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Sammendrag 

Rådmannen i Drammen signaliserte gjennom økonomiplanarbeidet 2020-2023 at det var behov for å kartlegge langsiktige 
investeringsbehov for kommunale bygg. Desember 2019 ble det derfor påstartet et arbeid for å kartlegge tilgjengelige areal 
og kapasitet i alle kommunale barnehager.

Målet er at dette kunnskapsgrunnlaget skal bidra med å gi tilstrekkelig og faktabasert informasjon for å kunne foreta 
kvalifiserte valg og prioriteringer for kortsiktige og langsiktige investeringsbehov for kommunale barnehagebygg. 

Kunnskapsgrunnlaget vil også bidra med informasjon om blant annet framskrevet folketallsutvikling for barn i alderen 1-6 år, 
teknisk tilstandsklasse på kommunale barnehagebygg og utfyllende informasjon om hver enkelt barnehage som kan benyttes 
i andre kunnskapsgrunnlag eller overordnede kommunale strategier og virksomhetsplaner. 

Framskrivninger av folketallet, gjennomført bare for noen år siden, pekte på en stagnasjon i aldersgruppen 1-5 år i 
kommunen. Framskrivninger beregnet april 2020 viser at denne og tidligere framskrivninger for aldersgruppen ikke stemmer 
overens. Mens tidligere framskrivninger har pekt på en tilnærmet stagnasjon i barnetallet viser den nye framskrivningen er 
sterk vekst i barnetallet i alder 1-5 år frem til 2025, før den flater noe ut.  

Med utgangspunkt i ny framskrivning er det kapasitet frem til 2024 for å dekke behovet for barnehageplasser. Fram mot 
2027 vil det oppstå knapphet på barnehageplasser i flere kommunedeler og kommunen må vurdere hvordan de ønsker å 
øke den samlede kapasiteten i barnehagebygg. Fra 2027 vil veksten flate noe ut. Barnehagesektoren består av om lag 50% 
private barnehager, de er ikke direkte omtalt i denne rapporten, men er regnet med i kapasiteten i den enkelte kommunedel.

Barnehagene har i varierende grad ledige arealer som kan imøtekomme folketallsveksten for framskrivingsperioden. Det vil 
likevel være handlingsalternativer som kan bidra til bedre utnyttelse av kapasitet ved den enkelte barnehage både på lang 
og kort sikt. Handlingsalternativer beskrevet i dette kunnskapsgrunnlaget blir ikke beskrevet i detalj, men peker på mulige 
valg for kapasitetsutnyttelse. 

Behovsanalysen viser at det er ledig lekeareal i kommunale og private barnehagene. Det betyr at det er muligheter til 
å utvide antallet barn i eksisterende barnehager. Kommunen kan kun påvirke de kommunale barnehagene i forhold til 
arealutnyttelsen.  De kommunale barnehagene har ledig kapasitet til 450 barn over tre år eller 340 barn under tre år. 

Ut fra dette har kommunedelene ledig kapasitet til 2024. De kommunedeler som ikke har tilstrekkelig kapasitet bruker 
kapasitet i nærliggende kommunedeler. Etter 2024 begynner kapasiteten å bli knapp i nordre del av kommunen, 
kommunedelene 1, Mjøndalen, Åsen, Steinberg og kommunedel 2 Krokstadelva, Stenseth. Men det kan ennå skaffes 
barnehageplasser innen kommunegrensen for alle barn med rett til plass. Fra 2027 kan det bli knapphet på kapasitet i 
de fleste kommunedelene, kun kommunedelene 5, Konnerud, Skoger, 8, Bragernes, Øren og 10, Svelvik sentrum, Berger, 
Ebbestad vil fortsatt ha ledig kapasitet. Det er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet for barnehageplasser.  

Handlingsalternativer for den enkelte kommunedel må ses sammen med handlingsalternativer for nærliggende 
kommunedeler. Beslutninger som tas for en kommunedel, vil mest sannsynlig påvirke kapasitet i nærliggende kommunedeler. 
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Nok barnehageplasser i kommunen er av betydning for innbyggernes mulighet til å delta i arbeidslivet, og for barnas 
mulighet til å delta i et barnefellesskap og gi en god start på utdanningsløpet. Kommunen er forpliktet gjennom 
barnehageloven til å tilby barnehageplasser til barn med rett til plass. Alle barn som fyller ett år i løpet av november, har 
rett til plass ved hovedopptaket på våren året etter. På bakgrunn av dette er fraskrivningene laget for aldergruppen 1-5 år. 
Barnehage er et frivillig tilbud og i Drammen går tett oppunder 89% av barna i barnehage.

Kunnskapsgrunnlaget fremmer flere handlingsalternativ under den enkelte kommunedel, alle handlingsalternativene forutsetter 
ytterligere utredninger og vurderinger. 

1. Benytte og regulere dagens kapasitet, utbedre og gjøre om

2. Nybygging som følge av økt behov, eventuell flytting av barnehager i større enheter

3. Overtakelse av private barnehager

4. Utbygging ved private aktører
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Innledning

Arbeidet med dette kunnskapsgrunnlaget har vært organisert som et prosjekt og er utviklet i et samarbeid mellom flere 
virksomheter i kommunen; Drammen Eiendom, Arealplan, Oppfølging og analyse, Plan og strategi og Forvaltningskontoret 
for barnehage. Kommunalsjef for barnehage, daglig leder for Drammen eiendom, Hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet, 
Fagforbundet samt hovedverneombud i Drammen kommunen har deltatt på overordnet nivå som deltagere i styringsgruppen. 
Plasstillitsvalgte og verneombud i barnehagene og foreldreutvalgene har gjennom avdelingsleder ved barnehagene vært 
involvert i kapasitetsbeskrivelsen ved den enkelte barnehage, og har hatt mulighet til å kommentere barnehagens beskrivelse 
av kapasitet dersom det har vært uenighet om kapasitetsbeskrivelsen. De tre virksomhetsledere fra barnehage har deltatt i 
referansegruppen for kunnskapsgrunnlaget.

Planen er utarbeidet for å sikre at kommunen blir sett under ett og at det lages en hensiktsmessig plan for investeringer i 
formålsbygg til barnehager og skoler. De tre tidligere kommunen hadde alle planer for å ivareta behovet for barnehage- 
og skoleplasser, og disse planene er brukt som en del av bakgrunnsmaterialet i denne rapporten.

Rådmannen i Drammen signaliserte gjennom økonomiplanarbeidet 2020-2023, at det var behov for å kartlegge langsiktige 
investeringsbehov for kommunale bygg. Desember 2019 ble det derfor påstartet et arbeid for å kartlegge tilgjengelige areal 
og kapasitet i alle kommunale barnehager. 

For å beskrive tilgjengelige areal og kapasitet i dette kunnskapsgrunnlaget er det foretatt følgende forutsetninger: 

•  Dagens kapasitet ved barnehagene synliggjøres ut fra barnehagens rapporteringer i BASIL per 15.12.19 til Utdannings-
direktoratet. Det er foretatt en tallmessig beregning av kapasitet ut fra innrapportert antall barn og godkjent leke- og 
oppholdsareal i barnehagen.

• Arealer som fremstår som ledige etter beregningen i punkt 1 kan vise seg å være omdisponert i forhold til lokale behov 
ved den enkelte barnehage eks. barn som trenger mer areal enn andre barn enten til utstyr eller skjerming. 

• Barnehagedekningen er forutsatt ligge på nåværende 89%. Den har ligget på 85-89% i de tre tidlige kommunene.

• Arealer for arbeidsplasser for pedagoger er ikke beskrevet eksplisitt i dette kunnskapsgrunnlaget.  Det er foretatt en over-
ordnet vurdering for å utnytte eksisterende kapasitet ved å inkludere behov for arbeidsplasser for pedagoger.  

Barnetallsutviklingen i barnehagene er vanskelig å forutse, den er ikke bare avhengig av befolkningsutviklingen, selv små 
endringer i sysselsettingen kan gi store utslag på hvor mange barn som søkes inn i barnehage. Endringer i betaling og 
moderasjonsordninger for tjenesten kan også påvirke i hvilken grad foreldre benytter seg av tilbudet. 

For å beskrive dagens kapasitet ved barnehagene har prosjektet innhentet opplysninger om hver barnehage. For å vite noe 
om fremtidige behov ligger grunnlagsdata fra Statistisk Sentralbyrå og kommunal boligbyggeplan til grunn for analysene 
i denne rapporten. Generelt til alle typer framskrivninger knyttes det en naturlig usikkerhet, da utviklingen og forhold lokalt, 
nasjonalt og globalt vil kunne påvirke utviklingen i Drammen. Usikkerheten ved framskrivningene vil naturlig øke utover i 
framskrivingsperioden. Med usikkerheten beskrevet over, vil likevel framskrivningene i denne rapporten være så nøyaktige 
som vi på dette tidspunktet klarer å forutse. 

Kunnskapsgrunnlaget presenterer en oversikt over kapasitet i den enkelte kommunedel, og en gjennomgang av kapasitet for 
kommunen under ett. 
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Barnehagebehov og kapasitet

Total kapasitet i barnehagene er beregnet ut fra hvor mange kvadratmeter som er godkjent som leke- og oppholdsareal på 
det enkelte bygg. Arealnormen er veiledende fra statens side, med anbefaling på 4 kvadratmeter per barn over tre år og 
5,3 kvadratmeter per barn under tre år. Den enkelte barnehageeier fastsetter arealutnyttelse i sine vedtekter. I tillegg kommer 
arealer til lagerplass, tekniske rom, personalfasiliteter og kontorer etc. 

Barnehage er et frivillig tilbud for foreldrene og 89% av barna i alder 1-5 år hadde i 2019 barnehageplass. På landsbasis 
er kun 4,2 % av 0 åringene i barnehage, i Drammen er det 2,8%. Kunnskapsgrunnlaget bruker derfor framskrivning for 
aldersgruppe 1-5 år og 89% barnehagedekning. 

For å få en helhetlig oversikt over mulige barnehageplasser i kommunen er beregningene gjort for kommunedelene som 
helhet uavhengig av barnehagenes eierform.

3.1 Handlingsalternativer for å regulere kapasitet
Kommunen kan regulere antallet barnehageplasser på to ulike måter. Ved søknad om godkjenning av nye barnehager kan 
kommunen vedta å gi kommunalt tilskudd eller ikke. Private barnehager er avhengige av det kommunale tilskuddet for å 
kunne drive økonomisk forsvarlig. Private barnehager godkjent før 2011, mottar kommunalt tilskudd til driften etter regler gitt i 
barnehageloven og forskrifter.

Den kan også regulere kapasiteten ved å endre driften i sine egne barnehager. Det vil si stenge avdelinger eller hele 
barnehager, eller benytte alt godkjent areal og ta inn flere barn.

3.2 Kapasitet i kommunale barnehager
De kommunale barnehagene følger de anbefalte arealnormene fra Kunnskapsdepartementet. Enkelte barnehager benytter 
ikke hele sitt godkjente leke- og oppholdsareal til barn i dag. Det kan være mangel på søkere, barn med ekstra behov for 
areal eller spesielle forhold som gjøre det vanskelig å benytte arealet. Det er per 15.12.19 ledig om lag 1800 kvadratmeter 
i de kommunale barnehagene, noe som kan omregnes til 450 barnehageplasser. Noe av det ledige arealene er tatt i bruk 
etter 15.12.19 ved at barnehagene har tatt imot flere barn. 

3.3 Kapasitet i private barnehager
De fleste private barnehager har samme arealnorm som de kommunale eller litt bedre. Eier av barnehagen avgjør hvordan 
de godkjente arealene benyttes, og om de skal benyttes fullt ut. Det er per 15.12.19 ledig omlag 2300 kvadratmeter i de 
private barnehagene. Barnehagene har tatt opp nye barn etter 15.12.19 og noe av det ledige arealet er derfor i bruk. 
Kommunen har ingen muligheter til å påvirke hvor stor del av det godkjente arealet eier velger å benytte. 
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Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 

Prosjektets mandat har vært å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal løfte frem mulige handlingsalternativer for best mulig 
utnyttelse av areal i eksisterende barnehagebygg, og samtidig belyse kapasitet og potensiale for kapasitet i kommunale 
barnehager. Vurderingene skal gjøres ut fra kunnskap om eksisterende arealutnyttelse og muligheter for arealutnyttelse, 
demografiske framskrivinger og fremtidige planer for boligutbygging i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget skal bidra til å 
synliggjøre handlingsrommet for å ta stilling til fremtidige investeringer for barnehagebygg. 

4.1 Behov for kartlegging av langsiktige investeringer
Rådmannen i Drammen signaliserte gjennom økonomiplanarbeidet 2020-2023, at det er behov for å kartlegge langsiktige 
investeringsbehov for kommunale bygg. Desember 2019 ble det derfor påstartet et arbeid for å kartlegge tilgjengelige areal 
og kapasitet i alle kommunale barnehager og skoler. 

Videre i denne rapporten blir arbeidet med å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget for kommunale barnehager presentert. 
Kunnskapsgrunnlag for kommunale skoler blir presentert i egen rapport.

4.2 Investeringer i økonomiplanen for 2020-2023
Rådmannen legger til grunn i økonomiplanen for 2020-2023 at prosjekter som ikke er innarbeidet i tidligere økonomiplaner 
vil bli vurdert i revidert budsjett 2020 sammen med øvrige prosjekter. For investeringer er Langløkka barnehage spesielt nevnt 
i økonomiplanen 2020-2023. Denne barnehagen vil derfor beskrives nærmere. I tillegg omtales også Åsen og Møllenhof 
barnehager som har pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til kontorarbeidsplasser og personalgarderober etc. 

4.2.1. Langløkka barnehage 
I forhold til Langløkka er det gjort et forprosjekt etter at barnehagen fikk pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedringer. 
Barnehagen drives i dag i modulbygg, med godkjenning fra Arbeidstilsynet frem til 29.01.21. Hovedutfordringen ved 
barnehagen er ifølge Arbeidstilsynet forhold som omhandler garderober, tørkerom, utforming og innredning og rom for 
renholdsutstyr.

I den vedlagte rapporten om tilstand på formålsbygg er Langløkka en av to barnehagebygg med tilstandsgrad TG2, bygg 
med utilfredsstillende tilstand. 

Forprosjektets totalvurdering var at bygget bør rives, og det anbefales å bygge ny barnehage med 5 avdelinger. 
Barnehagen har i dag 4 avdelinger og en naturbarnehageavdeling som er registrert som selvstendig enhet. Endringen fra 
en fire til en fem avdelings barnehage vil medføre en økning 18-24 plasser. Barnehagen er i kommunedel 2, Krokstadelva, 
Stenseth. I saken ble det også lagt frem et forslag om å flytte barnehagen ned på flata i kommunedel Krokstadelva eller 
til Mjøndalen sentrum i nåværende kommunedel 1, Mjøndalen, Steinberg, Åsen for å utvide rekrutteringsgrunnlaget til 
barnehagen. 

Det et er i budsjettbehandlingen for Drammen kommune 10.12.19 ikke satt av midler til gjennomføring av prosjektet.  
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 4.2.2 Møllenhof barnehage 
Barnehagen har pålegg fra Arbeidstilsynet om å utbedre avvik knyttet til arbeidsrom, samtalerom og møterom. Barnehagen 
ligger i kommunedel 2, Krokstadelva, Stenseth 

Det ble høsten 2019 beregnet kostnader forbundet med å sette opp et modulbygg tvers over gangveien for barnehagen 
for å utbedre påleggene. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble dette ikke effektuert, og i forbindelse med 
budsjettbehandlingen 10.12.19 ble det ikke satt av midler til dette tiltaket. Barnehagen har frist til 31.08.20 med å lukke 
avviket.

 4.2.3. Åsen barnehage
Barnehagen har pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedringer knyttet til HC toalett og tilrettelegging, dagslys og utsyn, 
luftkvalitet, adskilte garderober og toaletter for kvinner og menn.

På bakgrunn av dette pålegget og mangler i barnehagens funksjonalitet og byggets tekniske tilstand ble det foretatt en 
mulighetsstudie av barnehagen og utbygging til en 6 avdelings barnehage høsten 2019.  Barnehagen er i dag en 4 
avdelings barnehage. Økningen vil være 42 plasser. Barnehagen ligger i kommunedel 1, Mjøndalen, Åsen, Steinberg.

Grunnet kommunesammenslåingen ble ikke tiltaket iverksatt. Det ble ved budsjettbehandlingen 10.12.19 ikke satt av penger 
til oppfølging av dette prosjektet. Barnehagen har frist for å lukke avvikene 31.08.20. 
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Juridiske forhold 

Barnehagene har relativt mange og klare lover og regler som regulerer både barnehagebygget, utearealet og areal for 
hvert enkelt barn. I tillegg kommer kommunes plikter etter lovverket i forhold til godkjenning av barnehager og oppfyllelse av 
rett til barnehageplass.

5.1 Kommunens plikt til å tilby barnehageplass og barns rett til plass
I barnehagelovens § 8 pålegges kommunen en plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er 
bosatt i kommunen. For å oppfylle denne plikten tilbys barnehageplasser i Drammen av både private og av kommunen. Rundt 
54 % av plassene tilbys av private aktører. Foreldrene står fritt til å søke den barnehagen de ønsker uavhengig av hva som er 
bostedsadressen. De private barnehagene kan også tilby plasser til barn bosatt utenfor kommunen.

Barnehageloven gir barn født til og med november året før rett til plass ved hovedopptaket som foregår i mars-april hvert år. 
Foreldre som søker plass utenfor hovedopptaket har ikke rett til plass. 

5.2 Kommunens plikt til godkjenning av barnehager 
Alle barnehager skal før de starter opp godkjennes av kommunen. Barnehagelovens § 10 omhandler barnehagens 
godkjenning som barnehage. 

“Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold 
jf.§§1, 1a og 2.Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og 
oppholdstid.”

I Ot.prp.nr.72 (2004-05) er det følgende merknader til § 10.

“Barnehagens fysisk rammer dvs. Lokaler og uteområder må være egnet for barnehagedrift. Etter §2 skal barnehagen blant 
annet gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge omgivelser.” 

5.3 Arealnorm for barnehager  
Departementet har i rundskriv F-08/2006 gitt en veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år 
og om lag 1/3 mer per barn under tre år. Utgangspunktet for normen er hvor mange barn som er til stede i barnehagen 
samtidig. I vedtektene for de kommunale barnehagene er det foreslått en arealutnyttelse i tråd med rundskrivet. Det er denne 
arealutnyttelsen som er lagt til grunn for beregningene i kunnskapsgrunnlaget.

5.4.Søknad om barnehageplass
Foreldre kan søke barnehageplass der de måtte ønske uavhengig av sin bostedsadresse. Søknadsprosessen gir foreldrene 
muligheter til å føre opp tre ønskede barnehager, og kommunen skal tildele plasser etter denne ønskelisten. De fleste foreldre 
søker om plass i tilknytning til området de er bosatt i, men noen har ønsker om spesielle barnehager. Det er derfor ingen 
automatikk i at foreldre søker barnehageplass i den kommunedelen de er bosatt. De sentrumsnære barnehagene opplever 
større søkning enn det som kan ventes ut fra antallet bosatt i nærmiljøet, og barnehager som drives med klare konsepter 
(naturbarnehager, økologiske barnehager etc.) får søkere fra hele kommunen.
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5.5 Arbeidsplass for pedagoger 
For utforming av arbeidsplasser og areal per pedagog, sier Arbeidsplassforskriften at arbeidsplassene «skal være 
dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker» (§2.1). I kommentar til forskriften 
skriver Arbeidstilsynet at lokalene må ivareta behov for at man kan arbeide rasjonelt og effektivt, på egenhånd og i samvirke 
med andre, at ingen isoleres, at det er mulighet til fortrolige samtaler, at det er mulighet til å skjerme seg for konsentrasjon eller 
hvile og at lokalene bør ha en standard på det nivået som er vanlig ellers i samfunnet. Videre heter det at «Hver arbeidsplass 
bør ha et gulvareal på minst 6 m2. Dette gjelder både enkeltkontor, felleskontor og kontorlandskap. Arealer for atkomst og 
for fellesfunksjoner kommer i tillegg».

Den enkelte pedagog skal ifølge særavtalen SFS 2201 ha minimum 4 timer per uke til planleggings tid, noe som innbefatter 
skrivearbeid. For det øvrige personalet er det ikke krav om kontor- arbeidsplasser. Dette gjør at hver kontorarbeidsplass i 
barnehagene benyttes i kort tidsrom av hver arbeidstaker, og det er mulig for flere å dele en arbeidsplass. Utfordringen er at 
flere av barnehagene ikke er bygget med arealer til kontorplasser.
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Forhold med betydning for framskrivinger 
og mulige handlingsalternativer 

6.1 Kompas – kommunens plan- og analysesystem
Statistisk sentralbyrå (SSB) lager nye befolkningsframskrivinger annet hvert år. Begrepet framskriving brukes om enhver 
beregning av framtidig befolkningsmengde og sammensetning basert på gitte forutsetninger. Nyeste framskriving er fra juni 
2018. Sentrale faktorer som påvirker befolkningsendringer er antall fødte, døde og flyttemønstre. Faglige vurderinger legges 
til grunn for å anslå fruktbarhet og dødelighet i framskrivingsperioden. Makroøkonomiske analyser legges til grunn for å anslå 
framtidig innvandring. For innenlands flytting legger man til grunn at det fortsatt vil bli slik det har vært siste ti år.

I årene etter at EU ble utvidet mot øst i 2004 økte arbeidsinnvandringen til Norge raskt. Mange av arbeidsinnvandrerne 
var unge voksne, og mange etablerte seg med familie og ble boende i Norge. Etter 2011 avtok arbeidsinnvandringen 
noe, og etter 2016 har innvandringen gått ned hvert år. Det tok noen år fra arbeidsinnvandringen begynte å avta i 
2011 til befolkningsprognoser fra SSB la til grunn at dette ikke var en forbigående utflating, men en varig endring. 
Befolkningsframskrivinger fra SSB fra 2018 viser derfor både svakere befolkningsvekst og langt flere eldre og langt færre 
barn enn det befolkningsprognosene fra 2012 og 2014 gjorde. 

Framskrivinger til SSB er grovmaskede, og de tar ikke hensyn til lokale forhold som bolig- og næringsutvikling, lokale 
pendlemønstre eller lokale flyttemønstre. Det vil derfor være lokale variasjoner i hvor godt framskrivinger til SSB treffer. Dette 
påpekes også av SSB. Av denne årsak lager derfor de fleste store og mellomstore kommuner i tillegg egne framskrivinger for 
egen kommune.  

I framskrivninger som Drammen kommune lager selv, er det mulig å hente ut tall på et lavere nivå enn kommunenivå. 
Områdene som framskrives bygges opp av kommunens grunnkretser.

Dette kunnskapsgrunnlaget framskriver tall fra kommunedelene. Tilsvarende kan kommunen for eksempel framskrive tall fra 
skolekretser eller omsorgsdistriktene i kommunen.

Drammen kommune benytter et digital prognoseverktøy som heter Kompas (Kommunenes plan- og analysesystem) for å 
kunne lage egne framskrivinger. Kompas bidrar til å kunne framskrive folkemengder og boligmengde med utgangspunkt i 
detaljert statistikk og lokale planforutsetninger.

Det er foretatt to ulike framskrivninger i Kompas. Begge framskrivingene bruker grunnkretsstatistikk fra perioden 
2005-2019 for blant annet befolkningens alderssammensetning, dødelighet, fruktbarhet, boligtypesammensetning, 
husholdningssammensetning og flyttemønstre.

Framskrivingen «Trendflytting» legger til grunn at plansonens flyttemønstre i perioden 2005-2019 fortsetter i perioden 
som kommer. Denne modellen «fanger opp» lokale forhold for grunnkretser som for eksempel at områder med mange 
familieboliger og lav andel utleieboliger har annen flyttedynamikk enn for områder som har mange små boliger og høy 
andel utleieboliger.
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Framskriving «Stipulert boligbygging» legger til grunn at innflyttingen til en plansone blir bestemt av boligtilbudet i sonen. Det 
samlede boligtilbudet består av forventet boligbygging (kommunens boligbyggeprogram), samt boliger som blir ledig (ved 
dødsfall eller ved at husholdninger flytter til annen bolig). I denne framskrivingen fordeles antall eksterne innflyttere (prognose 
fra SSB) på de enkelte plansonene proporsjonalt med plansonens andel av boligtilbudet. Denne modellen «fanger opp» 
mulig befolkningsutvikling og flytting generert av framtidig boligutvikling.

Begrepet framskriving brukes om enhver beregning av framtidig befolkningsmengde og sammensetning basert på gitte 
forutsetninger. De to modellene for framskriving gir ulik geografisk fordeling av befolkningsveksten. Ved å vise begge to 
sammen, illustreres noe av usikkerheten som ligger i slike framskrivinger. En dimensjonering av kommunens tjenestebehov kan 
ta høyde for at framtidens befolkningssammensetning enten kan bli slik den ene modellen for framskriving viser, eller slik den 
andre viser. 

