
 
Takk for din deltakelse på dialogmøte om ny barnehage på Helset! 

 
 5. februar 2019 kl. 07:44 

Til deltakere på dialogmøte om ny barnehage på Helset 

  

Tusen takk for mange gode innspill og spørsmål både på dialogmøtet 17. januar og på e-post i 
etterkant. Vi har valgt å oppsummere og besvare de mest gjennomgående temaene. Vedlagt 
finner dere også presentasjonen fra møtet. 

  

Barnehagebehovsanalysen 2016-2035 viser behov for flere barnehageplasser i området 
Helset/Bærums Verk. I tillegg er det i dette opptaksområde allerede eksisterende barnehager som 
er lite funksjonelle og med store vedlikeholdsbehov. For å imøtekomme økt barnehagebehov og 
kunne ha en mer hensiktsmessig økonomisk og pedagogisk drift av barnehager på Helset ønsker 
kommunen å bygge en ny, stor og funksjonell barnehage. 

  

1)      Bruk av eksisterende friområde 

Som presentert på dialogmøtet har kommunen vurdert mange tomtealternativer i området 
Helset/Bærums Verk. Siden flere alternativer har vist seg lite egnet, mener kommunen at det 
alternativet som skiller seg ut er å se nærmere på lokalisering av en ny barnehage ved friområdet 
på Helset, i tilknytning til den delen av området hvor barneparken i Helsethellinga ligger i dag. En 
plassering der vil imidlertid bety at noe av dagens friområde vil måtte omdisponeres til offentlige 
formål. Hvis det er vilje til å gå videre med en slik løsning ønsker kommunen å kompensere ved at 
tomten Helset barnehage står på i dag, omdisponeres til friområde. På denne måten kan det 
gjøres et makeskifte, og beboerne i området vil ikke miste friområder. Dette må i så fall gjennom 
en politisk prosess og endring av reguleringsplan/arealplan. 

  

2)      Økt trafikkbelastning 

Det ble uttrykt bekymring fra flere om økt trafikkbelastning som følge av bygging av barnehage 
med plass til 150-200 barn. Det går i dag til sammen cirka 150 barn i Helset barnehage avdeling 
Helset og Skollerudveien og Lommedalen barnehage avdeling Bærums Verk (som holder til i 
Bærums Verk skole). Ved en eventuell bygging av ny barnehage er det disse barna som skal inn i 
barnehagen. Adresselisten for dagens barnehagebarn viser at de aller fleste allerede bor i 
nærområdet og et mindretall blir kjørt til barnehagene med bil i dag. Det er flere barn i området 
som ikke har fått plass i barnehagene her i dag, og som enten er hjemme eller har fått plass i 
barnehager i andre områder. Slik vi ser det vil en økning på opptil 50 plasser vurderes å gi kun 
begrenset økning av trafikkbelastningen. 

  

Ved eventuell bygging av ny barnehage vil det gjøres en grundig trafikkanalyse og vurdering av 
behov for parkeringsplasser slik at dette er tilpasset reelt behov og utført med trafikksikre 
løsninger. 



  

Det ble også uttrykket bekymring for økt trafikkbelastning når Bærums Verk skole blir tatt i bruk 
som avlastningsskole. Disse elevene skal i hovedsak fraktes til skolen med buss, transporten vil 
foregå til faste tider og utgjør en begrenset merbelastning på trafikksystemet. 

  

3)      Støy 

Det ble uttrykket bekymring for støy fra barn som leker utendørs i barnehagen, særlig i 
sammenheng med at det ønskes å bygge barnehage for 150-200 barn. Det er ikke til å unngå at 
flere barn vil utløse mer rop og latter. Det er imidlertid likevel slik at barnas utetid vil variere 
gjennom dagen – alle barna er ikke ute samtidig og de vil fordeles på flere grupper og områder 
innenfor barnehagens område. Barnehagen har en åpningstid fra 07.30 til 17.00, og er stengt i 
helger, helligdager og ferier. 

  

Kommunen vil forsøke å anlegge en eventuell ny barnehage med best mulig avstand til private 
utearealer med tanke på eventuelle forstyrrelser. 

  

4)      Mulighet å benytte Bærums Verk skole som ny barnehage 

Det ble stilt spørsmål om det heller kan bygges ny barnehage på Bærums Verk skole, da denne 
har stått tom siden elevene flyttet ut. Skolen er imidlertid vedtatt å være avlastningsskole for andre 
skoler som skal rehabiliteres/bygges nye. Skolen klargjøres nå for å være i bruk som 
avlastningsskole fra høsten 2019. Det er planlagt at skolen skal brukes som avlastningsskole i 
hvert fall frem til 2028. Skolebygget er stort og utgjør en stor ressurs for kommunen som 
avlastningsskole. Barnehagekontoret anser ikke skolebygget som spesielt godt egnet for å 
konvertere til barnehage når det gjelder planløsninger og kontakt med terreng. I tillegg er skolen 
for stor, og en barnehage kan ikke nyttiggjøre seg av de øvre etasjene. 

  

5)      Innspill om bygging av ny barnehage på Ormekollen 

Det kom innspill på at det beste alternativet for ny barnehage er å bygge på Ormekollen. Bærum 
kommune jobber for å bygge barnehager i barnas nærmiljø. Bygging av barnehage på Ormekollen 
vil være å flytte et eksisterende barnehagetilbud ut av nærmiljøet på Helset. Dette går imot 
kommunens føringer for barnehagebygging. Videre har avdeling vei og trafikk signalisert at det er 
store utfordringer ved veisystemet fram til Ormekollen-tomta. Det vil også bidra med en 
trafikkstrøm som ikke er ønskelig. 

  

 

Veien videre 

Revidert barnehagebehovsanalyse for Bærum kommune planlegges fremmet til politisk 
behandling i løpet av våren 2019. I denne vil det, i likhet med analysen fra 2016, fremgå at det er 
behov for omstrukturering av bygg og økning til totalt 200 barnehageplasser i dette 



opptaksområdet. Det vil der også foreslås en eller flere løsninger som barnehagekontoret 
sammen med avdeling eiendom vil fortsette å arbeide med, slik at vi kan få til en god, helhetlig 
løsning for å dekke barnehagebehovet i området Helset/Bærums Verk. 

  

Nye forslag til løsninger vil utarbeides med sikte på ordinær planbehandling, med tilhørende 
varsling og mulighet for innspill fra berørte naboer.   

  

  

Med vennlig hilsen 

  

Ingrid Elfstedt Glendrange 

spesialrådgiver 

Bærum kommune, strategi- og utviklingsenheten 

  

  

  

 
 
 

 

 


