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Høring - Barnehagebehovsanalyse 2019-2038  
Bærum kommune sender med dette på høring forslag til Barnehagebehovsanalyse 2019-2038. 
Analysen gir en overordnet oversikt over forventet behov for barnehageplasser i kommunen 
og inneholder en skisse til hvordan behovet kan løses. 
 
Formålet med Barnehagebehovsanalysen er å lage et beslutningsgrunnlag for å sikre riktig 
dimensjonert barnehagekapasitet i kommunen. Kapasiteten bør så langt det er mulig være 
robust for naturlige svingninger i barnetall, og ta høyde for litt mer enn det prognosetallene 
legger opp til. 
 
Hovedtrekk i forslaget som sendes på høring 
Barnehagebehovsanalysen viser behovet for kapasitetsøkning i barnehagesektoren ut fra 
kommunens nåværende befolkning og befolkningsprognose man beregner med utgangspunkt i 
boligbygging som er lagt inn i kommunens boligbyggeprogram. Befolkningsprognoser, 
forventet endring i etterspørsel etter barnehageplass og lignende viser at det må etableres 
cirka 1 800 nye barnehageplasser frem mot 2038. Analysen legger til grunn at dette 
gjennomføres med 29 barnehageprosjekter. 
 
I arbeidet med analysen har følgende strategiske grep vært i fokus: 

 Etablere nye barnehager 

 Større barnehager, bedre kvalitet og arealeffektivisering 

 Omstrukturering av eksisterende barnehager, for å møte rehabiliteringsbehov og 
oppnå hensiktsmessige størrelser ut fra et driftsperspektiv 

 Erverve tomter til fremtidige barnehager 
 
For å møte kapasitetsutfordringen er det nødvendig å bygge nye barnehager. 
I Barnehagemeldingen, vedtatt av kommunestyret 29.04.15, er det lagt til grunn at det skal 
etableres store barnehager. Denne føringen er lagt til grunn for arbeidet med analysen. 
 
I en presskommune som Bærum er det arealknapphet, noe som gjør det utfordrende å finne 
tomter til fremtidige barnehager. Krevende prosesser knyttet til regulering, grunnerverv osv. 
må gjennomføres i god tid. Det er derfor viktig at det sikres nye arealer til barnehage, både i 
pressområder og i områder som i dag har god barnehagedekning. 
 
Det er gjennomført et omfattende arbeid med tilstandsanalyser av barnehagene i Bærum, som 
viser store vedlikeholdsetterslep i flere barnehager. Det har i tillegg kommet strengere 

 



bygningskrav og krav til funksjonalitet i byggene. I flere tilfeller er det barnehager som har så 
store oppgraderingsbehov at det vil være liten økonomisk forskjell på en totalrehabilitering og 
å bygge ny barnehage. Rådmannen foreslår i Barnehagebehovsanalysen åtte 
omstruktureringsprosjekter. Disse prosjektene er i områder hvor det finnes 
realiseringsmuligheter for større barnehager, samtidig som det er kommunale barnehager i 
samme nærmiljø som bør erstattes. 
  
I Barnehagebehovsanalysens kapittel 4 gjøres det en vurdering av befolkningsprognoser og 
barnehagekapasitet innenfor hvert enkelt opptaksområde, og eventuelt anbefaling om det bør 
bygges barnehage i området i planperioden. Dette gjelder både nye barnehager og 
omstruktureringsprosjekter. 
 
Følgende omstruktureringsprosjekter ble vedtatt av kommunestyret 07.03.17, og er videreført 
i denne behovsanalysen: 

 Bærums Verk: Ny Helset barnehage 

 Rykkinn: Ny Belset barnehage 

 Sandvika/Tanum: Ny Valler barnehage 

 Eiksmarka: Ny Østerås barnehage 
 
I vedlagt høringsutkast foreslås det følgende nye barnehager eller omstruktureringsprosjekter: 
 
Rykkinn 
Det foreslås omstrukturering av Gommerud barnehage, da barnehagen har stort byggteknisk 
etterslep. Forslag til løsning er at dagens to bygninger erstattes av ett nybygg med mer 
kompakt bygningsform og god kontakt med utearealer, samt en liten økning i kapasitet. 
Løsningen må utredes nærmere. 

 
Det foreslås også omstrukturering av Berger barnehage, da denne barnehagen også har stort 
byggteknisk etterslep. Forslag til løsning er at dagens to bygninger erstattes av ett nybygg med 
mer kompakt bygningsform og god kontakt med utearealer, samt en liten økning i kapasitet. 
Løsningen må utredes nærmere. 
 
Sandvika/Tanum 
Det er lagt inn behov for etablering av to barnehager på Franzefoss som en del av 
boligutbyggingen. Plassering av barnehagene må avklares som en del av 
områdeplan/reguleringsplan. Tidspunktet for barnehagene er usikkert. 
 
Gjettum 
Det foreslås omstrukturering av Kolsås barnehage, da barnehagen har stort byggteknisk 
etterslep. Forslag til løsning er at dagens to bygninger erstattes av ett nybygg med mer 
kompakt bygningsform og god kontakt med utearealer, samt en liten økning i kapasitet. 
Løsningen må utredes nærmere. 
 
Bryn/Hammerbakken skole ligger i opptaksområdet, og er vedtatt nedlagt. I den forbindelse 
kan det være aktuelt å se på muligheten for barnehage her. Dette må imidlertid utredes 
nærmere, og vurderes blant annet i sammenheng med kapasitet og omstruktureringsbehov i 
hele opptaksområdet. Det er i denne omgang ikke lagt inn noe om dette i analysen. 
 
