
Bærum kommune

Frivillighetens år 2022



Stor honnør til dere ☺



En tid for solidaritet og 
medmenneskelighet

Frivilligheten er en bærebjelke!

Foto: Hedvig Kolboholen



Mobilisere for frivillighet 
og solidaritet

▪ Samarbeid med frivilligheten er en 

forutsetning for å lykkes i en krise, og 

spesielt en flyktningkrise

▪ Krafttak for flyktninger fra 2015 

mobiliserte frivilligheten og innbyggene 

til en ekstra innsats

▪ Kontakt med de store organisasjonene er  

etablert



Stort frivillig engasjement!
▪ Avholdt innledende dialog med frivillige organisasjoner 

▪ Skaffet innsikt hvilke kapasitet som ligger i frivilligheten i 2022

▪ Koordinert kommunikasjon til befolkningen som ønsker å hjelpe

▪ Opprettet egen nettside om situasjonen på kommunens hjemmeside 

▪ Flyktning@baerum.kommune.no



Hva trenger de som 
kommer?

Skoletilbud for barn og unge –
nærskole
Barnehagetilbud
Generelt helsetilbud og vaksinasjon
Psykisk helse
Livsopphold
«Herboende» som tar i mot familie 
og venner trenger også veiledning og 
hjelp
Hjelp til selvhjelp – eget kontor





I 
Bærumsamfunnet 
jobber vi sammen 
for å skape gode 

liv og like 
muligheter

Bærumsamfunnet 
er attraktivt og 
inkluderende

Bærumsamfunnet 
er klima- og 
miljøklokt

Bærum kommune 
er handlekraftig 

og innovativ

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040
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Hovedmål klimastrategi

I 2030 er direkte klimagassutslipp i Bærum redusert 

med 65 prosent eller mer ift. 2009. I 2050 er Bærum 

et lavutslippssamfunn.

I 2030 er Bærum etablert som en foregangskommune 

innen sirkulærøkonomi.  I 2030 har Bærum redusert 

indirekte klimagassutslipp og bidratt til langsiktig 

karbonlagring i naturområder.

I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippsområde.



2009 2015 2022



Fornebu S

Storøya (strand)

Nansenparken

Telenorbygget Telenor Arena

Flytårnet

Equinorbygget

Nansenløkka

Oksenøya senter

Fornebuporten

BYEN

PARKEN

LANDET

Fornebu i dag

• Ca.7500 innbyggere (inkl. Snarøya) og 25 000 arbeidsplasser
• Regionalt viktig næringsområde, høy andel hovedkontor for 

teknologi- og kunnskapsbedrifter
• Handel samlet i et kjøpesenter; Fornebu S
• Telenor arena - kapasitet inntil ca.23.000 tilskuere ved 

konsert
• Overordnet grønnstruktur og teknisk infrastruktur er etablert
• Snarøyveien er eneste kjørevei ut til Fornebu
• Kollektivtilbud: Buss
• 4 naturreservater i planområdet
• «Bebyggelse i landskapet»



Oksenøya senter – skole, barnehage, sykehjem

Fem-parallell barneskole

Barnehage for 300 barn

Sykehjem 150 boenheter

Flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg

Alle byggene skal oppnå Breeam Outstanding sertifisering

Futurebuilt-prosjekt

ZEN pilot



Nansenløkka

600 boenheter, hovedsakelig leiligheter, innslag av enkelte 
rekkehus, fordelt på 6 kvartaler

Gjennomsnittshøyde 5 etasjer

Stort, sentralt fellesareal med et felleshus

Futurebuiltprosjekt med høye miljøambisjoner, minst tre 
forbildeprosjekter



Fornebu 2027 :

Foto: Paal Alme

Fornebu - testarena for 
kommunens klimaarbeid

Pilot for bærekraftig 
byutvikling – vise «state of
the art» prosjekter 

Samarbeide med innbyggere, 
næringsliv og akademia

Samlokalisering og sambruk 
av bygg og uteområder



Budstikka 5. april





Til venstre: 

Budstikka 14. 

april 2021

Til høyre: 

Budstikka 15. 

mars 2022



Budstikka 6. september 2021



Fjordbyen Sandvika

Budstikka 
150421





Arkitekturprisen 2021 til Dronninga Landskap for Sandvika 

Elvepromenade og Gartnerfuglen Arkitekter for Folkebadet!



Kadettangen – Oslofjordens nye perle



Sjøfronten - Lakseberget



➢40-50 daa landutvidelse

➢Ruster opp sjøbunnen

➢Kortreiste masser





Bolig – først og fremst 
et hjem
Et godt hjem gir rom for

Trygghet

Livsmestring

Selvbestemmelse

Tilhørighet

Hvordan påvirkes fremtidens bolig av

Flere friske år?

Flere eldre?

Ny teknologi?

Nye boformer?

Nye familiekonstellasjoner?

Potensielt økt ensomhet?
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/wackelijmrooster/3825976793/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Det gode nabolag
Hvorfor:

Fellesaktiviteter for å forebygge ensomhet

Inkluderende felleskap for ulike aldre og funksjonsnivå

Sammensatte beboergrupper

Mål: 

Skape et inkluderende fellesskap mellom mennesker 
uavhengig av alder og funksjon.

Bidra til:

Inkludering og normalisering

Omsorgsboliger for utviklingshemmede

Rimelige boliger til førstegangskjøpere

Forebygge ensomhet og bidra til aktivitet

Sosiale fellesområder og gode møteplasser

Økonomisk bærekraft også for utbygger



Konseptskisse for 
Vallerveien 

2, 3 og 4-roms + familieboliger med intern forkjøpsrett

16 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming

Bærum kommune:

Kjøper omsorgsboligene av utbygger 

Kan videreselge til brukere som ønsker å eie egen 
bolig.

Skal eie areal til personalrom tilknyttet 
omsorgsboligene.

Kjøper fellesareal som driftes av borettslaget og 
fordeles mellom omsorgsboligene og som fellesareal 
for alle.

12 leiligheter til førstegangskjøpere under 35 år

Skal selges 15 % under markedsverdi 

Forutsetter 3  års botid i Bærum eller arbeidssted Bærum. 

3 leiligheter skal finansieres med Startlån

Tiltenkt økonomisk vanskeligstilte barnefamilier



Et vinn-vinn-konsept 
for videreføring

Gode og integrerte bomiljøer

Boliger til funksjonshemmede, unge 

førstegangskjøpere og andre 

vanskeligstilte på boligmarkedet.

Boliger til det ordinære boligmarkedet

Finansieringsmodellen ivaretar 

boligkjøpere, utbygger og kommunen

Illustrasjon:  SPG



Vindmøllebakken bofellesskap

Bo-konsept basert på kollektiv 
boform og bruk av teknologi

Bokollektivet har både eldre og 
yngre beboere

Boligeiere med i utviklingen av 
prosjektet



Folkehelseundersøkelsen 2021 i Viken viser høy trivsel blant Bæringene

➢Hele 81,1 pst svarer at de trives, og tilsvarende tall for Viken er 74,1 pst. 

➢Bæringene skårer høyt, sammenlignet med hele Viken, på kulturtilbud, nærhet til 
natur- og friluftsområder og andre viktige verdier for livsutfoldelse. 

➢Undersøkelsen viser også at det er en klar sammenheng mellom tilgang til fasiliteter 
og hvor fornøyd en er med livet.



SAMMEN SKAPER VI 
FREMTIDEN

Mangfold – raushet – bærekraft

Foto: Shane Rounce, Unsplash