6.2 Boligbyggeprogram 
Kommunens boligbyggeprogram har som hensikt å anslå hvor og når boligbygging i kommunen kan forventes å bli realisert. 
Boligbyggeprogrammet er basert på en faglig realitetsvurdering av utbyggingsplaner i kommunen. Virksomhet Arealplan i 
Drammen kommune har stipulert tall for anslått boligbygging i kommunen frem til 2032. Boligbyggeprogrammet baserer seg 
på en gjennomgang av nylig vedtatte og pågående byggeplaner (reguleringsplaner), samt oversikt over hvilke prosjekter 
som har fått rammetillatelse.

Dette må ikke forveksles med den teoretiske utbyggingsreserven som ligger i de vedtatte kommuneplanene. I de gjeldende 
arealdelene for de tidligere kommunene, er det en teoretisk utbyggingsreserve på cirka 27 000 boliger frem mot 2040. 
At arealer er avsatt i kommuneplanens arealdel, betyr at det er mulig for utbyggingsaktører (stort sett private) å starte 
reguleringsplanarbeid for å få mulighet til bygge boliger. Av disse boligene er cirka 75% i sentrumsområder/bybåndet i 
tidligere Drammen og tidligere Nedre Eiker, mens cirka 25% er i «felt» utenfor bybåndet.

Drammen kommune har ikke prioritert noen områder for boligbygging, eller definert en rekkefølge. Det betyr at det er opp til 
markedet, både om hvilke områder som bygges ut når, og hva slags boligtyper som bygges. Fordi planprosesser tar tid, og 
mange er påbegynt i de tidligere kommunene, kan det med grunnlag i nye arealpolitiske signaler også bety at kommunen 
kan ha store områder som er under planlegging nå, men som kanskje aldri vil bli vedtatt. Slike områder er ikke tatt med i 
boligbyggeprogrammet.

Kartet på neste side viser en oversikt over nylige vedtatte områder for boligutbygging i kommunen, og hvilke områder i 
kommunen det planlegges boligutbygging for. Oversikten viser også hvilke områder som er avhengig av infrastruktur. 
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Planreserve/aktivitet bolig, virksomhet Arealplan  
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6.3 Tilstandsrapport på bygg
Drammen Eiendom gjennomførte april 2020 en kartlegging av formålsbygg i kommunen. Denne kartleggingen legges frem i 
1.tertial. 

Kartleggingen har hatt som formål å gi et overordnet bilde av teknisk tilstand og estimere hvilke ressurser som trengs for å løfte 
alle bygningene til en gjennomgående god teknisk tilstand. Tilstandsregistrering og beregning av oppgraderingsbehovet er 
avgrenset til å gjelde tekniske forhold. Funksjonell egnethet - om bygningene fungerer godt for brukerne – er ikke kartlagt. 
Dermed er heller ikke behovet for ombygging eller tilpasning til brukernes behov vurdert. 

Tilstandsregistreringen opererer med 4 tilstandsgrader (TG). TG 0 er best, og TG 3 er dårligst. 

• · TG 0: Meget god tilstand 

• · TG 1: Tilfredsstillende tilstand 

• · TG 2: Utilfredsstillende tilstand 

• · TG 3: Dårlig tilstand 

Det er gjort tilstandsvurderinger av alle barnehagebygningene, ca.27000 kvadratmeter bygningsmasse. Gjennomsnittlig 
arealvektet tilstandsgrad for alle barnehagebygningene er vurdert til 1,1. Av 36 bygninger det bare to som er vurdert å 
ha en tilstand noe dårligere enn ambisjonsnivået på TG 1,1. De to er vurdert å ha tilstandsnivå TG 2. Det er Fjellhagen og 
Langløkka barnehager. 

Langløkka barnehage er omtalt under punkt 3.1.2 hvor det vurderes å sanere nåværende bygning og reise en ny 5 avdelings 
barnehage. Fjellhagen barnehage skal i løpet 2020 flytte over i nyrenovert lokaler i det tidligere bydelshuset på Fjell, og de 
gamle bygningene skal rives. 

I rapporten omtales også to bygg som leies ut til private barnehagedrivere; Rådyrtråkket og Solhagen. Disse vil ikke bli omtalt 
videre i denne rapporten. 

Berger barnehage er å finne under opplistingen for skole, men omtales under barnehagedelen siden bygget nå benyttes til 
barnehage. 
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6.4 Modulbygg 
Av barnehagene er det kun Langløkka som har modulbygg. Dette er satt opp for å avhjelpe situasjonen omtalt under punkt 
3.2.1. Modulbygget er satt opp som midlertidig løsning frem til avgjørelsen om hva som skal skje med barnehagen er tatt. 
Plan- og bygningslovens definisjon av midlertidig bygg, er at de kan ha en varighet på inntil 2 år. I dette tilfelle hvor det er 
satt opp etter utbedringspålegg fra Arbeidstilsynet kan bygget stå til januar 2021

Barnehagene har et krav om at utearealet i barnehagen skal være om lag seks ganger inne arealet. For de kommunale 
barnehagene i Drammen betyr det at det ikke er arealer til å sette opp modulbygg på barnehagenes tomter uten at en tar 
av barna lekeareal.

6.5 Barnehagedekning
Barnehagekapasiteten i den enkelte kommunedel er markert i grafene med når de vil nå kapasitetstaket både ved 100% 
dekning og ved 89% dekning. 89% dekning er dekningstallet fra tidligere Drammen kommune, de to andre tidligere 
kommunene hadde noe lavere dekningsgrad, med 87% for Nedre Eiker og 86% for Svelvik.

Erfaringer fra tidligere år er at det skal store strukturelle endringer til for å påvirke dekningsgraden i barnehage. Situasjonen 
rundt COVID 19 gjør framskrivningen usikker når det gjelder barnehagedekning. 

6.6. Barnetallsregistreringen BASIL
Kapasitetsutnyttelse av barnehagenes godkjente leke- og oppholdsareal er til enhver tid avhengig av søkningen til 
barnehagen. Det avhenger også av om barnehagene tar inn små eller store barn, da små barn trenger mer areal enn store. 
Det er derfor store variasjoner i hvordan arealet i den enkelte barnehage blir benyttet både fra år til år, men også gjennom 
året.

Historisk sett varierer barnetallet i barnehagene gjennom barnehageåret. Det er lavest i august og oppstarten kan strekke 
seg fra august til november. Det er en økning gjennom høsten, og flest barn inne i vårhalvåret. Denne variasjonen gjør det 
utfordrende å beregne behovet for plasser.

Alle barnehager melder 15.12. hvert år inn sine barnetall i BASIL, Utdanningsdirektoratets rapporteringssystem. Det er 
utgangspunkt for all statistikk på barnehageområdet og kunnskapsgrunnlaget benytter derfor tall fra BASIL.

6.7 Barnehagestørrelse og kvalitet 
Det finnes ingen nasjonale føringer om barnehagestørrelser, og er heller ingen rammebetingelser knyttet til 
barnehagestørrelse. Gjennomgangen av forskningen på kvalitet og barnehagestørrelse viser at det ikke er noen tydelig 
sammenheng mellom størrelse og kvaliteten på barnehager. Derimot er det organiseringen og samspill mellom strukturelle 
forhold, kultur, arkitektur og ledelse som ser ut til å spille en viktigere rolle.

Økonomisk viser det seg at barnehager med rundt 100 plasser er de som gir mest effektiv drift, og er robuste. 
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Handlingsalternativer i barnehagene

Handlingsalternativene som presenteres har som hensikt å belyse ulike handlingsrom, for å kunne beregne behovet for nye 
barnehager, belyse hvordan vi kan utnytte eksisterende kapasitet og om noen barnehager trenger så mye oppgradering 
at man må se på andre alternativ. Handlingsalternativene blir ikke beskrevet i detalj, men peker på ulike mulige valg og 
investeringer i barnehagebygg. Det vil være behov for videre grundigere vurderinger og detaljplanlegging for å effektuere 
valgte handlingsalternativ.

Handlingsalternativene fremkommer som alternativer for kommunedelen, ikke for enkeltbarnehager med unntak av de to 
barnehagene i tilstandsgruppe TG2, utilfredsstillende standard og de to barnehagene som har pålegg om utbedringer fra 
arbeidstilsynet.

7.1 Prioritert rekkefølge for boligutbygging 
Drammen kommune har ikke prioritert noen områder for boligutbygging fremfor andre områder, eller definert en rekkefølge 
for hvilke områder som skal bebygges først. Det betyr at det er opp til markedet, både om hvilke områder som bygges ut når, 
og hva slags boligtyper som bygges. Barnehagenes kapasitet henger tett sammen med planer for fremtidig boligutbygging i 
kommunen. Ved at det etableres nye boliger i et område, vil dette kunne medføre økt behov for kapasitet for barnehagene i 
denne kommunedelen. 

Kommunen kan vurdere om et handlingsalternativ kan være å fastsette en prioritert rekkefølge for fremtidig boligutbygging i 
kommunen. En prioritert rekkefølge for boligutbygging vil kunne ta hensyn til kommunedeler som ikke har tilstrekkelig kapasitet 
på kort eller lang sikt, ved at disse områdene ikke bebygges før framskrivninger tilsier at barnehagene har tilstrekkelig 
kapasitet til å ivareta en økt folketallsvekst.

7.2 Benytte og regulere eksisterende kapasitet 
Ved å benytte eksisterende kapasitet i kommunens egne barnehager kan det bli behov for å utrede nærmere: 

-Hvordan effektivisere driften av arealer som allerede er godkjent til barnehageplasser, men ikke benyttes. Kommunen 
kan gjøre det ved å legge ned avdelinger/hele barnehager eller ved å ta inn flere barn og utnytte hele det godkjente 
lekearealet. 

-Rehabilitering av eksisterende bygg for å opprettholde kapasitet, se på kostnader og behov for bygningsmessige 
tilpasninger til driften.

Kommunen vil ha kapasitet til å gi barnehageplass til alle barn med rett til plass frem til 2024, men ikke nødvendigvis i 
den kommunedelen de er bosatt. Noen barnehager vil i perioder ikke bruke hele sitt godkjente areal, andre vil oppleve 
ventelister. Etter 2024 kan det oppstå knapphet på plasser i flere kommunedeler og foreldre kan få økt reisevei.

7.3 Bygge nye barnehager
Ved behov for å bygge nye barnehager bør det utredes nærmere

 -barnehager med dårlig tilstand på bygg, kostnader ved nybygg fremfor å utbedre eller iverksette omfattende vedlikehold 
av eksisterende bygg (eventuelt slå sammen flere barnehager).
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-behovet for strategisk oppkjøp av tomter sentralt i sentrumsområdene i byaksen/bybåndet (sentrum i Drammen og 
Mjøndalen), og gjennomføre regulering. Bygging iverksettes når behovet melder seg. Dette kan forkorte byggeprosessen 
vesentlig.

-behovet for nye barnehageplasser knyttet til det nye sykehuset og helseparken.

7.4 Overtakelse av private barnehager 
Det kan være behov for nærmere utredning av 

- kommunens policy i forhold til overtakelse av private barnehager og ønsket fordeling mellom kommunale og private 
barnehager. 

I enkelte tilfeller ønsker ikke den private eier å fortsette barnehagedriften, men selge seg ut. Kommunen kan da vurdere å 
kjøpe opp barnehagen for å gjøre driften kommunal eller la eier eventuelt selge i det private markedet. 

 7.5 Utbygging ved hjelp av private aktører
Kommunen kan invitere private aktører til å bygge og drive barnehager i kommunen. Kommunen får likevel utgifter som 
tilskudd til driften og kapitaltilskudd etter regelverket i barnehageloven. 
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Framskrivninger for samlet kapasitet 

Befolkningsframskrivingen for barn i alder 1-5 år viser en økning i barnetallet fra 2020 til 2025 før veksten flater noe ut. Fra 
2020 til 2025 øker barnetallet ifølge framskrivingen med 1800 barn. Det er en større økning enn det som har kommet frem i 
tidligere framskrivinger, og kan utfordre kapasiteten i barnehagene. I dag har barnehagene om lag 1000 ledige plasser hvis 
alt godkjent areal kan benyttes og 5000 barn har plass i barnehagene. Kapasiteten utfordres ved 89% dekning i 2024.  
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Tar vi utgangspunkt i trendflytting ser vi at bildet er tilnærmet likt befolkningsframskrivingen.  Barnetallet øker fra 2020 til 2025 
med 1800. Barnehagekapasiteten blir utfordret fra 2024 ved 89% dekning også i denne framskrivingen. 

Siden de to framskrivningene gir et tilnærmet likt bilde ser det ut til at kapasiteten på barnehageplasser blir utfordret fra 2024 
med de forbehold en framskriving har. Tidligere framskrivinger har ikke signalisert like sterk vekst i barnetallet frem til 2024. 

8.1. Private barnehager
Private barnehager utgjør 54% av barnehageplassene i Drammen. De er viktige aktører for at kommunen skal oppfylle sin 
plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen jf. barnehagelovens § 8 om 
kommunens ansvar. 

De private barnehagene er spredt rundt i hele kommunen. De har ulik størrelse, fra de minste med areal til 20 barn til de 
største med areal til 120 barn. Utnyttelsen av det godkjente leke- og oppholdsarealet er også ulik, men alle barnehagene 
har vedtektsfestet arealnorm som er lik eller bedre enn departementets normforslag. 

Eierforholdene i de private barnehagene er også ulike. Noen eies av enkeltmannsforetak, andre av stiftelser eller 
samvirkeforetak SA. Noen av barnehagene er knyttet til menigheter, andre er knyttet til ulike barnehagekjeder. Dette gir 
barnehagene ulike former for drift og styring, og bidrar til mangfold i sektoren.

I kunnskapsgrunnlaget er de private barnehagene medregnet i kapasiteten i den enkelte kommunedel. Det gir en oversikt 
over totaltilbudet. Eier av den private barnehagen velger selv hvor stor utnyttelse av kapasiteten som ønskes. Kommunen kan 
ikke pålegge eier å bruke hele barnehagens godkjente areal.

8.2 Kapasitet og tilstand i kommunale barnehager
Tilstandsrapporten for barnehagebygg viser at de kommunale barnehagene gjennomsnittlig er i god stand. Det er kun to 
bygg som kommer i tilstandsgruppe TG2, utilfredsstillende. Fem barnehager kommer i tilstandsklassen TG0, meget god 
tilstand. 

Fjellhagen barnehage flytter i løpet av 2020 over i nyrenoverte lokaler i det tidligere bydelshuset på Fjell, og de 
gamle bygningene rives. Den nye barnehagen skal ha tilnærmet samme kapasitet som dagens bygg og kapasiteten i 
kommunedelen opprettholdes på dagens nivå. 

Langløkka barnehage har pålegg om utbedringer fra arbeidstilsynet innen 21.01.21. I løpet av 2020 må det tas en 
avgjørelse på hva som skal skje med bygningene, som tidligere Nedre Eiker kommune har gjennomgått og konkluderer med 
er i dårlig stand. Deres konklusjon er at bygget med fordel kan rives for å reise ny barnehage med plass til flere barn enn 
dagens. I den vurderingen er det også nevnt mulig lokasjonsendring for barnehagen med tanke på bedre tilgjengelighet. 
Barnehagen ligger i en kommunedel hvor det fremover er behov for barnehageplassene, så endring i lokasjon bør skje innen 
kommunedelen. I tilknytning til Langløkka barnehage drives også naturbarnehagen «Dovregubben”. Denne avdelingen er en 
selvstendig enhet og regnes ikke inn i Langløkka barnehage.

Kunnskapsgrunnlag | 20



8.3.Antall barnehager og antall barn 
Det er kommunale og private barnehager i de 10 kommunedelene etter følgende fordeling

Kommunedel Antall private 
barnehager 2019 

Antall 
kommunale 
barnehager   

2019

Barn i private 
barnehager 
per 15.12.19

Barn i 
kommunale 

barnehager per 
15.12.19

Totalt antall barn 
i barnehage per 

15.12.19

1 Mjøndalen, Åsen, 
Steinberg 2 4 181 291 472

2 Krokstadelva, Stenseth
4 3 166 254 420

3 Solbergmoen, 
Solbergelva, Åssiden 11 5 665 210 875

4 Rødskog, Gulskogen
3 2 143 130 273

5 Konnerud, Skoger
7 4 441 274 715

6 Strømsø øvre, Austad, 
Danvik, Fjell

4 4 257 238 495

7 Strømsø nedre, Grønland, 
Marienlyst, Brandengen 

4 4 123 340 463

8 Bragernes, Øren 6 6 297 405 702

9 Tangen, Åskollen, Skoger 6 2 265 143 408

10 Svelvik sentrum, Berger, 
Ebbestad

1 2 54 137 191

SUM 48 36 2592 2422 5014
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8.4 Ledige areal i barnehagene per 15.12.19
Kommunedel Ledig areal 

i private 
barnehager i m2

Ledig areal i 
kommunale 
barnehager i m2

Totalt antall barn det er ledig godkjent 
plass til i både kommunale og private 
barnehager

Barn over /under tre år
1 Mjøndalen, Åsen, 
Steinberg

149,4 289,9 109 eller 82

2 Krokstadelva, Stenseth 244,5 289,4 133 eller 100

3 Solbergmoen, 
Solbergelva, Åssiden

445,4 55,1 124 eller 94

4 Rødskog, Gulskogen 172,4 135,3 76 eller 57

5 Konnerud, skoger 414,6 182,4 148 eller 112

6 Strømsø øvre, Austad, 
Danvik, Fjell

133 287,7 104 eller 79

7 Strømsø nedre, 
Grønland, Marienlyst, 
Brandengen, 

150,5 91,1 59 eller 45

8 Bragernes, Øren 135,9 141,6 68 eller 51

9 Tangen, Åskollen, 
Nesbygda

422,3 0 105 eller79

10 Svelvik, Berger, 55,2 375,9 106 eller 80

2323,2 1848,4 1032 eller 779

Tallene som kommer frem i tabellen over er en teoretisk beregning av hvor mange barn som kan være i barnehagene totalt 
sett i forhold til deres godkjenning. En del av arealet er allerede fylt opp av barn som har startet i barnehagen etter 01.01.20. 

Som det kommer frem av tabellen er det mye ledig areal i barnehagene nå, det vil si at det er areal til å ta imot en økning på 
rundt 1000 barn over tre år eller ca. 750 barn under tre år. Det vil være kapasitet til å ta imot veksten fram til 2024. 

De kommunale barnehagene har ledig kapasitet til 450 barn over tre år eller 340 barn under tre år. Med normer for 
bemanning og pedagoger kan det være vanskelig å benytte alt godkjent leke- og oppholdsareal og samtidig forhold seg til 
en økonomisk gunstig drift. 

Den ledige kapasiteten i de kommunale barnehagene kan også skyldes at det bevisst er tatt ned kapasitet og stengte 
avdelinger for å tilpasse seg markedet. Det kan være forhold ved den enkelte barnehage som gjør at kapasiteten ikke bør 
maksimeres, og det kan være disponert arealer til arealkrevende brukere. Det må tas en eksplisitt vurdering av arealene i den 
enkelte barnehage før kapasiteten kan benyttes.
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 Mulige handlingsalternativ for 
barnehagekapasitet

De mulige handlingsalternativene som kommer frem, er de som er funnet ved gjennomgang av opplysningene som er 
presentert i kunnskapsgrunnlaget. Det kan finnes flere handlingsalternativ som vil tre fram ved en ytterligere utredning av 
den enkelte kommunedel. Framskrivningene blir mer usikre jo lenger ut i perioden vi kommer, og tidligere erfaringer tilsier at 
framskriving på barnehageområdet er vanskelig, da det er flere faktorer enn befolkningsvekst som påvirker behovet. Usikre 
økonomiske situasjoner og lav sysselsetting er to av forholdene.

9.1 Kapasitet 2020-2032 i kommunen som helhet
 Det finnes flere handlingsalternativer for å sikre at kommunen har tilstrekkelig antall barnehagehageplasser. Ønske om 
barnehageplass er ikke nødvendigvis avhengig av foreldres bostedsadresse eller tilhørighet til kommunedel. Mange velger 
barnehageplass ut fra hvor arbeidsplassen er, barnehage som har spesielle retninger eller tilbud, eller hva som er praktisk 
reisevei. For noen kan også nærmeste barnehage ligge i en annen kommunedel enn den de er bosatt i. Framskrivningene 
viser i tillegg at barnetallsutviklingen er ulik i kommunedelene.   

All kapasitet benyttet. 

Følgende kommunedeler vil etter framskrivningene ha benyttet sin kapasitet i løpet av 2022

• 1 Mjøndalen, Steinberg, 

• 6 Austad, Danvik, Fjell 

• 2 Krokstadelva, Stenseth. 

Disse kommunedelene trenger hjelp fra nærliggende kommunedeler for å dekke behovet etter 2022. 

For kommunedel 1 Mjøndalen, Steinberg og kommunedel 2 Krokstadelva, Stenseth kan det være vanskeligere å benytte 
andre kommunedeler da reiseavstandene kan bli lange.

For kommunedel 2 Krokstadelva, Stenseth er det mulig for enkelte innbyggere å benytte ledig kapasitet i kommunedel 3, 
Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden.

Kommunedel 3 har ledig kapasitet frem til 2024. 

Kommunedel 6 Austad, Danvik, Fjell har en beliggenhet som gjør at de relativt enkelt kan benytte ledig kapasitet i 
kommunedel 8, Bragernes, Øren og kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandengen. 

I kommunedel 8 Bragernes, Øren vil det være ledig kapasitet frem til 2032, i kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, 

Marienlyst, Brandengen vil det med dagens kapasitet være muligheter frem til 2023. 
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Ledig kapasitet på kort sikt. 

Frem til 2023/24 fremstår følgende kommunedeler med ledig kapasitet 

• Kommunedel 3, Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden 

• Kommunedel 9 Tangen, Åskollen, Nesbygda 

• Kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandengen

Fra 2024 fremstår det som disse kommunedelene vil benytte sin kapasitet til beboere i kommunedelen. Disse kommunedelene 
tar i dag imot barn fra andre kommunedeler.

Kommunedel 3, Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden tar imot barn fra kommunedel 2 Krokstadelva, Stenseth og også noen 
fra kommunedel 1, Mjøndalen, Åsen, Steinberg.  

Kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandengen tar i dag imot barn fra kommunedel 6, Austad, Danvik, Fjell.

Kommunedel 9, Tangen, Åskollen, Nesbygda tar i dag imot barn fra kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, 
Brandengen.

Ledig kapasitet på lang sikt.  

Følgende kommunedeler fremstår med ledig kapasitet frem til 2032

• Kommunedel 5 Konnerud, Skoger,

• Kommunedel 8 Bragernes, Øren 

• Kommunedel 10 Svelvik, Berger, Ebbestad  

Dette er kommunedeler som har kapasitet til å ta imot barn fra andre kommunedeler. Det er særlig kommunedel 8 Bragernes 
som grunnet sin beliggenhet fremstår som attraktiv for beboere i flere andre kommunedeler og har god kapasitet. 

De to andre kommunedelene med ledig kapasitet har større utfordringer i forhold til reisevei fra andre kommunedeler, men 
kommunedel 5, Konnerud, Skoger har noen barn fra Drammen sentrum.  

Kapasiteten totalt 

Totalt sett viser framskrivingen at det finnes barnehageplasser ledig i kommunen fram til 2024. Det må imidlertid tas en 
avgjørelse i kommunedel 2, Krokstadelva, Stenseth med tanke på utbedringer/nybygg av Langløkka barnehage for å 
opprettholde denne kapasiteten.

Uavhengig av utbedring av Langløkka barnehage vil det melde seg behov for bedre kapasitet i kommunedel 2 Krokstadelva, 
Stenseth. Det vil i henhold til befolkningsframskrivingen også melde seg behov for flere barnehageplasser i kommunedel 1 
Mjøndalen, Åsen, Steinberg fra 2024. 

Fram til 2024 kan kommunedelene benytte plasser i kommunedel 3, Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden. Deretter er det mer 
usikkert hvor mye kapasitet som er ledig i denne kommunedelen, og det bør ses på hvordan kapasiteten kan økes. 

Kapasitetsutfordringen kan løses ved 

• benytte ledig kapasitet i allerede godkjente barnehager

• nybygging/utvidelse av eksisterende barnehager, Åsen og Langløkka

• private eiere utvider eller bygger nye barnehager

Mangelen på plasser i kommunedel 6, Danvik, Austad, Fjell løses i dag ved at flere innbyggere har plasser på Strømsø og 
Bragernes. Dette sikrer tilgang på barnehageplasser for innbyggere i denne delen av byen per dags dato. 

Det vil melde seg et behov for flere plasser i kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandengen. Først sentralt 
på Strømsø i løpet av perioden framover mot 2027, og deretter i området rundt Brandengen.
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Kapasitetsutfordringen kan løses ved 

• nybygging eller utvidelse av eksisterende barnehage, Marienlyst

• private eiere utvider eller bygger nye barnehager

• vurdering av om bygg som allerede er i kommunens eie kan benyttes til barnehage

Kommunedel 9, Tangen, Åskollen, Nesbygda vil som nevnt ha kapasitetsutfordringen fra 2024.  

