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1. Bakgrunn 
Visjonen for barnehagefeltet i Bergen er "et mangfoldig 
barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn".  De siste 4 
årene er det etablert en rekke barnehageplasser, og mindre 
ombyggingstiltak i kommunale barnehager.  
Barnetallsutviklingen presenteres kort. Til slutt omtales 
sentrale og lokale rammebetingelser. 

 

1.1.  Om planen og planarbeidet 

Tidshorisonten for Plan for barnehageutbygging er 2012-2024. Planen rulleres hvert 4 år.  

Plan for barnehageutbygging 2012-2024 inngår som en viktig del av plangrunnlaget for 
Bergen kommunes virksomhet. Planen utarbeides med utgangspunkt i de samme 
grunnlagsdata som kommuneplanens arealdel og skolebruksplanen og er derfor oppdatert bl.a. 
når det gjelder boligbygging, befolkningsutvikling og infrastruktur.  
 
Arbeidet med full barnehagedekning har hatt høyeste prioritet i Bergen kommune gjennom 
flere år. Bystyret vedtok ”Tiltaksplan for full barnehagedekning – 1,2,3 – alle får bli med!” 
20.11.06 (sak 272-06) for realisering av tilstrekkelig barnehageplasser i Bergen. Denne ble 
rullert i 2008 (B-sak 403/08 Rullering av tiltaksplan for full barnehagedekning-1,2,3 - alle får 
bli med), og i 2009 (B-sak 411/09 Statusmelding med oversikt over antall barnehageplasser, 
barnehagebehov, realiserte tiltak og planlagte tiltak 2010). 
 
Visjonen for barnehagefeltet i Bergen er "et mangfoldig barnehagetilbud av høy kvalitet for 
alle barn". 

1.1.1. Mål for planen 
Plan for barnehageutbygging skal bidra til å: 

 sikre et mangfoldig barnehagetilbud 
 sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser på bydelsnivå 
 sikre et godt barnehagetilbud 
 sikre gode arbeidsforhold for de ansatte 
 sikre en helhetlig gjennomgang av de kommunale barnehagene og oppdatering av 

status   
 legge til rette for barnehagebygg der det er et samspill mellom pedagogiske 

målsettinger og bygningsmessig utforming  



1.1.2. Prosess og deltakere   
Arbeidet med barnehageutbyggingsplanen har vært ledet av en prosjektgruppe som har hatt 
følgende medlemmer: 

 Merete Rosvold Bogen, seksjonsleder strategi og utredning, byrådsavdeling for 
barnehage og skole  

 Mette Karlsen, planlegger, byrådsavdeling for barnehage og skole 
 Laila Samset, planlegger, byrådsavdeling for barnehage og skole  
 Wenche Larsen, planlegger, byrådsavdeling for barnehage og skole  
 Asgeir Kilhus, planlegger, byrådsavdeling for barnehage og skole 
 Linn Kristin Jokerud, økonom, byrådsavdeling for barnehage og skole  
 Margun Morken/Gunnbjørg Aase, rådgiver, byrådsavdeling for barnehage og skole 

 
Bergen kommunale bygg har vært involvert når det gjelder barnehagenes byggtilstand og 
vedlikeholdsbehov.  

I tillegg til selve plandokumentet er det utarbeidet barnehagebeskrivelser for de kommunale 
barnehagene som bl.a. viser nøkkeltall, leke- og oppholdsareal og behov for bygningsmessige 
utbedringer. I forbindelse med utarbeidelsen av barnehagebeskrivelsene er det gjennomført 
befaring av de kommunale barnehagene i Bergen. Beskrivelsene gir muligheter for løpende 
oppdatering av informasjon om den enkelte kommunale barnehage. Dette vil være et nyttig 
planverktøy i årene framover bl.a. som innspill til prioritering av tiltak i 
investeringsbudsjettet. Barnehagebeskrivelsen for den enkelte barnehage finnes i vedlegg 1. 

Det har vært avholdt møter med de største private barnehageeierne, hovedverneombud samt  
øvrige byrådsavdelinger i Bergen kommune. I tillegg har en gjennomført drøftingsmøte med 
arbeidstakerorganisasjonene.  

1.2.  Hva er oppnådd så langt? 

1.2.1. Utviklingen av barnehagetilbudet 
Det har vært en betydelig vekst i barnehagetilbudet den siste tiårsperioden. Ved utgangen av 
år 2000 var det rundt 9100 barn med barnehageplass i Bergen kommune. Tilsvarende tall ved  
årsskiftet 2010/2011 var på totalt 14514 barn. Antall barnehageplasser i Bergen har altså økt 
med 5414 plasser på 10 år.  
 
Bergen kommune oppfylte lovfestet rett til barnehageplass i 2009. Lovfestet rett betyr at barn 
som søkte plass innen fristen for hovedopptaket har rett på barnehageplass innen august 
samme år, under forutsetning av at barnet er fylt 1 år.  
 
Den reelle utbyggingen i perioden har uansett vært større, for å kompensere for omlegging til 
småbarnsplasser og nedgang i bruk av deltidsplasser i eksisterende barnehager. Det er også 
opprettet plasser for å erstatte barnehager som er blitt avviklet i perioden. Utbyggingen har i 
tillegg kompensert for økningen i antall bosatte barn, og økt etterspørsel etter barnehageplass 
fra småbarnsfamiliene. 
 



PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024 | SIDE 11 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall barnehageplasser i Bergen kommune (hhv små- 
og storbarnsplasser) i perioden 2007-2010. 
 

TABELL 1 I Barn med barnehageplass i perioden 2007-2010 

Barn med barnehageplass 2007 2008 2009 2010

1-2 år 3 197 4 033 4 860 5 280

3-5 år 7 917 8 343 8 726 9 152

1-5 år 11 114 12 376 13 586 14 432

 
Med begrepet ”barnehagedekning” menes antall barn i barnehage i Bergen i prosent av totalt 
antall barn i samme aldersgruppe. Barnehagedekning angir omfanget av tilbudet, men sier 
ikke noe om hva som utgjør full behovsdekning. Etterspørselen etter barnehageplass vil først 
og fremst være avhengig av pris, tilgjengelighet og kvalitet på tilbudet. 
 
Barnehagedekningen i Bergen ved årsskiftet 2010/2011 var på 88 %. For aldersgruppen 1-2 år 
var dekningsgraden på 77 % og for 3-5 år på 96 %.   

1.2.2. Nye barnehager/utvidelser 
De fire siste årene er det gjennomført en rekke tiltak. Tabellen under viser hva som er gjort av 
utbygging, ombygging/utvidelser for å realisere flere barnehageplasser de siste årene. 

TABELL 2 | Nye barnehager/utvidelser i perioden 2007-2010 

Kommunale tiltak Private tiltak 

2007 

Klosteret barnehage – utvidelse  
Storetveit barnehage (midlertidig barnehage) 
Olsvik barnehage (midlertidig barnehage) 
Ytrebygda barnehage (midlertidig barnehage) 
Kristianborg barnehage (midlertidig barnehage) 
Montana barnehage (midlertidig barnehage) 
Årstad brannstasjon barnehage (midlertidig 
barnehage) 
Nygårdsparken barnehage (midlertidig 
barnehage) 

Solsikken barnehage 
Edits familiebarnehage 
Såta familiebarnehage 
Skjold menighets barnehage 
Fagerbakken familiebarnehage 

  2008 

Radiostasjonen barnehage (utvidelse av 
Granebo) 
Øyjorden barnehage 
Mulesvingen barnehage 
Rådalslien barnehage 

Nubben barnehage 
VAPPUS Øvre Sædalen 
Nordåstræet barnehage 
Østre Natlandsfjellet barnehage 
Grønmyr barnehage 
Tertnes førskole – utvidelse 
Kvernslåtten barnehage 
Heimly barnehage – utvidelse 
Hordvik barnehage 
Damsgård barnehage 
Godvik barnehage 
Marineholmen barnehage 
 
 
 
 



 
 

SIDE 12 |  PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024  

Kommunale tiltak Private tiltak 

2009 

Lyshovden oppveksttun barnehage 
Løvås oppveksttun barnehage 
Gimle oppveksttun barnehage 

Fana gårds- og friluftsbarnehage 
Skjoldtun barnehage – utvidelse 
Litlafjell barnehage 
VAPPUS Sandgotna barnehage - utvidelse 
Skranesvingen barnehage/Pandus - utvidelse 
Fridalen barnehage 

2010 

Gyldenpris barnehage – utvidelse Espira Grønnestølen barnehage 
Landås menighetsbarnehage /Fløenbakken 
VAPPUS Øvsttun barnehage - utvidelse (januar 
2010) 
Helgatun barnehage – utvidelse 
Fana gårds- og friluftsbarnehage - utvidelse 
Sandviken menighets barnehage - utvidelse 

 

1.2.3. Mindre prosjekter som er gjennomført i kommunale barnehager   
 
Investeringspostene fordeles på mange kommunale barnehager, og tabellen viser tiltak de 
siste årene.  
 

TABELL 3 | Samlet oversikt over mindre prosjekter  

Innhold Tiltak 2007-2010 
Mill. kr 

Rehabilitering og universell utforming barnehager 17,00

Oppgradering uteareal kommunale barnehager 4,00

Inventar byggeprosjekter  27,25

Prosjektet "Ren barnehagejord" * 13,60

* Dette prosjektet omfatter også private barnehager 

 
Rehabilitering og universell utforming barnehager 
Mange kommunale barnehager er bygget før 1990 og har hatt behov for generell opprustning 
og tilrettelegging til en mer tidsriktig drift. De siste årene har en vektlagt følgende bruk av 
midlene:  

 Universell utforming og tilrettelegging av barnehager som har barn med 
funksjonshemninger eller barn med særskilte behov.  

 Utbedringer knyttet til helseverngodkjenning av kommunale barnehager.  
 Utbedringer med tanke på fysisk arbeidsmiljø for personalet.  
 Tilrettelegging av kjøkkenfasiliteter. 
 Generell rehabilitering /oppjustering til tidsriktig standard.  

  

Oppgradering og uteareal kommunale barnehager  
Barnehagenes uteareal er viktige arenaer for barns utfoldelse og læring og må derfor 
tilrettelegges for allsidig lek i et fysisk og sosialt trygt miljø. I 2008 ble midlene benyttet til 
generell oppgradering av lekeplassene til kommunale barnehager etter søknad. I 2009 ble det 
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avsatt midler til en større rehabiliterering av utearealet til Sælen oppveksttun barnehage. 
Resterende midler i 2009 og midler i 2010 ble fordelt til barnehager i forhold til sikkerhet ved 
lekeplassutstyr etter kontrollrunde fra barnas byrom.  

REHABILITERING av uteområdet ved Sælen oppveksttun barnehage.  

 

Inventar byggeprosjekter  
Det er avsatt midler til inventar og utstyr til ombyggings-/byggeprosjekter i en fellespott i 
investeringsbudsjettet. Budsjettavsetningen dekker nytt inventar til barnehager som har fått 
nybygg/tilbygg/rehabilitering. Summen som beregnes til det enkelte prosjekt utgjør fra 5-10% 
av byggeprosjektets totalramme. Midlene kan også brukes til oppgradering av inventar og 
utstyr i eldre barnehager. 

Prosjektet "Ren barnehagejord" 
I perioden 2008 til 2010 er det skiftet ut forurenset jord i alle private og kommunale 
barnehager. Prosjektet "Ren barnehagejord" var en oppfølging av Miljøverndepartementets 
handlingsplan for opprydding av miljøgifter i uteplassene til barnehagene i de ti største byene 
og i fem store industriområder. Bergen kommune fikk undersøkt alle byens barnehager for 
miljøgifter, og utførte tiltak i til sammen 165 barnehager. Forurenset overflatejord og 
kantstokker rundt sandkassene er blitt skiftet ut i alle barnehager der dette var nødvendig, og 
prosjektet ble avsluttet i desember 2010. Bergen kommune bevilget til sammen 13,6 millioner 
kroner til tiltaket, og dekket kostnadene for undersøkelser og gjennomføring av tiltak både for 
private og kommunale barnehager. 
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1.3.  Barnetallsutvikling i Bergen kommune 

Bergen kommune har våren 2010 utarbeidet nye befolkningsprognoser som danner grunnlaget 
for framskrivinger av barnetallet i byen, byområdene og barnehageområdene. Oppdaterte 
barnetallsprognoser er en forutsetning for å kunne planlegge for full barnehagedekning. 

Prognosene synliggjør behov for endret 
barnehagekapasitet i kommunen som helhet og i ulike 
delområder. Prognosene tar hensyn til forventet flytting og 
planlagt boligbygging.  

