester, enten det gjelder vann og avløp, renovasjon, 
barnehage og skole eller helsetjenester. Hit kan du også komme for å ha møter med 
kommunen.   

Kommunegården er bygget for frivillighet og aktivitet, for alle generasjoner: unge, voksne og 
eldre. Bærumsamfunnets visjon «Sammen skaper vi fremtiden», er et løfte om at innbyggere, 
næringsliv og organisasjoner skal få medvirke i utviklingen av kommunen. Kommunegården skal 
romme visjonen vår.  

Den nye kommunegården er arealeffektiv, fleksibel og fremtidsrettet. Bygget har den høyeste 
miljøklassifiseringen et bygg kan ha. Det er også Norges største prosjekt for gjenbruk av 
møbler.   

Det nye bygget gjør det mulig å øke antallet arbeidsplasser fra 700 til 1 300, og hele 43 tjenes-
ter vil samles på ett sted. Å arbeide i samme bygg vil gi økt tilgjengelighet, og legge til rette for 
enda bedre samarbeid på tvers av tjenestene. Det er viktig for innbyggerne!  

Kommunegården er utformet for å møtes, skape, tenke, dele. 
Velkommen inn!  

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Geir B. Aga

Kommunedirektør Geir Aga og ordfører Lisbeth Hammer Krog

En kommunegård for aktivitet
Kommunegården er et bygg mange innbyggere vil besøke når de har en avtale med kommunen. 
Men visste du at bygget skal benyttes til så mye mer? På Innbyggertorget finner du Bærums 
største kaffebar, et spiseri og en designbutikk. I Ideverkstedet kan innbyggere, næringslivet og 
kommunen dele erfaringer og ideer. 

Kommunegården gir rom for aktivitet med arrangementer, seminarer og møter. Flere møterom, 
kursrom og kjøkken blir tilgjengelige i  området som kalles Frivillighe ten. Organisasjoner, frivil-
lige og innbyggere skal få bruke arealene i Kommunegården til sine formål.

Frivilligheten åpner 23. mars! 

To viktige datoer
20. februar: medarbeiderne tar Kommunegården i bruk
23. mars: offisiell åpning for innbyggere og medarbeidere

Slik ser et av 
møterommene 

med kjøkken 
ut. 

I området som 
heter Frivillig
heten, er det 
hyggelige 
sittegrupper. 

I Hagen kan du 
sitte i en pergola 

og vente på din 
avtale. 

Kaffebaren ligger 
på området vi 
kaller Torget.
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En møteplass 
for alle

– Ett av våre hovedmål har vært  
å gi innbyggerne en opplevelse av en  
tilgjengelig kommune, som møter  
besøkende på en god måte, sier  
prosjektleder Kjersti Lysne Sanden.

Amfitrappen
Trappen tar deg ned til området som 
heter Frivilligheten. Her finner du til-
rettelagte kursrom med AV-utstyr, 
som passer for store og små møter 
og seminarer.

Bygget 
Bygget, som er på 37 200  
kvadratmeter, er eid av Bærum  
kommunale pensjonskasse. 

Torget
Torget skal være en møteplass, og et 
sted for konserter, foredrag og andre 
aktiviteter for innbyggere i alle aldre.

Besøkstjenester
• Avfall og gjenvinning
• Barnevernet
• Boligbistand
• Bærum helse og friskliv
• Ergoterapi og fysioterapi for 

voksne og barn
• Folkehelsekontoret
• Helsestasjon for gutter
• Helsestasjon for ungdom
• Kundesenteret − plan og bygg
• Natur, idrett og veidrift
• Natur, vei og miljøforvaltning
• Vann og avløp
• PP-tjenesten
• Prosjektenheten
• Psykisk helseteam for barn og 

unge med familier
• Rådgivning psykisk helse og rus, 

og oppfølging

De fleste tjenestene krever at du har 
en avtale. Det blir etablert system for 
booking av møter.