Kapasitetsutfordringen kan løses ved 

• en utbygging knyttet til nye boligutbyggingsområder

• private eiere utvider eller bygger nye barnehager

• benytte kapasitet i kommunedel 10, Svelvik sentrum, Berger, Ebbestad og kommunedel 5, Konnerud, Skoger

Kommunedel 4, Rødskog, Gulskogen vil få kapasitetsutfordringen fra 2026/27. 

Kapasitetsutfordringen kan løses ved

• benytte kapasitet i kommunedel 8, Bragernes, Øren eller kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandengen 
om denne får økt kapasitet 

• en utbygging knyttet til nye boligbyggingsområder

• private eiere utvider eller bygger nye barnehager

9.2 Kommunedel 1. Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen.

Kommunedelen ser ut til å få økt befolkning i alder 1-5 år både hvis vi ser på trendflytting og befolkningsframskriving.
Fra 2020 til 2025 vil antallet barn i aldersgruppen øke med to hundre. 

Ved å legge inn den dekningsgrad på 89% vil kommunedelen benytte sin barnehagekapasitet fullt ut i 2021.
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Velger vi å se på trendflytting vil kommunedelen nå sin kapasitetsgrense i 2021/22 med 89% barnehagedekning.

Med utgangspunkt i usikkerheten knyttet til lokale framskrivninger for boligbygging er det mest sannsynlig at den riktige 
barnetallsframskrivningen vil ligge mellom barnetallet med stipulert boligbygging og barnetallet med trendflytting, noe som 
ikke gjør signifikant forskjell i denne kommunedelen. Det er pågående boligbygging i Åsen, noe som er ventet å bidra til 
økning i barnebefolkningen. Kommunedelen vil være avhengig av at en del innbyggere får barnehageplass i en annen 
kommunedel allerede fra neste års opptak. Kommunedelen kommer frem i oversikten over ledig kapasitet med plass til ca. 
100 barn over tre år.

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet: 

I dag benytter innbyggere i denne kommunedelen barnehageplasser i kommunedel 2, Krokstadelva, Stenseth. Det medfører 
en forskyvning av brukere over til kommunedel 3, Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden. Denne forskyvningen av brukere går 
greit frem til 2024, men etter det antas det at kommunedel 3 Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden har behov for hele sin 
barnehagekapasitet. Da melder behovet seg for at kommunedel 1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og/eller kommunedel 2 
Krokstadelva, Stenseth har økt sin kapasitet.

Kapasitetsutfordringen kan løses ved

• Vurdere utvidelse av eksisterende barnehage Åsen, enten ved nybygg eller ved rehabilitering. Den tidligere foreslåtte 
utvidelsen av Åsen barnehagen vil gi 42 plasser.

• Vurdere utnyttelse av ledige arealer i tilknytning til Vassenga barnehage. Det vil medføre kostnader til bygningsmessige 
endringer og skape behov for mer uteareal.

• Vurdere om utbygging skal skje i kommunal eller privat regi. Det finnes private barnehager som kan utvide sin kapasitet. 

• Benytter ledig kapasitet i kommunedel 5, Konnerud, som har ledig kapasitet i hele planperioden. En slik bruk av kapasitet 
vil øke reiseveien for brukerne, og kan oppleves som upraktisk og tidkrevende.

• Bygges en ny barnehage i Krokstadelva i kommunedel 2 vil den være attraktiv for innbyggere fra Mjøndalen og avhjelpe 
kapasitetsutfordringen for kommunedel 1.

Det kreves ytterligere utredninger for å komme fram til hvilke alternativ som er hensiktsmessig
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9.3 Kommunedel 2 Krokstadelva, Stenseth 
Ut fra befolkningsframskrivingen og trendflyttingen vil kommunedelen få en befolkningsvekst de kommende årene. Fra 2020 
til 2026 vil antallet barn i aldersgruppen 1-5 år øke med om lag 150 barn.

Ved å ta utgangspunkt i befolkningsframskrivingen og legge inn 89% barnehagedekning inn ser vi at kommunedelen vil nå sin 
kapasitetsgrense i 2022.

 Ved å legge trendflytting til grunn vil kapasiteten være maksimalt benyttet i 2022.
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Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:  
Kommunedelen vil fra 2022 være avhengig av hjelp fra nærliggende kommunedeler for å dekke barnehagebehovet. Siden 
kommunedel 1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg også antas å ha brukt sin kapasitet må vi se på kommunedel 3, Solbergmoen, 
Solbergelva, Åssiden for å sikre alle barn i alder 1-5 år barnehageplass. Kommunedel 3 Solbergmoen, Solbergelva, 
Åssiden ser ut til å ha kapasitet frem til 2024 til å motta barn fra kommunedel 1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg. 

Kapasitetsutfordringen kan løses ved

• Bygge ny Langløkka barnehage på samme sted, og med en utvidelse av antall plasser.

• Bygge ny barnehage i Krokstadelva eller i Mjøndalen sentrum. 

• Beholde og utvide kapasiteten i naturbarnehagen på Stenseth/Årbogen. Det vil medføre kostnader til lokaler for ny avdeling.

• Utvide kapasiteten i kommunedel 1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg. 

• Fortsette å benytte kapasitet i kommunedel 3, Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden.

• Vurdere om utbygging skal skje i kommunal eller privat regi. Det finnes private barnehager som kan utvide sin kapasitet.
 

Det kreves ytterligere utredninger for å komme fram til hvilke alternativ som er hensiktsmessig.

9.4 Kommunedel 3.  Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden
Framskriving av barnetallet for kommunedel 3 viser en økning i barn i alder 1-5 år med nesten 300 fra 2020 til 2025.
Deretter flater veksten ut.

Ved å legge befolkningsframskrivingen til grunn med 89% barnehagedekning vil kommunedelen benytte all sin 
barnehagekapasitet i 2024 ved en barnehagedekning på 89%.

Ved å benytte trendflytting vil kommunedelen også nå sin maksimale kapasitet i 2024
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Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet: 
Kommunedelen vil i 2024 etter begge framskrivningene nå sin maksimale kapasitet når vi regner med 89% 
barnehagedekning. Frem til 2024 vil kommunedelen kunne ta imot barn fra andre kommunedeler, deretter vil kommunedelen 
selv benytte sin kapasitet. For kommunedel 1, Mjøndalen, Åsen, Steinberg og kommunedel 2, Krokstadelva, Stenseth vil det 
skape stort press, med mindre man har utvidet kapasiteten der. Fra 2025 vil kommunedelen trenge ytterligere kapasitet. 

Kapasitetsutfordringen kan løses ved

• Ledig kapasitet frem til 2024 kan benyttes av foresatte/barn bosatt i kommunedel 2, da denne kommunedelen har kapa-
sitetsutfordringer.

• Vurdere eksisterende bygg, se på planløsninger og muligheter for utvidelse og utnyttelse av areal ved eksisterende barne-
hagebygg. Det kan gi økt kapasitet spesielt i grensen mellom kommunedel 2 og 3 (Stenseth/Solbergmoen).

• Vurdere om det skal bygges ny barnehage i forbindelse med boligutbygging av boligfelt. 

• Vurdere å invitere private drivere til å utvide eller etablere barnehage i kommunedelen. 

Det kreves ytterligere utredninger for å komme fram til hvilke alternativ som er hensiktsmessig.

9.5 Kommunedel 4 Rødskog, Gulskogen
Befolkningsframskrivingen viser at kommunedelen ligger an til å få en økning på om lag 100 barn i alder 2-5 år frem til 
2025, deretter viser den en fortsatt vekst på ytterligere 80 barn frem til 2032.
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Ved å sette barnehagedeltakelsen til 89% ser vi at kommunedelen vil benytte all barnehagekapasitet i 2025.

Trendflyttingen i den samme kommunedelen viser at kapasiteten er benyttet fullt ut i 2027.

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:  
Kommunedelen vil etter befolkningsframskrivingen fylles barnehagekapasiteten i 2025, etter trendflyttingen skjer det først i 
2027. Frem til disse årstallene har barnehagene i denne kommunedelen kapasitet til å ta inn barn fra andre kommunedeler. 
Etter at all kapasitet i kommunedel 4 Rødskog, Gulskogen er benyttet vil det fortsatt være ledig kapasitet i kommunedel 5 
Konnerud som kan avhjelpe noe. 

Hvis det skjer en utvidelse i kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandengen er dette plasser som også kan 
benyttes av beboere i kommunedel 4. Det samme gjelder plasser i kommunedel Bragernes, Øren, hvor det vil være kapasitet 
til etter 2032.

Kapasitetsutfordringen kan løses ved

• Fortsette å benytte ledig kapasitet i de nærliggende kommunedelene.

• Vurdere mulighetene for utvidelse av noen av de eksisterende barnehagene.

• Vurdere behov for ny barnehage ved utbygging av større boligfelt.

•  Vurdere å invitere private drivere til å utvide eller etablere barnehage i kommunedelen.
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9.6 Kommunedel 5 Konnerud, Skoger vest
Kommunedelen ligger an til å få en kraftig økning i antallet barn i alder 1-5 år fra 2020 til 2027, før veksten flater litt ut. 

Befolkningsframskrivingen viser at kommunedelen vil nå sin toppkapasitet i 2032 ved en barnehagedekning på 89%

Trendflyttingen viser at kommunedelen vil benytte all barnehagekapasitet etter 2032.
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Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:  
Kommunedelen vil ikke benytte all kapasitet før i 2032, og kan derfor tilby plasser til barn fra andre kommunedeler frem til 
2032.

Til tross for en forventet kraftig vekst i barnetallet har kommunedelen kapasitet til å dekke etterspørselen etter 
barnehageplasser. Kommunedelen vil i hele perioden også kunne tilby plasser til barn fra andre kommunedeler.

Kapasitetsutfordringen kan løses ved

• Her trengs det ingen handlingsalternativer, kommunedelen har kapasitet gjennom hele perioden, men det kan vurderes å 
senke kapasiteten ved å fase ut en kommunal barnehage.

9.7 Kommunedel 6. Strømsø Øvre, Danvik, Austad, Fjell 
Befolkningsframskrivingen viser en vekst i antallet barn i alder 1-5 år fra 2020 til 2025 på om lag 200 for deretter å flate 
noe ut.

Ser vi denne trenden mot kapasiteten i barnehagen med 89% dekning viser grafen at kapasiteten er benyttet fullt ut i 2020.
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Ved å legge trendflyttingen til grunn viser grafen at kapasiteten er benyttet fra 2018.

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:  
Kommunedelen benytter allerede sin barnehagekapasitet fullt ut. Kommunedelen er avhengig av at noen av dens 
innbyggere får barnehageplass i andre kommunedeler. Dagens bilde er at flere innbyggere i denne kommunedelen benytter 
barnehageplasser i kommunedel 7, Nedre Strømsø, Grønland, Marienlyst, Brandenga og kommunedel 8, Bragernes, Øren. 

Kommunedel Bragernes, Øren vil ha kapasitet til å tilby passer også fremover, for kommunedel 7 Strømsø nedre, Grønland, 
Marienlyst, Brandenga vil det være mulig frem til 2023. Det kan være et alternativ for noen av innbyggerne å benytte ledig 
kapasitet i kommunedel 5, Konnerud. En økning av kapasiteten i kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, 
Brandengen vil også komme denne kommunedelen til gode.

Kapasitetsutfordringen kan løses ved

• Fortsette å bruke kapasitet i andre kommunedeler.

• Se kommunedelen i sammenheng med bydel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandengen, der et av handling-
salternativene er å bygge ny barnehage ved nåværende Marienlyst barnehage.

• Vurdere muligheter for utvidelse av kapasitet i eksisterende barnehager.

• Vurdere å invitere private drivere til å utvide eller etablere barnehage i kommunedelen.

9.8 Kommunedel 7. Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandengen
Befolkningsframskrivingen viser at kommunedelen fra 2020 til 2025 vil øke antallet barn i aldersgruppen 1.5 år med om lag 
180, før kurven flater noe ut.
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Kommunedelen ser ut til å nå sin kapasitetsgrense ved 89% barnehagedekning i 2023.

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet: 
Når vi legger trendflytting til grunn og opprettholder 89% dekning ser vi at kommunedelen vil bruke all sin kapasitet fra 2023. 

Kommunedelen tar imot en del barn fra kommunedel 9, Tangen, Åskollen, Skoger. Kommunedelen har også 
kollektivknutepunktet for buss og tog, noe som gjøre den attraktiv for innbyggere fra omkringliggende kommunedeler. Fra 
2023 vil det ikke lenger være mulig å gi barnehageplass til alle som ønsker det i kommunedelen.

Kapasitetsutfordringen kan løses ved

• Vurdere bygging av ny barnehage ved nåværende Marienlyst barnehage. Da kan man øke kapasiteten betraktelig i 
bydelen. Ved bygging av en stor barnehage på dette området vil man også kunne avlaste bydel 6, som ser ut til å nå sin 
maksimale kapasitet allerede i år.

• Vurdere bygg kommunen allerede eier i kommunedelen og om noen av de kan benyttes til barnehagedrift.

• Alternativt anskaffe egnet tomt til barnehage, og starte bygging når det er aktuelt å utvide kapasiteten. Befolkningsfram-
skrivingen for økning i folkemengde tilsier at det kan være strategisk lurt å anskaffe tomter som kan bygges ut til barnehag-
er når behovet melder seg. Drammen eiendom har tidligere foreslått en utbygging i tilknytning til Marienlyst barnehage til 
en større enhet som en mulig løsning på barnehagebehovet i området.

• Det finnes en del boligutbyggingsplaner av større områder i kommunedelen, og det kan vurderes nybygging av barne-
hager i tilknytning til disse.

•  Vurdere å invitere private drivere til å utvide eller etablere barnehage i kommunedelen.

9.9 Kommunedel 8. Bragernes, Øren
Befolkningsframskrivingen viser at kommunedelen har en markant befolkningsøkning i alder 1-5år fra 2020 til 2025 med om 
lag 220 barn, for deretter å flate noe ut.
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Ser vi befolkningsframskrivingen opp mot barnehagenes kapasitet ved 89% dekning vil kapasiteten ikke være fullt benyttet før 
etter 2032. 

Legger vi trendflyttingen til grunn vises det en nesten identisk graf, vekst på om lag 210 barn frem til 2025 for deretter å flate 
ut. Barnehagekapasiteten vil ikke være fylt før etter 2032.

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:  
Barnehagene i kommunedelen har kapasitet til å ta imot barn fra andre kommunedeler. Kommunedelen har imidlertid en 
utfordring som ikke kommer frem i vurderingene over. 

Kommunedelens største arbeidsplass, sykehuset, skal flytte til nye lokaler og det kan endre behovet for barnehageplasser 
utover det som kommer frem i framskrivingene. Vurdering av om barnehageplasser bør flyttes, eller kapasiteten utvides må 
utredes nærmere. 

Kapasitetsutfordringen kan løses ved: 
Det er ikke behov for handlingsalternativer for å utnytte kapasiteten i denne kommunedelen, men det bør vurderes 

• om det er et økende barnehagebehov i tilknytning til nytt sykehus på Brakerøya, evt. om en eksisterende barnehage kan 
flyttes fra sentrum til området ved sykehuset.

• Vurderes om noen av barnehagene har kapasitet til å utvide sitt areal i slutten av perioden. 

• Vurdere å invitere private drivere til å utvide eller etablere barnehage i kommunedelen.
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9.10 Kommunedel 9. Tangen, Åskollen, Nesbygda
For kommunedelen viser befolkningsframskrivingen at folketallet øker fra 2020 og til 2032 med 150 barn i alderen 1-5 år.

Befolkningsframskrivingen viser at kommunedelen bruker all sin kapasitet i 2023

Legger vi befolkningsframskrivingen til grunn ser vi at kapasiteten er også er brukt i 2023. 
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Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:  
Begge framskrivningene viser omtrent det samme bilde.  Det betyr at kommunedelen etter 2023/2024 trenger hjelp 
fra andre kommunedeler for å gi alle barn i alder 1-5 år en barnehageplass. Dagens situasjon er at foreldre i denne 
kommunedelen har barnehageplasser i kommunedel 8 Bragernes og kommunedel 7 Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, 
Brandengen.

Det vil være kapasitet i kommunedel 8 Bragernes, Øren frem til 2032 til dette, og kommunedel 10 vil ha kapasitet til å ta imot 
barn fra denne kommunedelen i samme tidsrom. Kommunedel 7 Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandenga vil slite 
med å ta imot barn fra kommunedel 9 etter 2023.

Kapasitetsutfordringen kan løses ved 

• Fortsette å benytte barnehageplasser i nærliggende kommunedeler, noe som kan gi foreldre lenger reisevei.

• Vurdere behovet for å utvide eksisterende barnehage eller bygge barnehage i kommunedelen. Oppkjøpet av Nordby 
Gård kan gi rom for utvidelse ved eksisterende barnehage.

• Ved ytterligere boligbygging i kommunedelen kan det vurderes å bygge en ny barnehage i tilknytning til større bolig- 
områder. Det må vurderes om bygging og drift skal gjøres kommunalt eller privat.

• Vurdere å invitere private drivere til å utvide eller etablere barnehage i kommunedelen. 

9.11 Kommunedel 10. Svelvik sentrum, Ebbestad, Berger

Befolkningsframskrivingen viser at kommunedelen vil få en økning i barnebefolkningen i alder 1-5 år fra 2020 til 2026 på 
under 100 barn, deretter vil veksten avta.

Kommunedelen vil ikke benytte hele sin kapasitet før etter 2032 når vi legger befolkningsframskrivingen og 
barnehagedekning på 89% til grunn.
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Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:  
Trendflyttingen viser forventet barnetallsvekst i kommunedelen på 100 barn og det betyr at kommunedelen i perioden 2020 
til 2032 vil ha ledig kapasitet i barnehagene. Kommunedelen vil også ha kapasitet til å ta imot barn fra kommunedel 9, 
Tangen, Åskollen, Nesbygda, selv om det ikke vil være foretrukket reisevei for flesteparten av innbyggerne i kommunedel 9.

Kapasitetsutfordringen kan løses ved 

• Kommunedelen vil ha ledig kapasitet frem til slutten av perioden hvis vi legger 89% dekning til grunn. Det trengs derfor 
ingen handlingsalternativer, men:

 • Ved barnehagedekning over 89% kan det vurderes om en av de eksisterende barnehagene kan utvides. 
Berger barnehage holder til i et skolebygg med store ubrukte lokaler. Det kan vurderes om disse skal tas i 
bruk dersom behovet tilsier det. Disse lokalene er også omtalt i kunnskapsgrunnlaget for skole som mulige 
skolelokaler.
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Samlet oversikt over utvalgte forhold 
ved barnehagene

10



Kommunedel Barnehage
Antall ledige 
kvadratmeter 
per 15.12.19

Tilstandsrapport på 
bygninger

TG 0: Meget god tilstand  
TG 1: Tilfredsstillende tilstand 
TG 2: Utilfredsstillende tilstand 
TG 3: Dårlig tilstand

1. Mjøndalen, Åsen, Steinberg Åsen 58,2 TG1

1 Hatten -0,4 TG0

1 Vassenga 166,2 TG1

1 Steinberg 65,5 TG1

2. Krokstadelva, Stenseth Møllenhof 37 TG1

2 Stenberghaugen 89,4 Leier lokaler

2 Stensethalleen 33,7 Leier lokaler 

2 Grinde 129,3 TG1

2 Langløkka -16,2 TG2

3. Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden Dalegårdsveien 9,9 TG1

3 Aronsløkka 6,9 TG1

3 Åssiden 38,3 TG1

3 Grinde 129,3 TG1

4. Gulskogen, Rødskog Gulskogen, Øvre Eikervei 135,3 TG1

4 Gulskogen, Rødgata -0,6 TG1 

5. Konnerud, Skoger vest Konnerud 41,3 TG1

5 Jordbrekkskogen -2.1 TG1

5 Svensedammen 111,2 TG0

5 Solhaugen 29,9 TG1

6. Strømsø øvre, Austad, Danvik, Fjell Fjell 118,2 TG1

6 Fjellhagen 149,5 TG2

6 Bikkjestykket 4,2 TG0

6 Danvik 15,8 TG1

7. Strømsø nedre, Grønland, 
Marienlyst, Brandengen

Marienlyst 0,4 TG1

7 Strømsø -0,6 TG1

7 Kobbervik Gård 86,8 TG1

7 St.Hansberget 4,3 TG1

8 Bragernes, Øren Bacheparken 17,6 TG1

8 Parktunet 9,6 TG1

8 Sørbyløkka 64,5 TG1

8 Lilleløkka 8,5 TG1
8 Dampsentralen 41,4 TG0

8 Brannposten -11,3 TG1

9 Tangen, Åskollen, Skoger Nordbylunden 2,5 TG1

9 Støa 156,2 TG0

10 Svelvik sentrum, Berger, Ebbestad Berger 107,9 TG1

10 Ebbestad 11,8 TG1
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Vedlegg

• Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov (fra Drammen eiendom)

• Beskrivelse av den enkelte barnehage

12.Kilder

 1. Skole og barnehagebehovsanalysen i Nedre Eiker, publisert 2017. 

 2. Skole og barnehagebehovsanalysen i tidligere Drammen kommune, publisert 2016. 

 3. Kompas - Kommunenes plan- og analysesystem (digitalt verktøy). Statistikk og lokale prognoser.

 4. BASIL- Utdanningsdirektoratets årlige kartlegging av barnehager 
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Bygning
BTA
(m

²)

Grunn, fundamenter, 
bæresystem

Vinduer og ytterdører

Utvendig kledning/overflate, 
trapper

Yttertak, takrenner, nedløp

Innvendig kledning (gulv, 
vegg, himling)

Fast inventar (fastmontert 
innredning)

Sanitær

Varme

Brannslokking

Luftbehandling / ventilasjon

Elkraft: Generelle anlegg / 
fordeling

Elkraft: Lys, elvarme, 
driftsteknisk

Tele og automatisering

Heiser

Drenasje, terrengbehandling

Utendørs tekniske anlegg 
(VAR og El)

TG

B
arnehager

A
ronsløkka B

H
432

          
0,3

           
1,5

           
0,6

           
0,2

           
1,0

              
0,2

             
0,9

           
-

           
0,6

           
1,5

           
0,9

           
1,1

           
1,0

           
-

    
1,6

           
1,5

           
1

B
acheparken B

H
 N

edre K
iøsterudgate 9

382
          

0,8
           

0,4
           

1,1
           

0,8
           

0,9
              

0,6
             

1,1
           

-
           

0,6
           

1,1
           

1,5
           

1,5
           

1,0
           

-
    

1,1
           

1,5
           

1
B

ikkjestykket B
H

569
          

0,4
           

0,6
           

0,6
           

0,7
           

0,8
              

0,8
             

0,6
           

1,0
           

0,6
           

0,6
           

0,9
           

0,6
           

0,5
           

-
    

1,0
           

0,5
           

0
B

rannposten B
H

188
          

1,1
           

1,9
           

1,6
           

0,9
           

0,4
              

0,7
             

1,5
           

-
           

0,6
           

0,8
           

1,5
           

1,1
           

1,0
           

-
    

0,8
           

1,5
           

1
D

alegårdsveien B
H

501
          

1,0
           

0,5
           

0,7
           

0,5
           

0,2
              

0,8
             

1,5
           

-
           

0,5
           

0,7
           

1,5
           

1,5
           

1,0
           

-
    

0,7
           

1,5
           

1
D

am
psentralen B

H
 (W

ergelandsgt. 12)
510

          
0,4

           
0,3

           
0,7

           
0,5

           
0,9

              
0,8

             
0,9

           
-

           
0,6

           
1,5

           
1,1

           
1,1

           
0,5

           
-

    
0,5

           
0,7

           
0

D
anvik B

H
771

          
1,3

           
0,3

           
1,1

           
0,5

           
1,0

              
0,5

             
1,7

           
-

           
0,5

           
0,9

           
1,6

           
1,5

           
1,0

           
-

    
0,7

           
0,6

           
1

G
ulskogen B

H
 Ø

. Eikervei
979

          
1,1

           
1,0

           
1,2

           
0,5

           
0,8

              
1,0

             
0,8

           
0,3

           
1,5

           
0,7

           
1,1

           
1,1

           
0,5

           
-

    
1,5

           
1,1

           
1

Fjeld B
H

1 095
       

1,2
           

1,4
           

2,1
           

1,0
           

0,8
              

1,2
             

1,2
           

0,4
           

0,4
           

0,4
           

0,7
           

0,7
           

0,5
           

0,7
    

0,7
           

1,3
           

1
Fjellhagen B

H
 (inkl M

ellom
-Fjell)