 

1.3.1. Om prognosen  
Prognosen tar utgangspunkt i folkeregisterets tall for barn i 
barneskolenes opptaksområder pr. 31.12.2009 
(barnhageområdene består av et aggregat av barneskolens 
opptaksområder). Prognoseperioden strekker seg til 
1.1.2024.  

Beskrivelse av forutsetninger og datagrunnlag er 
oppsummert i vedlegg 2. Her finnes også tabeller med barnetallsprognose for de enkelte 
barnehageområdene. 

 

1.3.2. Folketallsutvikling  
Folketallet i Bergen forventes å øke mye i årene framover. Den siste prognosen antyder en 
gjennomsnittlig årlig vekst på 2900 personer i perioden fram mot 2024. Hvis denne 
veksttakten slår til vil folketallet i Bergen passere 300000 ved årsskiftet 2024/25. På grunn av 
aldersstrukturen i befolkningen og forventede flyttestrømmer, vil den største veksten komme i 
andre aldersgrupper enn barn i førskolealder. Prognosen anslår for eksempel en samlet vekst i 
antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) på om lag 25000 de neste 15 årene. 
Aldersgruppen 67-79 år vil trolig øke med om lag 10000 personer, som tilsvarer en vekst på 
nærmere 50%.  

Den positive befolkningsutviklingen de siste årene gjør at den siste prognosen også er 
betydelig høyere enn prognosealternativene fra 2005. Dette er vist i figuren nedenfor. Mellom 
den siste prognosen og anbefalt alternativ fra 2005 skiller det 17700 personer i 2024, men 
allerede ved årsskiftet 2009/10 var folketallet ca 7700 personer høyere enn anbefalt alternativ 
fra 2005. 

 Barnetallet forventes å øke med 
2000 barn fram mot 2024. 

 Det forventes størst vekst i 
Årstad (460 barn), men også i 
Fana og Åsane forventes det en 
tilvekst på ca 400 barn i 
perioden. Prognosen viser også 
en vekst på vel 200 barn i 
Laksevåg og Bergenhus. I 
Ytrebygda og Arna forventes det 
en vekst på 150 - 200 barn, mens 
barnetallet i Fyllingsdalen 
forventes å holde seg relativt 
stabilt gjennom hele 
prognoseperioden 
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FIGUR 1 | Befolkningsprognose for Bergen kommune 

 
 
Antall barn i førskolealder forventes å øke i perioden fram mot 2024. Den årlige veksten vil 
de fleste år ligge mellom 100 og 200 barn. Utviklingen for barn i alderen 1 - 2 år og 3 - 5 år er 
vist i figuren under.  

FIGUR 2 | Prognose for barnetallsutviklingen Bergen kommune 

 
 
Barn 1 - 2 år. Figuren viser at det har vært en reduksjon i barnetallet i denne aldersgruppen 
fra 1996 og fram til 2003. Den totale reduksjonen i antall barn var 645. Fra 2004 og fram til i 
dag har barnetallet igjen økt. Det kommende året kan det ventes en svak nedgang, men 
deretter forventes barnetallet igjen å øke med ca 65 barn i året utover i prognoseperioden.  

Barn 3 - 5 år. Figuren viser at det fra 1996 og fram til 2006 var en nedgang i antall barn i 
gruppen 3 - 5 år. På ti år ble det 871 færre barn i denne aldersgruppen. Fra 2007 og fram til i 
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dag har det vært en gjennomsnittsvekst på over 180 barn pr. år. Også i de kommende årene 
forventes tallene på barn i denne aldersgruppen å øke. Årlig endring vil i de første ni årene av 
prognoseperioden variere mellom en nedgang på ca 40 barn til en økning på ca 240 barn. Fra 
2019 forventes det at den årlige økning vil være på ca 100 barn. 

 

1.3.3. Antall førskolebarn i kommunen 
I 2010 var det 16370 førskolebarn i alderen 1 - 5 år i kommunen, fordelt på 6869 i 
aldersgruppen 1 - 2 år og 9501 i aldersgruppen 3 - 5 år. Barnetallet i begge gruppene 
forventes å øke fram mot 2024, til henholdsvis ca. 7600 og 10850. Dette gir et forventet antall 
barn i aldersgruppen 1-5 år på ca 18450 ved årsskiftet 2023/24. 

Det er tildels store variasjoner i utviklingen i ulike byområder. Den nye prognosen viser størst 
vekst i Årstad (akkumulert endring på 460 barn fram mot årsskifte 23/24), men også i Fana og 
Åsane forventes det en tilvekst på ca 400 barn i perioden.  Prognosen viser også en vekst på 
vel 200 barn i Laksevåg og Bergenhus. I Ytrebygda og Arna forventes det en vekst på 150 - 
200 barn, mens barnetallet i Fyllingsdalen forventes å holde seg relativt stabilt gjennom hele 
prognoseperioden.  

Det kan også forventes store variasjoner i barnetallsutvikling for de ulike barnehageområdene 
innenfor samme byområde, først og fremst på grunn av nye boligområder. Det vises til 
tabeller i eget vedlegg for en mer detaljert oversikt. 

Samlet barnetallsprognose for barn i alderen 1 - 5 år i Bergen kommune, fordelt på barn i 
alderen 1 - 2 år og 3 - 5 år, er vist under i figur og tabell. 

FIGUR 3 | Prognose for barn i førskolealder i Bergen kommune 2011 - 2024 
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TABELL 4 | Prognose for førskolebarn i alderen 1 - 5 år i Bergen kommune, tall pr. 1.1. 
 

Totalt 
År 

Antall barn  
1-2 år 

Antall barn 
3-5 år Antall 

barn 
Årlig endring

pr. 31.12 
Akkumulert endring 
pr. 31.12 fra 1.1.2011 

2011 6 869 9 501 16 370 173 173

2012 6 797 9 746 16 543 112 285

2013 6 778 9 877 16 655 185 470

2014 6 873 9 967 16 840 44 514

2015 6 957 9 927 16 884 112 626

2016 7 047 9 949 16 996 217 843

2017 7 128 10 085 17 213 200 1 043

2018 7 199 10 214 17 413 194 1 237

2019 7 269 10 338 17 607 174 1 411

2020 7 336 10 445 17 781 174 1 585

2021 7 408 10 547 17 955 162 1 747

2022 7 469 10 648 18 117 168 1 915

2023 7 534 10 751 18 285 146 2 061

2024 7 580 10 851 18 431

 

1.4.  Sentrale og lokale rammebetingelser  

1.4.1. Nasjonale føringer - Barnehageloven og sentrale forskrifter 
Lov av 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (Barnehageloven) er den øverste juridiske 
rettsregelen som barnehagene i Norge styres etter. Barnehageloven regulerer barnehagens 
formål og innhold. Den omhandler krav om godkjenning, krav om bemanning, samordnet 
opptaksprosess, barn og foreldres rett til medvirkning, ulike samarbeidsfora, og regler for 
hvilke oppgaver som tilligger barnehageeier og barnehagemyndighet. 
 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven, og 
redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Den gir retningslinjer for barnehagens 
verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske 
ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og 
vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og 
tilsynsmyndighet. 
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VÅRKUNST i Laksevåg barnehage. VÅRTEGN i Marken barnehage. 

 
Det er staten som gir de overordnede styringssignaler og rammer for barnehagesektoren. 
Kommunen har ansvar for å oppfylle lovfestet rett til barnehageplass, for faglig utvikling og 
for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale. 
Kommunen skal følge med i at virksomheten drives innenfor rammene av godkjenningen, at 
barnehagens vedtekter ikke er i strid med loven og at innholdet er i samsvar med lov og 
rammeplan. Tilsynet innebærer også et aktivt veiledningsansvar.  
 
Barnehageeiere har ansvar for tilbudet og kvaliteten i den enkelte barnehage.  
Bergen kommune er barnehageeier for de kommunale barnehagene, som utgjør 28 % av 
barnehagene i Bergen. 
 
Fra 1. januar 2011 overtok kommunene hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Dette er 
forankret i Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. 
 

1.4.2. Universell utforming 
 
Det fysiske miljøet i barnehagen og dens omgivelser skal fremme barns utvikling. Det 
framgår av rammeplanen at barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode 
muligheter for å delta aktivt i lek og andre aktiviteter. Videre vektlegges det i rammeplanen at 
ved planlegging av barnehagens utforming må det tas hensyn til samfunnets mål om 
nedbygging av funksjonshemmende barrierer, og at planlegging, lokalisering og bygging av 
nye barnehager bør være basert på prinsippet om universell utforming.  

 
Universell utforming er utforming av produkter, bygninger, 
transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, 
uten behov for spesiell tilpasning. Det gis ikke direkte 
instrukser om utforminger av bygninger i barnehagen. 
Barnehageloven regulerer først og fremst den pedagogiske 
virksomheten og barnehagens kvalitative innhold, mens 
utformingen av bygninger reguleres blant annet av plan- og 
bygningsloven. Det understrekes imidlertid at 
departementet er opptatt av universell utforming og vil 

 Universell utforming er 
utforming av produkter, 
bygninger, transportmidler og 
omgivelser på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker i 
så stor utstrekning som mulig, 
uten behov for spesiell tilpasning. 

Miljøverndepartementet   
2007  
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oppmuntre til at det fysiske miljøet, så langt det er praktisk mulig og rimelig, utformes etter 
prinsippet om universell utforming. 
 
I lov om offentlige anskaffelser krever en at universell utforming skal være et 
vurderingskriterium. Hensikten med dette er at anskaffelsen skal bidra til et mer inkluderende 
samfunn. Offentlige anskaffelser skal derfor ta hensyn til hvordan prosjektet ivaretar 
tilgjengelighet for flest mulig brukergrupper.  Bergen bystyre har vedtatt 
"Tilgjengelighetsmelding for Bergen 2006". Denne setter krav til universell utforming av 
kommunes bygg og anlegg.  
 

1.4.3. Plan og bygningsloven  
Plan og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift inneholder omfattende krav til det 
fysiske miljøet.  Ny plan og bygningslov trådte i kraft fra juli 2010. Lovverket kommer 
spesielt til anvendelse i sammenheng med planlegging og oppføring av nye barnehager og 
rehabilitering av eksisterende bygg.  

 

1.4.4. Kommuneplanens arealdel 
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-1 skal kommunen ha en arealdel for hele 
kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal videre angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og 
rammer for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige hensyn 
som må ivaretas ved disponering av arealene. Kommuneplanens arealdel er kommunens 
overordnede styringsdokument innenfor areal- og transportpolitikken . Kommuneplanens 
gjeldende arealdel ble vedtatt i Bergen bystyre 25.juni 2007.  

Kommuneplanens arealdel (KPA) er under rullering, og planprogrammet for arealdelen ble 
vedtatt av bystyret i desember 2009. Rulleringen tar i hovedsak for seg oppdatering av 
gjeldende arealdel i tråd med ny planlov som trådde i kraft 1.juli 2009. Flere av 
hovedstrategiene som vedtatt i KPA 2006-2019 er foreslått videreført i rulleringen.  
 
Forslag til ny arealdel har høsten 2010 vært på høring, og Byrådsavdeling for barnehage og 
skole har gitt høringsinnspill med hensyn til hvilke arealbehov som må synliggjøres på 
kommuneplannivå.  
 
I forslag til ny arealdel, Bestemmelser og retningslinjer, omtales barns interesser: 
 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal legges til grunn for all 
planlegging og søknad om tiltak.  Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, 
sosiale og kulturelle kvaliteter samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og 
unges behov.  Det skal tas spesielt hensyn til trafikksikre snarveger, gang- og 
sykkelforbindelser og gode og varierte aktivitetsområder. 

 
 En forutsetning for eventuell omdisponering av arealer som er viktige for barns lek er 

at det samtidig sikres erstatningsarealer i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for 
barn og planlegging. 
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 Erstatningsareal skal reguleres eller sikres på annen måte, det skal ligge i rimelig 
nærhet av det arealet som omdisponeres, og det skal ha god og sikker tilgjengelighet 
og minst tilsvarende størrelse, kvalitet og bruksmuligheter.  

 
 Det legges inn barnetråkk-søk ved oppstart av nye reguleringsplaner. 
 

I forslag til Del II: Supplerende retningslinjer for forhold som skal belyses og avklares i 
videre reguleringsarbeid heter det at: 
 

 Behov for nye barnehageplasser skal vurderes i alle reguleringsplaner for ny 
boligbygging.  Dersom det er underdekning i området/skolekretsen, eller dersom den 
enkelte reguleringsplan i seg selv utløser behov for nye plasser, skal nødvendig areal 
avsettes og rekkefølgekrav innarbeides i reguleringsplanens bestemmelser. 