Høvik 
Det er lagt inn behov for etablering av ytterligere en barnehage i Høvik område som del av 
boligutbygging. Plassering må avklares som del av områdeplan/reguleringsplan. Tidspunkt er 
usikkert og avhenger av E18-utbygging. 
 
 
 



Bekkestua/Hosle 
Det foreslås å etablere en ny Nadderudskogen barnehage avdeling Gjønnes og innlemme 
Nadderudskogen barnehage avdeling Nadderud i denne. Den nye barnehagen foreslås etablert 
på tomten der avdeling Gjønnes ligger i dag. Hvis det er mulig foreslås også en liten økning i 
kapasitet, men dette må utredes videre. Tomten der dagens Nadderudskogen barnehage 
avdeling Nadderud ligger i dag kan frigjøres til andre formål.  
 
Avlastningsbarnehager i Bærum øst og Bærum vest 
I tillegg viser behovsanalysen at det er stort behov for avlastningsbarnehager som kan brukes 
midlertidig ved bygging av nye barnehager eller ved rehabilitering av eksisterende barnehager. 
Det utredes derfor mulighet for en avlastningsbarnehage i Bærum vest med plass til 
100-120 barn, og en avlastningsbarnehage i Bærum øst med plass til 100-120 barn. For 
å kunne starte arbeidet med nye barnehager og rehabilitering av eksisterende barnehager er 
det svært viktig, og avgjørende, at ferdigstillelse av avlastningsbarnehagene gjøres så raskt 
som mulig. 
 
Utfordringer knyttet til usikre befolkningsprognoser og planlagt boligbygging 
I Sandvika/Tanum er det planlagt betydelig boligbygging. Frem til 2038 skal det bygges cirka 
4 000 boliger fordelt på følgende områder slik: 

 Franzefoss: 1 200 boliger 

 Industriveien, Hamang, Skytterdalen: 1 600 boliger 

 Sandvika sentrum øst: 840 boliger 

 Sandvika sentrum vest: 330 boliger 
 
Alle utbyggingsprosjektene er ikke lagt inn i boligbyggeprogrammet i kommunen, og 
gjenspeiles derfor ikke i befolkningsprognosen for Sandvika/Tanum. Det er derfor tatt 
utgangspunkt i planlagt utbygging og innbyggertall for Bærum per 1.1.2019 med prosentvis 
fordeling av aldersgruppen 0-5 år for bedre å kunne beregne behov for økning i 
barnehagekapasiteten i området. Ved å gjøre denne beregningen kommer det frem at det er 
behov for cirka 800 barnehageplasser i Sandvika/Tanum frem til 2038. Disse er i analysen 
synliggjort med følgende prosjekter: Industriveien, Hamang 1, Hamang 2, Kjørbo Magasinleir, 
Franzefoss 1 og Franzefoss 2. 
 
En slik beregning gir utslag i diagrammet for Sandvika/Tanum ved at antall eksisterende og nye 
barnehageplasser (heltrukket linje) ligger en del høyere enn behovet skulle tilsi hvis det bare 
tas utgangspunkt i befolkningsprognosen (blå søyler). Vi har likevel valgt å gjøre denne 
beregningen for å planlegge for en kapasitet som er robust for naturlige svingninger i barnetall, 
og som tar høyde for behovet for barnehageplasser som et resultat av boligveksten i området. 
 
Dere inviteres herved til å gi innspill og merknader til behovsanalysen. Vi ber særlig om at 
barnehagene vurderer og gir tilbakemelding på de konsekvenser løsningsskissen har for egen 
virksomhet og det området barnehagen er en del av. 
 
Frist for å sende høringssvar er 7. mai 2019. 
 
Høringssvaret sendes til: post@baerum.kommune.no  
Vi ber om at e-post i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Barnehagebehovsanalyse 
2019-2038, navn på avsender, arkivsak 18/30110». 
 
Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til: 
Ingrid E. Glendrange: ingrid.glendrange@baerum.kommune.no  
 
Etter at høringsrunden er gjennomført vil rådmannen vurdere høringsuttalelsene og oppdatere 
behovsanalysen før den fremmes politisk behandling.   
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Med hilsen 
 
 
Erik Førland  
Kommunalsjef Oppvekst barnehage  
 Ingrid E. Glendrange 
 spesialrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 

 
 

 
 
 

Vedlegg:  
 Forslag til Barnehagebehovsanalyse 2019-2038, høringsutkast 4405264 
 
 
Høringsinstanser: 
 
Barnehager 

 SU ved alle private og kommunale barnehager i Bærum 

 Foreldreutvalg for barnehager i Bærum 

 Eiere private barnehager (styrer videresender) 
 
Politiske råd 

 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 Ungdomsrådet 
 
Fagforeninger/hovedsammenslutninger 

 Akademikerne, ved Elin Horn 

 DELTA, ved Yngve T. Vethe Ludvignsen 

 Den Norske Jordmorforening, ved Kari Kyrkjebø Gjølmesli 

 NITO, ved Ologbig Yonous Mohammad 

 LO, ved Bjørn M. Johnsen 

 UNIO, ved Bjørn Sigurd Hjetland 

 Yrkesorganisasjonenes sentralforbund kommune, ved Else Steenberg Barth 
 
Andre 

 Bærum Velforbund, ved Erik Sennesvik 

 Folkehelsekontoret v/miljørettet helsevern 
 

 
 
 
 
 


