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3.2.1 
Forstudie Ny Rundevoll barnehage  

Beskrivelse av valgte løsninger 
 
Generelt 
Eksisterende barnehage (2 avdelinger) skal rives og erstattes med ny barnehage med 6 
avdelinger. Ny barnehage skal ha 6 avdelinger; 3 småbarnsavdelinger og 3 avdelinger 
for større barn.  
 
Veiledende norm for størrelse på lekeareal for barna er gitt av Utdanningsdirektoratet, 
mens krav til de ansattes arbeidsmiljøforhold reguleres av arbeidsmiljøloven. I tillegg gir 
plan- og bygningsloven med forskrift krav til universell utforming av barnehagen.  
 
Arealkrav til lekeareal er 5,3 m2 for små barn (0-3 år) og 4,0 m2 for store barn (3-5år).  
Det legges opp til 14 barn i småbarnsavdelinger, 24 barn i avdelinger for store barn.  
Tilsammen blir dette 114 barn (42 + 72). Antall ansatte: 4 voksne/avdeling + styrer + ass. 
styrer, tilsammen 26. 
 
Viktige perspektiv i planlegging av barnehagen (fra Time kommune) 

- Barn 
- Personale 
- Foreldre 
- Nærmiljø 

Barnehagen vil være flerkulturell/flerspråklig. Det er satt av areal som kan brukes i 
forhold til kontakt med foresatte for denne gruppen. 

Tomteforhold 
Eksisterende barnehage inneholder 2 avdelinger og er plassert i østre del av 
eiendommen, med adkomst fra Nonsfjellveien i nord. Det er opparbeidet innegjerdet 
lekeareal på sørsiden av barnehagen. Resten av tomta mot vest og sør er naturtomt, 
med stigende terreng mot vest.  
 
Eksisterende bygning er forutsatt revet og nybygget er plassert i nordre del av tomta av 
hensyn til solforhold på utearealer. Barnehagen er plassert ca. 10 m fra eiendomsgrense 
mot nord. Plasseringen gir adkomst til turområde vest for barnehagen på nordsiden av 
bygget. På grunn av høydeforskjell på tomt/terrengtilpasning er det valgt å legge 
avdelinger både i to etasjer. Småbarnsavdelingene er plassert i 1. etasje, sammen med 
én avdeling for store barn. To avdelinger for store barn er plassert i 2. etasje, sammen 
med personalavdeling.  
 
Parkering og adkomst 
Dagens adkomst og parkeringsplass er trang. Ut fra økt størrelse på barnehagen vil 
behovet for plass for avsetting/henting øke betydelig, samtidig med at behovet for 
parkerings-plasser til ansatte øker. Det er vist forslag til løsning med i alt 37 parkerings-
plasser i tillegg til sykkelparkering. I tilknytning til parkeringsplassen er det renovasjons-
løsning med to nedgravde containere. Det er tilrettelagt for varelevering via nordre del av 
parkeringsplass. 
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Reguleringsmessige forhold 
Gjeldende reguleringsplan for området er «Reguleringsplan for Rundevoll gård mm.» 
med tilhørende bestemmelser stadfestet 08.01.1974. Det er avholdt møte 11.02.19 med 
kommunen for å avklare hva som må til av endringer i forhold til reguleringsplan for å 
kunne realisere prosjektet. Utbyggingen krever at det foretas en mindre endring av 
eksisterende reguleringsplan knyttet til vendehammer. Endringen kan gjennomføres med 
et begrenset nabovarsel til berørte parter. 
 
Trafikkmessige forhold 
Eksisterende barnehage har avkjørsel fra Nonfjellveien. Avkjørselen må utvides i 
bredden slik at to biler kan passere. Det er nylig utarbeidet gatebruksplan for 
Nonsfjellveien (februar 2019).  Det er avklart med kommunal veimyndighet at utbygging 
av barnehagen ikke gir endrede krav for tilførselsvei til barnehagen.  
 
Utomhusplan 
Utearealene er utformet slik at de legger til rette for allsidig fysisk aktivitet, lek med fart 
og spenning, arealer som inspirerer til rollelek og områder for rolig lek og opphold. 
Uteområdet er delt i 2 nivå, hvor de minste barna gis et avgrenset område på nedre nivå 
og hvor de større barna i hovedsak holder til på øvre nivå. Øvre og nedre nivå bindes 
sammen av en slyngesti og et amfi. Amfiet vil kunne fungere som en felles 
samlingsarena for hele barnehagen. Slyngestien kan etableres med stigning på ca. 1:15. 
I planen er vist et hvilerepos med benker midtveis, men det er mulighet for å legge inn 
flere hvilerepos langs strekningen.  
 