 
 Temakart Sosial Infrastruktur viser barnehageområder med underdekning i forhold til 

etterspørsel pr 1.mars 2010. I denne kommuneplanperioden vil det være spesielt 
behov for nye barnehager i disse områdene. 

 
 I øvrige bydeler vil det først og fremst være interessant å etablere nye barnehager 

med spesielt gode fysiske kvaliteter og god plassering i forhold til transportarbeid, 
kollektivbetjening og grønnstruktur. 

 

Byrådets målsetting er at et nytt planforslag legges fram for politisk behandling i løpet av 
våren 2011.  

 

1.4.5. Arbeidsmiljøloven 
De ansatte sine miljøkrav er ivaretatt gjennom Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljølovens formål 
er å sikre et arbeidsmiljø som gir " full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger" 
samt å bidra til et "inkluderende arbeidsliv" (§ 1-1). Arbeidstilsynet fører tilsyn med at loven 
etterfølges. 

 

1.4.6. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  
Forskriften trådte i kraft 01.01.1996 og blir ofte kalt for barnas arbeidsmiljølov. Forskriften 
inneholder krav til det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til bl.a ansvarsforhold, 
internkontroll, plikt til opplysning og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klage. Formålet med 
forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode 
sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 

Forskriften forutsetter at den enkelte barnehage skal godkjennes. Dette gjelder også nye 
barnehager. Det er helsevernetaten som er godkjenningsmyndighet i Bergen kommune. 

 

1.4.7. Fremtidens byer  
Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom de 13 største byene, staten og kommunenes 
sentralforbund i Norge for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt 
bymiljø. Bakgrunn for satsningen er klimatrusselen som er vår tids største utfordring. 
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Prosjektet har en varighet på seks år, fra 2009 til 2014. Et av hovedpunktene er å redusere 
energibruk i offentlige bygg gjennom energieffektivisering og energiomlegging, bedre bygge- 
og isolasjonsløsninger m.v. 

I Bergen skal det bygges ulike forbildeprosjekter, og den nye Sollien barnehage vil være et av 
disse. Forbildeprosjektene skal være med på å utvikle kompetanse i å bygge offentlige bygg 
etter passivhusstandard. I dette inngår det blant annet klimagassregnskap og 
miljøprogammering som angir hvor nært prosjektet er med tanke på gitte/definerte kravnivå.  

 

SOLLIEN BARNEHAGE skal være et forbildeprosjekt i «Fremtidens byer». Illustrasjonene viser en 
skisse for bruk av arealet og et flyfoto av tomten. 
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2. Pedagogiske premisser,  
     arealrammer og 
     byggeprosesser 

Bergen har et mangfoldig barnehagetilbud og nye 
barnehager har de seneste årene i hovedsak vært bygget 
med fleksible arealer. Fleksible barnehagebygg gir mulighet 
for et mangfold av ulike aktiviteter, og skaper gode lærings- 
og utviklingsmuligheter for alle barn i førskolealder. 
Samtidig gir bygg med fleksible arealer mulighet for å 
tilpasse barnegruppene etter etterspørsel.  

 

Fleksible arealer gir muligheter for: 

 at sammensetning av grupper kan tilpasses endringer i alder 
 større andel spesialrom  
 effektiv utnyttelse av bemanning og areal 
 å styrke barnets læringsutbytte gjennom tilrettelegging av læringsmiljø 

2.1.  Pedagogiske premisser ut fra lov og rammeplan 

Barnehagens formål og pedagogiske innhold er nedfelt i lov og rammeplan. Barnehageeier har 
ansvar for å drive barnehagen i samsvar med samfunnmandatet og kommunen som 
forvaltningsorgan har ansvar for å føre tilsyn med at alle barnehagene i kommunen driver en 
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med lov og forskrifter. Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Samarbeidet 
med barnas hjem skal ligge til grunn for virksomheten. Barnehagens innhold skal bygge på et 
helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er 
sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.  
Fagområdene i rammeplanen er: 
 

 Kommunikasjon, språk og tekst,  
 Kropp, bevegelse og helse  
 Kunst, kultur og kreativitet 
 Natur, miljø og teknikk 
 Etikk, religion og filosofi 
 Nærmiljø og samfunn 
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Rammeplanen ser barnet som subjekt og aktiv aktør i eget liv. I møte med omgivelsene og 
andre barn og voksne i barnehagen skaper barnet kunnskap og egen identitet. Dette barne- og 
læringssynet betinger at det enkelte barn blir sett og møtt ut fra sine unike egenskaper. 
Samtidig skal barnet være en del av en gruppe og gis et tilbud i samsvar med rammeplanens 
målområder. Dette krever høy kvalitet i relasjonene i barnehagen og en trygg tilknytning 
mellom barnet og de ansatte i barnehagen. Jo yngre barnet er, desto viktigere er det at de får 
anledning til å knytte seg til få og stabile voksne. Det er derfor avgjørende at barnehagebygget 
gir mulighet for inndeling i mindre grupper, og at bygningen gir gode betingelser for det 
læringsmiljøet som skal tilrettelegges i barnehagen. 
 
Rammeplan for barnehagen slår fast at "barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og 
varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, 
sanseerfaring og mulighet for læring og mestring. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon 
og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Utforming av det fysiske 
miljøet ute og inne gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring. 
Barnehagen må se de fysiske rammene for barns læringsmiljø som en helhet". 
 
Anbefalt arealnorm i barnehage er 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. 
Gjeldende lov og planverk må ligge til grunn ved planlegging av nye barnehagebygg. 
Godkjenning av barnehagens leke- og oppholdsareal regulerer hvor mange barn barnehagen 
kan ta imot. Barnegruppene kan derfor settes sammen på mange ulike måter og med ulik 
størrelse under forutsetning av at en tar hensyn til barnas alder og behov, godkjent areal og 
norm for bemanning.  
 
Kravet til pedagogtetthet reguleres av forskrift om pedagogisk bemanning som sier at det skal 
være en pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under 3 år og en pedagogisk leder pr. 18 
barn når barna er over 3 år. Utover dette krever loven at resterende bemanningen skal være 
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 
Økt fokus på kvalitet stiller i dag skjerpede krav både til areal og pedagogisk kompetanse, og 
det reiser debatten om andelen ansatte i barnehagen som har barnehagefaglig kompetanse. 



UTSIKT over Bergen 
sentrum fra Rosetårnet 
barnehage.

KLAR for rollespill i Kalmar-
gaten barnehage,
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2.2.  Lokale føringer - Fleksible barnehagebygg  

Gjeldende barnehageplan for Bergen (2005-2010) hvor 
fleksible bygg var omtalt, ble vedtatt i bystyret i 2005. 
Fremtidens barnehager ble beskrevet i planen med vekt 
på: 

 Adkomstsonen 
 Garderober 
 Leke- og oppholdsarealer 

 
Det ble lagt vekt på bygg med en større andel av 
fellesarealer, slik at en fikk mer tilgjengelig areal til 
benyttelse for alle barnegruppene.  
 
En konkluderte i planen med at det nye barnehagebygget 
skulle dekke følgende behov: 
 

 Tydelig hovedinngang 
 Felles garderober med romslig utforming 
 Stimulerende leke- og oppholdsarealer 
 Bygg med spesialrom i stedet for tradisjonelle 

løsninger, som alle barna kunne utnytte 
 
I planen ble det fremholdt at bygget måtte være fleksibelt 
slik at det til enhver tid kunne ta imot de barna som 
ønsker barnehageplass (små og store barn), og den 
plasstype som var ønsket. Videre at det kunne være nyttig 
at barnehagebygget var funksjonelt slik at 
gruppestørrelser og driftskonsepter kunne endres uten at 
bygget måtte bygges om av den grunn. Dersom 
barnehagebyggene ikke er fleksible, kan dette medføre at 
barnehagene får problemer med å få fylt opp sine plasser.  

 

Bergen kommune har de senere årene, i likhet med de fleste andre storbyer og private aktører, 
valgt å bygge barnehager med fleksible arealer. Den første kommunale barnehage etter disse 
prinsippene var Apeltun. Siden Apeltun barnehage har Bergen kommune ferdigstilt Øyjorden 
og Mulesvingen barnehager, flere oppveksttun samt Årstad brannstasjon barnehage og de 
midlertidige barnehagene etter de samme prinsippene. Barnehager med fleksible areal er ikke 
inndelt i tradisjonelle avdelinger. Rommene skal ivareta aktiviteter som utvikler forskergleden 
hos barna. Barnehagen er bygget for å gi rom for ulike driftsløsninger og alders-
sammensetning av barn, ut fra behovet for barnehageplass.  

TEGNINGEN av "Fremtidens 
barnehage" er laget av barn i 
Hellebakken barnehage i Bergen. 
Den prydet forsiden på rapporten 
"Utforming av barnehager. På 
leting etter et barneperspektiv" 
som SINTEF utarbeidet  i 2004 på 
oppdrag av storbysamarbeidet. 
Dette er barnas uttrykk for 
hvordan de ser for seg fremtidens 
barnehage!v uteområdet ved 
Sælen oppveksttun barnehage. 
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LEKEAREALER i Aurdalslia barnehage 

Av barnehageloven § 2 fremgår det at barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til å til lek og 
varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, 
sanseerfaring og mulighet for læring og mestring.  Bygget skal utformes med tanke på å 
ivareta barns behov for lek, læring, omsorg og medvirkning. 

Barnehagen består av et lekeområde inne og et lekeområde ute. Arealene skal representere en 
helhet i barnehagene pedagogiske tilbud som skal ivareta barnegruppenes behov for varierte 
aktivitets- og bevegelses muligheter uavhengig av alder og gruppesammensetning. 
Lekearealet ute skal være tilgjengelig for offentlig bruk etter barnehagens åpningstid. Arealet 
inne skal kunne være disponibelt for bruk på ettermiddagstid og helger for f.eks 
nærmiljøaktiviteter. 

Barnehagen sitt fysiske miljø danner rammen rundt barnehagedriften og har påvirkning på det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen som omhandler omsorg, oppdragelse, læring, lek. Blant 
annet kan utformingen av lekearealene og barnehagens organisering ha stor betydning for å 
ivareta barns mulighet for medvirkning.  
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2.3.  Erfaringer  

Her presenters kort erfaringer fra Trondheim og Oslo når det gjelder valg av ulike løsninger i 
forbindelse med barnehageutbygging. Trondheim og Oslo har utarbeidet egne funksjons- og 
arealprogram for bygging av kommunale barnehager. Begge kommunene baserer utbygging 
på mer fleksible romløsninger med tanke på bruk av både barn og voksne som felles ressurser 
for alle barna.  

2.3.1. Erfaring fra Trondheim 
Trondheim kommune oppnådde full barnehagedekning i 
2006.  Kommunen har bygget en rekke nye barnehager de 
senere år, og har gjort seg mange erfaringer rundt de ulike 
løsningene. Trondheim kommune har i samarbeid med 
ulike fagmiljøer, bl.a  SINTEF, utarbeidet et funksjons- og 
arealprogram som skal bidra til at  det bygges både 
estetiske og funksjonelle bygningsanlegg og skapes 
tilpasningsdyktige lokaler. Etter evaluering av barnehager 
som ble bygget i 2003-2004, har Trondheim eiendom 
kommet frem til at et arealprogram med inntil 72 barn er en 
størrelse som kommunen ser som lønnsom, både 
arealmessig og driftsmessig (tilsvarer arealstørrelsen til en 
tradisjonell fireavdelings barnehage). De fleste 
barnehagene har en sammensetning både med store og små 
barn.  
 

2.3.2. Erfaring fra Oslo 
I de senere årene har også Oslo kommune hatt en storstilt utbygging av barnehager, og i denne 
perioden har det blitt etablert en rekke barnehager av varierende størrelser, både midlertidige 
og permanente.  I 2005 etablerte Oslo kommune en særskilt stor, midlertidig barnehage, 
Sophies Hage, med i alt 30 avdelinger og plass til ca 400 barn. Det hadde aldri tidligere vært 
en barnehage av en slik dimmensjon i Norge. Det midlertidig barnehagebygget i nedlagte 
Sophies Minne sykehus i Oslo ble tatt i bruk for å avhjelpe det akutte behovet for 
barnehageplasser mens permanente barnehager var under bygging. Barnehagen hadde en del 
fellesrom som alle kunne benytte, bl.a festsal, felleskjøkken, våtrom og musikkrom. Store 
rom ga gode muligheter for fleksibel bruk, og de store korridorene ble bevisst og flittig brukt 
av alle de ulike avdelingene.  

