
Kommunegården
Formannskapet 12.november 2019
v/prosjektleder for Bærum kommune, Kjersti Lysne Sanden

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk ordfører. Jeg er heter Kjersti, er ansatt i bærum kommune Eiendom, og er prosjektleder eller bestiller på vegne av bærum kommune som er leietaker i dette prosjektet. Kommunegården er jo eid av Bærum kommunale pensjonskasse, som har leid inn en egen prosjektorganisasjon for å ivareta byggherrerollen. Jeg skal presentere litt om status på byggeriet, og hvordan bærum kommune tenker som leietaker i dette prosjektet. 



Fsk 79178 : Konseptvalg og beslutning om å igangsette planleggingsfase 

Politisk behandling av saken: 
196/16  - Foranalyse 
120/17  - Foreløpig konseptanalyse 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arbeidet som er gjort bygger på en konseptanalyse oppsummert i politisk sak 24.april 2018. 



Forutsetninger fra FSK sak 079/18

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppsummeringen av konseptsaken var at kommunegården skal tilrettelegges med eit høyt ambisjonsnviå med mål om breeam outstandning. Tilrettelegge for fremtidens arbeidsformer og digitalisering, til det beste for innbyggeren. Og siste men ikke minst, sikre mer effektiv utnyttelse av kommunens arealer. Dette har vært forutsetninger for det videre arbeidet. 



Grundige vurderinger rundt gjenbruk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I arbeidet har byggherren gjort grundige vurderinger rundt gjenombruk, som har ført til at man velger å beholde betongkonstruksjonen og gjenbruker eksisterende bæring og trapperom. 



Vurdert kontekst

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byggherren har også gjort vurderinger rundt konteksten, hvor samspillet med rådhuset har vært viktig. Det samme gjelder muligheten til å koble sammen dagens sandvika sentrum med en mulig fremtidig bysituasjon på Kjørbo, noe som har ført til at hovedinngangen og gaten gjennom sentralhallen beholdes. 



Plansak til 1.gangsbehandling 21.november
• Nye fasader muliggjør 

mer dagslys og 

energiklasse A - redusert 

energibruk med ca 60%  

fra dagens nivå

• Solceller på tak

• Løsninger og 

materialvalg gjøres i et 

livsløpsperspektiv

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Teknisk rom flyttes til tak for å utnytte arealene i bygget best muligForeslår nye fasader både for å kunne oppnå Breeam outstandning og energiklasse A, men minst like mye for å oppnå mer dagslysinnslipp. Strenge krav til dagslys gjør at dette er vesentlig for å kunne øke antall arbeidsplasser og ansatte med tilhørighet i bygget. Solceller på takLøsninger og materialvalg skal etter beste evne fjøres i et livsløpsperspektivSå vi kommer til å få en fantastisk flott bygg med alle muligheter for fremtiden, og hvilke muligheter gir det bærum kommune som leietaker?



Vi har tidenes sjanse til å bruke rehabilitering 
til å skape fremtidens arbeidsplass og et 
bærekraftig bygg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har tidenens sjanse til å bruke flytting og rehabilitering til noe mer og endre hvordan vi arbeider. Hvorfor har vi det?  Det er det flere grunner til, den første grunnen er:



Bygg og design påvirker adferden til folk 
På godt og vondt!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
At bygg og design påvirker adferden til folk, på godt og vondt som dere ser på bilde. Derfor er det viktig at vi har en gjennomtenkt plan på hvorfor vi utformer bygg slik vi gjør



Muliggjør økt samlokalisering og tverrfaglig 
samarbeid

Flere tjenester under samme tak -> 
legge til rette for økt tverrfaglig 
samarbeid til det beste for 
innbyggerne våre

Redusere eksterne leiekontrakter

Stordriftsfordeler

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den andre grunnen er selvsagt at et nytt bygg med mange flere arbeidsplasser, vil muliggjøre samlokalisering av flere tjenester i ett hus.  Til det beste innbyggere som, ansatte og ikke selvfølgelig driften.  Redusere behovet for eksterne leiekontrakter Og ikke minst stordriftsfordeler: Ett større bygg er enklere å drifte enn mange små, redusert reisetid for ansatte mellom lokasjoner 



Bærum Kommune 2035

Hvordan vil vi arbeide i fremtiden?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så da er 1000kr spm: Så hvordan vil vi egentlig jobbe i fremtiden? Det er jo det interessante spørsmålet for dette prosjektet!



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noen kontorer ser slik ut



Slik?



Eller slik?



Det er vanskelig å spå om fremtiden

Kilde: Smart Workplace 2040

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er umulig å spå hvordan verden vil se ut i 2035



Fremtidens arbeidsform vil preges av 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samtidig så vet vi noe om hva fremtiden kommer til å preget av. Økt brukerorientering, digialiseringering, mer prosjektarbeid  og mindre individuelt arbeid påvirker jo hvordan utformingen på bygget bør være, derfor er det viktig at disse tankene er med oss i arbeidet. 



• Et attraktivt arbeidsmiljø 
i attraktive omgivelser 

• Opplevelsen av en 
tilgjengelig kommune 
som møter innbyggerne 
på en god måte

• Økt samhandling internt 
og eksternt 

• En effektiv og klimaklok 
arbeidshverdag 

Kommunegårdsprosjektet skal bidra til

Brukernavn
Presentasjonsnotater
På bakgrunn av dette så definerte prosjektet og styringsgruppen for snart 2 år siden en del effektmål for prosjektet som nå er våre grunnsteiner i arbeidet med prosjektet. Viktig for rekruttering og tiltrekke oss den beste kompetansen fremoverVi må selvfølgelig være tilgjengelige. I en verden som blir mer og mer digital så vil det kanskje i fremtiden også være et større behov for fysiske møteplasser?Økt samhandling internt og eksternt for å skape bedre tjenesterOg selvfølgelig skal man legge til rette for en effektiv og klimaklok arbeidshverdag som handler om alt fra nok sykkelparkeringer til nok tilgjengelige møterom



Brukernavn
Presentasjonsnotater
For å ta tak i dette, så har Bærum kommune utviklet et arbeidsplasskonsept  som nå testes i midlertidige lokaler. Her har jeg som jobber i Eiendom min hjemsone i 2.etasje, hvor jeg har alle disse type lokalene tilgjengelige. Vi har ikke faste plasser, slik at når jeg ikke bruker plassen så er den tilgjengelig for . Vi er jo både digitale og har foreløpig kun evnen til å være ett sted på en gang. Åpne prosjektarealer hvor prosjekter kan samarbeideNoe funker veldig bra, og noe funker mindre bra, noe som var poenget siden vi skal teste i midlertidige lokaler.



Veien mot Ny 
Kommunegård

Høy grad av medvirkning i 
organisasjonen
Evaluering i midlertidige lokaler
Arbeidsplasskonsept versjon 2.0
Arbeid med  «sammen om 
velferd»  og «omstilling 2024» for 
å hente gevinstene av 
samlokalisering 



Film ny Kommunegård
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