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Prosjektet startet med en konseptanalyse i 2017/2018
– på grunn av vedlikeholdsetterslep ca 300 MNOK



Fsk 79178 : Konseptvalg og beslutning om å igangsette planleggingsfase 

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



FSK sak 079/18 la føringer for:

Samlokalisering - fra ca 700 – ca 1300 arbeidsplasser 
Legge til rette for fremtidens arbeidsform - aktivitetsbasert
Reduksjon av eksterne leiekontrakter og reisetid
Samling av tjenestetilbud til innbyggere

Tydelig miljøambisjon – mål om BREEAM Outstanding



Grundige vurderinger rundt gjenbruk



Vurdert kontekst



En hovedombygging må tilfredsstille dagens 
krav til dagslys (og alle andre krav i TEK 17)

For å få godkjente arbeidsplasser iht til 
arbeidsplassforskriften må kravene til dagslys gitt av TEK 17 
oppfylles

For å opprettholde mål om antall arbeidsplasser så måtte 
fasadene endres - > flere vinduer

*TEK17 er gjeldende forskrift til plan og bygningsloven



Prosjektet er justert og arealet er redusert

• Nye fasader er nødvendig 
for å tilfredsstille kravene 
til dagslys

• Solceller på tak

• Løsninger og materialvalg 
gjøres i et 
livsløpsperspektiv



BREEAM Excellent vs Outstanding

De mest kostnadskrevende tiltakene er knyttet til 
energieffektivitet

Hvis Excellent
Solceller på taket kan reduseres
Høyere energiforbruk og driftskostnad over byggets livsløp

estimat 0,5 MNOK pr år



Gevinster for Bærum kommune 
– et kindereggprosjekt

Reduksjon av eksterne leiekontrakter
kontantstrøm til Bærum kommunale pensjonskasse

Klimakloke arealer –areal pr ansatt fra ca 32 BTA
ca 22 BTA pr ansatt + energireduksjon med ca 60% fra 
dagens forbruk

Legge til rette for fremtidens kommunale tjenester og 
tverrfaglig samhandling til det beste for innbyggerne
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