Sofies Hage ble avviklet i 2007, men siden prosjektet innledningsvis hadde vært så omstridt, 
ble det foretatt en grundig evaluering av det i etterkant. Evalueringen ble utført av Senter for 
samarbeid om barnehageutvikling ved Høyskolen i Vestfold. 

Evaluering av barnehagen Sophies Hage viser: 

 Barnehagens fysiske størrelse har verken positive eller negative effekter. 
Evalueringen kan ikke gi endelige svar når det gjelder rommets størrelse og dens 
betydning for omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen. 

 Rommets muligheter er bare delvis utnyttet i den pedagogiske virksomheten 
 Personalets kompetanse og innsats er de avgjørende suksessfaktorer 

NEDFELLBART bord og benker i 
Lyshovden oppveksttun 
barnehage. 
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 Personalets bevissthet i forhold til rommet og deres holdning og kompetanse for å 
gjøre noe med rommet, er av stor betydning 

 Barns aktive medvirkning er en forutsetning for for å tenke om og bruke rommet på 
nye måter 

 Barns medvirkning kan fremmes gjennom tematisering av rom 
 

Barnas Hus på Grunerløkka har per idag 190 barn fordelt på 13 baser.  Filosofien bak 
konseptet Barnas Hus barnehage er å være et "åpent hus", det vil si at alle avdelingene er åpne 
for alle barna. Barna kan selv velge hvor de vil leke, med hvem og med hva. Barnehagen har 
mange ulike tema- og felles rom, som bla. gymsal, vannlekerom, musikkrom m.m. 

Utforskeren barnehage i bydelen Bjerke, er etablert i arealene til tidligere Bredtvet 
videregående skole. Barnehagen har store utearealer. I tillegg kan barnehagen benytte seg av 
den tidligere skolens spesialrom, og  gymsalen og de tidligere biologi- og kjemisalene 
tilrettelegges for barnas utforskertrang og spennende aktiviteter. Barnehagens visjon er å 
støtte barns nysgjerrighet og forskertrang, og barna får tilgang til flere temarom samt 
laboratorium.  

Margarinfabrikken barnehage på Sagene er i prosess og bygges i to trinn, og vil ha plass til 
inntil 720 barn når den er fullt utbygd. "Gamlebygget"er åpnet og har per idag 12 baser 
(grupper) med maksimalt 200 barn. På nettsiden skriver Sagene bydel om barnehagen: "Det er 
lett å tro at dette vil være for mange barn til å kunne gi alle trygghet og nærhet. 
Margarinfabrikken er en basebarnehage der hver barnegruppe har sitt eget tilholdssted. I hver 
etasje har barna tilgang til et felles kjøkken og ulike fellesrom. I sum sikrer dette systemet 
barnas hverdag" 

 

2.3.3. Erfaringer fra Bergen 
 
Fleksible arealer 
Fleksible arealer gir mulighet for å organisere barn i en fast basisgruppe med tilknytning til en  
fast hjemmebase. Samtidig kan barn og personale i barnehagen benytte alt areal i barnehagen. 
Denne strukturen kan gi flere ulike romløsninger og det legges ikke opp til en modell. 
Størrelseforholdet mellom fellesarealer og hjemmebaser vil være gjenstand for vurderinger i 
hvert enkelt prosjekt. Barnehagene praktiserer mulighetene i en fleksibel organisering ulikt og 
mulighetene er i stor grad avhengig av hva som er mulig innenfor de fysisk bygde rammene. 
Omsorgen og pedagogikken i fleksible arealer gir seg ikke av arealet i seg selv men i hvordan 
personalet bruker den sammen med barna. Denne måten å organisere på er ikke så ulik en 
tradisjonell avdelingsdrift men gruppestørrelse og bruken av personalets kompetanse og det 
fysiske rom har et mer helhetlig perspektiv.  
 
Etter forrige barnehageplan, som ble vedtatt i 2005, har Bergen oppnådd full 
barnehagedekning, og en ser at tanken om fleksible bygg for å møte et skiftende behov i 
barnehagesektoren, er en riktig og fornuftig tankegang. Barnetallsutviklingen går i bølger i 
ulike områder, og muligheten for å tilpasse barnegruppene til behovet er avgjørende for 
lønnsom drift, og et fleksibelt bygg kan ivareta dette i større grad enn en tradisjonell 
avdelingsbarnehage. Fokus på kvalitet og godt fysisk miljø, i tillegg til nærmiljø, er faktorer 
som vektlegges sterkest når foreldre skal velge barnehage til sine barn.  
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Alderssammensetningen i en barnehage vil variere fra år til år, og dermed også behovet for å 
sette sammen grupper av ulik størrelse og aldersblanding. Det stilles økte krav til effektiv 
utnyttelse av bemanning og areal. For å imøtekomme kravene legges det til rette med større 
andel spesialrom, tilrettelagt for ulike aktiviteter. Det gir barnehagene mulighet til å ha tilgang 
til et mangfold av aktiviteter, når rommene benyttes på omgang. 
 
Avdelingsdrevne barnehager er fortsatt en vanlig måte å organisere en barnehage på. 
Avdelingsdriften består i at en fast gruppe barn og personalet på et avgrenset areal utgjør en 
avdeling.  
 
 
Erfaringer fra dialogmøte 
Byråd for barnehage og skole har avholdt et dialogmøte 
med kommunale styrere fra barnehager som er bygget 
fleksibelt. Styrerne fra følgende kommunale barnehager 
deltok: Hop oppveksttun barnehage, Mulesvingen 
barnehage, Øyjorden barnehage, Årstad brannstasjon 
barnehage, Olsvik barnehage, Storetveit barnehage og 
Nygårdsparken barnehage, der de tre sistnevnte fortsatt har status som midlertidige.  

Et flertall av styrerne som deltok på dialogmøtet uttrykte at erfaringene med fleksible 
barnehager har vært overveiende positive. Under følger en oppsummering av synspunktene 
som framkom i dialogmøtet knyttet opp til spørsmål stilt i forkant av møtet (se vedlegg 3; 
Problemstillinger til dialogmøte) 

Fleksible bygg 
Styrerne uttrykte at fleksible arealer gir rom for mer dynamisk drift og for mer fleksibilitet i 
forhold til alderssammensetningen i barnehagen. En del framhever viktigheten av å kunne skjerme 
de minste barna noe, og har på bakgrunn av dette satt opp levegger/avskjerminger som lager "rom 
i rommet", eller fått satt opp en ekstra vegg med dør for bedre å adskille f.eks garderobe fra 
fellesrom. Dette har også bedret akustikken i de store rommene. Barnehagene er opptatt av 
fleksibilitet gjennom å ha arealer av ulike størrelser - både små og store rom. Mange spesialrom er 
bra og spennende. Mindre rom mener barnehagene må kunne tas av de store fellesarealene.  

Barna utnytter det areal som er tilgjengelig, men bruken av spesialrommene er avhenger av de 
voksnes organisering og aktive tilstedeværelse. At en del areal er felles gjør at de voksne må 
kunne arbeide mer fleksibelt rundt i bygget. Det er positivt når flere på denne måten arbeider 
sammen og ikke som "enkelt-praktiserende" pedagog/assistent.  
Det er videre bred enighet om at sentraliserte garderober ofte blir for store og uoversiktelige. 
Riktig utforming av garderoben; og at en ikke "overmøblerer" arealene er viktig, videre at driften 
organiseres på en måte som hindrer unødig tråkk. Dette vil lette den fysiske belastningen. En av 
barnehagene har sentralisert inngang der 85 barn og foreldre skal inn og ut via en lite 
grovgarderobe. Det er ikke optimalt som kommmunikasjonsareal for personale, barn og foreldre.  

Hensynet til det enkelte barn og barnets individualitet 
Her er det ulike erfaringer fra barnehage til barnehage. I en fleksibel struktur vil både barn og 
voksne måtte forholde seg til andre barn og voksne på en helt annen måte enn ved tradisjonell 
avdelingsdrift. Dette gir barna god relasjonskompetanse, men det enkelte barn må også føle  
tilhørighet og identitet. Barnehagene med fleksible arealer har i all hovedsak organisert driften 
rundt "primærgrupper" eller et "primærkontaktsystem", noe som er særlig viktig i en 
innkjøringsfase. Ikke alle barn takler like godt å skulle forholde seg til så mange ulike voksne i 
løpet av en dag.  Å styrke enkeltbarns utvikling handler om å se barnet og tilrettelegge etter 
behov, noe som er lettere i mer oversiktlige grupper. En av barnehagene melder om god erfaring 

 Et flertall av styrerne som  
deltok på dialogmøtet uttrykte  
at erfaringene med fleksible 
barnehager har vært over-
veiende positive.   
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med organisering i søskengrupper, som gir en  mer stabil voksenkontakt hele barnehagetiden. En 
annen av barnehagene har valgt å dele opp i aldersbestemte grupper tre dager per uke, der 1-2 
åringene fra alle 6 gruppene gjør en felles aktivitet, 4-5 åringene fra alle gruppene går på tur og 3-
åringene arbeider med f.eks kunst/forming.   

Foreldre 
Styrerne tilbakemelder at barnehagens utforming ikke nødvendigvis har innvirkning på eller 
betydning for foreldremedvirkning og foreldresamarbeid. Det er mer størrelsen på gruppen som 
spiller inn i det daglige. Styrerne tilbakemelder at foreldrene stort sett er veldig fornøyde, men at 
det er viktig at foreldre vet hvilken pedagog som følger opp deres barn.  

Pedagogisk tilbud 
Styrerne er svært fornøyde med det pedagogiske tilbudet i barnehagene med fleksible areal. Flere 
framhever rommet som "den tredje pedagog"; og fordelen med å ha tema-/spesialrom til klatring, 
vannlek, forming osv.  Likevel vil det være slik at kompetansen til de ansatte er viktigst, og at en 
med kompetanse ikke bare mener utdanning og erfaring men hvordan en faktisk arbeider. En del 
fremheves at de fleksible arealene kunne gitt et enda større mangfold ved mer funksjonell 
utforming – f.eks. flere grupperom. Størrelsen på basene er avgjørende for kvaliteten på det 
pedagogiske tilbudet. Den “ideelle” basestørrelsen avhenger av rommenes utforming og 
funksjonalitet, barnas alder samt de ansattes erfaring og holdninger til fleksibel drift. Flere styrere 
mener at dagens forhold med inntil 30 småbarn på basen oppfattes som for stort og for belastende. 
Ellers er det bred enighet om at utearealet er et av de viktigste rommene i en barnehage, derfor 
blir utformingen av dette også viktig.  

Ledelse og organisering av pedagogisk tilbud 
Fellesarealer stiller større krav til pedagogens evne til samarbeid og kommunikasjon, spesielt i 
forhold til andre ledere; en kan ikke være "privat-praktiserende". Dette er tid- og ressurskrevende 
og kan i perioder ta noe av tiden pedagogene ellers kunne vært på basen. Mange ansatte 
tilbakemelder at det faglige utbyttet oppleves som betydelig større i dette samarbeidet, enn ved 
tradisjonell avdelingsdrift, og få har ikke trivdes. Det handler også mye om innstillingen en har, 
og det viktig å ha rette folk på rett plass. Det er videre viktig med en godt avskjermet voksensone i 
de fleksible arealene, det må være mulighet for å trekke seg tilbake.  

Sosiokulturelt arbeidsmiljø 
Alle ansatte blir veldig "synlige" i barnehager med fleksible arealer, og i en slik barnehage vil en 
lettere kunne avdekke en "dårlig" pedagog. At mye areal er felles kan også medføre 
ansvarsfraskrivelse i forhold til å holde orden osv. En av barnehagene har derfor valgt å fordele 
ansvaret for ulike rom og funksjoner mellom de ansatte, f.eks vaktordning, ansvar for det tekniske 
anlegget osv. etter hva den enkelte er god på eller har interesse for.  
 
Når det gjelder den fysiske belastningen blir denne enda tyngre av for store grupper og ved en 
utforming med lange avstander, gangareal og lignende.  Alt i alt kan dette lett skape negative 
“spiraler” og holdninger i personalgruppen som det hele tiden må jobbe for å motvirke. Mange 
ansatte tilbakemelder et større sosialt fellesskap og god trivsel. Flere av de midlertidige 
barnehagene har i perioder hatt stort sykefravær. Mye av dette fraværet er knyttet til graviditet, og  
i statistikken kunne det vært ønskelig å skille mellom ordinert sykefravær og sykefravær knyttet 
til svangerskap.  