875
          

1,6
           

2,4
           

1,9
           

2,4
           

2,3
              

2,3
             

2,3
           

-
           

2,4
           

1,9
           

1,7
           

1,5
           

1,0
           

-
    

1,5
           

1,5
           

2
G

ulskogen B
H

 R
ødgata

258
          

1,1
           

1,5
           

0,9
           

0,5
           

1,0
              

0,6
             

0,8
           

-
           

1,5
           

0,3
           

1,5
           

1,6
           

1,0
           

-
    

1,5
           

1,8
           

1
Jordbrekkskogen B

H
 Jarlsbergveien 201

974
          

1,1
           

0,6
           

0,6
           

0,6
           

0,8
              

0,9
             

0,8
           

0,3
           

0,6
           

0,7
           

0,6
           

0,8
           

0,7
           

-
    

1,6
           

0,6
           

1
K

obbervik gård B
H

1 429
       

1,8
           

1,8
           

1,8
           

1,5
           

0,4
              

0,6
             

0,5
           

0,3
           

0,4
           

0,3
           

0,2
           

0,2
           

0,2
           

-
    

1,0
           

0,8
           

1
K

onnerud B
H

464
          

0,4
           

0,3
           

0,3
           

2,3
           

0,4
              

0,4
             

2,3
           

-
           

0,5
           

1,1
           

1,5
           

1,5
           

1,0
           

-
    

0,9
           

1,5
           

1
Lilleløkka B

H
740

          
0,5

           
1,0

           
0,9

           
0,9

           
0,9

              
1,0

             
1,0

           
-

           
0,5

           
0,7

           
1,2

           
1,2

           
1,0

           
-

    
0,9

           
1,5

           
1

M
arienlyst B

H
206

          
0,6

           
1,0

           
1,5

           
1,1

           
0,7

              
0,8

             
1,5

           
-

           
1,5

           
0,8

           
1,5

           
1,5

           
1,0

           
-

    
1,5

           
1,5

           
1

N
ordbylunden B

H
536

          
0,6

           
1,5

           
0,9

           
0,8

           
1,5

              
0,5

             
1,5

           
-

           
1,6

           
1,5

           
1,5

           
1,5

           
1,0

           
-

    
1,1

           
1,5

           
1

Parktunet B
H

 
1 369

       
1,4

           
1,5

           
1,7

           
1,2

           
1,4

              
0,7

             
1,3

           
0,9

           
0,7

           
1,2

           
1,2

           
1,2

           
0,8

           
-

    
1,0

           
1,3

           
1

R
ådyrtråkket B

H
577

          
0,3

           
0,9

           
0,8

           
0,8

           
0,9

              
1,0

             
0,7

           
0,8

           
0,7

           
0,9

           
0,8

           
0,8

           
1,0

           
-

    
0,5

           
0,8

           
1

Solhagen B
H

 (Steiner B
H

 )
508

          
0,6

           
1,0

           
0,6

           
1,5

           
2,3

              
1,9

             
1,1

           
-

           
1,1

           
0,8

           
1,5

           
0,9

           
1,0

           
-

    
0,8

           
1,5

           
1

Solhaugen B
H

864
          

1,1
           

0,3
           

0,8
           

1,0
           

0,8
              

0,6
             

1,4
           

-
           

0,6
           

1,5
           

1,5
           

1,5
           

1,0
           

-
    

2,3
           

0,8
           

1
St.H

ansberget B
H

 - gam
le verdier

-
           

0,6
           

2,3
           

1,1
           

1,5
           

1,1
              

1,5
             

1,5
           

-
           

1,5
           

1,5
           

1,1
           

1,1
           

1,0
           

-
    

0,8
           

1,5
           

1
St.H

ansberget B
H

 - ny analyse 2020
722

          
0,6

           
1,0

           
1,1

           
1,5

           
0,6

              
1,8

             
1,5

           
-

           
1,5

           
0,8

           
0,9

           
1,0

           
0,8

           
-

    
0,8

           
1,5

           
1

Strøm
sø B

H
 

1 333
       

1,8
           

0,3
           

1,7
           

0,9
           

0,5
              

0,5
             

0,5
           

0,3
           

0,3
           

0,7
           

0,2
           

0,2
           

0,2
           

-
    

0,5
           

0,9
           

1
Svensedam

m
en B

H
576

          
0,5

           
0,3

           
0,6

           
0,1

           
0,8

              
0,9

             
0,8

           
-

           
0,6

           
1,5

           
1,6

           
0,9

           
1,0

           
-

    
0,8

           
0,9

           
0

Sørbyløkka B
H

1 144
       

0,8
           

0,6
           

0,4
           

0,4
           

0,3
              

0,3
             

1,6
           

-
           

0,5
           

0,9
           

1,5
           

1,1
           

1,0
           

-
    

1,5
           

1,6
           

1
Å

ssiden B
H

472
          

0,5
           

1,5
           

0,5
           

0,9
           

0,9
              

1,7
             

0,8
           

-
           

1,8
           

1,1
           

1,1
           

1,5
           

1,0
           

-
    

0,8
           

0,8
           

1
Steinberg B

H
715

          
0,9

           
1,5

           
1,5

           
0,9

           
1,0

              
1,1

             
0,9

           
-

           
0,5

           
1,1

           
0,8

           
1,0

           
1,0

           
-

    
1,8

           
1,0

           
1

H
atten barnehage

724
          

0,8
           

0,2
           

0,8
           

1,5
           

0,4
              

0,2
             

0,8
           

-
           

0,5
           

0,4
           

1,0
           

1,0
           

1,0
           

-
    

1,0
           

1,5
           

0
Å

sen barnehage
805

          
0,8

           
0,9

           
0,9

           
1,5

           
1,5

              
2,3

             
1,0

           
-

           
0,8

           
2,0

           
1,5

           
1,5

           
2,0

           
-

    
1,5

           
1,1

           
1

M
øllehof barnehage

791
          

0,7
           

1,5
           

1,0
           

0,8
           

1,5
              

1,9
             

0,8
           

-
           

0,9
           

1,5
           

0,8
           

0,8
           

0,8
           

-
    

1,1
           

1,5
           

1
Langløkka barnehage

498
          

1,1
           

1,5
           

1,8
           

0,8
           

1,7
              

1,6
             

2,0
           

2,3
           

0,5
           

2,3
           

1,5
           

1,5
           

1,0
           

-
    

2,3
           

2,3
           

2
V

assenga barnehage
1 052

       
0,8

           
0,8

           
0,3

           
0,6

           
0,9

              
1,0

             
1,0

           
1,0

           
0,6

           
1,0

           
0,9

           
1,0

           
1,0

           
-

    
1,8

           
1,0

           
1

G
rinde barnehage

873
          

1,0
           

0,9
           

1,1
           

1,6
           

0,9
              

1,0
             

1,1
           

1,5
           

0,5
           

1,0
           

1,1
           

1,5
           

1,0
           

-
    

0,9
           

1,5
           

1
Ebbestad B

H
 (21/443)

741
          

1,0
           

1,5
           

0,8
           

1,1
           

1,1
              

1,9
             

2,5
           

-
           

0,8
           

2,0
           

1,5
           

2,3
           

2,0
           

-
    

0,8
           

1,5
           

1
Støa B

H
 (37/82)

890
          

0,3
           

0,5
           

1,5
           

0,7
           

0,5
              

0,9
             

0,6
           

0,6
           

0,5
           

0,9
           

0,4
           

1,0
           

1,0
           

-
    

0,3
           

0,8
           

0

Kunnskapsgrunnlag | 42



Hatten barnehage

Antall barn under tre år* 27,6

Antall barn over tre år* 49

Totalt antall barn* 76,6

Godkjent leke- og oppholdsareal* 344

Ledig leke- og oppholdsareal -0,4

Totalt areal i bygget** 344

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer
Antall avdelinger/baser 4 Vi har 2 avdelinger med barn i alderen 1-3 år 

og 2 avdelinger med barn i alderen 3-6 år.

Antall grupperom Avdelingene har flere rom og bygget er 
tilrettelagt for det maks antallet vi har per i dag 
i gruppene våre. Bygget gjør det lite fleksibelt å 
endre gruppesammensetningene.
Vi har et mini gymrom som kan benyttes til 
motorisk stimulering i små grupper.

Areal for barn med spesielle behov 5

Personalarbeidsplasser 8 Barnehagen har 4 møterom med mulighet 
for å jobbe alene og sammen. Pedagogiske 
ledere bruker ca to timer ukentlig til samarbeid 
med pedagog på egen avdeling, samt andre 
oppgaver. Vi er tilfreds med mulighetene vi har 
til planleggingstid og møtevirksomhet.

Personalgarderobe Barnehagen har ikke 
personalgarderober. Vi har 
funnet løsninger til oppbevaring 
av personaltøy i tørkerom og 
annet rom i tilknytning til barnas 
garderober.

Det er for trange garderobeforhold til 25 
ansatte slik det er nå. Vi har meldt behovet for 
ombygging med forslag godkjent av tillitsvalgte 
og verneombud. Ombyggingen ville vært 
praktisk og svært brukervennlig for de ansatte. 
I forslaget er garderobe tegnet i tilknytning til 
barnas garderober. Dette er også av hensyn til 
at personalet ikke skal gå langt vekk fra ungene 
for å kle på seg yttertøy.
Forslaget som er utarbeidet, er i tilknytning 
til de to avd. 3-6 år, det er også behov og 
muligheter på den siden av bygget vi har barn i 
alderen 1-3 år.

Antall personaltoalett 3 To ordinære toaletter og et handikaptoalett

Antall barnetoalett 6 To toalett på hver stor avdeling, og en på hver 
småbarnsavdeling.

Utearealer Ca. 2000 m2 (litt usikker)

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Skramnes, Krokstadskogen, 
Mjøndalsskogen, lekeplasser 
og parker i nærområdet, 
Skøytebanen, Vassenga mm.

Avstand/beskaffenhet etc.
Gangavstand til noen områder.
Ellers benytter vi tilbudet Brakar 9/14, med 
gratis buss til turområdene lenger unna.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Tilgang til å leie tid i hallen på 
Vassenga, 

Vi benytter heller turer i skogområdene med 
våre barn. Der får de mer varierte utfordringer

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Mangler fortau/merket gange 
siste vei ned til barnehagen. En del 
foresatte leverer gående. Spesielt 
problematisk på vinteren med 
brøytekanter langs kjørebanen 
man må gå i.

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger 
av vei etc

Kunnskapsgrunnlag | 44



Vurdering av dagens kapasitet og areal
Barnehagen ble rammet av Frida flommen i 2012 og hele 1.etg. ble renovert i 2013. Bygget fremstår derfor som godt 
vedlikeholdt. Det var da ikke mulig å endre bygget til bedre garderobeforhold for personalet siden forsikrings skulle dekke 
kostnaden. Det er vanskelig å være fleksibel i forhold til gruppeendringer pga byggets og avdelingens utforming. De ansatte 
er fornøyd med rominndelingen på avdelingene.

Uteområdet er forholdsvis flatt med en liten akebakke. Det er laget til en haug med sklie, tunnell og beplantning som gir 
barna mulighet til å gjemme seg. 

Barnehagen er flomutsatt ved springflo da vann presses inn fra elva. Det er gjort og jobbes med flomsikringstiltak lenger opp 
langs bekken, men det er ikke gjennomført spesiell sikring langs barnehagens eiendom mot Veiabekken bortsett fra noen små 
voller som stopper minimalt med vann.

Virksomhetsleders totalvurdering av Møllenhof barnehage
Hatten barnehage ligger i kommunedel 1. Ved å se på trendflytting vil kommunedelen nå sin kapasitetsgrense i 2021/22. 
Barnehagen har per i dag ikke ledig leke/oppholdsareal og kan ikke øke sin kapasitet. Barnehagen ligger nært Mjøndalen 
sentrum har ingen utfordringer med å fylle opp plasser. 
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Steinberg barnehage

Antall barn under tre år* 15

Antall barn over tre år* 48

Totalt antall barn* 63

Godkjent leke- og oppholdsareal* 337

Ledig leke- og oppholdsareal 65,5

Totalt areal i bygget**
715

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er fylt ut av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 3 avdelinger 15 plasser 1-3 år og 48 plasser for 3-6 år

Antall grupperom 6 2 på hver avdeling

Areal for barn med spesielle behov
 

0
Vi disponerer grupperom ifht. Barn med spesielle behov 
når det trengs.

Personalarbeidsplasser
 

Kontorpult på avdelingene 
og plasser rundt bordet på et 
møterom.

Ingen har egen kontorplass.

Personalgarderobe Ja Alle har garderobeplass med skap.

Antall personaltoalett 2 Ett i hver etasje

Antall barnetoalett 8
To på hver avdeling samt to i garderoben i første etasje 
for avdelingen som holder til i andre etasje.
Toalettene på småbarnsavdelingen er iskalde om vinteren.

Utearealer
Ja, tilpasset dagens antall 
barn.

Kan trenge fornying. Mye er slitt. Lekeområdet er ikke 
særlig spennende og velutstyrt.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

«Krullen». Et lite skogsområde 
i privat eie som barnehagen 
får disponere. Inneholder 
lavvo, bålplass mm.
«Hollywood» 

Avstand/beskaffenhet etc
Ca 20 minutter å gå med barn. Foreldre vedlikeholder 
Krullen ved jevnlige dugnader.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Vi kan låne gymsal på 
skolen.

Skolen ligger ca. 1 km. Fra barnehagen.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?
 

Vi har bussholdeplass 
og togstasjon rett 
ved barnehagen. Vi 
har overgang over 
jernbaneskinnene. 

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger av vei etc
 
Vi har ca. 100 m til buss og tog.

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Bygget: Gamle Folkets Hus på Steinberg ble bygget om til en tre avdelings barnehage – og åpnet i desember i 2004. Det 
er ikke enkelt å endre bruken av arealene. 

Uteområdet: Steinberg barnehage har et flatt uteområde bortsett fra et kunstig laget atrium. Det er behov for bedre 
drenering på uteområdet. I smeltetider og ved mye regn hoper vannet seg opp flere steder på utelekeplassen.

Kapasitet: Steinberg har behov for en avdeling til for barn fra 1-3 år. Steinberg barnehage har alltid mange søkere til 
småbarnsavdelingen. Det er ofte 7-15 barn som vi ikke har plass til. På de store avdelingene har vi tidvis vansker med å fylle 
opp. Vi har ikke nok «egne» småbarn å fylle opp med, og det er ikke så mange nye søkere over 3 år.

Utleie: Nei vi leier ikke ut. Alle leker og materiell som til enhver tid står fremme gjør dette utfordrende.

Virksomhetsleders totalvurdering av Steinberg barnehage
Steinberg barnehage ligger i kommunedel 1. Ved å se på trendflyttingen vil kommunedelen nå sin kapasitetsgrense i 
2021/22. Barnehagen har per i dag ledig leke- og oppholdsareal og kan øke sin kapasitet.
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Vassenga barnehage

Antall barn under tre år* 26

Antall barn over tre år* 63,5

Totalt antall barn* 89,5

Godkjent leke- og oppholdsareal* 560

Ledig leke- og oppholdsareal 166,2

Totalt areal i bygget**
1052

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 5 3 avd i nybygg – 2 i hallbygg

Antall grupperom

Areal for barn med spesielle behov

Personalarbeidsplasser
2

Personalgarderobe 4 (2 i hvert bygg)

Antall personaltoalett 6 4 i nybygg, 2 i hallbygg

Antall barnetoalett 10 6 i nybygg – 4 i hallbygg

Utearealer 3850 Deles med Sfo 117 barn

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Skøytebane - fotballbane
Avstand/beskaffenhet etc
100 meter 

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Har tilgang til hallen
2 timer pr. uke

2 timer fordelt på 5 avdelinger.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger av vei etc

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Bygget: Det er lite plass for vogner på småbarnsavdelingene. Vogner står rundt omkring, og det er liten plass når vogner skal 
brukes til å sove i, og det er dette foresatte/barn fortrekker. Soveplassen for vogner er rett ved siden av veien.  Mye av areal 
går derfor bort til sove/hvileplass. Det krever god logistikk å ha tilgjengelige arbeidsplasser for pedagoger, møterom for 
ulike samtaler/fora da vi har tre rom som skal benyttes av alle. 

Uteområdet er svært tungt belastet. Areal er lite i forhold til antall barn bhg/sfo 88/117 og med stort spenn i alder 1 – 10 
år. Det er mye slitasje på uteområdet, denne kostnaden dekkes av barnehagen. Mjøndalen skole har ikke dekket utgifter på 
området hittil. Bruk av uteområdet krever at det roteres i den grad det er mulig. 

Ute området er lett kupert (konstruerte hauger, som også slites ned og må repareres jevnlig) Det er mye overflatevann 
gjennom hele året, og isbelagt om vinteren. Dette begrenser utetid for barna. Det er mye sol/lite skygge på uteplassen om 
sommeren. Det er opparbeidet vegetasjon med trær og busker, hekker mm for å skape skygge noe som hjelper litt. På grunn 
av bygningsmassen rundt området, er plassen i seg selv et sted som blir veldig varmt.

Brukes bhg til utleie? Nei. 

Virksomhetsleders totalvurdering av Vassenga barnehage
Vassenga barnehage ligger i kommunedel 1. Ved å se på trendflyttingen vil kommunedelen nå si kapasitetsgrense 
i 2021/22. Barnehagen har per i dag ledig leke- og oppholdsareal, men kan ikke øke sin kapasitet. Leke- og 
oppholdsarealet bør sees på på nytt. 
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Åsen barnehage

Antall barn under tre år* 22,8

Antall barn over tre år* 42,8

Totalt antall barn* 65,6

Godkjent leke- og oppholdsareal* 352,1

Ledig leke- og oppholdsareal 58,2

Totalt areal i bygget**
805,0

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4 To avdelinger 0-3 år og to avdelinger 3-6 år. 

Antall grupperom 1
Dette er regnet med i barnehagens leke- og oppholdsareal, 
men må benyttes som arbeidsrom, møterom og spes.ped rom.

Areal for barn med spesielle behov
0 Grupperommet nevnt ovenfor brukes til dette. 

Personalarbeidsplasser
0

Grupperommet nevnt ovenfor benyttes til dette. 

Personalgarderobe 0

Har i dag ingen fungerende personalgarderobe. Noen 
benytter skap som står på et rom ved kontoret/personalrommet 
hvor det også er hyller/lagring og kopimaskin. Noen bruker et 
rom som er i sammenheng med det ene personaltoalettet, og 
andre har klærne sine i garderoben til barna. 

Antall personaltoalett 5 Det ene er et handicaptoalett, men er i dag benyttet som lager. 

Antall barnetoalett 8 2 på hver avdeling

Utearealer 2050kvm
Et uteområde bestående av mye skog og variert terreng. Har i 
dag stort sett grus i atkomstveier. 

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Ingen Avstand/beskaffenhet etc

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Ingen

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Nei

Det er ikke noe fortau langs veien, biler kjører fort. Ikke noe 
fotgjengerfelt når man skal krysse veien. En sving rett før veien 
inn til barnehagen gjør at det er relativt uoversiktlig. 

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Bygningene er gamle og trenger oppgradering. Se for øvrig mulighetsstudie for utbygging som ble gjennomført i 2018. 
Barnehagen har fått pålegg fra arbeidstilsynet. 

Avdeling Dammen og Kulpen har ikke tilfredsstillende stellerom. Det er også lavt under taket på disse to avdelingene. På 
Kulpen er det luktproblematikk man ikke har funnet ut hva kommer av, selv etter mange undersøkelser. 

Kjøkken på begge hus trenger å byttes ut. De er veldig slitt og gamle, og er ikke tilfredsstillende med tanke på dagens 
krav for kjøkken i barnehager (håndvask, ren og uren sone osv.), i tillegg gjør slitasjen på kjøkkenene det vanskelig å holde 
ordentlig rent. Stadig mus og maur på begge kjøkken. Mugg/sopp rundt vaskene (råte/fuktskader i treverket). 

Uteområdet er flott og variert med mye skog og terreng. Et sted på uteområdet er det et oppkomme av vann hvor det alltid 
er vått og sølete. Det ble i høst bygget platting over dette området. Det oppleves ikke at det har blitt noe bedre etter dette, 
området er fremdeles alltid sølete og vått. 

Det er ikke gode nok atkomstveier inn til barnehagen, de består hovedsakelig av grus. Det vil gjøre det vanskelig for 
personer med ulike funksjonsnedsettelser å komme seg inn til barnehagen, og det er også årsaken til at vi ikke kan ha sykler i 
barnehagen. 

Har rapport fra desember 2017 på universell utforming gjennomført av Rambøll. 

Barnehagen benyttes ikke til utleie, men vi har oppe til diskusjon om grillhytta skal kunne lånes ut til foreldre ift. 
bursdagsfeiringer. 

Virksomhetsleders totalvurdering av Åsen barnehage
Åsen barnehage ligger i kommunedel 1. Ved å se på trendflytting vil kommunedelen nå sin kapasitetsgrense i 2021/22. 
Barnehagen har per i dag ikke ledig leke/oppholdsareal og kan ikke øke sin kapasitet. Det kom frem i mulighetsstudien at 
det krevdes utbygging av to garderober på to avdelinger for å kunne ta inn flere barn. 
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Langløkka barnehage

Antall barn under tre år* 24

Antall barn over tre år* 57

Totalt antall barn* 81

Godkjent leke- og oppholdsareal* 339

Ledig leke- og oppholdsareal

-16,2
Tallet blir feil 
da barna i 
naturavdelingen 
blir medberegnet

Totalt areal i bygget**
489

Tilstandsrapport bygg** TG2

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 5

2 avdelinger 0-3 år 
2 avdelinger 3-6 år 
1 naturavdeling 3-6 år 
Naturavdelingen er plassert i skogen med egen tømmerhytte på 75m2. 
Varmestue. 

Antall grupperom 9
Hver avdeling har 2 grupperom / lekerom 
Naturavdelingen har ett lite grupperom i hytta. 

Areal for barn med spesielle behov
Ett rom Ett rom ute i brakke, ca 9m2 

Personalarbeidsplasser
5 Plassert ute i egen brakke 

Personalgarderobe 2 Tørkerom for ansatte plassert ute i brakke 

Antall personaltoalett 2 Ett av toalettene m/ dusj 

Antall barnetoalett 8
2 felles for 2 avdelinger i grovgarderobe 
2 felles for 2 avdelinger tilknyttet felles stellerom 

Utearealer
3900 m2 
Kupert og variert areale

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Avstand/beskaffenhet etc
Barnehagen har kort vei til skogsområder, lysløype, skileik-område, 
badevann 

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Barnehagen ligger ca 5 km fra idrettshall, bibliotek o.s.v. 

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger av vei etc
Det er ikke sikker vei til nærmeste bussholdeplass. 
Ingen fortau er etablert. 

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Viser til: 

1. Arbeidstilsynet hadde sept 2017 tilsyn i barnehagen. Det ble gitt pålegg om utbedringer av bygget. Det ble satt 
opp midlertidige brakker som Arbeidstilsynet godkjente som midlertidig løsning. Etter mye fram og tilbake er nå 
siste frist for utbedringer 29/1-21. 

2. Tidligere Nedre Eiker kommunes vedtok rivning av eksisterende bygg og bygging av ny barnehage på 
eksisterende tomt. Dette vedtaket ble gjort på bakgrunn av Arbeidstilsynets pålegg og en teknisk rapport. Denne 
rapporten påpeker barnehagens dårlige tekniske tilstand og dårlig planløsning. Bl.a. er det store utfordringer vedr. 
RADON. Viser til kommunestyret oktober 2018.  På grunn av prognose om økning av barneantallet i kommunen de 
nærmeste 10 årene så valgte kommunestyret å bygge en 5-avdelingsbarnehage i stedet for 4 avdelinger.  
Under bygging skulle det settes opp en midlertidig brakke-barnehage i nærheten. Kommunestyret valgte å bygge 
på eksisterende tomt for å ivareta og ligge nært naturavdelingen i skogen.

3. I løpet av 2019 er det utarbeidet tegninger av ny barnehage. Alt ligger klart. 
Det er også lagd planer for midlertidig barnehage. 

Denne usikkerheten har pågått lenge nå.  Det vil si fra 2017 ( og mange år før det) Ikke bra for arbeidsmiljøet på 
barnehagen. Langløkka brukes ikke til utleie. 
Tilfytting / søkere. 
Etter hovedopptaket nå i mars er det 3 ledige plasser barn 0-3 år og 15 plasser for barn 3-6 år. Regner med at det er barn 
på venteliste og som vil bli behandlet i slutten av april. Det var et stort barnekull som slutter nå i våres ( 30 barn).

Virksomhetsleders totalvurdering av Langløkka barnehage
Langløkka barnehage ligger i kommunedel 2. Ved å legge trendflytting til grunn vil kapasiteten være maksimalt benyttet i 2022. 
Barnehagen har per i dag ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet, men er avhengig av bygningsmessige endringer.
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Møllenhof barnehage

Antall barn under tre år* 20

Antall barn over tre år* 51

Totalt antall barn* 71

Godkjent leke- og oppholdsareal* 347

Ledig leke- og oppholdsareal 37

Totalt areal i bygget**
791

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er lagt inn av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4 avd

Antall grupperom 0 Jfr Arbeidstilsynet, tilsynssak mangler ved arbeidslokalene. 

Areal for barn med spesielle behov
0 Arbeidstilsynet

Personalarbeidsplasser
0 Arbeidstilsynet

Personalgarderobe 2 Veldig små forhold

Antall personaltoalett 2

Antall barnetoalett 6

Utearealer 1 Se kommentarer under tabell. 

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Ja
Avstand/beskaffenhet etc Fotballbane/friområde tilliggende
Skogen – ca 500 m

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Nei
Ekneshallen idrettshall og svømmehall 500 m.  Vi benyttet disse for 
mange år siden, men så fikk vi ikke benytte idrettshallen mer.  Det var 
ikke kapasitet. Vi prioriterer ikke å gi tilbud om vanntilvenning.   

