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Agenda
Barnehagebehovsanalysen som styringsverktøy
Prinsipper og strategiske grep
Utbyggingsområder i kommunen
Barnetallsvekst, behov og kapasitet
Hva foreslås gjennomført de neste 20 år?

Barnehagebehovsanalyse 2022-2041 som
styringsverktøy
Oversikt over barnetallsvekst og kapasitet innenfor Bærumsbarnehagene
de neste 20 år
Styringsgrunnlag for et riktig antall barnehageplasser i et
langtidsperspektiv
Behovsanalysen må ses i sammenheng med kommuneplanens arealdel og
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)
Arbeidet skal også ses opp mot kommunens langsiktige omstillingsbehov
Realiseringen av de ulike tiltakene analysen foreslår, vil først endelig vedtas
gjennom den årlige rulleringen av kommunens budsjett – og økonomiplan

Prinsipper og strategiske grep
1.

Etablere nye barnehager

2.

Større barnehager – større fagmiljø og
arealeffektivisering

3.

Omstrukturering for å møte rehabiliteringsbehov, samt
oppnå driftsmessige hensiktsmessige størrelser

4.

Erverve tomter til fremtidige barnehager

Utbyggingsområder i kommunen
Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig
arealstrategi 2021-2040 viderefører Sandvika,
Lysaker/Fornebu, Høvik og Bekkestua som prioriterte
vekstområder med Sandvika som regionby.
Illustrasjonen viser hvordan Bærum skal vokse og hvor
utbygging skal prioriteres
Det er god kapasitet pr i dag innenfor flere av disse
utbyggingsområdene, men det er viktig å tenke
langsiktig og vite hvor kommunen skal vokse når vi
planlegger barnehager i et 20-års perspektiv

Barnetallsvekst og befolkningsprognoser
De nyeste befolkningsprognosene indikerer en

Befolkning pr 1.1. hvert år

nedgang i barn alderen 0-5 år inneværende tiår

Alder

Tallene stiger fra 2030

Dette betyr at flere prosjekter kan utsettes og noen er
foreslått skjøvet helt ut av analyseperioden

1
2
3
4
5

Sum
Endring

2022 2025 2030 2035 2040
1 421 1 357 1 430 1 537 1 606
1 440 1 431 1 500 1 607 1 680
1 537 1 539 1 550 1 658 1 737
1 602 1 568 1 582 1 689 1 773
1 703 1 552 1 602 1 705 1 790
7 703 7 447 7 664 8 196 8 586
-256
217
531
390

Økning i barn 1-5 år fra 2022 til 2040:

Prognosetallene blir mer usikre jo lenger ut i perioden
man kommer

883

Barnetallsvekst i
forhold til kapasitet
Sett under ett har kommunen god barnehagekapasitet, og med
planlagte nybygg og omstruktureringer sikres god kapasitet
gjennom hele analyseperioden
Noen opptaksområder har kapasitetsutfordringer; særlig gjelder
dette Grav/Jar og Rykkinn
Etterslep på rehabilitering – omstruktureringer sørger for
funksjonelle bygg og noe økt kapasitet (selv om
kapasitetssituasjonen i området egentlig er god nok)

Bærums Verk

Gjettum

Opptaksområdet har god kapasitet, svakt synkende barnetall

Området har god kapasitet

Kommunedirektøren foreslår omstrukturering av Helset barnehage,

Omstrukturering Kolsås barnehage, nytt bygg er planlagt ferdig i 2032

avd. Helset. Nytt bygg skal stå klart i 2030. Dette gir noe økt kapasitet
Nye Gullhaug barnehage åpner høsten 2022
Avvikling av barnehager i dette opptaksområde vurderes på bakgrunn

Hammerbakken skole vil stå tom fra 2027 når nye Bryn skole skal stå
klar. Kommunedirektøren foreslår at Hammerbakken skole kan tas med
i vurderingen av ny lokasjon for Kolsås barnehage

av synkende barnetall og bygg med store vedlikeholdsbehov

Rykkinn

Sandvika/Tanum

Et av opptaksområdene med underkapasitet

Nye Valler barnehage foreslås utsatt fra 2027 til 2029

Omstrukturering barnehage på Rykkinn videreføres i denne analysen,

Usikkerhet knyttet til fremdrift på boligbyggingen og flere prosjekter er

men med relativt store endringer

skjøvet på

Kommunedirektøren anbefaler å bruke tomten der Bakkeplassen ligger

Tidspunktene er usikre og må ses opp mot boligbyggingen

i dag og innlemme Gommerud, Langleiken og Bakkeplassen i den nye

Kapasiteten vil være veldig god i opptaksområdet etter byggingen av

barnehagen. Ny barnehage foreslås ferdig til 2028.

Valler barnehage

Vil ikke tilføre noe særlig økt kapasitet
Nye Berger barnehage er klar fra august 2026. Vil tilføre området økt
kapasitet

Bekkestua/Hosle
Godt samsvar mellom behov og kapasitet
Nye Nadderudskogen barnehage (sammenslåing av avd. Nadderud og
Gjønnes) foreslås skjøvet til 2036 grunnet kapasitetssituasjonen og

Fornebu
Nye Oksenøya barnehage åpnet nå i august og kapasitetssituasjonen er
god i opptaksområdet
Det skal bygges en rekke barnehager i privat regi tilknyttet
boligutviklingen. Tidspunkt og rekkefølge i analysen er usikre og

vedlikeholdsarbeider som gjøres på byggene i 2022 og 2023

utviklingen må følges tett

Usikkert hvilket tomtevalg som er best, dette må utredes nærmere

Ny barnehage på Holtekilen med 300 plasser foreslås skjøvet ut av
analyseperioden.

Høvik

Eiksmarka

God kapasitet i opptaksområdet

God kapasitet i opptaksområdet, stigende barnetall utover i

Det er ikke behov for midlertidig barnehage i nye Ballerud skole.

analyseperioden

Bygging av permanent barnehage er foreslått skjøvet på grunnet

Omstrukturering barnehage på Østerås. Ny barnehage skal være ferdig

kapasitetssituasjonen fra 2030 til 2035.

i 2025.

I forbindelse med fremtidig utbygging av Høvik stasjonsområde, settes

På sikt behov for barnehage på Fossum i forbindelse med utbyggingen,

det krav til en barnehage i privat regi. Tidspunkt er usikkert og avhengig

men tidspunktet og omfang er usikkert og må utredes nærmere

av boligbyggingen
Avvikling av barnehager i dette opptaksområde vurderes på bakgrunn
av kapasitetssituasjonen og barnehager med store vedlikeholdsbehov