Kritiske suksessfaktorer 
 
Størrelse på barnegruppen 
Flere av barnehagene startet opp med hjemmeområder/baser med opptil 30 barn. Dette mener de 
fleste er for stort, selv for de største barna, og tilbakemeldingen at ideell størrelse vil ligge på 
omkring 24 – 30 store barn eller 12 – 16 for små barn. 
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Størrelsen på rommene  
Viktig med god balanse mellom store og små rom, og mulighet for skjerming av de minste barna. 
 
Gode praktiske løsninger – gjelder både utforming av bygget og innredning  
Mange av barnehagene tilbakemelder at det er en klar fordel å drive på ett plan, og da særlig 
på bakgrunn av erfaringen fra noen av de midlertidige barnehagene der basene ligger i 2. 
etasje, mens inngang og garderobe er i 1.etg. og byggene ikke har heis. Med drift på flere plan 
blir det avgjørende at en har lett tilgang til primærfunkjoner som garderobe, taolett og 
stellemuligheter, også utifra hensynet til universell utforming. Videre er det viktig med 
desentaliserte kjøkken på hjemmebasene, der barna spiser med sin primærgruppe. Oppbygde 
ramper ved kjøkkenbenk slik at barna kan delta er veldig populært. Når kjøkkenet er en del av 
leke- og oppholdarealet må det  utformes på en sikker måte. Det påpekes videre at en bør søke 
å bygge på en måte der fellesrom/baser samt wc og stellerom ligger opp mot hverandre, f.eks 
en stjerneformet løsning, og at dette vil gi bedre oversikt og kontroll og mindre tråkk og 
tidsbruk på å gå til for eksempel stellerom. 
 
Ved planlegging og bygging av nye barnehager med fleksible areal vil det være en klar fordel 
å tidlig involvere pedagoger med fersk praksis fra det å arbeide i en slik driftform.  
 
Tydelig og kompetent ledelse  på begge nivå i enheten 
Dette gjelder ikke bare for styrer, men også for pedagogiske lederne. Innstilling og holdning 
til driftsformen blir veldig viktig.  
 
Samarbeidsrutiner – kommunikasjonsarenaer som er tydelige 
Det er viktig å lage gode samarbeidavtaler for bruken av spesialrommene. 
 
Støyskjerming 
Lyddemping, gode løsninger for å dempe akustikk. 
 
Organisering 
Hvordan driften organiseres og utformingen av bygget henger nøye sammen og kan ikke 
løsrives fra hverandre. Kloke valg i utformingen gir et enklere utgangspunkt for effektiv og 
god organisering. 
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Oppveksttun 
Det første oppveksttunet ble opprtettet på Hop i 2006. 
Deretter har Løvås, Lyshovden, Sælen, Ny-Krohnborg 
samt Gimle blitt omgjort til oppveksttun. En av fordelene 
med oppveksttun er at en kan øke og redusere kapasiteten 
etter behov. På Rådalslien ungdomsskole ble det etablert 
midlertidig barnehage, som ble avviklet etter at skolen ble 
fyllt opp. Dette har vist seg å være en god og lønnsom måte å etablere barnehageplasser på, og 
samtidig bedre utnyttelse av skoleareal. Hovedmålet med etablering av oppveksttun har vært å 
oppnå organisatoriske og pedagogiske gevinster som 
 

 Helhetlig oppveksttenkning 
 Pedagogisk nytenkning 
 Sambruk av lokaler og uteområder 
 Felles administrasjon og personale  
 Organisasjonsutvikling 
 Felles ressursutnytting når det gjelder kompetanse og økonomi 

 
I tillegg til vedtatte oppveksttun på Nattland, Nordnes og Landås vil en vurdere å opprette 
oppveksttun på skolene Kringlebotn, Krokeide, Skjold, Mathopen og Bønes samt utvidelse på 
Hop. Det vises for øvrig til Skolebruksplanen, punkt 6.3. 
 

 Oppveksttun er organisering av 
barnehage og skole, med felles 
ledelse, hvor målet er felleskap 
og helhetstenkning rundt barns 
kompetanse og vilkår. 



UTEAREAL ved Gimle 
oppveksttun barnehage.

FLEKSIBLE  arealer i Løvås 
oppveksttun barnehage.



 
 

SIDE 34 |  PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024  

 
 
Kartlegging av støynivå 
I perioden 2007-2010 ble støynivået i de 
kommunale barnehagene i Bergen kartlagt. Det 
ble foretatt støymåling i totalt 27 barnehager, som 
på måletidspunktet utgjorde ca 36 % av 
barnehagene. Det ble montert støymåler på et av 
fellesrommene i barnehagen og målingen gikk 
over ca tre arbeidsdager.  
 
Resultatet av målingen viste et støynivå som 
fordelte seg relativt likt gjennom dagen i alle 
barnehagene som var med i målingen, og varierte 
mellom 58,5 dB som laveste verdi og 78,2dB som 
høyeste verdi. Støynivået syntes gjennomgående å 
være høyest på formiddagen. For at støynivå skal 
være skadelig for hørselen må det ligge over 80 
dB i løpet av en arbeidsdag. Målingene i Bergen 
komunes barnehager viste at støynivået altså ikke 
var av en slik karakter. Likevel kan støynivået i 
enkelte barnehager oppleves belastende å arbeide 
og være i, og det er viktig å øke bevisstheten rundt 
lyd og støy. Barnehagene som var med i 
undersøkelsen fikk derfor tilbud om å låne 
"støyøre"  - som varsler når lydnivået når en viss 
grense - som et pedagogiske, støyforebyggende 
tiltak. I tillegg ble det utviklet en egne "verktøykasse" med gode råd og tips, der forslag til 
ulike tiltak ble sett i sammenheng med besvisstgjøring og holdninger, jfr. Rapport etter 
kartlegging av støynivå i Bergen kommunes barnehager 2007/2010. Rapporten ble behandlet i 
Hovedarbeidsmiljøutvalget i mars 2011, hvor det ble fattet vedtak om at støyskjerming og 
støydempende løsninger skal vektlegges ved bygging av nye barnehager. 

2.4.  Forskning 

Barnehager bygges som rene avdelingsbarnehager eller 
med mer fleksible arealer og -driftsform. En rekke 
mellomløsninger finnes også. Da den storstilte 
barnehageutbyggingen startet  rundt 2003, var det lite 
forskning om sammenhengen mellom bygg og 
pedagogikk.  De senere årene har det imidlertid kommer 
mer forskning på barnehagefeltet, og det er viktig å se på 
hva som er framkommet gjennom forskning når en skal 
planlegge for framtidig barnehageutbygging.  
 

Monica Seland (Det moderne barn og den fleksible barnehagen, 2009) har i sin 
doktorgradsavhandling sett på hvilke steder og rom som finnes i den nye, avdelingsløse 
barnehagen.  

 Dagens syn på barn preges i 
større grad av at barnet er 
kompetent, aktivt, kreativt og 
forskende, og det har behov for 
et stimulerende miljø med flere 
valgmuligheter med hensyn til 
opplevelse, aktivitet og læring. 
Miljøet skal preges av at barnet 
skal kunne medvirke i egen 
hverdag (Seland s. 143). 

STØYNIVÅET i totalt 27 barnehager er 
blitt kartlagt. 
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I sin avhandling finner Seland at det er sammenheng mellom bemanningssituasjon og hvor 
barn og voksne posisjonerer seg i forhold til hverandre. I barnehager med lav 
bemanningstetthet blir de ansattes rolle av mer dirigerende og overvåkende art i forhold til 
barna. Spesialrommene blir i liten grad utnyttet uteom kjernetiden, noe som i følge Seland 
skyldes den økonomiske rasjonaliteten som preger tankegangen når nye barnehager 
planlegges. I kjernetiden, som er 3-4 timer midt på dagen, er det som oftest høyest 
bemanningstetthet og det planlagte, pedagogiske arbeidet foregår i de ulike spesialrommene. 
Utenfor kjernetiden holdes spesialrommene ofte stengt, og utstyret er ikke tilgjengelig for 
barna. Gjennom undersøkelsen fant hun at barnas egenorganiserte lek, som tegning, spill og 
lignende, ofte foregikk i basearealet, i garderoben eller ute, siden de fleste spesialrommene 
var stengt.  

Seland mener at å skape rammer og strukturer i den fleksible barnehagen kan  være en måte å 
ta et ansvar for at alle barna har det bra og blir sett. Det er viktig å merke seg at dette er 
konklusjoner basert på forskning i én barnehage. 

Et nytt forprosjekt om fysisk miljø i barnehagene, ledet av Atle Krogstad ved Dronning 
Mauds Minne høgskole skal igangsettes. Forprosjektet skal undersøke sammenhengen 
mellom arkitektur og læring, omsorg og dannelse i barnehagen, og skal danne grunnlag for 
søknad om deltakelse i et moderat eller større prosjekt innenfor NFRs Utdanning 2020. 
Krogstad slår fast at bygninger og rom har langt større betydning for læring enn de fleste som 
jobber i barnehage er klar over. Så langt har forskerne oppdaget at det fysiske miljøet ikke kan 
behandles isolert fra det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Krogstad mener det finnes 
bestemte typer arkitektur som er mindre egnet for ulike pedagogiske syn og måter å drive 
barnehager på enn andre - uten at det finnes noen arkitektur som er perfekt for alle 
barnehager. Han påpeker viktigheten av spørsmålet om de fysiske omgivelsene fremmer eller 
hindrer barnehagens målsettinger. Han stiller videre spørsmål om barnehagen inspirerer og 
bidrar til en variasjon av utfordringer og opplevelser for barna? For å kunne besvare dette, 
trengs i følge Krogstad bevissthet og kunnskap om forholdet mellom pedagogikk og 
arkitektur. 
 

Kunnskapsdepartementet har nylig (14. mars 2011) lagt 
fram en rapport om ”barnehagenes organisering og 
strukturelle faktorers betydning for kvalitet”. International 
research institute of Stavanger (IRIS) har på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet undersøkt variasjoner i kvalitet i 
ulike former for barnehager. Rapporten studerer hvilken 
betydning organisering og størrelse har for barnehagenes 
strukturelle og pedagogiske kvalitet. Bakgrunnen for 
undersøkelsen er de senere årenes ekspansive 
barnehageutbygging i Norge.  

Undersøkelsen viser at de store barnehagene er 
komplekse og har utfordringer knyttet til organisering, 
særlig i etableringsfasen enn de mindre barnehagene. For 
de pedagogiske lederne brukes det mer tid til planlegging 
og organisering enn i de minste barnehagene. De store 
barnehagene har sin styrke i at det er gode muligheter for 
faglig utvikling og nytenkning. 



 
 

SIDE 36 |  PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024  

De minste barnehagene kjennetegnes av oversiktlighet og forutsigbarhet, nærhet og tillit. 
Begrensningene ligger i muligheter for faglig utvikling som følge av få ansatte og få 
pedagoger. Undersøkelsen viser at flere av de større avdelingsfrie barnehagene velger å 
organisere tilbudet til de yngste barna på samme måte som den tradisjonelle organiseringen i 
de minste barnehagene.  

På flere kvalitetsindikatorer fremstår store barnehager som vesentlig mer ”profesjonelle” enn 
små, i følge rapporten. De ansatte er jevnt over bedre utdannet i større barnehager enn i små. 
Jo større barnehagene er, dess oftere oppfyller de kravene om formell utdanning (hos styrer og 
pedagogisk ledere), samt har oftere tilleggsutdanninger blant personalet. Basert på utregninger 
IRIS har gjort er det kun 4 av 10 barnehager som oppfyller pedagognormen. Rapporten viser 
at med økt barnehagestørrelse øker også sannsynligheten for at pedagognormen blir oppfylt. 
Ca. 800 barnehager besvarte undersøkelsen. 

Av rapporten fremkommer det en anbefaling om at en bør satse sterkere på mellomstore 
barnehager - forsiktig anslått til rundt 60 barn. Slike barnehager kommer i det store og det 
hele godt ut på ulike indikatorer for strukturell kvalitet, slik som ansettes utdanningsnivå, 
oppfylling av pedagognormen, areal per barn, størrelse på barnegruppene, pedagogiske 
lederes tilstedeværelse i barnegruppene og antall barn den enkelte voksne forholder seg til i 
løpet av dagen. Mellomstore barnehager er store nok til å sikre faglig utvikling for de voksne, 
og små og oversiktlige nok til å ivareta trygge rammer for barn. De bevarer det som har vært 
den såkalte "nordiske barnehagemodellens" styrke, nemlig kollektive trygge rammer for barn, 
og tar inn over seg faglige nyvinninger og barnes endrete posisjon i samfunnet og vis a vis 
voksne. En annen anbefaling er at man lar barnehagene selv velge organisasjonsform, det vil 
si at valget springer ut av den enklete barnehages pedagogiske plattform. Ved å sammenligne 
barnehager med ulik størrelse og driftskonsept, kan det se ut til at  det er de mellomstore 
avdelingsbarnehagene som på mange måter representerer "det beste" fra de ulike 
driftsformene. Ved bygging av nye barnehager framover antas det at mellomstore barnehager, 
organisert i en kombinasjon av tradisjonell avdelingsdrift for de yngste barna, jf. deres behov 
for trygge rammer -  og mer fleksibel gruppeorganisering for de eldste -  vil gjøre seg 
gjeldende.  