Hagen
I Hagen kan du vente 
på din avtale i en hyggelig sitte-
gruppe, omgitt av planter.

Hovedinngang
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Parkeringsplasser
Som et ledd i strenge klimakrav pri-
oriteres kollektiv, sykkel og gange 
for medarbeidere og gjester. Det er 
40 parkeringsplasser til besøkende 
i Kommunegården. Her kan du 
parkere inntil 2 timer, mot betaling. 
I tillegg er det avsatt plasser til kom-
munens bilpool og tjenestebiler. Alle 
parkeringsplassene har lademulig-
heter. 

Det kobberfargede taket
Det unike taket er ikke laget av kobber, men av  

  aluminium som er 
kobber- 
eloksert.  

Gjenbrukte møbler
Hele 80 prosent av møblene i den nye kommune-
gården er gjenbruk. Dette er et av de største gjenb-
ruksprosjektene i Norge. Selv om møblene er brukte, 
tilfredsstiller de krav til kvalitet, design og funksjona-
litet. Bildet er fra et tidligere gjenbruksprosjekt, der 
stoler er gjort om til lamper. 

Ideverkstedet
Ideverkstedet skal være et sted for 
innovasjon og nye ideer. Frivillige, 
innbyggere, næringsliv, organisa-
sjoner, medarbeidere og ledere i 
kommunen kan benytte Ideverkste-
det til å finne nye svar på utfordrin-
ger, stikke innom for å bidra med 
innsikt og ideer, dele erfaringer, og 
heie på hverandre! Kommunens Inn-

ovasjons-
enhet, som 
ledes av 
Ellen Wefald, 
kan tilby 
verktøy- og 
metodehjelp 
til de som 
ønsker det. 

Vikanda – «vi kan da»
Vikanda er arbeidsplass for ca. 100 
innbyggere med funksjonsvariasjo-
ner eller som er minoritetsspråklige. 
Vikanda skal drive de to serverings-
stedene Mat og spiseri og Kaffebaren, 
og Vikanda vil også selge sine varer i 
butikken Vikanda design. Vikanda er 
en del av Bærum arbeidssenter. 

Aktivitets
basert  
arbeids
plass
Det er ikke faste 
plasser for medar-
beiderne i Kommu-
negården. De ulike arbeidsare-
alene er derfor inndelt i soner for 
ulikt arbeid; samhandlingssoner, 
fokussoner, stillesoner og sosiale 
soner. Det innebærer at med-
arbeiderne velger sitteplass, ut 
ifra arbeidsoppgaver akkurat den 
dagen. − Hensikten med å dele 
på arbeidsplassene er flere: å øke 
samarbeidet på tvers av avdelinger 
og tjenester, å kunne tilby forskjel-
lige typer arbeidsplasser for en 
mangfoldig medarbeidergruppe, 
og å redusere klimaavtrykket per 
arbeidstaker, sier delprosjektleder 
Kjellaug Hurlen.

Miljø og 
klimaklokt 
bygg
Kommunegår-
den har høyeste 
BREEAM- 
klassi fisering,  
(miljøklassifisering)  
som det tredje 
rehabiliteringspro-
sjektet i Norge.  
Ni BREEAM-krav er oppfylt. Kravene er 
blant annet innenfor områdene helse- og 
innemiljø, energi, materialer, avfallshånd-
tering og arealbruk. Bygget har blant 
annet solceller på taket og svært mange 
parkeringsplasser for sykler. 

Smått og stort fra bærumssamfunnet
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Invitasjon til 

offisiell åpning 23. mars 

Vi inviterer innbyggere, frivilligheten og 
næringslivet til å feire vår nye kommunegård 
sammen med medarbeidere og folkevalgte, 
torsdag 23. mars kl. 11–18. 

Denne dagen blir det et variert program med 
aktiviteter, foredrag, omvisninger og mye 
mer. 

Vi serverer gratis kaffe og bolle i Vikanda 
Mat og spiseri. 

Vi håper du vil være med på feiringen!