Innenfor de ulike lekeområdene er det lagt opp til flere mindre lekefelt med ulike 
aktiviteter. Lekeområdene foreslås etablert med helstøpt gummidekke i ulike farger og 
høyder. Huskestativ og andre lekeapparater med tvungen bevegelse, plasseres slik at en 
unngår gjennomløpning i bevegelsessonen. Felt for sandlek plasseres i god avstand fra 
inngangspartiene, med god tilgjengelighet fra kjøreport for etterfylling av sand og 
vedlikehold. Mellom de ulike lekefeltene tilrettelegges det for sykkelbaner. Oppe på 
haugen er det muligheter for å etablere en hinderløype med ulike apparater skånsomt 
plassert mellom naturlig vegetasjon og terreng. Topografien på tomten gir muligheter for 
at det kan etableres en akebakke i sør. Terrenget i bakken bør danderes mot sør og øst 
slik at akende ikke raser rett i gjerdet. Innenfor de ulike lekeområdene kan det som en 
del av overvannshåndteringen etableres mindre dumper i terrenget som fylles med vann 
ved regnvær. Eksisterende vegetasjon oppe på haugen og i randsonene beholdes i 
størst mulig grad. Ved valg av ny vegetasjon skal det legges vekt på rask etablering, lavt 
skjøtselsbehov og robuste planter. Gode klatretrær gir stor lekeverdi.  
 
Se for øvrig vedlegg 3.2.4, 3.2.7 og 3.2.11 for utomhusplan og illustrasjoner av lekeutstyr 
og løsninger.  
 
Organisering 
Det er lagt opp til fire avdelinger i 1. etasje og to i 2. etasje Småbarnsavdelingene er 
plassert i 1. etasje, sammen med én avdeling for store barn. To avdelinger for store barn 
er plassert i 2. etasje, sammen med personalavdeling. Det er krav til heis (løfteplattform). 
Avdelingene har felles inngang, garderober, toaletter og stellerom for to og to avdelinger.  
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Hver av avdelingene i 1. etasje inneholder et rom for lek og opphold, i tillegg til et 
grupperom og lager. Mot nord er det et felles leke- og oppholdsareal for avdelingene, i 
tilknytning til kjøkken. Det er i tillegg satt av areal for vannlek med adkomst fra felles-
arealet. Soveplass for småbarnsavdelinger er løst i en felles vogngarasje/«sovesal», 
sentralt plassert i forhold til småbarnsavdelingene.  
 
I 2. etasje inneholder avdelingene et rom for lek og opphold og to grupperom. 
Avdelingene er plassert på hver side av et felles oppholdsareal med kjøkken, i tillegg er 
det planlagt fellesareal i utvidet del av gang. Det er lagt inn overlys i gangareal og areal 
for felles opphold. 
 
Det er planlagt egne lagerrom til hver avdeling i 1. etasje, mens de to avdelingene i 2. 
etasje har felles lager. 
 
Det er vinduer inn til (tilnærmet) alle rom, alternativt glass i dør av hensyn til åpenhet/ 
sikkerhet.  
 
Personalavdeling er planlagt i 2. etasje. Avdelingen inneholder kontor for styrer og ass. 
styrer, samt arbeidsrom for ansatte fordelt på to rom med plass til 4 ansatte på hvert rom 
(6 m2/ansatt). Spise- og møterom er skilt med en foldevegg, og kan brukes som ett rom 
ved behov. I tillegg inneholder avdelingen garderober, toaletter, dusj og lager/kopirom. 
 
Teknisk rom er planlagt i 2.etasje. Renholdsentral er plassert i 1. etasje, mens det er satt 
av plass til bøttekott i 2. etasje. 
 
Barnehagen er planlagt med flatt tak, med innvendig taknedløp. Fasadematerialer er i 
hovedsak stående trekledning, mens det er planlagt platekledning ved inngangspartier. 
 
Arealer 
Det er utarbeidet romprogram for barnehagen, se vedlegg 3.2.5. Samlet bruksareal for 
barnehagen er 1337 m2, mens samlet bruttoareal (BTA) er 1420 m2, begge arealer 
ekskl. utvendige boder.   
 
Kalkyle 
Det er utarbeidet kalkyle for utbyggingen basert på NS3453:2016, se vedlegg 3.2.8.  
Samlet kostnadsramme for utbyggingen inkl. prisregulering er ca. kr 60,9 millioner. 
 
Prosess 
Det er gjennomført i alt fire arbeidsmøter med prosjektleder, arkitekt, fagleder 
barnehage, styrer i barnehagen, tillitsvalgt, verneombud og representant for teknisk drift. 
Arbeidsgruppa har i tillegg gjennomført befaring på Vestly barnehage i Time kommune 
og Kleivane barnehage i Sandnes kommune. 
 
 
 
 