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja Fortau, busstopp og gangfelt ok. Trygg parkeringsplass.   

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Utearealet er flatt og opparbeidet med lekeapparater, sandkasser, busker, trær og ulike underlag som terrasser, asfalt, 
brostein, gress og grus. Det er muligheter for skygge.  En liten forhøyning er egnet til aking.  Arealet er litt trangt og det er 
ikke utvidelsesmuligheter pga vei, gangvei, bekk og nabohus utenfor. Har ikke tall for arealet, men det er sannsynlig ikke 6 
x netto leke og oppholdsareal iht normen. Drenering av gårdsplass og lekeområdene er nå tilfredsstillende under normale 
værforhold.  

Viser til tilsynssak Arbeidstilsynet – mangler ved arbeidslokalene.  Barnehagen har store utfordringer med arbeidsplasser, 
møterom, lager og grupperom. Vi har ett lite rom som pr i dag brukes til alle disse funksjonene, men som ikke er 
tilfredsstillende nok.  Opprinnelig var rommet ment som lager.  Generelt trangt i hele barnehagen, med små gulvarealer.  
Antall ansatte er 24, og i tillegg har vi andre fagpersoner som har sitt daglige virke her.  Påbygg over tak har vært vurdert, 
da tilbygg på bakkeplan begrenses av små utearealer. Kommunen har fått en frist til 31.8.2020 med å svare opp manglene.  
Denne saken følges opp. En eventuell omdisponering av eksisterende rom vil gå på bekostning av antall barnehageplasser i 
bygget.     

Brukes ikke til utleie.  Forsøkte dette en periode til barnebursdager for et par år siden, men det fungerte ikke. Det ble rotet til, 
ekstra renhold var nødvendig og personverntiltakene var ikke gode nok da det ikke var mulighet for skjerming og stenging av 
personalområder. 

Virksomhetsleders totalvurdering av Møllenhof barnehage
Møllenhof barnehage ligger i kommunedel 2. Ved å legge trendflytting til grunn vil kapasiteten være maksimalt benyttet 
i 2022. Barnehagen har per i dag ikke ledig leke/oppholdsareal og kan ikke øke sin kapasitet. Barnehagen ligger nært 
Mjøndalen sentrum har ingen utfordringer med å fylle opp plasser. Her bør det vurderes utvidelse av eksisterende bygg for å 
kunne møte behovet fra 2022. 
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Stenberghaugen barnehage

Antall barn under tre år* 20

Antall barn over tre år* 42

Totalt antall barn* 61,9

Godkjent leke- og oppholdsareal* 368,7 m2

Ledig leke- og oppholdsareal 89,4 m2

Totalt areal i bygget

631 m2 + 
53,5 m2 
utebod, 
Barnehagen 
drives i leide 
lokaler

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 5
Avdelingsløs barnehage med 5 baser fordelt på to team. 
Team 3-6 år: 3 baser
Team 0-3 år: 2 baser

Antall grupperom 6
Team 3-6 år: 3
Team 0-3 år: 3

Areal for barn med spesielle behov
---- Toalett og dusj tilrettelagt for rullestol

Personalarbeidsplasser
2 Gode forhold

Personalgarderobe 2

Antall personaltoalett 2 2 toalett med dusj

Antall barnetoalett 7
Team 0-3 år: 2
Team 3-6 år: 5, inkl. 1 handikaptoalett m/dusj

Utearealer 5200 m2 Lekeareal 4500 m2, parkeringsplass 612 m2

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

skog
Avstand/beskaffenhet etc
Lett tilgjengelig, innenfor 600 m. avstand, egnet for turer med 
barn

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

------ ------

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? ja Fortau, innenfor 600 m. avstand, 2- 3 kryssing av vei

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Bygningen eies av Steenberg & Hennum Eiendom AS, ble oppført i 2008. Leiekontraktens varighet er til 30.06.2023, med 
opsjon på forlengelse i 5 år. Eier er ansvarlig for vedlikehold av bygning og utearealer inkl lekeapparater. Barnehagen og 
utearealet er godt og jevnlig vedlikeholdt. Sikkerhetsmessige og estetiske utbedringer utføres fortløpende ved behov både 
innendørs og utendørs. Barnehagen er godkjent i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i 2008, 
2013 og 2019. 

Barnehagen brukes ikke til utleie.

Barnehagen har pr. i dag ledig areal for inntil 8–12 barn over 3 år og 1–3 barn under 3 år, totalt antall barn justeres hvert år 
avhengig av aldersfordeling i søkermasse, behov mm. 

Virksomhetsleders totalvurdering av Stenberghaugen barnehage
Stenberghaugen barnehage ligger i kommunedel 2. Ved å legge trendflytting til grunn vil kapasiteten være maksimalt 
benyttet i 2022. Barnehagen har per i dag ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet. 

 

Barnehagebehov i Drammen kommune| 57



Aronsløkka barnehage

Antall barn under tre år* 21

Antall barn over tre år* 32

Totalt antall barn* 53

Godkjent leke- og oppholdsareal* 246,2

Ledig leke- og oppholdsareal 6,9

Totalt areal i bygget** 432

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 

**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 3

Antall grupperom 6

Areal for barn med spesielle 
behov

Personalarbeidsplasser
3

Personalgarderobe 1

Antall personaltoalett 1

Antall barnetoalett 6

Utearealer 1

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Skogen ligger rett over hovedveien 
bak barnehagen.

Avstand/beskaffenhet etc

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Vi benytter Ørenhallen to ganger 
årlig à 5-6 uker. Tar buss t/r.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Bussholdeplass rett over 
hovedveien bak barnehagen.

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger 
av vei etc

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Bygget er i god stand utvendig. Innvendig er det litt mer slitent, bl. a. gulvbelegget over hele barnehagen. Uteområdene 
består av asfaltert område, litt naturgress, litt kunstgress, litt gummimatter og litt natur/fjell.

Brukes bhg til utleie? Er det knyttet noen utfordringer til dette? Ikke lov med utleie.

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Aronsløkka barnehage ligger i kommunedel 3, og her viser trendflyttingen at kommunedelen vil nå sin maksimale kapasitet 
i 2024. Barnehagen har per i dag noe ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet, men dette vil kunne påvirke 
pedagog- og bemanningsnorm og behov for økt bemanning.  
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Dalegårdsveien barnehage

Antall barn under tre år* 15

Antall barn over tre år* 41

Totalt antall barn* 56

Godkjent leke- og oppholdsareal* 253,4

Ledig leke- og oppholdsareal 9,9

Totalt areal i bygget**
501

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19  
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4
0-2år/2-3år/3-5år/5år(avd.org kan variere fra år til år inndeling i 
henhold til søkermassen.

Antall grupperom 1-2
Vi benytter personalrom og grupperom fleksibelt. Deler av dagen benyttes 
personalrom som grupperom 

Areal for barn med spesielle 
behov 1-2

«Vognhall»areal tilknyttet småbarnsavdeling benyttes til
Motorisk trening for alle barn, men også for barn med spesielle behov. 
Grupperom prioriteres for barn med behov for individuell trening og trening 
i liten gruppe. Forøvrig tas barn med spesielle behov i liten grad ut fra den 
øvrige barnegruppa, men mottar voksenstøtte på avdeling i smågrupper og 
hel barnegruppe. 

Personalarbeidsplasser
4-6

Grupperom og personalrom benyttes fleksibelt til barnegrupper, samtaler, 
møter og individuell trening.6 personer har egne hyller til arbeidsverktøy. 
Egnede personalarbeidsplasser som kan benyttes samtidig er 4.
Ledig kapasitet i avdelingsarealet ved utetid for barn og hviletid småbarn 
benyttes også som arbeidsplasser for personal

Personalgarderobe 1

Inneholder en dusj, garderobeskap og opphengsmuligheter for tøy,  
egnede skohyller for alle inklusive vikarer. I tillegg er det  egen skapplass for 
personal til tøy og personlige effekter på alle avdelinger

Antall personaltoalett 3
Antall barnetoalett 5

Utearealer 2

Stor flott naturtomt med trær, hage, variert terreng-gress bakker og asfaltert 
inngangsparti .Fantastiske aktivitetsmuligheter for barns lek. Store partier 
med sand. Området framstår  visuelt litt nedslitt og trenger forskjønnelse. 
Store partier med sand som kunne beplantes byttes ut med gress for å 
framstå ryddigere og redusere støvplage. Mulighet for kjøkkenhage og 
kompostering.
Skjermet lekeplass for de minste barna med enkle lekeapparater-
solskjerming av sandkasse. Kupert terreng  ,gressbakke.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Lekeplass Betzy 
Kjeldsbergsvei, 
Aronsløypa,
Aronsskogen med 
800-meteren-
lekeparken Åssiden

Avstand/beskaffenhet etc
Gangavstand til skogen,lekeplass i bydelen, lekeplass kjøsterud skole, 
gresslette rett utenfor barnehagen,

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Kjøsterud skole Litt begrenset tilgang pga.kapasitet. Flere barnehager benytter hallen.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Delvis

Parkeringsplass for foresatte rett utenfor barnehageporten.
30-km vei m/fartsdumper. Kan være uoversiktelig ved stor trafikk ,henting 
bringing og på vinter. Må krysse 2 forgjengerfelt for å nå kollektivtrafikk. 
Brede fortau hele veien. Meget kort vei til kollektivtrafikk –i Betzy 
Kjeldsbergsvei.

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Kontoret kan muligens deles av til flere arbeidsplasser. Fantastisk uteområde som både kan og blir benyttet av bydelens barn 
og familier til lek og aktivitet. Trenger oppgradering. Kupert-trær, gress, flater, hagemiljø.Barnehagen har vært brukt til utleie 
(gratis) for barnehagens barn til bursdagsfeiringer. Behov mest i helger. Krever personal som tar seg av ettersyn-innlåsing og 
stenging, lønnskostnader. I den tiden vi leide ut ble dette ivaretatt av styrer på frivillig basis. 

Utfordringer i forbindelse med utleie: Renhold og ettersyn-må låses opp igjen av ansvarlig for bygget, ikke gunstig at mange 
har tilgang til «kode alarmsystem» Ikke gunstig kombinert med barnehagedrift, da dette krever rydding og omrokkering av 
barns pågående aktiviteter. Utfordrende ifht. ivaretakelse av personvernet, krever avstenging av enkeltrom.

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Dalegårdsveien barnehage ligger i kommunedel 3, og her viser trendflyttingen at kommunedelen vil nå sin maksimale 
kapasitet i 2024. Barnehagen har per i dag noe ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet, men dette vil kunne 
påvirke pedagog- og bemanningsnorm og behov for økt bemanning.  
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Grinde barnehage

Antall barn under tre år* 19

Antall barn over tre år* 37

Totalt antall barn* 56

Godkjent leke- og oppholdsareal* 378

Ledig leke- og oppholdsareal 129,3

Totalt areal i bygget**
873

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 3 avdelinger

Barnehagen ble omgjort til 3 avdelinger (fra 
4) sommeren 2019. Se dokumentasjon for 
grunnlaget i gamle Nedre Eiker kommune
1 småbarnsavdeling med 14 barn
1 mellomstor avdeling med 18 barn
1 stor avdeling med 24 barn

Antall grupperom

3 funksjonrom – formingsrom, 
realfagsrom, og bibliotek (2 
etasje)
3 små rom pr avdeling

Da den ene avdelingen ble lagt ned, så har vi 
laget funksjonsrom på dette arealet.
Hver avdeling har et lite rom hvor de kan samle 
mindre grupper.

Areal for barn med spesielle 
behov

Kan bruke funksjonsrom (merk 2 etasje) og 
grupperom på avdeling
Ikke rullestolvennlig

Personalarbeidsplasser 2 plasser + kontor (styrer) og 
møterom

Nytt kontor for styrer i 2 etasje
Gamle kontoret (i kjelleren) er blitt arbeidsrom.
Samt møterom i 2 etasje

Personalgarderobe 1
I kjelleren og i dårlig forfatning.
Det mangler låsbare skap

Antall personaltoalett 2 i kjelleren + 1 i 2 etasje

Antall barnetoalett 7 2 på hver avdeling og 1 i 2 etasje

Utearealer 1 1 stort uteareale

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Avstand/beskaffenhet etc
Turmuligheter i skog ikke langt fra barnehagen

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

0

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja og nei

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger 
av vei etc
Et lite stykke ned til nærmeste bussholdeplass. 
Barnehagen ligger i et boligfelt. Store deler av 
veien mangler fortau og det er uoversiktelig da 
det ofte står mye biler langs veien.

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Grinde har et stort uteområde bestående av store flater og kupert terreng. Det er grøntareale, asfalt, platting og brostein. 
Mye vedlikeholdsarbeid som trengs. 

Inneareal, så henviser vi til dokumentasjon gjort av eiendom i gamle Nedre Eiker kommune. Det ble besluttet i 2019 å fjerne 
en avdeling. Så vi har endret en del på bruken av arealet. Kontor er flyttet opp fra kjelleren, laget møterom og funksjons/
grupperom.

Grinde barnehage er fra 1970, og er 50 år i år. Det bærer barnehagen preg av. Barnehagen har behov for en del 
vedlikehold og oppgraderinger.

Investeringsbehov: Barnehagen har en soveplass med liten eller ingen rømningsvei. Det lekker vann inn, og ingen utgang. 
Soveplass nr 2 trenger også en fornying, i henhold til tak og beskyttelse. Dette bør prioriteres!

Byggets tilstand. Mange råtne planker på bygget, på platting osv

Driftsansvarlig har god oversikt over mye av dette.

Barnehagen er ikke brukt til utleie.

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Grinde barnehage ligger i kommunedel 3, og her viser trendflyttingen at kommunedelen vil nå sin maksimale kapasitet 
i 2024. Barnehagen har per i dag ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet hvis det utføres nødvendige 
bygningsmessige oppgraderinger og utbedringer. 
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Stensethalleèn barnehage 

Antall barn under tre år* 11

Antall barn over tre år* 24,8

Totalt antall barn* 35,8

Godkjent leke- og oppholdsareal* 192

Ledig leke- og oppholdsareal 33,7

Totalt areal i bygget** Driver i leide 
lokaler

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 2 avdelinger
En småbarnsavdeling på 14 barn 0-3 år og en storbarnsavdeling 
på 24 barn 3-5 år
(3 barn startet januar 2020)

Antall grupperom 2 Et lite rom på hver avdeling som er egnet til mindre grupper.

Areal for barn med spesielle behov
0

Ikke et eget rom for de barna med spesielle behov, kan bruke det 
lille rommet som er på hver avdeling

Personalarbeidsplasser
1 (2)

1 kontor med en arbeidsplass – blir brukt 50 % av tiden. 
1 arbeidsplass med kontorpc, inne på personalrommet

Personalgarderobe 2

Antall personaltoalett 2

Antall barnetoalett 4 2 av disse er inne på stellerommene til avdelingene

Utearealer 1

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

?
Avstand/beskaffenhet etc
?

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

0
Ingen i umiddelbar nærhet med gangavstand som vi benytter i 
dag

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja og nei

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger av vei etc
Kort vei til bussholdeplass, med fortau hele veien uansett hvilken 
retning man drar.
Må krysse trafikkert vei i den ene retningen

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Stensethallèen barnehage startet opp i 2007. Denne ble gjort om til barnehage da det var behov for flere barnehageplasser 
i dette området. Barnehagen ligger i underetasjen av et menighetssenter og kommunen leier lokalene. Det er utleier som har 
stått for mye av vedlikeholdet og kostnader knyttet til barnehagen.

Bygget er i god forfatning, men vil trenge noen oppgraderinger etter hvert. Det er god utnyttelse av areal i henhold til rom.

Uteområdet er et kupert område. Det er bakker, hauger, skråninger osv. Det trengs en oppgradering av området, både ved å 
få mer grøntareal, men også fjerning av busker, trær osv. Det er områder hvor barnehagen trenger bedre sikring. Dette er vi i 
dialog med utleier om. (se vedlagt skriv)

Barnehagen blir ikke brukt til utleie.

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Stensethallèen barnehage ligger i kommunedel 3, og her viser trendflyttingen at kommunedelen vil nå sin maksimale kapasitet 
i 2024. Barnehagen har per i dag noe ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet, men dette vil kunne påvirke 
pedagog- og bemanningsnorm og behov før økt bemanning. Ved en evt. økning av kapasitet vil det også være behov for 
bygningsmessige oppgraderinger i samråd med utleier.  
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Åssiden barnehage

Antall barn under tre år* 4

Antall barn over tre år* 41

Totalt antall barn*

45 
(ant varierer fra år 
til år, avhengig av 
barn på smågr/
spes.avd.)

Godkjent leke- og oppholdsareal* 211,5

Ledig leke- og oppholdsareal 38,3

Totalt areal i bygget**
472

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 3

Antall grupperom

Areal for barn med spesielle 
behov

1 av bhg.’s avdelinger er en såkalt 
smågr.avd. for barn med store spes.ped. 
hjelpebehov
-redusert antall barn

Det er også barn m/ store spes.ped.
hj.behov på de øvrige 2 avdelingene.
Gruppestr. er ikke redusert

Personalarbeidsplasser
5

4 i ett felles arb.rom
1 på eget rom/møterom

Personalgarderobe 1 Låsbare garderobeskap til alle

Antall personaltoalett 2

Antall barnetoalett 6

Utearealer 1
Forholdsvis liten utelekeplass langs to sider 
av bygget, men med plassert på samme 
område som Åssiden skole

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Skolegård, frileksområde m/tilrettelagte 
aktiviteter, ballbinge, fortballbane, 
elvepark m/lekeutstyr. Dette er i kort 
gangavstand.
Kort bussreise til skogområde

Avstand/beskaffenhet etc

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Ingen ledig kapasitet i Åssiden skole, 
men benytter et kjellerrom til ped.akt for 
førskoleb/ »Skrivedansen»
Tilgang til skolens bibliotek bl.a

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja - til buss

Må kryss en lite trafikkert vei, med både 
fotgjengerfelt og fortau, ca 50-60 meter 
fra bhg

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Bygget innvendig har flere, men ganske små rom tilknyttet den hver sin avdeling. Det er ikke egnet å øke kapasiteten på 
antall barn på avdelingene. Barnehagens felles kjøkken er stort og medregnet i barnehagens lekeareal. Utformingen 
på rommet gjør det lite egnet til lek og aktivitet med unntak av måltider o.l. Dette skyldes både kjøkkenets beliggenhet i 
barnehage, utforming, støy og gjennomgang.

For øvrig er barnehagen blitt systematisk og fortløpende holdt godt vedlike/oppgradert gjennom årene. Barnehagens 
muligheter for tilrettelegging av rom og bruk av arealet er kreativt utnyttet og godt tilrettelagt for å gi maksimalt utbytte til vårt 
formål – gjennom flere år.

Barnehagen har et forholdsvis lite uteområde. Tomten var i utgangspunktet helt flat, men det er gjort mye arbeid med å 
skape mer kupert terreng, og et variert underlag med, gress, asfalt, sand treplattinger etc. Det er investert en del over flere år 
for å utbedre og korrigere utelekeområdet. Vi har ingen store utfordringer i så måte, med unntak av et utelekeskur som må 
utbedres.

Barnehagen brukes ikke til utleie.

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Åssiden barnehage ligger i kommunedel 3, og her viser trendflyttingen at kommunedelen vil nå sin maksimale kapasitet i 
2024. Barnehagen har per i dag noe ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet. En økning av kapasitet vil kunne 
påvirke pedagog- og bemanningsnorm og behov for økt bemanning, samt behov for bygningsmessige utbedringer. 
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Gulskogen barnehage, Øvre Eikervei

Antall barn under tre år* 18

Antall barn over tre år* 78

Totalt antall barn* 96

Godkjent leke- og oppholdsareal* 542,7

Ledig leke- og oppholdsareal 135,3

Totalt areal i bygget**
979

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er fylt ut av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 6
Tre rom på hver, grov/fingarderobe og tilgang til felles kjøkken i 1.etg, 
2.etg og eget på avdelingen for en avdeling. Egen inngang til alle 
avdelinger.

Antall grupperom 1
Et eget rom til smågrupper i tillegg til avdelinger.
Men gode muligheter innenfor avdelingene til smågrupper. Det er tre 
rom på hver avdeling.

Areal for barn med spesielle behov Barn med spesielle behov er på de ordinære avdelingene. Det er heis til 
2. etasje ved behov for det.

Personalarbeidsplasser
8

Kontor med 6 arbeidsplasser til pedagoger, mediatek 1 med 
arbeidsplass, samt kontor med 1 arbeidsplass

Personalgarderobe 3 Egen til menn, samt to til damer. HC-toalett med dusj i tillegg.

Antall personaltoalett 4 En av de er HC-toalett.

Antall barnetoalett 12 To toalett på hver avdeling

Utearealer 1
Stort areal rundt hele bygget, deler av arealet er gjerdet inn slik at 0-2 
åringer kan ha et skjermet sted å leke på.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Avstand/beskaffenhet etc
Barnehagen benytter fotballbanene ved SIF huset, lekeplasser i 
nærområdet, skogen, turstier og lekeplasser langs elva, Gulskogen 
gård, sentrum med lekeplasser, bibliotek med mer.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

1
Motorikkhall Øren - med 5 – åringene.
Hadde tilgang på gymsal Rødskog skole inntil høsten 2019.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Barnehagen ligger rett ved Øvre Eikervei. Det er opplyst gangfelt ved 
parkeringen slik at veien kan krysses, og vi kan benytte sidegater og 
gangvei på tur med barna. Hastighet er 40 km t og det er fartshumper 
i Øvre Eikervei. Parkeringsplassen har plass til ca. 8 biler samtidig, og 
foresatte har mulighet til å benytte parkering på andre siden av Øvre 
Eikervei, der gangfeltet fører over til

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Hovedbygget er 13 år gammelt, og ble bygget til barnehagedrift. Det er store avdelinger med tre adskilte rom, samt grov- 
og fin- garderobe. Tre avdelinger deler et kjøkken, og to deler et annet. Avdelingene er de siste to år malt opp. I gammelt 
bygg er det pusset opp, men på vinter kan det være kaldt. På alle avdelinger er det brukt investeringsmidler til støydemping 
(ca. 250 000) Det er vanskelig å benytte avdelinger / rom til annet bruk, det vil i så fall medføre å redusere antall 
avdelinger. Dette gamle bygget kunne vært benyttet til kontoret og ev plass til helsesøster andre tjenester som barnehagen 
kunne samarbeidet med, men det vil medføre at det må gjøres store endringer innvendig, da det nå er tilrettelagt for en 
avdeling, og 2. etasje er kun to store rom. 

Når det gjelder totalt godkjent leke – og oppholdsareal 542,7 kwm, er vi av den formening at areal som ikke er egnet for 
lek er iberegnet. Vi har beregnet at egnet leke – og oppholdsareal er 476,9 kwm. Da er garderober og korridorer utelatt. 
Det ser nå ut til å være medberegnet i godkjent areal. Et areal på 476,9 kwm gir rom for 0-3 års avdelinger med 12 barn og 
3-6 års avdelinger med 18 barn, eller 120 ekvivalenter. Dette er det avdelingene er innredet for i garderobene. 

Uteområdet er variert med gress, «skogsområde», asfalt, gummidekke og god plass til sand-lek, rollelek. Noen lekeapparater 
har behov for å fornyes. God plass til oppbevaring av leker. Det er gjennomført tiltak for å redusere overvann, men det kan 
fortsatt samle seg store vanndammer på enkeltsteder på uteområdet. Området er skjermet med høye levegger rundt hele, 
men med “knuse sikre” vinduer mot elva, så barna kan se ut mot elva.

Brukes bhg til utleie? Er det knyttet noen utfordringer til dette? Barnehagen benyttes ikke til utleie. 

Virksomhetsleders totalvurdering av Gulskogen barnehage, Øvre Eikervei
Gulskogen ØE barnehage ligger i kommunedel 4, og her viser trendflyttingen at kapasiteten er benyttet fullt ut i 2027. 
Barnehagen har per i dag ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet.
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Gulskogen barnehage avdeling Rødgata

Antall barn under tre år* 14

Antall barn over tre år* 18

Totalt antall barn* 32

Godkjent leke- og oppholdsareal* 145,6

Ledig leke- og oppholdsareal -0,6

Totalt areal i bygget**
258

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 2 0-3 år og 3-6 år, egen inngang til begge avdelinger

Antall grupperom 0
Det er kjøkken, to rom til på hver avdeling, der vi jobber i små 
grupper.

Areal for barn med spesielle behov
0 De er på ordinære avdelinger

Personalarbeidsplasser
3 Alle på samme kontor

Personalgarderobe 1
Felles for de to avdelingene, men den ene avdelingen har også plass 
i et lagerrom ved deres utgang

Antall personaltoalett 1 Med dusj.

Antall barnetoalett 4 To på hver avdeling.