 

2.4.1. Konklusjoner på bakgrunn av erfaring og forskning 
”Et mangfoldig barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn” er Bergen kommune sin visjon 
for barnehagene. Utbyggingen de siste årene viser et stort mangfold både i utforming og 
størrelse, og det har vært tomtene som har vært utløsende for hvor store barnehagene har blitt. 
Størrelsen har hatt en spennvidde på antall godkjente plasser fra 20 til 240 barn de siste fem 
årene. 
 
Evalueringen av den midlertidige barnehagen med ca 400 barn i Oslo viser at det er 
personalets kompetanse og innsats som er avgjørende suksessfaktorer. Personalets bevissthet i 
forhold til rommet og deres holdning og kompetanse for å gjøre noe med rommet, er også av 
stor betydning. Dette fremkommer også i dialogmøtet med de kommunale styrerne fra Bergen 
kommune sine egne barnehager som er bygget fleksibelt. 
 
Forskningen som er gjennomført på dette feltet og erfaringer fra Trondheim tilsier at det 
ideelle antall barn i barnehage er rundt 60 til 80 barn, og der planløsningen legges til rette for 
fleksible arealer. Barnehager med denne størrelsen ivaretar barnas behov og er en 
stimulerende arbeidsplass der personalet setter barna i fokus. 
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Bergen kommune vil ta utgangspunkt i dette ved utbygging av barnehager der forholdene 
ligger til rette for det, men tomtene som er regulert til barnehageformål vil fortsatt være 
førende for størrelsen på barnehagene. 
 
Erfaring viser at fleksible bygg har flere store fordeler: 

 Ivaretar vekslende barnetallsutvikling og ulik aldersmessig sammensetning av 
barnegruppene 

 Gir effektiv utnyttelse av bemanning 
 Gir effektiv utnyttelse av areal 
 Gir mulighet for mer fleksibel grupperorganisering for de eldste, samtidig trygge 

rammer for de minste barna gjennom mindre rom/avdelinger. 
 

2.4.2. Pedagogiske premisser for utforming av barnehagebygg i Bergen 
 
Barneperspektivet 

 Kunnskap og bevissthet om barnehagens samfunnsmandat må være førende for 
utforming av byggene. Bygningen skal ivareta barnets behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning. 

 Det enkelte barn må bli sett som subjekt og aktiv aktør i eget liv, og organiseringen 
av barnegruppene må ivareta barnets behov for tilknytning og relasjon til faste 
voksne. 

 De yngste barna trenger skjermede omgivelser som sikrer oversiktlighet, nærhet og 
tillit. En del eldre barn foretrekker også slike omgivelser. 

 Barnets trivsel, læring og utvikling fremmes av god samhandling mellom barnehage 
og hjem. Bygget må gi rom for dette. 

 
Rom og læringsmiljø 

 Fellesareal ut over "hjemmebaser" kan i prinsippet nyttes av alle. 
 Spesialrom må planlegges med tanke på fagprogresjon og stimulerende læringsmiljø 

for alle aldersgrupper. 
 Bygget må utformes med tanke på støyreduksjon og mulighet for skjermede areal. 

 
Organisering 

 Barnehagen må selv velge organiseringsform med utgangspunkt i 
rammebetingelsene og den enkelte barnehages pedagogiske plattform. 

 
Rom for samhandling 

 Bygget må ha areal for personalets og foreldrenes samhandling, planlegging og 
veiledning. 

 Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling må stimuleres gjennom fysisk 
tilrettelegging av hensiktsmessig arbeidsforhold for personalet. 

 Fysisk utforming av barnas garderober må ivareta behov for kommunikasjon barn, 
foreldre og voksne ved bringing og henting av barnet. 

 
Støy 

 Fokus på de ulike tiltak i tråd med anbefalinger i "Rapport etter kartlegging av 
støynivå i Bergen kommunes barnehager 2007/2010". 

 
Bemanning 
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Bergen kommune avventer en veileder fra Kunnskapsdepartementet som omhandler en 
presisering av pedagognormen. 
  

2.5.  Justert funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager 
og oppveksttun i Bergen kommune  

I tillegg til prinsippene som ble nedfelt i forrige barnehageplan fra 2005, vil funksjons- og 
arealprogram for kommunale barnehager og oppveksttun i Bergen kommune bygge på 
følgende overordnede prinsipper:  
 

 Helhet og sammenhengen i de fysiske omgivelsene som omfatter både arealet ute og 
arealet inne.  

 Fleksible arealer. 
 Tilrettelegging som gir barn mulighet for medvirkning, er en attraktiv arbeidsplass 

for ansatte og en møteplass for foreldre.  
 Fokus på kvalitet, kostnad og arealeffektivitet. 
 Universell utforming. 

 
Funksjons- og arealprogrammet gjelder ved nybygging. Ved rehabilitering av kommunale 
barnehager følges programmet så langt det lar seg gjøre. 

 
 

2.5.1. Justert funksjons og arealprogram 
 
Tomtevalg 
Kommuneplanens arealdel slår fast at "behov for nye barnehageplasser skal vurderes i alle 
reguleringsplaner for ny boligbygging.  Dersom det er underdekning i området/skolekretsen, 
eller dersom den enkelte reguleringsplan i seg selv utløser behov for nye plasser, skal 
nødvendig areal avsettes og rekkefølgekrav innarbeides i reguleringsplanens bestemmelser". 
Tomter til barnehage bør være minimum 4 dekar, men det kan dispenseres fra dette i 
sentrumsnære områder. Denne tomtestørelsen vil gi rom for en barnehage med 60-80 barn. En 
tomt på minimum 4 dekar vil kunne gi mulighet for en lønnsom drift og et bygg med mulighet 
for et spekter av aktiviteter og et godt faglig fagmiljø utifra personalets størrelse. Barnehagens 
utearealer benyttes av barn i nærområdet etter barnehagens åpningstid og representerer derfor 
et viktig bidrag også til barns oppvekstmiljø i boligområde. 
 
Lokaliseringsprinsipper for nye barnehager: 
 

 Primært i barnas bydel. 
 Sekundært i arbeidsplasskonsentrasjoner.  
 Riktig fordeling innen og mellom byområder slik at overkapasitet unngås. 
 God tilgang til grøntområder. 
 God trafikkmessig adkomst/tilgjengelighet/hente- og bringeløsning. 
 
I tillegg bør tomten være godt egnet til formålet som innebærer: 
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 Gode grunnforhold. 
 Gode klimatiske forhold som sol og dagslystilgang. 
 Lett tilkomst til naturområder i gangavstand fra barnehagetomten. 
 God atkomst for kjøretøy, syklende og gående og god tilknytting til kollektivtrafikk. 
 Beskyttelse mot farer som trafikk, støy og forurensning. 
 Variert terreng. 

 
 

2.5.2. Avkjørsel og parkering  
Anlegget skal ha tilfredsstillende planløsning for parkering og avsetnings plasser. 
Kommuneplanens arealdel, som er under rullering, har fremlagt et forslag til ny 
parkeringsnorm for barnehagene.  De foreslåtte parkeringsbestemmelsene er videreført av 
dagens regelverk med noen justeringer. Krav til parkeringsdekning foreslås nyansert med fire 
soner, P1 til P4, mot 3 soner i dag. Den nye normen vil i enkelte områder, og spesielt i 
sentrumsområder gi lavere p-krav, og dermed mindre krav til antall parkeringsplasser ved 
etablering av nye barnehager. Hensikten er å begrense parkering i områder hvor det finnes 
gode alternativer til bilbruk. 
 
Høringsutkastet viser i egen parkeringstabell hvordan en regner parkeringskrav etter antall 
barn som barnehagen skal dimensjoneres/bygges for.  
 
Laveste intervall kan nyttes, såfremt forholdene ligger til rette for lav bilbruk.  Parkeringskrav 
ved nybygging er foreslått redusert fra forrige parkeringsnorm. En videre satsing på utbygging 
av kollektivtilbudet og gang/sykkelveinettet må antas å føre til at behovet for avsetning av 
parkeringsplasser reduseres ytterligere enn det som er foreslått i høringsutkastet. Tilgjengelig 
tomteareal til nybygging, spesielt i fortettede områder og i p-sone 1, 2 og 3 bør først og fremst 
prioriteres avsatt til lek og aktiviteter. 
 
I sone p-sone 3 vil en barnehage som bygges for 80 barn normalt dimensjoneres til mellom 
700 til 800 bta (372 m2 netto lekeareal). Utvendig er det krav om ca. 2,2 mål lekeareal, i 
tillegg til tilleggsfunksjoner som parkering, sovehus etc. En barnehage av denne størrelsen vil 
i planforslaget føre til krav om etablering av mellom 16-20 parkeringsplasser.  
 
Leveringsplassene for barn knyttes til fortau mellom parkeringsplass og barnehage slik at barn 
ikke beveger seg ut i snuareal for biler. Parkeringsarealet disponeres av barnehagen etter 
behov. Dersom det er behov for flere avsetningsplasser enn det er blitt etablert vil alle avsatte 
parkeringsplasser benyttes til dette. Barnas inngang/er og uteområde skal være atskilt fra 
parkeringsplass og område for varelevering. 

2.5.3. Barnehagens utearealer 
 
Ved plassering av bygget må det tas hensyn til at det bør være god visuell kontakt mellom 
barnas oppholdsareal inne og utelekeplassen. 
 
I opparbeidelse av lekeområdet bør det i størst mulig grad søkes å bevare og benytte  



FABELDYRET til Årstad
brannstasjon barnehage.

SKJEMET UTEPLASS i 
Trollskogen barnehage.

UTEAREALET Øyjorden 
barnehage.

LEKESKOGEN Bønes 
barnehage.
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naturkvaliteter på tomten. En må ta hensyn til alle aldersgrupper samtidig som lekearealet skal 
være inspirerende og utfordrende. Inngangspartiet skal være overbygget og skjermet for vær.  
 
 
Lekerarealet ute bør opparbeides med ulike soner ut fra aktivitetsbruk, behovet for oversikt 
samt avgrensede områder som gir barnevennlige dimensjoner. Beplantning bør være 
nyttebusker som frukt/bær og busker som fremhever de ulike årstidene og som er tilpasset 
allergikere.   

Skisse over uteområdet til Øyjorden barnehage 

 

I tilknytning til hovedbygget kan det bygges halvklimatiserte rom som kan gi mulighet for 
ulike aktiviteter. Halvklimatiserte rom kan f.eks nyttes til oppbevaring av vogner og til 
soving, som temarom natur- og miljø og/eller som formingsrom. Rommet må også kunne 
brukes som vognskur.  

Avfallsskur/kompostbeholdere og utvendige boder til leker og redskap må sees i sammenheng 
med dette. 

Det bør tilrettelegges for følgende aktiviteter på uteområder: 
 

 Vann 
 Sandbasseng  
 Sklie og klatring 
 Disser 
 Sykling 
 Ball 
 Lekehus 
 Kjøkkenhage /grønnsakshage 



LEKEAREAL i Gimle oppveksttun 
barnehage.

VANNRENNE ved Årstad brannstasjon barnehage.

DETALJ FRA UTEAREALET  til 
Mulesvingen barnehage.

LEKE- OG VOGNSKURET til 
Gimle oppveksttun barnehage.
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2.5.4. Barnehagens arealer inne 
Det bør kunne være mulig å samle barna i store rom og i mindre lukkete rom, og barns behov 
for tilhørighet i en mindre gruppe skal ivaretas og prioriteres høyt. Barnehagene planlegges 
med primærarealer/hjemmebase og fellesarealer/spesialarealer.  

Barnas leke- og oppholdsareal 
Dette arealet er det arealet som står til disposisjon for barnas aktiviteter. Dette arealet består 
av fingarderobe, hjemmebaser, kjøkken, tema og aktivitetsrom. Arealet skal være egnet for 
barns lek og kunne benyttes hele barnehagens åpningstid. Lekearealet skal ivareta ulike 
aktiviteter og ha areal for å samle hele barnegruppen, mindre grupper og ivareta 
basisfunkjoner som spise og hvilerom. Aktiviteter som skal kunne pågå over tid og ha 
skjermet areal for smågrupper. Fortrinnsvis skal aktivitetsareal ha lave vinduer og godt 
dagslys. 


