
Kunnskapsgrunnlag 
Kapasitet i barnehager for 2020 - 2032



Bakgrunn og prosess

• Økonomiplanen for 2020 – 2023
• Rådmannen har behov for å kartlegge langsiktige investeringsbehov

• Startet arbeidet med å kartlegge tilgjengelige areal og kapasitet i alle kommunale barnehager

• Kunnskapsgrunnlaget - et tverrfaglig arbeid
• Styringsgruppe og arbeidsgruppe
• Medvirkende: 

• Kommunalsjef for barnehage, Drammen Eiendom, Virksomhet Arealplan, Oppfølging og analyse, 
Forvaltningskontor for barnehage og Plan og strategi

• Hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og Fagforbundet, og Hovedverneombud.
• Virksomhetsledere i barnehagene, lokale tillitsvalgte og verneombud, avdelingsledere og 

foreldreutvalgene.



Barnehager som nevnes i økonomiplanen 
2020 - 2023

• Bygge/rehabilitere Langløkka barnehage?
• Barnehagen trenger utbedringer byggeteknisk og utvidelse av areal for å fylle krav fra 

arbeidstilsynet. Bygget er gitt tilstandsgrad TG2, utilfredsstillende, fra Drammen 
Eiendom.

• Nye Fjellhagen barnehage, innflytting høsten 2020
• Barnehagen flytter høsten 2020 inn i tidligere Fjell bydelshus, som er ombygd til 

barnehagebruk. Kapasiteten opprettholdes.



Forutsetninger 

Arealberegningen følger statens 
anbefalinger.

Arealberegningen tar utgangspunkt i 
hva som er godkjent i dag.

89% dekningsgrad er lagt til grunn.

54% av plassene er i private barnehager



Tilstand barnehagebygg

• TG0- meget god tilstand

• TG1- tilfredsstillende

• TG2 -utilfredsstillende

• TG3 –dårlig

• TG2 Langløkka og Fjellhagen



Befolkningsframskriving 2020-2032

• Vekst i barnetallet fra
2020 til 2025 før det 
flater ut.

• Maksimal kapasitet
treffer i 2022 med 
100% dekning

• Maksismal kapasitet
treffer i 2024 med 89% 
dekning



Trendflytting 1-5 år 2020-2032

• Treffpuktene er likt
befolkningsframskrivningen.

• 2022 med 100% dekning.

• 2024 med 89% dekning.



Handlingsalternativer

1.  Prioritert rekkefølge for boligutbygging

• Kommunen kan vurdere å fastsette en prioritert rekkefølge for fremtidig boligutbygging. 
Det 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  folketallsvekst.

2. Benytte og regulere eksisterende kapasitet 

• Effektivisere driften av arealer som allerede er godkjent til barnehageplasser. Legge ned 
avdelinger/hele barnehager eller 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.



Handlingsalternativer fortsetter
3.Bygge nye barnehager.

• Barnehager med dårlig tilstand på bygg, kostnader ved nybygg fremfor å utbedre eller 
iverksette omfattende vedlikehold av eksisterende bygg. 

• 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.

• Nye barnehageplasser knyttet til det nye sykehuset og helseparken?

4. Overtakelse av private barnehager. 

• Oppkjøp av private barnehager når eier ønsker å gi seg .Kommunens policy for overtakelse av 
private barnehager og ønsket fordeling mellom kommunale og private barnehager fastsettes.

5. Utbygging ved hjelp av private aktører.



Kapasitet og behov for mer kapasitet

• Det er i dag om lag 1000 ledige plasser i de godkjente barnehagene, ca 450 av 
plassene er i kommunale barnehager. 

• 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.



Kapasitet  er allerede benyttet eller 
benyttes fullt ut i løpet av 2021-23

• Kommunedel
• 1. Mjøndalen, Åsen, Steinberg

• 2. Krokstadelva, Stenseth

• 6. Danvik, Austad, Fjell

• Løses i dag ved at innbyggere i disse 
kommunedelene benytter plasser i 
tilgrensende kommunedeler. 



Løsninger for kommunedel 1, 2 og 6

Kommunedel 1, Mjøndalen, 
Åsen, Steinberg

• Fortsette å benytte kapasitet i 
tilstøtende kommunedeler

• Benytte allerede godkjent kapasitet fullt 
ut

• Bygge ut Åsen barnehage med utvidet 
kapasitet

• Oppfordre private å utvide sin kapasitet

Kommunedel 2, Krokstadelva, Stenseth

• Bygge ny Langløkka barnehage med utvidet 
kapasitet

• Invitere private til å utvide/etablere barnehage

Kommunedel 6, Danvik, Austad, Fjell

• Benytte allerede godkjent kapasitet fullt ut.

• Utvide antallet plasser i kommunedel 7 
Strømsø, og benytte disse.

• Invitere private til å etablere barnehageplasser



Kapasitet benyttet fra 2023-24
Kommunedel

3. Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden

7. Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst,     
Brandengen

9. Tangen, Åskollen, Nesbygda

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

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

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



Løsninger for kommunedel 3, 7 og 9

Kommunedel 3, Solbergmoen, 
Solbergelva, Åssiden

• Fortsette å benytte kapasitet i tilstøtende 
kommunedel

• Benytte godkjent kapasitet fullt ut

• Vurdere behovet for etablering av barnehage i 
forbindelse med boligutbygging.

• Invitere private til å utvide/etablere nye plasser

Kommunedel 7 Strømsø nedre, Grønland, 
Marienlyst, Brandenga

• Benytte godkjent kapasitet fullt ut

• Bygge ny Marienlyst barnehage

• Vurdere andre kommunale bygg til barnehage

• Invitere private til å utvide/etablere nye plasser

Kommunedel 9. Tangen, Åskollen, Nesbygda

• Benytte godkjent kapasitet fullt ut

• Benytte kapasitet i tilstøtende kommunedeler

• Vurdere behovet for utvidelse av eksisterende barnehager

• Invitere private til å utvide/etablere nye plasser



Kapasitetsutfordringer 2025-27

• Fram til 2025-27 vil kapasiteten i 
kommunedel 4, Rødskog, Gulskogen 
være tilstrekkelig.

• Løsningsforslag etter 2025:
• Benytte dagens kapasitet fullt ut

• Benytte kapasitet i tilstøtende 
kommunedel

• Etablere ny barnehage i forbindelse 
med boligutbygging

• Invitere private til å utvide/etablere 
nye plasser



Ledig kapasitet på lang sikt- frem til 2032

• Følgende kommunedeler fremstår med ledig kapasitet 
frem til 2032

• Kommunedel 5 Konnerud, Skoger,

• Kommunedel 8 Bragernes, Øren

• Kommunedel 10 Svelvik, Berger, Ebbestad

Kommunedelene har kapasitet til å ta imot barn fra andre 
kommunedeler gjennom hele perioden.

OBS:

Vurdere behovet for barnehage knytte til det nye 
sykehuset/helseparken i kommunedel 8 Bragernes,Øren.



Behovsanalysen viser følgende områder 
med utfordringer

• Kommunedel 1, Mjøndalen, Åsen, 
Steinberg 

• Kommunedel 2, Krokstadelva, 
Stenseth

• Kommunedel 6, Danvik, Austad, Fjell

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

• Kommunedel 8, Bragernes, Øren 
med nytt sykehus/helsepark