Utearealer Inngjerdet på to sider av barnehagebygget

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Avstand/beskaffenhet etc
Barnehagen benytter fotballbanene ved SIF huset, lekeplasser i 
nærområdet, skogen, turstier og lekeplasser langs elva, Gulskogen 
gård, sentrum med lekeplasser, bibliotek med mer

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Motorikkhall Øren - med 5 – åringene.
Hadde tilgang på gymsal Rødskog skole inntil høsten 2019.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Ligger nesten innerst i en blindvei, med et stort lekeområde som 
nærmete nabo. Tunnel under jernbane når vi skal til den siden av 
Gulskogen, eks til skogen og Gulskogen skole. Gang og sykkelveier, 
opphøyd gangfelt når vi skal til sentrum eller bygget i Øvre Eikervei

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Objektiv beskrivelse av bygget og uteområdet(kupert/flatt/vannavrenning/drenering), og muligheter for å endre bruken av 
allerede brukt areal. Kan noen avdelinger flyttes/bruk av rom endres etc.

Bygget er en renovert tomannsbolig. Den ene avdelingen har rampe til inngangsdør og god tilgang for ev vogner, rullestol. 
Alle rom er pusset opp, dører byttet og støydempet i løpet av ca. siste 5 år. Uteområdet er variert, men flatt. Det er “skog”, 
gress, asfalt, og flere lekeapparater er byttet de siste årene. Området ligger skjermet bak en levegg mot veien, og ellers 
gjerder mot friområder. 

På deler av lekeområdet er det til tider overvann. Det er gjennomført tiltak for ca. 20 år siden. Har noe med grunnforholdene 
å gjøre, som på hele Gulskogen området.

Virksomhetsleders totalvurdering av Gulskogen barnehage avdeling Rødgata
Gulskogen RG barnehage ligger i kommunedel 4, og her viser trendflyttingen at kapasiteten er benyttet fullt ut i 2027. 
Barnehagen har per i dag ikke ledig leke/oppholdsareal og kan ikke øke sin kapasitet.

Barnehagebehov i Drammen kommune| 71



Jordbrekkskogen barnehage

Antall barn under tre år* 35

Antall barn over tre år* 61

Totalt antall barn* 96

Godkjent leke- og oppholdsareal* 427,4

Ledig leke- og oppholdsareal -2,1

Totalt areal i bygget**
974

Tilstandsrapport bygg* TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er fylt ut av styrer i barnehagen.
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 6 avdelinger 3 små og 3 store

Antall grupperom 2 1 på hvert bygg

Areal for barn med spesielle behov

Personalarbeidsplasser 6 st

Personalgarderobe 3 st

Antall personaltoalett 3 st

Antall barnetoalett 12 6 på hvert bygg

Utearealer

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Skalstad skogsområde
Konnerud stadion

100 meter
500 meter

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Aktiv konnerud, men blir borte nå i 
2020

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Ja. 

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Begge byggene fremstår som oppgradert og ved bra standard. Nye vinduer, gulv og maling har blitt prioritert de siste 
årene. Uteområder framstår som både kupert og flatt, med kunstgress mellom byggene(10 år gammelt) Det er behov for mer 
drenering da det blir store vannsamlinger ved regn og snø smelting. Noen utfordringer lengst mur på det gråbygget der det 
samler seg mye søle og jorden synker nedover. 

Barnehagen blir ikke utleid per dags dato. 

Virksomhetsleders vurdering av kapasiteten
Jordbrekkskogen barnehage ligger i kommunedel 5, og her viser trendflyttingen at kommunedelen har tilstrekkelig /nok 
kapasitet helt frem til 2032. Barnehagen har per i dag ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet.
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Konnerud barnehage

Antall barn under tre år* 19

Antall barn over tre år* 32

Totalt antall barn* 51

Godkjent leke- og oppholdsareal* 264,7

Ledig leke- og oppholdsareal 41,3

Totalt areal i bygget**
464

Tilstandsrappport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4

Antall grupperom 4
Tre avdelinger har grupperom tilhørende sin avdeling. Det er ett felles 
grupperom.

Areal for barn med spesielle 
behov Se kommentar Vi har ikke areal som er spesifisert til barn med spesielle behov.

Personalarbeidsplasser
6 (7 med styrers kontor)

Barnehagen har nylig tilrettelagt for 6 arbeidsplasser for pedagogene 
og øvrige ansatte.

Personalgarderobe Se kommentar
3 avdelinger har en egen bod ved avdelingens garderobe til 
oppbevaring av arbeidstøy og lignende. Uteavdelingen har eget 
veggstativ med plass til klær, samt fire låsbare skap.

Antall personaltoalett 1

Antall barnetoalett 7 3 av disse er små barnedoer. 4 er i vanlig størrelse.

Utearealer

Uteområdet er kupert og med varierte muligheter til lek og bruk. 
Området oppleves stort nok til de barna barnehagen har per dags 
dato.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Det er stor tilgang på friarealer i nærheten. Det er gangavstand til det 
meste, hvor man med en barnegruppe bruker mellom 10-20 minutter 
på å gå. Det er blant annet lekeplasser, idrettsanlegg, stadion, stort 
utvalg av skog/tur områder.
Barnehagen har også et eget området i skogen med gapahuk og 
gamme(med ovn). Rett utenfor barnehagens gjerde har vi en grillhytte 
og balanse-lekeapparat.
 

Tilgang til idrettshall/gymsal 
el.l. i gangavstand som 
barnehagen benytter

 
Barnehagen har benyttet seg av Konnerud IL sine lokaler ved siden av 
Konnerudsenteret.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Ja. Det er bussholdeplass innenfor 100m avstand. For å ta bussen 
i retning sentrum må man krysse veien én gang – her er det 
fotgjengerovergang.

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Uteområdet er kupert og med varierte muligheter til lek og bruk. Barnehagens bygg har store rom og flere grupperom/
disponible rom. Det er mulig å endre bruken av areal ute, men ikke i like stor grad inne. Et vognskur er ferdig bygget, og her 
har vi tatt av utearealet. Brukes bhg til utleie? Er det knyttet noen utfordringer til dette?

Barnehagen leies ikke ut, annet enn at FAU/SU låner barnehagen til sine møter.

Virksomhetsleders totalvurdering av konnerud  barnehage
Konnerud barnehage ligger i kommunedel 5, og her viser trendflyttingen at kommunedelen har tilstrekkelig /nok kapasitet helt 
frem til 2032. Barnehagen har per i dag ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet.
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Solhaugen barnehage

Antall barn under tre år* 33 (35)

Antall barn over tre år* 48 (47)

Totalt antall barn* 81 (82)

Godkjent leke- og oppholdsareal* 396,8

Ledig leke- og oppholdsareal 29,9

Totalt areal i bygget**
864

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 (tall) disse tallene er pr.6/3-20
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer
Antall avdelinger/baser 6 1 avdeling har varierende alderssammensetning og antall barn 

over/under 3 år ut fra søkermassen. + 3 småbarnsavdelinger og 2 
storebarnsavdelinger.

Antall grupperom 1 + 2 1 møterom. + 2 rom hvor personalet har arbeidsplasser. De kan 
benyttes av voksne, ikke av barn.

Areal for barn med spesielle 
behov

Ingen spesielle rom er avsatt. Vi har pr.dd. ingen barn med dette 
behovet.

Personalarbeidsplasser 8 Har 8 skrivebord/pult plasser. (2 på forkontor, 1 på personalrom, 
5 fordelt på 2 rom på loftet. I tillegg kan møterommet benyttes hvis 
behov og det er ledig.

Personalgarderobe 6

Antall personaltoalett 4 Ett toalett i hver etg på begge husene.

Antall barnetoalett 8 2 av toalettene er handicap toalett, ett i hvert hus.

Utearealer Tomt 7722m²
Lekeareal ute 
5240m²

Stort og variert uteområde med naturtomt, bakker og flater med 
variert underlag som gress, asfalt og skogbunn som innbyr til ulik 
fysisk aktivitet. Har akebakke og fotballbane innenfor gjerdene. 
Ulik vegetasjon med busker og trær fra gammelt av, før det ble 
barnehage. Klassiske lekeapparater som sklie, husker, sandkasser, 
klatrestativ ol.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Avstand/beskaffenhet etc
Kort gangavstand til Løvåsjordet, Koia, Trollskogen, Stordammen  
og andre nærliggende områder.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Benytter ingen tilrettelagte innomhus. Benytter friareal ute tilknyttet 
idrettsarenaer.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger av vei etc

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Objektiv beskrivelse av bygget og uteområdet(kupert/flatt/vannavrenning/drenering), og muligheter for å endre bruken av 
allerede brukt areal. Kan noen avdelinger flyttes/bruk av rom endres etc. Barnehagen åpnet mars 97 etter rehabilitering fra 
annen type institusjon. Barnehagen består av 2 eldre bygg som benyttes; Soria: 2 avdelinger (store barn) i hver sin etasje 
+ personalrom, 1 møterom, kontor for avdelingsleder/styrer og arbeidsplasser for personalet. Moria: 2 avdelinger i under 
etasje (mellom avdeling + liten avdeling) og 2 avdelinger i 1. etasje (begge småbarnsavdelinger)

Ingen avdelinger er like og har varierende størrelse og planløsning. Det er gjort noen små endringer etter første godkjenning 
og vi opplever ikke alt av arealer som like godt egnet som lekeareal. Barnehagen har fått skiftet alle vinduer og nesten alle 
innedører. Drenering rundt byggene er dårlig og vi har opplevd flere ganger fukt og vann inn gjennom grunnmur. I bygget 
Moria har vi gjentatte ganger opplevd problemer med gamle avløpsrør som vil bli «strømpet» i april-20 og vi håper på 
bedring.

Stort og variert uteområde med naturtomt, bakker og flater med variert underlag som gress, asfalt og skogbunn som innbyr til 
ulik fysisk aktivitet. Et lite område er inngjerdet hvor de minste kan trekke seg tilbake. Har sykkelveier, akebakke og fotballbane 
innenfor gjerdene. Ulik vegetasjon med busker og trær fra gammelt av, før det ble barnehage, hvor vi kan søke sol og 
skygge.  Vi har også det vi kaller for «Skuret» uisolert uthus som kan benyttes til ulike lekeaktiviteter når vi er ute. Opplever 
spesifikt 2 områder med behov for bedre drenering med tanke på vann i forbindelse med snøsmelting og regnvær. 

Brukes bhg til utleie? NEI 

Virksomhetsleders totalvurdering av Solhaugen barnehage
Solhaugen barnehage ligger i kommunedel 5, og her viser trendflyttingen at kommunedelen har tilstrekkelig /nok kapasitet 
helt frem til 2032. Barnehagen har per i dag ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet noe, men leke- og 
oppholdsareal bør ses på nytt. 
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Svensedammen barnehage

Antall barn under tre år* 16

Antall barn over tre år* 29

Totalt antall barn* 45

Godkjent leke- og oppholdsareal* 312

Ledig leke- og oppholdsareal 111.2

Totalt areal i bygget**
576

Tilstandsrapport bygg** TG0

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser

Grønn avd for 1-2 år
Rød avd for 3-4 år
Blå avd for 5-6 år
Gul avd for 4 barn med multifunksjonshemminger.

Antall grupperom 2

Et pauserom som brukes også til små møter og 
foreldresamtaler.
Et arbeidsrom som brukes til ledermøter og  har et avlukke til 
kontorplasser.

Areal for barn med spesielle behov
1 smågruppeavdeling

Totalt areal ca 113
Lager for alt nødvendig utstyr inkludert.

Personalarbeidsplasser
Kontor 2 plasser
Arbeidsrom: 5 plasser + 
møtebord
Arb.rom Gul avd: 3 plasser

For styrer/ass styrer

Personalgarderobe
1+ plass på Gul for ansatte 
der

Antall personaltoalett 1

Antall barnetoalett 7

Utearealer

Utearealer i for- og 
bakkant av barnehagen.  
Gode solforhold. Noe 
kupert.

Tilrettelegging for barn i rullestol

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Grenser til det 
store friarealer med 
Svensedammen, Konnerud 
stadion og grøntarealer, og 
nærliggende skog.

Avstand/beskaffenhet etc
Gangavstand til alt.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Har Konnerudhallen og 
Svensedammen ung.skole 
som nærmeste nabo. 
Har ikke tilgang til 
hallen pga sprengt 
kapasitet, men bruker 
ofte kunstgressbanen og 
skøytebanen som ligger i 
nær gangavstand.

Har hatt samarbeid med idrettslaget gjennom Balansebarn, 
NM/VM arrangement og ungdomsskoleelevene på 
aktivlinje har vært engasjert i aktiviteteter knyttet til barn. 
Balansebarn avsluttes mars 2020.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Gangvei hele veien 
fram, trafikk inn og ut til 
parkeringsplass for flere 
institusjoner og skolen.

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger av vei etc
Det er 400 meter til nærmeste bussholdeplass på Konnerud 
senter. Kan gå på gangvei hele veien.

Vurdering av dagens kapasitet og areal 
Bygget er de siste årene oppgradert med nytt tak, nye vinduer, ny isolering på loft. Det er byttet alle dører innvending og satt 
opp ny skillevegg i fellesrom. Innvending er det god belysning og lyse overflater. Byggets plassering ligger godt til med tanke 
på solforhold, og er midt i Konneruds nye knutepunkt. Trær, plassering og inngang fra bak/siden av bygget, gjør at bygget 
ikke trer så godt fram i nærmiljøet. Det ser ut til å være konkrete planer om utbygging av flere hundre boligenheter i umiddel-
bar nærhet, og en eventuell utbygging av kolletivtilbudet som en konsekvens av det. Dette vil ha stor betydning for barneha-
gens nedslagsfelt med tanke på rekruttering av barn.  Nærheten til friarealene gir en vesentlig kvalitet til det tilbudet vi kan gi 
barna for å være i bevegelse gjennom hele uka. Samtidig vil en utbygging av boliger dekke barnehagens behov for naturlig 
tilhørighet til boligområder. 

En avdeling brukes nå for 4 barn og har en spesialisering på kompetanse på barn med multifunksjonshemminger. 
Tilrettelegging og universell utforming er faktorer som må tas hensyn til og også de begrensninger som ligger i et bygg fra 
tidlig 90-tallet. Barnehagen har kapasitet til å ta imot flere barn enn den gjør nå.

 Brukes ikke til utleie.

Virksomhetsleders  totalvurdering av Svensedammen barnehage 
Svensedammen barnehage ligger i kommunedel 5, og her viser trendflyttingen at kommunedelen har tilstrekkelig /nok 
kapasitet helt frem til 2032. Barnehagen har per i dag ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet.
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Bikkjestykket barnehage

Antall barn under tre år* 26

Antall barn over tre år* 42

Totalt antall barn* 68

Godkjent leke- og oppholdsareal* 310

Ledig leke- og oppholdsareal 4,2

Totalt areal i bygget**
569

Tilstandsklasse på bygg TG 0

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4

Antall grupperom 2
Det ene grupperommet blir brukt til spesialpedagogisk rom, for 
et barn som har behov for å kunne hyppig trekke seg tilbake.

Areal for barn med spesielle 
behov 1 Se svaret over

Personalarbeidsplasser
4

Personalgarderobe 1

Antall personaltoalett 3

Antall barnetoalett 6

Utearealer 1

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

1 Bikkjestykket parken ligger rett utenfor porten.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

0
Barnehagen må ta buss til Fjell flerbrukshall. Det er ingen i 
gangavstand fra barnehagen.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? JA

Det er fortau og et fotovergangfelt mellom barnehagen og 
bussholdeplass.

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Det er et hovedrom til hver avdeling som er langt og smalt, de er derfor vanskelig å kunne dele i flere små soner. Det er felles 
bad, kjøkken og garderobe for to og to avdelinger. Dette gjør at det må mye struktur og felles planlegging til fra avdelingene 
for at det ikke skal oppstå for mange barn og voksne på samme sted til samme tid.

Fellesrommet/felleskjøkkenet i barnehagen er plassert på et sted som gjør at det er uegnet til et eget grupperom, da man må 
gå igjennom dette rommet for å komme fra stor til liten avdeling, til personalets toaletter, personalets arbeidsrom, pauserom 
og styrers kontor.

Barnehagens uteområde er forholdsvis flatt, men har litt kupert terreng. Vi har en god blanding av asfalt, gress og sand. 

Det er dårlig drenert enkelte steder på uteområdet som gjør at det samles store vannansamlinger når det regner og ved 
snøsmelting.

Det er ikke utleie av barnehagen.

Virksomhetsleders vurdering
Bikkestykket barnehage ligger i kommunedel 6, der kapasiteten vil være fullt ut benyttet i 2021. Barnehagen har i dag utnyttet 
sin kapasitet fullt ut, og det vil heller ikke være mulighet for utbygging på eksisterende tomt. Beboerne i nærområdet vil 
naturlig kunne benytte seg av barnehageplasser i kommunedel 7.
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Danvik barnehage

Antall barn under tre år* 20

Antall barn over tre år* 50

Totalt antall barn* 70

Godkjent leke- og oppholdsareal* 321,8

Ledig leke- og oppholdsareal 15,8

Totalt areal i bygget**
771m2

Tilstandsrapport ** TG 1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 5 Vi har en smågruppe avdeling

Antall grupperom

Areal for barn med spesielle 
behov 0

Personalarbeidsplasser
8

Personalgarderobe 2

Antall personaltoalett 2

Antall barnetoalett 9

Utearealer

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Marienlyst, museumsparken, 
bikkjestykket, fotbollbane 1 Strøm

Avstand/beskaffenhet etc

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

SKIOLD idrettsklubb. 
Har varanen uke et opplegg med dom i Strømsø 
skole

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger 
av vei etc

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Danvik barnehage har et flott uteområde som gir mulighet til lek både på flat mark og i kupert mark. I Eplehagen er det 
behov for drenering. Vi har et laftehus som sakte, men sikkert synker ned i leiren. 
Danvik barnehage består av to hus. Til sommeren skal begge husene males. Vi har en pergola som har et stort behov for 
renovering. Innvendig trenger begge husene og bli males - det er slitt.

Det er bare ansatte som får leie lokalene.

Virksomhetsleders vurdering av barnehagen
Barnehagene i kommunedel 6 vil være fylt opp i 2021 dersom 100% av kullet går i barnehage. Barnehagen har 15,8 
kvadratmeter ledig, og på grunn av tilstøtende bebyggelse vil det ikke være mulig å bygge ut barnehagen. Dersom 
kapasiteten i kommunedelen skal økes må det bygges ny  barnehage.  
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Fjell barnehage

Antall barn under tre år* 30

Antall barn over tre år* 66

Totalt antall barn* 96

Godkjent leke- og oppholdsareal* 541,2

Ledig leke- og oppholdsareal 118,2

Totalt areal i bygget**

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er lagt inn av styrer.
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 6

Antall grupperom 0
Har ingen rom som er definerte som grupperom, et lagerrom er omgjort 
til grupperom.14

Areal for barn med spesielle 
behov

Personalarbeidsplasser
1

Vi er seks ped.ledere, to barnehagelærere og 6 støttepedagoger så 
vi mangler arbeidsplasser. I tillegg så brukes dette rommet også som 
møterom.

Personalgarderobe 2 På gamlestua mangler vi gode personaltoaletter

Antall personaltoalett 2 To på nybygget og ett på Gamlestua

Antall barnetoalett 11

Utearealer 2
Har en utelekeplass som et i barnehagen, utenfor barnehagen har vi et 
skogsområde som er inngjerndet,

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Kort avstand til fin lekeplass som for eksempel Dumpa og lekeplassen 
utenfor Fjellhagen

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

1
Vi er i flerbrukshallen på Fjell skole men dette er i regi av Drafn 
idrettsklubb mao så har ikke vi som barnehage avtale om bruk av 
utelekeplassen.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja Ungergang til bussholdeplass

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Uteområdet foran bhg; Mye asfalt og lite utfordrende. Noen bakker som benyttes som akebakke om vinteren. 

Nybygget; råteskader på yttervegg, soppdannelser. Mangler solskjerming inne.

Brukes bhg til utleie? Er det knyttet noen utfordringer til dette? Nei

Virksomhetsleders totalvurdering av Fjell barnehage
Fjell barnehage ligger i kommunedel seks. Kommunedelen benytter allerede sin kapasitet fullt ut, og er avhengig av at noen 
av barna får plass i andre kommunedeler. 

Barnehagen har et ledig leke- og oppholdsareal på 118,2 kvadratmeter. Dette skyldes at barnehagen har en stor andel 
av barn med særskilte behov, og det er opprettet en egen gruppe for disse. Dette er mer plasskrevende enn en ordinær 
avdeling. 

Barnehagen har ikke plass til å bli bygget ut på nåværende tomt. 
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Fjellhagen barnehage

Antall barn under tre år* 15

Antall barn over tre år* 52

Totalt antall barn* 67

Godkjent leke- og oppholdsareal* 437

Ledig leke- og oppholdsareal 149,5

Totalt areal i bygget**
-

Tilstandsrapport bygg** TG2

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Barnehagen skal i løpet av høsten 2020 flytte over i rehabiliterte lokaler i tidligere Fjell bydelshus. De gamle lokalene skal 
rives og arealene skal inngå i uteområdet i tilknytning til Fjell Arena. Barnehagekapasiteten vil bli opprettholdt i nytt bygg.

Virksomhetsleders totalvurdering av Fjellhagen barnehage
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Kobbervik Gård barnehage

 

Antall barn under tre år* 29

Antall barn over tre år* 62

Totalt antall barn* 91

Godkjent leke- og oppholdsareal* 478,8

Ledig leke- og oppholdsareal 86,8

Totalt areal i bygget**
1429

Tilstandsrapport bygg** TG1
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 6

Basene er fordelt på to etg. 4 i 1 etg og 2 i 
andre etg. 
Kan være utfordrende at man må passere 
gjennom flere baser (med barnegruppen) for å 
komme til fellesarealer.

Antall grupperom
Antall felles rom på huset foruten 
baserom og kjøkkener er totalt: 6 

 Har 2 store saler for fysisk-motorisk trening og 
større arrangementer. 
Et sansemotorisk rom, et naturfagrom, bibliotek 
og malerom

Areal for barn med spesielle 
behov

Har ikke veldig egnede lokaler for 
dette. 

Tilrettelagt for to Eibi-rom i møterom og malerom.
Areal for barn med spesielle behov: burde vært 
bedre tilpasset med flere små rom til grupper

Personalarbeidsplasser
8 personalarbeidsplasser + 2 
møterom. 1 kontorer.

Personalgarderobe
1 personalgarderobe med 
låsbare skap. 

For liten personalgarderobe/lite tilgjengelig. 
Ligger i 2 etg bakerst i bygget. Må benytte 
deler av barnas garderober i dag av praktiske/ 
tidsmessige hensyn. 

Antall personaltoalett
6 personaltoalett hvorav to er 
handicaptoaletter Adskilt herre og dametoalett.

Antall barnetoalett
10 barnetoalett hvorav 2 er 
handicaptoaletter

Utearealer

Varierte utearealer både foran og 
rundt / bak huset. 
Området foran og sidene av 
bygget er tilpasset de minste 
barna primært. Resten av området 
er best egnet for større barn pga 
skråninger og utfordrende terreng 
for de minste å bevege seg i. 

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Friarealer består av Ulvekula, 
nærliggende skogsterreng, flere 
nærliggende lekeplasser 
Områder: Tegelen, Fantomet, 
Brandengen skole, fotballbane, 
andre barnehager, 

Maks 2 kilometers radius

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Samarbeid med Skjold ballklubb, 
SIF

Brandengen og Marienlyst skole/ idretttsanlegg 
ligger i gangavstand fra barnehagen. 

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Bussholdeplass rett utenfor bhg, 
med gangsti utenfor barnehagen. 
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Vurdering av dagens kapasitet 
Kupert uteområde. God drenering. Variert uteområde med store og små busker, terreng med mulighet for klatring, 
ake muligheter. Både gress, asfalt og skogsterreng. Fronten av barnehagen består av en asfaltert borggård med ulike 
lekeinstallasjoner for de yngste barna.

Lekeinstallasjoner også bak og på sidene av bygget. 

Garderober kunne vært senket slik at de eldste kan henge opp selv. Utfordrende å utnytte plassen i garderobene fullt pga 
husets utforming. Blir veldig fullt og svært lite plass til både barnas og personalets klær og sko. 

Mulig å dele av med vegg mellom kjøkken/base Korvetten, slik at basen skjermes mot arbeid/aktiviteter på kjøkken. De to 
store salene kan også muligens omorganiseres, for eksempel kan disse deles av med skillevegger for å utnytte plassen bedre. 
Denne delen av bygget er vernet, så det vil være noe begrensninger i forhold til endringer.

Barnehagen benyttes ikke til utleie. 

Virksomhetsleders totalvurdering av kobbervik gård  barnehage
Kobbervik gård barnehage ligger i kommunedel 7. Kommunedelen vil benytte all sin kapasitet fra 2023. Kobbervik gård 
holder til i et vernet bygg, og man kan derfor ikke gjøre noe med bygget ifht utbygging. Alt leke- og oppholdsareal ved 
barnehagen er brukt. 
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Marienlyst barnehage

Antall barn under tre år* 0

Antall barn over tre år* 22

Totalt antall barn* 22

Godkjent leke- og oppholdsareal* 88,4

Ledig leke- og oppholdsareal 0,4

Totalt areal i bygget
206

Tilstandsrapport TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 1

Antall grupperom 2

Det finnes et lite rom i mellom de store, men det er pr. dags dato ikke egnet 
til å sitte i. 
Det er kaldt, har mye akustikk og en endring i trykk. Dette er meldt som et 
avvik i egen rapport fra Miljøretta helsevern. 