 Hjemmebase 
Hver hjemmebase dimensjoneres for en gruppe på inntil 20 barn avhengig av 
aldersammensetning. Hver base må ha god tilgang til hovedkjøkken eller en kjøkkenkrok. 
Rommene i hjemmebasene kan innredes på forskjellige måter og ha ulik funksjon. 
Hjemmebase kan bestå av et rom som innredes med løse romdelere eller det kan bestå av flere 
mindre rom.   

Hjemmebase er barnas areal i barnehagen som de vil ha mest tilhørighet til. Her er det faste 
grupper av barn og voksne. Gruppestørrelse og sammensetning av gruppen kan variere og 
skal ta utgangspunkt i barns behov for trygghet, oversikt og mulighet for medvirkning. 
Spesielt skal det tas hensyn til de minste barnas behov for skjerming (flere rom). Inndeling i 
grupper og hjemmebaser kan løses innenfor aldersinndelte grupper.  

Rom som er hjemmebase bør ikke være gjennomgangsrom, men baserom kan ligge ved siden 
av hverandre gjerne med døråpning mellom. Baserom kan også ligge i tilknytning til 
hovedkjøkken slik at baserom og kjøkken kan fungere som allrom for hele barnehagen i de 
fellesaktiviteter som er naturlig at barnehagen arrangerer. I de tilfeller dette er aktuelt kan 
samlingsrom i større grad bli et felles aktivitetsrom/temarom for grovmotoriske aktiviteter 
eller annen aktivitet barnehagen vektlegger. 

 
 Fingarderobe/lekeareal 
Garderoben skal være inkludert i netto leke- og oppholdsareal for barn og dette må det tas 
hensyn til ved innredning og møblering av rommet. Innredningen kan være skuffer eller skap, 
i tillegg skal arealet ha plass for leker og utstyr tilpasset bruk. Skap og eller hyller skal i størst 
mulig grad kunne betjenes av barna selv. I inngangspartiet til fingarderoben bør det etableres 
en foreldersone som har funksjon som informasjons- og møteplass. I dette arealet bør det være 
lave vinduer/ "vinkevindu" med utsyn til inngangsparti slik at barna ha visuell kontakt med 
barn og foreldre som kommer og går til/fra barnehagen. 

 
 Samlingsrom  
Dette arealet skal ha funksjon som samlingslokale for alle barnehagens brukere på dagtid når 
det arrangeres større samlinger, fester og arrangementer. Rommet må etableres i tilknytning  



FELLESAREAL i Øyjorden 
barnehage.

ET ROM I ROMMET på 
Vallalia barnehage.

HOVEDKJØKKENET til 
Øyjorden barnehage.

HOVEDKJØKKEN til 
Mulesvingen barnehage.



KJØKKEN i Lyngfaret 
barnehage.

KJØKKEN i Lyshovden 
oppveksttun barnehage.

VINTERHAGEN til Apeltun 
barnehage.

DRAMAROM med scene 
hos Hop oppveksttun 
barnehage.
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til hovedkjøkken. Rommet skal være et rom som brukes hver dag og som kan fungere som et 
aktivitetsareal for grovmotoriske aktiviteter, byggelek med mer. Lager for leker og utstyr må 
etableres i nærhet til arealet.  Samlingsrom vil kunne ha funksjon som utleielokal for 
nærmiljøaktiviteter og bør utformes i tråd med denne funksjon.  

 Kjøkken 
Bygget skal ha et hovedkjøkken som inngår som hjemmebase for en gruppe. Kjøkken-
funksjonene skal tilrettelegges for både barns og voksnes bruk.  

På kjøkkenet skal det være mulig å tilberede varm og kald mat. Hovedkjøkkenet skal utstyres 
med kjølerom, komfyr, oppvaskemaskin, håndvask med skoldesperre,  høye skap og overskap 
som føres opp til tak for å unngå støvdeponering. I tillegg skal hovedkjøkkenet ha muligheter 
for sortering av avfall. 

 Fellesarealer / temarom 
Fellesarealer/spesialarealer skal ha ulike aktivitetsrom som gir mulighet for varierte 
pedagogiske aktiviteter. Det er naturlig å ta utgangspunkt i fagområdene i rammeplanen når 
rommene planlegges. Fysiske rom, interiør, og organisatoriske tiltak er virkemidler for å 
utøve en pedagogikk i samsvar med rammeplanens målsetninger. Organisering og utforming 
av rommene skal skal motivere og fremme ønsket aktivitet innenfor rammeplanens syv 
fagområder. 

Alle hjemmebaser bør ha enkel tilgang til lekeareal som innredes og utstyrer med ulike 
hovedfunksjoner. 

Temarommene kan ha fleksible tema og innredning. I areal- og funksjonsprogrammet foreslås 
følgende tema: 

 Rom for vannaktiviteter, primært tilrettelagt for ulike vannleker, men også med 
mulighet for aktiviteter med maling eller leire. 

 Musikkrom/teater/danse rom. Det skal vurderes god lydisolering i rommet. Deler av 
arealet kan ha løs eller fast sceneoppbygging. Vegger med speil og skinne i taket til 
sceneteppe. 

 Utforskning og eksperimentering. 
 Sanserom.  
 Rom spesielt tilrettelagt for hvile og soving. Soverommet kan brukes til lek når barn 

ikke sover der, feks balanselek og turnlek. Rommene som skal benyttes til innendørs 
soving bør ha glassfelt i vegger eller dør. Dette gir god mulighet for personalet å 
holde tilsyn med barna. 

 
Øvrig areal som del av nettoarealet 

 
 Inngangsparti  
Det skal lages to innganger som har direkte utgang til lekearealet ute. En av inngangene skal 
da være tydelig skiltet/markert som inngang til administrasjon og personalsone. 
Inngangspartiene skal ha direkte atkomst til barnas grovgarderobe. Inngangspartiet/ene bør 
være overbygget og ute skal det etableres gode rister/sluk og spylemulighet til barns yttertøy. 

 Grovgarderobe  
Utformingen av bygget må ivareta rene og skitne soner jf. forskift om miljørettet helsevern i 
skoler barnehage mv. Grovgarderoben må ha tilfredsstillende plass slik at barna kan bre ut 
klær på gulvet for å organisere påkledning. Garderoben bør ligge som en lomme til 
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kommunikasjonsarealer og innredes i seksjoner. 
 
Garderoben skal etableres ved inngangspartiet til utelekeplass. Garderoben dimensjoneres for 
det antall barn tomten og bygget maksimalt gir mulighet for. Garderobene bør dimensjoneres 
med min 30 cm bredde garderobeplass pr barn. Grovgarderoben skal gi plass til alt yttertøy og 
skotøy tilpasset ulike årstiden. Garderobene skal ha sittemuligheter og det må være plass (rist) 
til oppbevaring av sko, slik at disse ikke trenger å stå på gulvet.  
 
Toalett og stellefunksjon skal være tilgjengelig fra garderobe, og tørkerom bør bygges i 
tilknytning til garderoben. Rommet må ha avfukter og utlufting til friluft. Det bør lages 
garderobeplass på minimum 15 cm til personalets arbeidsyttertøy i barnas grovgarderobe. 
 
 Utendørs soveplass  
I de tilfellene det etableres halvklimatiserte rom kan dette i tillegg også benyttes til utendørs 
soving for barn.  



OVERBYGGET inngang-
sparti Øyjorden barnehage.

UTSIKT mot utearealet ved 
Øyjorden barnehage.

GROVGARDEROBEN 
til Sælen oppveksttun 
barnehage.

GROVGARDEROBEN til 
Liakroken barnehage,

OPPBEVARING av vogn-
er og sykler hos Sletten 
barnehage.

SOVEPLASS utendørs hos 
Sletten barnehage.
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 Kommunikasjonsareal 
Det bør etableres minst mulig trafikkareal og rommene skal utformes slik at det ikke blir 
nødvendig å krysse/forstyrre aktivitet i arealer der det pågår aktivitet i for å kommet til andre 
arealer. Nødvendig trafikkareal bør fortrinnsvis utformes og dimensjoneres slik at det i seg 
selv kan romme allsidig aktivitet og være en del av barnas netto-leke og oppholdsareal. 
 
 Sanitære rom 
Det skal etableres veggmontere toalett og hev-/senk stelleplass med tilgang til vask, antall 
avklares i hvert enkelt prosjekt. Hver hjemmebase skal ha direkte tilknytning til toaletter og 
stellefasiliteter. I grovgarderobe og i fingarderobe skal det være direkte tilgang til toaletter og 
stellerom. 
 

 

STELLEROM med hev/senk stellebenk i Rosetårnet barnehage (til venstre) og Ytre Arna 
barnehage (høyre). 

 
 
 Annet areal 
Lagerfasiliteter i form av nærlager i aktivitetsrom eller i tilknytning til aktivitetsrom. 
Hovedkjøkken bør ha tørrlager og kjølerom med enkel tilkomst for varelevering. 
Renholdssentral og vaskerom med plass for vaskemaskin, tørketrommel og lagerplass til 
vaskemidler etc. I tillegg kommer tekniske rom til varme- og ventilasjonsanlegg, og sentraler 
for el-kraft og IKT. 
 
Personalfasiliteter 
Personalfasiliteter bør samles i en sone. Barnehager i oppveksttunene skal ha felles 
personalfasiliteter med skolen. Personalsone bør ha egen inngang og inneholde:  
 

 Kontor for administrasjon/arbeidsplasser med tilgang til dataverktøy for personalet. 
 Pauserom, inkl. kjøkken med oppvaskemaskin, kjøleskap og komfyr.  
 Konferanserom/møterom.  
 Garderobe med låsbare skap på minimum 30 cm ytre bredde.  
 Personaltoaletter. Det tilrettelegges med toalett for damer og for herrer, samt en dusj. 

for herrer og en for damer. Ett av toalettene skal være et HC-toalett.  
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PERSONALGARDEROBE i Ytre Arna Barnehage og personalrommet i Iristunet barnehage. 

 
Eksempel på romprogram til barnehage med 63 barn (90 enheter) 
Tabellen under viser et eksempel romprogram hvor en tar utgangspunkt i en barnehage med 
63 barn, 36 barn er over tre år og 27 barn er under tre år. Dette kan tilpasses varierende 
størrelser. 
 
Tabell 5 I Romprogram for barnehage med 63 barn 

Romprogram for barnehage med 63 barn 

Barns leke- og oppholdsareal: 360 m2 

Fingarderobe 30 m2 

Samlingsrom 30 m2

Kjøkken og hjemmeområde 30 m2

Hjemmebaser (2 stk) 60 m2

Fellesarealer / Temarom herunder hvile-/soverom 210 m2

(i ulike størrelser f.eks 3x25m2, 6x20m2, 1x15m2) 

Øvrig areal som del av nettoarealet: 

Inngangsparti 15 m2

Grovgarderobe 2x 20m2 40 m2

Toaletter og stellerom 35 m2

Lager 35 m2

Vaskerom 10 m2

Renhold 10 m2

Teknisk rom 30 m2

 

Personal: 

2 kontorer til administrasjon 20 m2

Arbeidsplasser i åpent landskap/fellesareal 20 m2

Pauserom 20 m2

Konferanserom/møterom 12 m2
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Romprogram for barnehage med 63 barn 

Kopi/datarom/rekvisitalager 8 m2

Garderober og personaltoalett/dusj 44 m2

 

Netto leke- og oppholdsareal 360 m2

Netto areal 659 m2

Bruttoareal 791 m2

 
De viktigste endringene i forslag til justert areal- og funksjonsprogram er følgende: 

 Anbefalt størrelse 60-80 barn, men tomtestørrelse førende 
 Fleksible arealer, med skjerming av de yngste og mer fleksible arealer for de største 
 Det skal være to hovedinnganger gjennom grovgarderober/personalinngang 
 Fingarderoben som en del av netto leke- og oppholdsareal, møblert med tanke på lek 
 Et hovedkjøkken og vurdere behov for desentraliserte kjøkkenkroker på 

hjemmebasene 
 Samlingsrom i tilknytning til kjøkken 
 Fellesarealer som består av flere temarom 
 

Ved bygging av barnehager vil Bergen kommune vektlegge standardiserte bygg. Det vil bli 
utarbeidet standardbeskrivelser for rom, arealer og funksjoner.  

 

2.6.  Organisering av byggeprosjekter  

Bergen kommune har valgt å prosjektorganisere byggeprosjekter for barnehage og 
skoleutbygging. Begrunnelsen for denne organisatoriske løsningen er at det er nødvendig å 
etablere raske beslutningsveier og sikre god dialog mellom flere byrådsavdelinger og samt 
legge til rette for tett samhandling mellom mange profesjoner. 