Barn med spesielle behov.
Det arealet som er felles for alle benyttes også av de barna med 
utfordringer. Det er et grupperom kan benyttes til grupper med 
støttepedagog.

Personalarbeidsplasser
4 Personalet har en arbeidsplass som står i personalrommet.

Personalgarderobe 0
Det er ikke egen garderobe, men et skap og mulighet til å henge opp 
jakken i trappegang , opp mot personalrommet.

Antall personaltoalett 1 Helt ok

Antall barnetoalett 3 ok

Utearealer Flatt og enkelt å bevege seg på.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Det er store friområder rett utenfor barnehagen. Det er enkelt å komme seg 
til skøytebane, idrettsbane m.m.
Avstand/beskaffenhet etc

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Har en avtale med Skiold og de eldste er i Drammenshallen 2 fredager i 
mnd.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Hovedport er rett ut på fortau og deretter går det ut i trafikkert vei, som 
fører opp til Danvik skole og boligområdet.
Det er enkelt å komme seg til kollektiv transport .Både tog og buss.

Vurdering av dagens kapasitet og areal 
Dagens kapasitet er 22 store barn og 4 voksne. Barnehagen er i dag en enslig avdeling og klarer ikke barn fra 1-6 år da 
det krever for mye organisering, og er for sårbart bemanningsmessig. Barnehagen har i alle år reddet seg bemanningsmessig 
ved å ha 20 % ekstra stilling i uka. I dag har barnehagen barn i alder 3-6 år og det er 4 voksne, da vi fra 2020 har 
mistet de ekstra 20 % stilling. Det ser barnehagen bidrar til en større sårbarhet. For å kunne gi personalet mulighet til å ha 
avdelingsmøter må ansatte i Strømsø ukentlig gå bort å passe barna i den timen de ansatte er samlet. Barnehagen fungere ut 
over dette veldig bra og vi har mange søkere.

Da det bare er en avdeling er det ikke mulig å flytte på noe innad i barnehagen. Rommene benyttes til delte aldersgrupper, 
språk og lekegrupper. Rommene utnyttes fult ut, og et grupperom benyttes mye av støttepedagoger med enkeltbarn og 
grupper.

Barnehagen har et lite mellomrom som ikke er godt å være i da det er kaldt, annet trykk og dårlige lydforhold med mye 
akustikk. Dette rommet har barnehagen fått avvik på med krav om utbedringer på fra miljøretta helsevern. Eiendom har ikke 
holdt frist og meldt inn hva de vil gjøre. Dette rommet har barnehagen behov for å kunne bruke daglig. 
Barnehagen kunne med fordel blitt utvidet , både for å dekke opp etterspørselen , men også for å gjøre barnehagen mindre 
sårbar.

Barnehagen ligger veldig fint til med Marienlyst idrettsanlegg, skog og by nært ved barnehagen. Barnehagens utearealet er 
flatt og lett for alle aldersgrupper å bevege seg på. Det er utført arbeid med drenering, men det fungere ikke godt nok. Det 
bør dreneres bedre ved barnehagens inngang og litt inn på området. Dette har også barnehagen fått som avvik i rapport fra 
Miljøretta helsevern høsten 2019. Kommunen har ikke fulgt opp i forhold til frist 24.februar.

SU i Strømsø og Marienlyst synes det virker fornuftig å foreslå utbygging av Marienlyst.  De tenker at dette kan gjøre 
barnehagen mer robust med tanke på bemanning. Det er også bra å få oppgradert inne arealene. Selv om mange av barna 
hører til skolekrets Brandengen er det behov for mange sentrumsnære barnehageplasser, med tanke på arbeidsplasser og 
tog- pendling. 
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Brukes bhg til utleie? Er det knyttet noen utfordringer til dette?
Barnehagen benyttes ikke til utleie da det var en felles bestemmelse for alle kommunale barnehager gamle Drammen 
kommune. Men FAU/SU har tilgang til barnehagen når de har møter. 
Det ville vært en utfordring å skulle leie ut lokalet. Barnehagens utstyr (ivareta), smitte og renhold er noe som ville bli 
en utfordring. Barnehagen kunne komme i en situasjon ved å leie ut, der utstyr forsvinner, ble ødelagt og slitarsen på 
barnehagen kunne bli stor. 

Virksomhetsleders totalvurdering av Marienlyst barnehage
Marienlyst ligger i kommunedel 7. Denne kommunedelen ventes å nå sin kapasitetsgrense i 2023, med dagens kapasitet. 
Denne kommunedelen tar også imot barn fra nærliggende kommunedeler. Barnehagen benytter sitt areal fullt ut i dag. 

Det vil være behov for å opprette nye plasser i nær fremtid. Marienlyst barnehage er av Drammen Eiendom tidligere foreslått 
utbygd, et alternativ som fortsatt fremstår som et realistisk alternativ. Barnehagen ligger sentralt ifht kollektivknutepunkter, og til 
å kunne ta imot barn fra Fjell, Danvik og Austadområdet.
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St.Hansberget barnehage

Antall barn under tre år* 26,8

Antall barn over tre år* 37,8

Totalt antall barn* 64,6

Godkjent leke- og oppholdsareal* 299,4

Ledig leke- og oppholdsareal 4,3

Totalt areal i bygget**
722

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4

Antall grupperom 0

Areal for barn med spesielle 
behov 0

Personalarbeidsplasser
3

2 til pedagoger på lite kontor
1 til styrer på eget kontor 

Personalgarderobe 1

Antall personaltoalett 2

Antall barnetoalett 7+1 1 er tilrettelagt for voksne funksjonshemmede 

Utearealer
2 områder 

Ca. 1800 km2 

Inndelt uteareal til 0-3 år og 3-6 år. 
Uteareal er høyst usikkert. Har Drammen eiendom det eksakte 
tallet? 

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Stort/uendelig
Kort avstand, barnehagen ligger i tilknytning til kommunalt 
friluftsområde. Kort vei til lekeplasser, skogen, lavvo og andre 
nærliggende områder.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

0

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja

Det er fortau bort til nærmeste kollektiv transport, men ingen 
overgang. 

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Barnehagen er jevnlig vedlikeholdt av drammen kommune. Uteområdet er ett kupert uteområde med naturtomt og ligger rett i 
nærheten av skog og mark. 

I vår barnehage jobber vi kontinuerlig med utvendig, men ikke minst vårt innvendige lekeareal. Her vurderer vi bruk av areal 
og tilpasser dette i forhold til barn, barnegrupper og vår pedagogiske praksis. Pr. dags dato er det ingen avdelinger som kan 
flyttes eller at bruk av rom kan endres. 

Barnehagen brukes ikke til utleie. 

Virksomhetsleders totalvurdering av St.hansberget barnehage
St.Hansberget barnehage ligger i kommunedel 7. Denne kommunedelen vil bruke all sin kapasitet fra og med 2023. 
Barnehagen benytter i dag all sin kapasitet. Det finnes et tilstøtende område hvor det vil være mulig å utvide kapasiteten til 
barnehagen. 
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Strømsø barnehage

Antall barn under tre år* 32

Antall barn over tre år* 64

Totalt antall barn* 96

Godkjent leke- og oppholdsareal* 425

Ledig leke- og oppholdsareal 3,4

Totalt areal i bygget**
1333

Tilstandsrapport TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 5 Alle gruppene har et eget fellesrom. 

Antall grupperom 5 
Det er 5 ekstra grupperom pluss et fellesrom i 
hele barnehagen. Dette deler de på ved å ha en 
plan.

Areal for barn med spesielle 
behov

Hele bygget brukes til alle barna. 
Men et grupperom blir mye holdt av til 
støttepedagogene.

Personalarbeidsplasser
5

Personalet har sine arbeidsplasser i 
personalrommet. De sitter med ørepropper 
for å kunne jobbe. Det er et lite kontor med 
to arbeidsplasser der en plass brukes av 
styrerassistent og en plass av pedagoger, 
støttepedagoger.

Personalgarderobe 2 Små garderober med et skap til hver ansatt.

Antall personaltoalett 3 Helt ok

Antall barnetoalett 9
For få toaletter. 3 toaletter i 2 etasje til 45 store 
barn. Toalettene i 1 etasje må også benyttes av 
de store barna når de er ute. 

Utearealer
Lite i forhold til antall barn. 
Mye fukt, is vinterstid. Flat tomt med en haug midt 
på tomten som med fordel kunne blidt fjernet. 

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Barnehagen har kort avstand til store friområder, 
og gode turmål.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Barnehagen er med i Skiold sitt tilbud til de 
eldste barna , og er i Drammenshallen 2 ganger 
i mnd. sammen med Marienlyst

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Barnehagen har port rett ut i sykkelsti som 
gir en stor risiko for å bli påkjørt av syklister i 
høy hastighet. Dette skal utbedres i løpet av 
sommeren 2020. Videre fra sykkel og gangsti 
går det rett ut på stor parkeringsplass ved 
Drammenshallen.
Det er enkelt å komme seg til kollektiv transport.

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Barnehagen har 5 barnegrupper som har vært sitt hovedrom. Barnehagen har i tillegg flere grupperom som fordeles mellom 
avdelingene. Barnehagen er til enhver tid fylt opp med de plasser barnehagen har til rådighet. Det er mange som ønsker å 
få plass i Strømsø, noe som er et utrolig bra utgangspunkt. Barnehagen er allikevel et bygg som har visse begrensninger, da 
bygget ikke er bygd til barnehagebruk i utgangspunktet. Barnehagen må derfor tenke utradisjonelt for at alle avdelingene 
skal få brukt de kvadratmeterne som er tilgjengelig, og dele opp i grupper.

Det er mange flerspråklige familier i barnehagen, og det er flere barn med støttepedagog og store utfordringer. Dette er 
også noe som krever plass. Støttepedagoger og spesialpedagog jobber med barn i mindre grupper, og i forhold til det 
enkelte barns behov.

Derfor er 1/3 av barna til enhver tid ute på tur, eller på barnehagens utelekeplass, sover o.l. Rommene i barnehagene brukes 
fult ut og det er ikke mulig å omdisponere. 
Barnehagen har få toaletter i forhold til antall barn, men barnehagen organiserer slik at det går ved godt samarbeid.

Barnehagen har grovgarderober til de eldste barna i 1 etasje, og fin garderobe i 2.etasje. De stor barna har sine avdelinger 
i 2 etasje.

 Barnehagen har en for liten utelekeplass kvadratmessig i forhold til antall barn. Styrer og tidligere virksomhetsleder ,har vært i 
dialog med kommunen om muligheten til å få en større utelekeplass. 
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Det skulle vurderes når dagens hovedport skal stenges sommeren 2020. Barnehagen har ikke fått bekreftet at det vil skje. Det 
som utvides ved flytting av port er gjerde på baksiden av barnehagen og der oppholder ikke barna seg, da det også er et 
sted for varelevering. 
Utelekeplassen er veldig dårlig drenert ,og det samles stadig store dammer . Utelekeplassen kan i perioder bli så bløt at 
barnehagen må stenge av større deler av uteområdet. Vinterstid er det perioder barnehagens utelekeplass må stenges av, 
da det bare er is. Utelekeskur råtner på rot på grunn av fuktighet. Dette er noe eiendom er klar over. Barnehagen bruker 
nærmiljøet på slike dager når det lar seg gjøre. Barnehagen er heldig som ligger ved et fint idrettsanlegg. 

Ut over det er barnehagens utelekeplass nesten flat med litt helling opp mot Bikkjestykke. Det er konstruert en haug på tomten 
som gir flere utfordringer enn muligheter.  Grunnen til det er fuktigheten og den isete overflaten, alt ettersom årstid.

Soveskuret i barnehagen skal flyttes til et bedre område i barnehagen sommeren 2020. Da vil den delen som gir de 
store barna lekeplass bli mer åpen. Det vil også gi mulighet til å utvikle en bedre utelekeplass, ved utbedringer av dagens 
utfordringer. (fuktighet)

Port ut i sykkelsti skal lukkes sommeren 2020 og foreldre vil få ny inngang, med bedre sikring og oversikt. Dette vil gi en 
tryggere adkomst til Strømsø barnehagen. 

SU sine uttalelser
 SU Sin bekymring er spesielt knyttet til utearealene i Strømsø barnehage.

Da Strømsø ble utvidet ble det gitt dispensasjon i uteareal i forhold til antall barn. I tillegg fungerer ikke utearealene optimalt 
pga manglende drenering ol. 

Det er viktig at barna har nok rom til å bevege seg fritt i utelek. Det holder det ikke at man har tilgjengelige friarealer utenfor 
barnehagen (Su vil tro det krever flere voksne som følger opp barna i områder som ikke er inngjerdet?).  SU synes det er 
viktig at man vurderer behov for uteareal og følger de satte kravene når man vurderer utvidelse av barnehagen. 

Su er veldig fornøyd med at barnehagen har fått på plass en grillhytte som gir utelekeplassen et løft.

Brukes bhg til utleie? Er det knyttet noen utfordringer til dette? Barnehagen benyttes ikke til utleie da det er en felles 
bestemmelse for alle barnehagene i gamle Drammen.

 Men FAU/SU har tilgang til barnehagen når de har møter. De har egen kode til alarmen. FAU bruker også lokalet når det 
er arrangeres nyttårsdisko, temamøter for foreldre, juleverksted o.l.

Marienlyst er i Strømsø når det er slike tilbud, da de to husene jobber sammen om alt som skjer.  
Det ville vært en utfordring å skulle leie ut lokalet til andre. Barnehagens utstyr (ivareta), smitte og renhold er noe som ville bli 
en utfordring. Barnehagen kunne komme i en situasjon der utstyr ble ødelagt og slitasjen på barnehagen kunne bli stor. Dette 
er ikke ønskelig.

Virksomhetsledere totalvurdering
Strømsø ligger i kommunedel 7. Denne kommunedelen ventes å nå sin kapasitetsgrense i 2023, med dagens kapasitet. 
Denne kommunedelen tar også imot barn fra nærliggende kommunedeler. Strømsø fyller kapasiteten sin i dag. Barnehagen 
ligger sentralt ifht kollektivknutepunkter, og til å kunne ta imot barn fra Fjell, Danvik og Austadområdet. 
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Bacheparken barnehage

Antall barn under tre år* 18

Antall barn over tre år* 54

Totalt antall barn* 72

Godkjent leke- og oppholdsareal* 329

Ledig leke- og oppholdsareal 17.6

Totalt areal i bygget**
382

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 5
Avdeling Veslestua må innimellom veksle på å 
være en avdeling for barn over 3 år, og for barn 
under 3 år. Kommer an på søkermassen hvert år.

Antall grupperom 2

Areal for barn med spesielle 
behov 20 kvm

Personalarbeidsplasser
3

Personalgarderobe 3

Antall personaltoalett 4

Antall barnetoalett 8

Utearealer Utearealet kan trenge oppgradering

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

2 Parken-+lekeplass i Christoffer Knudsensgt.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

1
Motorikk hall benyttes 2 økter pr. år- vår og 
høst som barnehagen fra 2020 bekoster av 
driftsbudsjettet.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja. 

Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger 
av vei etc
Barnehager ligger i en blindvei

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Avdelingene er ganske låst til det bruk de er,d a hovedbygget ligger i 1. etasje på boligblokk med mange bærende mur/ 
betongvegger.

Foresatte er lite fornøyde med uteområde( se resultat av brukerundersøkelsen) Vann samler seg rett ved porten, som gjør at 
foresatte ved regnvær ikke kan gå tørrskodd inn og ut av porten.

På parkeringsplass bak blokken samler det seg også store vannmasser ved nedbør.

Avdeling Nordstua er trang. Har tatt i bruk garderoben som lekeareale . 

Har god plass i 2. etasje i nr. 9 til møtevirksomhet, foreldrekonferanser etc. Mangler ventilasjon i denne etasjen. Litt usikker 
på kapasitet til vann/kloakk i nr. 9. Har av og til tilbakeslag av kloakk i kjelleren på det gamle vaskerommet og trenger da 
spylebil. (Vaskerommet i kjeller er ikke i bruk)

Barnehagen har en nydelig beliggenhet med mange muligheter i fht. Turer/ nærmiljø. God og sikker foreldreparkering og lett 
tilgjengelig for pendlere.

Barnehagen brukes ikke til utleie.

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Bacheparken barnehage ligger i kommunedel 8, og her viser trendflyttingen at kommunedelen har tilstrekkelig /nok kapasitet 
helt frem til 2032. Barnehagen har per i dag noe ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet, men dette vil kunne 
påvirke pedagog- og bemanningsnorm og behov for økt bemanning.  
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Brannposten naturbarnehage

Antall barn under tre år* 0

Antall barn over tre år* 28

Totalt antall barn* 28

Godkjent leke- og oppholdsareal* 100,7

Ledig leke- og oppholdsareal -11,3

Totalt areal i bygget**
188

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 2 Har kun to avdelinger. 3-4 år, og 4-5 år.

Antall grupperom 0
Har ingen såkalte grupperom, men har et «dukkerom» og et 
«bibliotek» som benyttes mye.

Areal for barn med spesielle behov
0

Har ikke tidligere hatt barn med spesielle behov, og har ikke hatt 
midler til dette.

Personalarbeidsplasser
2 Vi har et personalrom der det er plass til to stk å jobbe,

Personalgarderobe 1 1 garderobe, med skap til alle.

Antall personaltoalett 1 Har kun ett toalett, ingen flere behov.

Antall barnetoalett 2 Har kun to stk toalett, usikker på om det er mulighet for flere.

Utearealer JA
Utearealet ved barnehagen er ok, og vi benytter også skogen 
veldig mye.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

JA Vi har kort avstand til mange friarealer. Avstand/beskaffenhet etc

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Bragernes gymsal Dersom det er behov kan vi snakke med skolen om mulig lån av hall.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? NEI

Det er et fortau, med en kryssning over hovedveien.
Fortau/avstand/trafikksikkert/antall kryssinger av vei etc

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Uteområdet er ok. VI har ingen store behov for utbedringer. Vi benytter samtidig skogen masse, og er ute opptil 3 dager i 
uken.

Det kunne vært fint å hatt ytterligere ett større aktivitetsapparat på uteområdet. Området er kupert, i all hovedsak gress.

Innvendig er det lite å gjøre.

Siden dører ikke kan låses innvendig, er det vanskelig å låne ut bhg.

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Brannposten naturbarnehage ligger i kommunedel 8, og her viser trendflyttingen at kommunedelen har tilstrekkelig /nok 
kapasitet helt frem til 2032. Barnehagen har per i dag ikke ledig leke/oppholdsareal og kan ikke øke sin kapasitet.  
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Dampsentralen barnehage

Antall barn under tre år* 22

Antall barn over tre år* 41

Totalt antall barn* 63

Godkjent leke- og oppholdsareal* 322

Ledig leke- og oppholdsareal 41,4

Totalt areal i bygget**
510

Tilstandsrapport bygg** TG0

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4 baser Barnehagen har en åpen løsning 

Antall grupperom
Barnehagen består av mange små-rom, men disse betegner vi ikke som 
grupperom.

Areal for barn med spesielle behov
0

Vi har satt av rom til en-til-en jobbing, men dette er ikke utover arealet 
som er godkjent til bruk for alle.

Personalarbeidsplasser
6

Flere må dele arbeidsbord. 
Arbeidsplassene er i en avgrenset del av personalrommet, hvor det 
avvikles pauser.

Personalgarderobe 2
Det er adskilt dame- og herre garderobe. Herregarderobe benyttes 
også til lagerplass, da det er mangel på dette i barnehagen

Antall personaltoalett 2

Antall barnetoalett 4

Utearealer 1 Felles uteområde for store og små

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Det ligger ikke friarealer rett ved barnehagen. 
Det er gangavstand til friarealer som skogen, og parken i byen. 

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

1
Øren flerbrukshall, ved avtale. 
Ligger i gangavstand for de eldste barna. 

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? 2

Det er mulig å komme seg til kollektivtransport ved hjelp av fortau i to 
retninger. Det er ingen fotgjengeroverganger i umiddelbar nærhet til 
barnehagen.

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Bygget er ikke opprinnelig bygget som barnehage. Det er ombygd fra kontorer, og kan endres tilbake til dette, krever dog en 
del ombygging. Det er kun dagslys fra en side av bygget.  Annen etasje er totalt adskilt fra barnehagen.  
Barnehagens inneareal bør beregnes til ca 318 (og ikke 322), grunnet kjøkkenbenk som er tatt med i beregning. 
I beregningen av areal er også et stort «rom», med 13 dører. Dette rommet oppleves som en gjennomfartsåre, og 
barnehagen har derfor mer ledig areal på papiret enn det som det oppleves i praksis. Barnehagen har selv vurdert det slik 
at 66 barn (blanding av store og små) bør være makskapasitet. Bygget er langt og smalt, med egen base for de minste 
avgrenset fra resten. De tre største basegruppene har sitt eget spiserom, ellers er det flere grupperom og fellesareal som 
benyttes av alle. 

Uteområdet er flatt med kun en liten oppbygd forhøyning. Det mangler tilfredsstillende drenering på ett område ute. Det er 
en del naturtomt, med epletrær. Uteområdet har blitt oppgradert de siste årene.  
Kan noen avdelinger flyttes/bruk av rom endres etc.? Ved å sette opp skillevegger/rive vegger, kan ytterligere rom endres. 
Vi diskuterer regelmessig bruken av rommene, og har brukt rommene vi har på ulike måter.

-Brukes bhg til utleie? Er det knyttet noen utfordringer til dette? 
Barnehagen leies ikke ut. 

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Dampsentralen barnehage ligger i kommunedel 8, og her viser trendflyttingen at kommunedelen har tilstrekkelig /nok 
kapasitet helt frem til 2032. Barnehagen har per i dag noe ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet, men dette vil 
kunne påvirke pedagog- og bemanningsnorm og behov for økt bemanning. 
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Parktunet barnehage

Antall barn under tre år* 43

Antall barn over tre år* 55

Totalt antall barn* 98

Godkjent leke- og oppholdsareal* 457,5

Ledig leke- og oppholdsareal 9,6

Totalt areal i bygget**
1369

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Kunnskapsgrunnlag | 104



Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 6 avdelinger

Antall grupperom
Alle rom på avdelingene er del av 
godkjent leke og oppholdsareal 

I tillegg 4 «grupperom» som benyttes av 
personale, se arbeidsplasser for personale 

Areal for barn med spesielle 
behov

Ingen arealer utover godkjent leke- og 
oppholdsareal på avdelingene

Personalarbeidsplasser 7 i tillegg til styrer
En plass i 2. etg. hovedhus og 6 i 2. etg. 
Østre sidebygg (3 arbeidsplasser i hvert 
rom)

Personalgarderobe 1

Antall personaltoalett 4

Antall barnetoalett 11

Utearealer 2144 m2
Arealet er ca. 20% mindre enn anbefalt ift. 
antall barn.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Lekeplassen i parken, Gropa, 
Hamboggt. lekeplass (de minste barna), 
Høytorget lekeplass (de største barna), 
Hamborgstrøm-skogen, turer til byen 
(«brotur») og torget. 

Avstand/beskaffenhet etc

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Benytter motorikkhallen på Øren skole 
høst og vår for de eldste barna 5-7 
ganger pr. sesong. Bruker buss eller går. 

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Barna kan gå til buss. Det er sikret 
overgang m/ gangfelt og trafikklys. Kun 
en kryssing.  

Fortau/avstand/trafikksikkert/
antall kryssinger av vei etc

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Barnehagen består av 3 bygg fra 1820- tallet. Det er 3 småbarnsavdelinger i 1. etg. på hovedhuset; 10+10+15 barn 0-2 år, 
22 barn 3-5 år i 2. etg. på hovedhuset, 25 barn 3-5 år i vestre sidebygg (både 1. og 2. etg. Benyttes) og 17 barn 2-4 år i 
Østre sidebygg 1. etg. 2. etg. har 2 kontoret m/ totalt 6 arbeidsplasser + et bitte lite rom som brukes v/ foreldresamtaler. 2. 
etg. i Østre sidebygg er ikke godkjent for barn da den har kun en rømningsvei.  Drammen Eiendom har de siste årene sørget 
for bra vedlikehold av byggene og gjerdene.  

Så lenge det skal være barnehagedrift i Parktunet kan jeg ikke se at det er mulighet for å endre bruken. I byggene har det 
vært leiligheter, fabrikk mm. og muligheter for annen type bruk er absolutt tilstede hvis det ikke skal drives som barnehage. 

Utelekeplassen går fra vollen mot parken/betongparken og ned mot Øvre Storgate. Vollen har blitt slakere de siste årene 
da masse renner i retning Øvre Storgate. Gresset på vollen er svært slitt og holder ikke på jorda. Utelekeplassen er ca. 
20% mindre enn anbefalt ift. antall barn som varierer fra 98 til 104 avhengig av barnas alder. Vi har fått noe midler til 
investeringer/ vedlikehold av lekeplassen de siste årene. Vedlikeholdet må være kontinuerlig. Nå står opparbeiding av 
vollen m/ tilhørende sklie for tur. Det er ikke avsatt midler til dette. Noe problemer med drenering både på barnehagens 
uteareal. Det samler seg vann foran hovedinngangen på hovedhuset og utenfor barnehagen i Øvre Storgate der foreldre 
parkerer (korttidsparkering 15 min.) ved bringing og henting. Øvre Storgate er for tiden stengt for biltrafikk (fra sommer 
2019) og det er planer om sykkelvei. Vi er bekymret over at det evt. etableres sykkelvei der barn og foreldre skal gå ut av 
barnehagen. Vi ser på dette som en sikkerhetsrisiko. Strømsø barnehage har dette problemet allerede.  

Barnehagen leies kun ut en sjelden gang til arrangementer som ansatte har privat. De ansatte kjenner sikkerhetsrutiner for 
byggene.  

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Parktunet barnehage ligger i kommunedel 8, og her viser trendflyttingen at kommunedelen har tilstrekkelig /nok kapasitet helt 
frem til 2032. Barnehagen har per i dag noe ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet, men dette vil kunne påvirke 
pedagog- og bemanningsnorm og behov for økt bemanning.  
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Sørbyløkka barnehage

Antall barn under tre år* 45

Antall barn over tre år* 51

Totalt antall barn* 96

Godkjent leke- og oppholdsareal* 507

Ledig leke- og oppholdsareal 64,5

Totalt areal i bygget**
1144

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser
6 avdelinger /
7 grupper

Antall avdelinger/grupper tilpasses årlig i forhold til barnetallet. 

Antall grupperom
Antall grupperom er en del av barnehagens oppholdsrom. Vi har 
ingen egne rom som er merket grupperom hvis det menes at ett rom 
er forbeholdt forming, ett forbeholdt musikk o.l.

Areal for barn med spesielle behov Barn med spesielle behov har ingen egen avdeling, men i år har vi 
brukt ett rom spesifikt til ett barn med spesielle behov.

Personalarbeidsplasser
6

Personalgarderobe
Vi har garderobeskap spredt rundt i barnehagen. Ingen egen 
fullverdig garderobe i kjeller, men det kan vi få til ved behov.

Antall personaltoalett 4 Ett er et handikaptoalett

Antall barnetoalett 9
Toalettene er fordelt rundt i barnehagen. Dette innebærer at vi kan 
benytte avdelingene til ulike aldersgrupper.

Utearealer 1 Barnehagen har en stor lekeplass som er skjermet.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Mange

Sørbyløkka barnehage ligger sentralt til på Bragernes med kort 
avstand til både skog og mark. Vi har kort avstand til parken, 
biblioteket, elva, fotballplass på Hamborgstrøm og Bragernes torg 
med mer.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

1

I perioder samarbeider vi med Drammens Ballklubb om benyttelse 
av Øren flerbrukshall og skøytebanen. Børresen u.skole er nærmeste 
nabo, men vi samarbeider ikke med skolen om lån av gymsal. Vi har 
også gåavstand til skøytebanen på Bragernes torg.

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Ja, men vi må krysse veien via et fotgjengerfelt eller trafikklys. Vår 
beliggenhet er så sentral at vi kan gå til det meste.

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Sørbyløkka barnehage er et bygg med mange muligheter. Bygget består av 1. etasje og kjeller under en del av bygget. 
Avdelingene er i 1. etasje. I kjelleren er det kun lagringsplass og toalett for ansatte. Bygget er trygt i forhold til rømningsveier 
ved brann. Lekeplassen er flat, med kun en liten bakke som er laget med tanke på f.eks. aking om vinteren. Dreneringen er 
tilfredsstillende etter siste oppgradering av lekeplassen. Alle barnehagens rom brukes kontinuerlig, og rommene er utformet 
slik at de kan brukes til ulike aktiviteter. Det er ingen problemer med å bruke ett rom til forming, ett til musikk o.l. Bygget er i 
vinkel, slik at det også på sikt kan brukes til barnehage i en fløy og en annen virksomhet i den andre fløyen. En slik endring 
vil selvfølgelig kreve noen utbedringer som igjen vil utløse noen omkostninger. Det er lett tilgjengelighet til barnehagen da 
den ligger med direkte adkomst fra Heyerdahlsgt. Barnehagen har i perioder vært utleid til foresatte i forbindelse med 
bursdagsfeiring, og det har også vært leid ut til barnedåp. Vi ser ingen problemer med å leie ut barnehagen.

Virksomhetsleders totalvurdering av barnehagen
Sørbyløkka barnehage ligger i kommunedel 8, og her viser trendflyttingen at kommunedelen har tilstrekkelig kapasitet helt 
frem til 2032. Barnehagen har per i dag ledig leke/oppholdsareal og kan øke sin kapasitet, men dette vil kunne påvirke 
pedagog- og bemanningsnorm og behov for økt bemanning, samt behov for noen bygningsmessige utbedringer. 
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Nordbylunden barnehage

Antall barn under tre år* 15

Antall barn over tre år* 53

Totalt antall barn* 68

Godkjent leke- og oppholdsareal* 294

Ledig leke- og oppholdsareal 2,5

Totalt areal i bygget**
536

Tilstandsrapport på bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4

4 adskilte avdelinger med ett fellesrom i sentrum av 
barnehagen, som grenser til de tre “store” avdelingene. 
Vi har store skyvedører mellom storbarnsavdelingene og 
fellesområdet/fellesrommet (Himmelrommet). Dette er vi 
godt fornøyd med i forhold til organisering av dagene, lek 
på tvers av avdelingene, samt når det er ulike arrangement 
i barnehagen. Fellesrommet brukes mye av skolestarterne 
gjennom uka (klubb, lunsj med mer).
Storbarnsavdelingene har små og trange garderober, hvor 
økningen i antall barn og størrelsene på garderoben ikke står i 
samsvar med hverandre

Antall grupperom 0

Areal for barn med spesielle 
behov 0

Vi har ikke areal utover avdelingene og fellesrommet, for barn 
med spesielle behov.

Personalarbeidsplasser
2-3

Arbeidsplassene er på personalrommet som brukes til pauser 
x 3/dag, hviling for skolestarterne, trening med enkeltbarn 
og barn i små grupper, møter internt og med eksterne 
deltakere. Det er derfor ikke et egent sted for arbeidsplasser 
for personalet, da rommet er mye i bruk hver dag. Det er lite 
eller ingen alternativer for å kunne flytte noe av bruken av 
personalrommet til alternative rom.

Personalgarderobe 1

Ikke tilfredsstillende forhold. Liten garderobe, ikke tilstrekkelig 
med plass/skap til alle ansatte til tross for at vi har byttet ut til 
små skap (mulighet for å låse inn verdisaker). Kopimaskinen står 
i garderoben, med liten mulighet for å kunne flyttes til et annet 
sted/rom. I og med at det kun er en garderobe, er den felles 
for både damer og menn.
Vi er også avhengige av å oppbevare kopipapir og lignende i 
garderoben. Det er ikke vindu i personalgardeoben

Antall personaltoalett 2
Det ene toalettet er kombinert toalett/lager for tørkepapir, 
toalettpapir, hansker, såpe osv
Det er ikke vindu på noen av personaltoalettene

Antall barnetoalett 7
To stk toalett pr storbarns-avdeling, og ett toalett på 
småbarnsavdelingen. 6 toaletter er store (ikke tilpasset barn)

Utearealer
Nytt flott oppgradert uteområde. Adskilt uteområde hvor 
småbarnsavdelingen har eget område hvor det også er gode 
muligheter for å sove ute. Det er tak over soveplassene. 

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Ja

Avstand/beskaffenhet etc
Vi benytter lunden, fotballbaner og friarealer rundt barnehagen 
og Åskollen skole, samt at barnehagen har nær beliggenhet til 
Lillekollen og Nordbykollen som benyttes på turdager.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Ja Skolestarterne låner gymsalen på Åskollen skole 1 t/uke

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Ja

Fortau/avstand/trafikksikkert/
antall kryssinger av vei etc
Det er fortau og kort avstand til bussholdeplass. Vi må krysse 
veien en gang når vi ankommer Åskollen med buss. Når vi skal 
ta bussen fra Åskollen, slipper vi å krysse veien.
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Vurdering av dagens kapasitet og areal
Vi er generelt veldig trangbodde, med små og lite gunstige garderobeforhold både for barn og ansatte, det er mangel på 
lagringsplass samt mangel på grupperom og møterom (det er få muligheter til å skjerme arbeid med barn m/spesielle behov. 
Vi opplever at vi bruker hver kvadratcentimeter av barnehagen. 

Det er behov for gulvvarme på småbarnsavdelingen (eneste avdelingen uten varme i gulvet)

Lekeskur til uteleker på småbarnsområdet bør utbedres/skiftes da det er for lite og uhensiktsmessig innredet.

Det er behov for solskjerming på utelekeplassen.

Kontoret til styrer er lite og trangt, og er lite egnet for samtaler/møter med ansatte, foreldre og andre samarbeidspartnere.

Barnehagen benyttes ikke til utleie!

Virksomhetslederes totalvurdering av Nordbylunden barnehage
Nordbylunden barnehage ligger i kommunedel 9. Trendflyttingen viser at full kapasitet i kommunedelen vil være nådd i 
2023/ 2024. Kapasiteten i barnehagen er utnyttet fullt ut. Drammen kommune har kjøpt tilstøtende tomt, og det vil være 
mulig å utvide kapasiteten i denne barnehagen mot den tomta dersom behovet tilsier det. 
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Støa barnehage

Antall barn under tre år* 24

Antall barn over tre år* 48

Totalt antall barn* 72

Godkjent leke- og oppholdsareal* 485

Ledig leke- og oppholdsareal 156,2

Totalt areal i bygget**
890

Tilstandsrapport bygg** TG0

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer.
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4 Kan bygge på ved avd. 4 for å ha en 5. avdeling.

Antall grupperom 4 Møterom/bibliotek/abc-rom/fellesrom

Areal for barn med spesielle 
behov

Personalarbeidsplasser
6

Vi skal omdisponere rommet for å kunne oppbevare pedagogisk 
materiell

Personalgarderobe 1

Antall personaltoalett 3

Antall barnetoalett 9

Utearealer

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Tangen 
fjordpark

Ca 1km
Vi har tilgang til skogen, stranda og eplehagen som grenser til 
barnehagen- privat grunn til disposisjon.

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? Nei! 

Bussholdeplassene har ikke fotgjengerovergang. Fartsgrensen er 
60 km/t. Veien er oversiktlig, men dette medfører enda større fart 
på bilene. Mye tungtrafikk.

Det er ikke skille mellom vei og fortau= ingen skille mellom barn og 
motorkjøretøy.

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Objektiv beskrivelse av bygget og uteområdet(kupert/flatt/vannavrenning/drenering), og muligheter for å endre bruken av 
allerede brukt areal. Kan noen avdelinger flyttes/bruk av rom endres etc.

Brukes bhg til utleie? Er det knyttet noen utfordringer til dette?

Barnehagens uteområde er kuppert. Det er vannansamling ved klatrehus småbarna, ved lekeskur/platt og klatrehuset 
ved storebarna.  Barnehagen har et stort fellesrom mellom avdeling 1-2 og 5-6. Dette har de siste årene blitt brukt til 
førskolegruppe.

Barnehagen brukes ikke til utleie

Virksomhetsleders totalvurdering av Støa barnehage
Befolkningsframskrivningen viser at kommunedelen trenger hjelp fra andre kommunedeler for å gi alle barn i alderen 1- 5 år 
barnehageplass.

Støa barnehage er en nærmiljøbarnehage som favner boområdet i Nesbygda. De har ingen andre barnehager i nærheten 
som barna naturlig sokner til. Dersom man skal benytte seg av barnehager i andre kommunedeler, vil det naturlig være 
kommunedel 10 eller kommunedel 7 for de fleste av foreldrene.

Barnehagen står med en ledig kapasitet på 156,2 kvadratmeter. Detter arealer som ikke egner seg for å ta inn ekstra barn, 
fordi dette arealet ikke er knyttet til en avdeling. Et alternativ kan være å bygge på barnehagen for å øke kapasiteten.
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 Berger barnehage

 

Antall barn under tre år* 14,8

Antall barn over tre år* 30

Totalt antall barn* 47

Godkjent leke- og oppholdsareal* 306

Ledig leke- og oppholdsareal

107,9 noe mindre 
da vi har økt antall 
plasser siden 
desember

Totalt areal i bygget**
Barnehagen drives i 
tidligere Berger skole 
og det er mye ledig 
areal i bygget

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 3

En stor avd
En småbarn
En blandet 2-3, målet på sikt er en 1 års avd, en 2 års avdeling og 
en stor. God søkermasse i år (2020).

Antall grupperom 1

Vi har noen små rom med dør som er tilknyttet avd som vi ønsker 
å utvikle for å ha en bedre funksjon. Det samme gjelder rom som 
brukes som lager. Totalt på huset finnes mange rom, vann og avløp 
holder til i deler av kjeller og 2 etg. Barnehagen disponerer pr i dag 
ikke alle rom i 1. etg. Så det finnes flere rom

Areal for barn med spesielle 
behov

Ingen egne 
områder pr 
idag

Personalarbeidsplasser
4

Det finnes flere i vår etasje men pr i dag disponerer ikke barnehagen 
disse rommene, de står tomme.

Personalgarderobe 1 Bør oppgraderes på sikt, lite låsbare skap og liten plass.

Antall personaltoalett 3

Antall barnetoalett 6

Utearealer 1 Vi har også tilgang til ballbinge utenfor barnehagen

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

Skogsområder 
i umiddelbar 
nærhet.

Avstand/beskaffenhet etc

Tilgang til idrettshall/gymsal el.l. 
i gangavstand som barnehagen 
benytter

1 Vi har gymsal i bygget

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport?

Vi mangler gangfelt ved barnehagen, dette skal meldes til statens 
vegvesen. Det bør også vurderes ytterligere sikkerhet mot snuplass. 
Vann/avløp kjører tjenestebiler rett utenfor barnehagens port flere 
ganger daglig. 

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Barnehagen holder til i 1 etg i gamle Berger skole/sfo. Det er flat uteplass for barna, når snøen skal smelte om våren, blir 
det masse vann på uteplassen (ved søppelkurven). Vannet renner ikke noen vei og dette fryser og smelter og resulterer i 
superglatt og/eller for dypt vann for de minste. 

Manglende utebelysning på uteplassen hemmer vårt utetilbud under årets mørketider. Det er også skummelt i forhold til 
trafikksikkerheten ved snuplass buss og der barna går til barnehagen.

Låsesystemet på bygget er ikke ideelt, “hvemsomhelst” i bygget har mulighet å komme inn i barnehagens lokaler.

Støtunderlaget på uteplassen sprekker opp, dette skal visstnok leverandør reparere sommer 2020.

Veggene på arbeidsrommet til personalet som bør gå helt opp i taket (“hvemsomhelst” på vognrommet kan høre hva som blir 
sagt på arb. rommet).

Behov for lydtett dør til møterom/pers. rom

Vinduene på den eldste delen av bygget, hvor åpnemuligheten er fjernet er dårlige, det ene vinduet fungerer som 
rømningsvei men oppleves som vanskelig å åpne/lukke, meldt inn flere ganger.

Dørene er tunge

Behov for solskjerming utvendig på store deler av bygget, behov for solseil/solskjerming for barna ute (dette er meldt inn ved 
flere anledninger) 
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Utenfor kjøkkenet har det kommet en sprekk i gulvet som er meldt inn flere ganger. 

Veggene inne har behov for en oppgradering/maling, bærer preg av å være slitt.

 Vi har tilgang til stor ballbinge og annet areal som kunne blitt brukt på en annen måte ved behov. 

Vann og avløp har nå flyttet inn og benytter deler av kjeller og hele 2 etasje. Deler av 1 etasje står tomt og kunne blitt brukt 
på en annen måte.

Kommentarer fra SU:

- hadde det gått an at noe av det tomme arealet nede blir brukt til å bedre kontormuligheten for all plantid som skal 
gjennomføres, for pedagoger og ansatte som har plantid/forberedelsestid (Vet ikke hvordan dere gjennomfører dette per i 
dag)

- er det mulig å kunne utvikle et sanserom/teater/musikkrom i noe av arealet i 1 etasjen? Som kan utvikles over tid? Eventuelt 
et eget formingsrom? 

- jeg har tenkt en del når jeg leverer og henter at sikringen ut av bygningen kunne vært noe bedre. Når.de store barna 
går ut av avdelingen for å gå på do etc så er veien helt ut av bygget egentlig helt åpen. Og det er mange som klarer å få 
opp døra ut selv. Ofte når jeg henter er porten helt oppe (har informert pedagogisk leder om dette tidligere) og da er det 
skummelt at barna kan komme seg helt ut av bygget! Kunne man tenkt annerledes her for å bedre sikkerheten?

Vi leier ut gymsal og musikkrom i kjeller, det er svært få utfordringer knyttet til dette.

Virksomhetsleders totalvurdering av Berger barnehage
Berger barnehage ligger i kommunedel 10. Trendflyttingen i denne kommunedelen viser at man vil nå full kapasitet i 2032. 
Barnehagen ligger i et nedlagt skolebygg, og har romslig med plass. Dersom det skal vurderes utvidelse av kapasitet i 
kommunedelen vil man kunne se på utvidelse av kapasitet i dette bygget. 

Men man må også se på hva det foreslås i skolebehovsanalysen, der det er sett på et alternativ om å flytte deler av Svelvik 
ungdomsskole inn i bygget.
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Ebbestad barnehage

Antall barn under tre år* 36

Antall barn over tre år* 38

Totalt antall barn* 74

Godkjent leke- og oppholdsareal* 469

Ledig leke- og oppholdsareal 118,8

Totalt areal i bygget**
741

Tilstandsrapport bygg** TG1

*Tallene er hentet fra BASIL 15.12.19 
**Tallene er hentet fra Drammen eiendom

Opplysningene er gitt av styrer
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Antall Kommentarer

Antall avdelinger/baser 4 avdelinger

Barnehagen vår ble bygd ut og åpnet 15.08.2008, fra 3 til 5 
avdelinger. Tidligere Svelvik kommune bygde da ut etter «Ski-modellen» 
dvs. større barnegrupper enn hva bemanningsnormen tilsier i dag. Vi 
har i to runder prøvd å drive 5 avdelinger med utvidede barnegrupper, 
men har gått tilbake begge gangene med erfaring av, at bygget ikke er 
bygd for å romme så mange barn, selv om arealet tilsier det. Se også 
vurdering av dagens kapasitet og areal nedenfor.

Antall grupperom På papiret 3 Et av rommene er det eneste møterommet personalet disponerer. 

Areal for barn med 
spesielle behov

Ikke spesifikt Ved behov brukes det ene grupperommet

Personalarbeidsplasser 8 arbeidsplasser til 
pedagoggruppa

Resten av personalet bruker det ene møterommet hvor det står en pc.

Personalgarderobe 1
Personalet bruker også deler av barnas garderobe og et lager. 
Personalgarderoben slik den er i dag, har ikke plass til alle ansatte. 

Antall personaltoalett 3 Et av toalettene er ute av drift (tiltak fra Eiendom)

Antall barnetoalett 8

Utearealer 2
Vi har delt utearealet vårt i to, et til de minste barna og et til de større 
barna.

Tilliggende friarealer som 
barnehagen benytter

2

Avstand/beskaffenhet etc
Vi benytter oss av «ball-bingen» og lekearealet nærmiljøutvalget 
opprettet ved tidligere Ebbestad skole i 2019. Kort avstand fra 
barnehagen.
Skogsområdet rundt barnehagen

Tilgang til idrettshall/
gymsal el.l. i gangavstand 
som barnehagen benytter

1 Ebbestad hallen

Er det trafikksikker tilgang til 
kollektivtransport? 2 

Til busstopp fra barnehagen må vi krysse parkeringsplass og bilvei med 
tilknyttende gangfelt. Fra busstopp til barnehagen kan vi gå utenom vei 
langs tidligere Ebbestad skole. 
Gangfeltene har behov for og males opp. 

Vurdering av dagens kapasitet og areal
Ebbestad barnehage ble bygd ut i 2007/2008 fra 3 til 5 avdelinger. 

Det er i dag arealer som er godkjent til leke- og oppholdsareal, som i praksis ikke egner seg til dette, bl.a. gangen fra felles 
garderobe til de store avdelingene, gangparti mellom avd. Selja og felles kjøkken og gangparti mellom avd. Selja og avd. 
Bjørka. Plantegningen over barnehagens lekeareal viser kun 320 kvm av godkjent lekeareal på til sammen 469kvm, dvs. 
150kvm som ikke er definert inn i plantegningen. Dette må klargjøres nærmere med barnehagemyndighet.

Siden 2008 har barnehagen driftet med 5 avdelinger i to omganger. Begge gangene har tilbakemeldingene vært, at 
byggets utforming ikke egner seg for en så stor drift/antall barn. Se medvirkningsreferat datert 25.3.20 og eget skriv fra 
plasstillitsvalgte i Fagforbundet (vedlegg). 

Barnehagen er bygd med kun to garderober for 5 avdelinger. En av garderobene skal opprinnelig gi plass til 72 barn over 3 
år, og den andre garderoben skulle opprinnelig gi plass til 28 barn under 3 år. Dette var praktisk umulig for spesielt den ene 
garderoben tiltenkt småbarn. Miljørettet Helsevern har vært inne og tatt støymålinger, som igjen gjorde at vi måtte gjøre noen 
endringer. Et lite vindfang er derfor brukt til garderobe. Ingen av garderobene er delt inn i fin og grov garderobe ift. hygiene 
og renhold. 

En av småbarnsavdelingene (avd. Selja) ble ombygd fra å være tidligere personalrom, pauserom og voksen garderobe. 
Resultatet er, at avdelingen har deler av gulvet uten varme. Avdelingen har ikke egen vask på avdeling, slik de andre 
avdelingene har. Dette utgjør en økt smitterisiko. Det er også vanskeligheter med luftemuligheter på denne avdelingen pga. 
få vinduer som kan åpnes.
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Barnehagen har et lufteanlegg, som oppleves med for lite kapasitet. Det er mange tilbakemeldinger fra ansatte om dårlig luft.

Barnehagen har jevnlig problemer med toalettanlegget etter utbyggingen i 2008. Det gjelder spesielt rørsystemet fra 
personaldelen. Her er det funnet feil i sammenføyning på rør, som gjør at vi ofte har tette toaletter og septikkbil er hyppig og 
tømmer. Et av tiltakene fra tidligere Svelvik kommune v/tekniske tjenester er å stenge det en toalettet i personaldelen.

Ebbestad barnehage har et kupert uteareal med mange nye utelekeapparater og fallunderlag. En del av utelekeplassen 
var i sin tid «stor-skogen», som er blitt hogd bort av sikkerhetsmessige årsaker sommeren 2019. Det er prøvd å drenere, men 
det må gjøres en gang til og mer grundig. Ved regn samler det seg opp mye vann, og utgjøre en sikkerhetsfare for barna. 
Dette er blitt tatt opp med tidligere Svelvik kommune v/tekniske tjenester. Det er også planer fra tidligere Svelvik kommune v/
tekniske tjenester, at store grantrær på deler av utelekeplassen i «lille-skogen» må også fjernes av sikkerhetsmessige årsaker, 
men dette er enda ikke gjort.

På småbarnas utelekeplass er det enkelte steder det samler seg mye vann ved nedbør og utgjør en sikkerhetsrisiko. Dette må 
utbedres. Det er lett tilgang opp på taket til barnehagen via lekeskuret, noe som må utbedres også dette ift. sikkerhetsrisiko.

Som styrer ber jeg om å ikke øke avdelingskapasiteten til 5 avdelinger igjen, slik arealgodkjenningen for bygget tilsier. Selv 
om vi har mye areal på papiret, samsvarer dette ikke med bygget i praksis. Bygget har en slik utforming, at vi ikke kan bruke 
alt av areal som er godkjent ift. leke- og oppholdsareal, eks. jf. brannforskrift. Jeg ber også om å få endret delingstallene 
tilsvarende det bemanningsnormen tilsier, slik at gruppestørrelsene ikke følger arealkapasiteten til bygget (slik det ble gjort i 
2009 ut fra den såkalte «Ski-modellen»). 

Ebbestad barnehage brukes ikke til utleie.

Virksomhetsleders kommentar:
Ebbestad barnehageligger i kommunedel 10. Trendflyttingen viser at man vil ha ledig kapasitet i barnehagene frem til 2032. 
Barnehagen fremstår med mye ledig kapasitet på papiret (118,8). Dette er kvadratmeter som, i praksis, ikke er egnet til å 
drive barnehage i, da dette er gangarealer og garderobearealer. Gangarealene er også rømningsveier, og kan derfor ikke 
fylles med noen ting. Derfor vil det være uhensiktsmessig å øke kapasiteten slik bygget fremstår i dag. Barnehagen har 150 
kvadratmeter som ikke er definert inn i plantegningen og muligens kan godkjennes til barnehageformål.

Tillitsvalgte og vernetjenesten i barnehagen er skeptiske til en utvidelse av antallet barn og maksimering av kapasitet. 
Skepsisen er begrunnet i lokale forhold og erfaringer fra tidligere organisering av barnegrupper i lokalene.
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