Prosjektorganisasjonen består av en styringsgruppe, en prosjektadministrativ gruppe og 
byggprosjektgruppe for det enkelte byggeprosjekt. 

Byggprosjektgruppen ledes av en representant for byrådsavdeling for barnehage og skole 
inntil byggeprogrammet er vedtatt. I gruppen deltar representanter fra Bergen kommunale 
bygg, og ved rehabilitering/utvidelser av eksisterende barnehager er det i tillegg 
representanter fra brukerne.  

Gruppens mandat er å detaljere bestillingen på bygget, dvs utarbeide byggeprogram innenfor 
avsatt investeringsprogram og tidsfrister. Byggeprogrammet skal behandles i 
Arbeidsmiljøutvalget for Byrådsavdeling for barnehage og skole før det sendes 
styringsgruppen. Arbeidet i byggprosjektgruppen opphører når byggeprogrammet er ferdig. 

En brukergruppe i barnehagen, ledet av styrer, opprettes som referansegrupper for å sikre god 
medvirkning. FAU skal være representert her. 
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Prosjektadministrativ gruppe består av representanter fra byrådsavdeling for barnehage og 
skole og Bergen kommunale bygg. I tillegg deltar andre avdelinger fra kommunen ved behov. 
Gruppen ledes av byrådsavdeling for barnehage og skole og gruppens mandat er å koordinere 
fremdriften for alle barnehage- og skoleutbyggingsprosjekter, legge fram statusrapporter og ta 
stilling til om saker bør legges fram for styringsgruppen. 

Styringsgruppen består av kommunaldirektører for involverte avdelinger. Gruppen ledes av 
kommunaldirektør for barnehage og skole. Gruppens mandat er å være rådgivende for leder, 
som har fullmakt til å fatte beslutninger i barnehage- og skoleutbyggingsaker. Gruppen 
behandler alle bestillinger, dvs byggeprogrammene før de overleveres til Bergen kommunale 
bygg. 

Når bestillingen er godkjent av leder for styringsgruppen er det Bergen kommunale bygg sin 
oppgave å gjennomføre vedtatt byggeprogram. Bergen kommunale bygg ivaretar 
byggherrefunksjonen når byggeprosjektet gjennomføres. I prosjekterings- og anleggsfasen har 
byggherre ansvar for nødvendig kontakt mellom byggledelse og Byrådsavdeling for 
barnehage og skole ved strategi og utredning. 

Økonomi og fremdrift rapporteres til prosjektadministrativ gruppe. 
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3. Barnehagenes tilstand  
     og behov  

For å få best mulig planverktøy i arbeidet med å utvikle de 
kommunale barnehagene er det utarbeidet 
barnehagebeskrivelser som registrerer bygningsdata og 
andre kjennetegn ved den enkelte kommunale barnehage. 
Beskrivelsene sammen med barnehagebyggens tilstand 
danner grunnlag for prioritering av investeringsmidler. 

 

3.1.  Barnehagebeskrivelser 

I løpet av våren 2010 er kommunale barnehager i Bergen befart hvor hensikten har vært å: 
 

 Opprette barnehagebeskrivelser over hver enkelt kommunale barnehage. 
 Utarbeide en oversikt over barnehagebyggenes tilstand som grunnlag for fremtidige 

prioriteringer 
 Gi en oversikt over hvilke barnehager som har tidsriktige bygg. 
 Vurdere ubedringstiltak, mulighet for utvidelse. 
 

En overordnet beskrivelse av den enkelte kommunale barnehage fremkommer som vedlegg. 
Barnehagebeskrivelsen inneholder bl.a. en beskrivelse av barnehagenes bygningsmasse, rom 
og uteareal. Den enkeltes barnehages barnehagebeskrivelser er sendt ut til barnehagene i 
forkant av denne saken, og redigert etter innspill fra barnehagene. 

Under følger en skjematisk oversikt som har med alle de kommunale barnehagene med 
følgende variabler: 

 Barnehagenavn 
 Antall barn  
 Leke- og oppholdsareal 

 
Det er totalt 70 kommunale barnehager i Bergen kommune.  



BLOKKHAUGEN 
barnehage, Åsane.

PETEDALSHEIA barnehage,
Ytrebygda,

KALFARVEIEN barnehage,
Bergenhus.

LYSHOVDEN oppveksttun 
barnehage, Fyllingsdalen.
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Tabell 6 I Antall barn og leke- og oppholdsareal i kommunale barnehager pr.15.12.2010 
 

Kommunal barnehage Små barn  

1-2 år 

Store 

barn  

3-5 år 

Antall barn  Leke- og 

oppholdsareal m2  

Arna familiebarnehage 20 25 45 136 

Arnatveit  17 41 59 257 

Apeltun 24 53 77 340 

Aurdalslia  20 35 55 260 

Bekkjarkokane 12 22 34 151 

Bogane 13 40 53 231 

Blokkhaugen 20 43 63 298 

Bjørgedalen  20 43 63 326 

Brinken  18 38 56 271 

Bønes 13 33 46 204 

Eldsbakkane  29 35 64 317 

Ervik 25 39 67 309 

Flaktveit 30 56 87 491 

Fredriksberg 30 0 30 152 

Gimle  30 18 48 263 

Gyldenpris 22 60 82 466 

Grøntulien 20 34 54 260 

Gullstølsbotn 22 70 94 472 

Granebo/Radiostasjonen 0 91 91 335 

Haugatun 36 65 101 453 

Hop oppveksttun 24 52 76 336 

Idavollen 22 47 69 305 

Iristunet 23 27 50 275 

Kalfarveien 18 36 54 239 

Klosteret/Kalmargaten 20 38 58 265 

Kristianborg 59 58 120 592 

Langerinden 20 36 57 257 

Laksevåg 21 54 75 332 

Liakroken 40 76 116 522 

Lyshovden oppveksttun 27 22 49 288 

Lyngfaret 18 38 56 248 

Løvås oppveksttun 25 38 64 301 

Marken 16 35 51 250 

Mannsverk 11 36 47 241 

Minde 15 45 60 302 

Montana 31 45 76 341 

Morvikbotn 22 38 60 290 

Mulesvingen 26 59 85 381 

Myrholtet 14 29 43 208 

Natlandsfjellet 22 29 51 249 
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Kommunal barnehage Små barn  

1-2 år 

Store 

barn  

3-5 år 

Antall barn  Leke- og 

oppholdsareal m2  

Nebbestølen 21 36 57 265 

Norheim 21 40 62 270 

Nordås 22 35 58 272 

Nygårdsparken 34 40 74 341 

Ny Krohnborg 10 19 29 129 

Olsvik 50 73 124 592 

Petedalsheia 20 33 53 247 

Pinnelien 9 21 30 135 

Rolland/Ulsetåsen 30 72 103 513 

Rosetårnet 10 36 46 188 

Sandalsbotn 23 48 71 310 

Salhus 3 14 17 79 

Seljedalen 18 40 58 305 

Skjold 23 48 71 313 

Storetveit 27 38 65 296 

Solbakken/Hellebakken 36 58 94 471 

Sletten  8 35 45 192 

Skårungen 25 30 55 271 

Søre Skogvei 16 47 63 274 

Sælen oppveksttun 29 50 80 381 

Sæterdal 6 24 30 130 

Trollskogen 24 26 50 270 

Ulsmåg 23 37 60 276 

Vallalia 17 49 66 286 

Vadmyra 17 22 39 189 

Ytrebygda 61 45 109 666 

Ytre Arna 13 32 45 194 

Øvrebø 21 28 50 258 

Øyjorden 69 57 127 711 

Årstad brannstasjon 36 86 122 535 

SUM 1 617 2 898 4 539  

 

3.2.  Vedlikeholdsstandard 

Vedlikehold er løpende tiltak for å holde eiendommen i samme standard som den var på 
opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Vedlikehold er ikke ombygginger og standardheving. 
Vedlikehold av de kommunale barnehagebyggene dekkes over vedlikeholdsbudsjettet.  

Bergen kommunale bygg (BKB) utarbeider jevnlig en vedlikeholdsmelding for å synliggjøre 
vedlikeholdsbehovet for samtlige kommunale bygg forvaltet av BKB.   
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Vedlikeholdsmeldingen er et nyttig verktøy for brukerne, de ulike byrådsavdelingene og 
politikere i planarbeid når det gjelder bygningsspørsmål. Synliggjøring av etterslepet øker  
bevisstheten rundt vedlikeholdsbehovet.  

Bergen kommunale bygg deler bygningsteknisk vedlikehold i tre ulike nivåer:   

 Nivå 1: Omfatter kun tiltak og daglige rutiner som er strengt nødvendige for at 
bygningen og tekniske installasjoner skal fungere. Kostnadene er bundne og årvisse.  
Antatt nødvendig bevilgning, ca. 100 kr/m². 

 Nivå 2: Omfatter tiltak som må utføres for å opprettholde bygningens opprinnelige 
tekniske og funksjonelle standard. Antatt nødvendig bevilgning, ca. 200 kr/m². 

 Nivå 3: Omfatter tiltak for å heve standarden til dagens krav (ikke 
rehabilitering/ombygging). Det vil være mulig å innhente det forsømte vedlikeholdet 
under dette nivået.  Antatt nødvendig bevilgning, ca. 300 kr/m². 

 

Tilstanden til barnehagebyggene i vedlikeholdsmeldingen er angitt ved ulike tilstandsgrader. 
Tilstandsgraden vurderes på bakgrunn av Norsk standard sin "Tilstandsanalyse for byggverk, 
innhold og gjennomføring". Standarden gir blant annet generelle retningslinjer for hvordan 
tilstandsanalysen skal utføres.  

Bergen kommunale bygg har utarbeidet en oversikt over de 14 kommunale barnehagebyggene 
med dårligst vedlikeholdstilstand. Dette gjelder innvendig vedlikehold av overflater, 
utvendige fasader, teknisk anlegg og installasjoner. Tilstand for øvrige kommunale 
barnehagebygg viser at 29 bygg har et lavt vedlikeholdsbehov. Resterende kommunale 
barnehagebygg har et vedlikeholdsbehov som er svært lavt, eller ingen vedlikeholdsbehov.  

Tabellen under viser de 14 kommunale barnehagebyggene som har størst behov for 
vedlikehold pr. m2.   

Tabell 7 I Kommunale barnehager med høyest vedlikeholdsbehov 
 
Kommunale barnehager Antall m2 

(brutto) 
Vedlikeholdsbehov 

Vadmyra   458 Innvendig vedlikehold, overflater, fasader, tekniske 
installasjoner.  

Klosteret  avd. Kalmargaten 207 Fasade, innvendig vedlikehold   

Salhus  139 Fasader, div. innvendig vedlikehold 

Flaktveit (avd Ulvehøyen)  690 Fasader, tak, setningsskader, div. utvendig 
vedlikehold, toaletter, gulvbelegg, tekniske 
installasjoner.  

Liakroken  386 Fasade, tak, gulvbelegg, toaletter, gjerder og port, 
tekniske installasjoner.  

Liakroken (tidl skoledelen) 605 Tak, fasader, tekniske installasjoner. 

Fredriksberg  398 Innvendig vedlikehold, div. tekniske installasjoner.  

Morvikbotn  541 Fasader, vurdere tak, gulvbelegg, toaletter, tekniske 
installasjoner.  

Minde  716 Fasader, innvendig vedlikehold, tak, tekniske 
installasjoner 

Granebo  496 Fasader, tak, div. innvendig vedlikehold, tekniske 
installasjoner 

Arnatveit (leid bygg) 450 Innvendig vedlikehold, belysning, tekniske 
installasjoner 
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Kommunale barnehager Antall m2 

(brutto) 
Vedlikeholdsbehov 

Laksevåg  802 Fasader, innvendig vedlikehold, tekniske 
installasjoner.  

Solbakken  652 Tak, fasader, innvendig vedlikehold, tekniske 
installasjoner 

Ervik 771 Fasader, innvendige overflater, tak, tekniske 
installasjoner.  

 

Listen synliggjør de barnehagene som har størst behov for vedlikehold pr. m2. Bergen 
kommunale bygg utfører løpende vedlikehold på samtlige kommunale barnehager. 

  

3.3.  Inneklima 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
m.v, skal bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, 
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt 
forebygger sykdom og skade. 
 

Elleve kommunale barnehager mangler formell godkjenning etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette er følgende barnehager: 

 Idavollen barnehage 
 Liakroken barnehage 
 Rolland/Ulsetåsen barnehage 
 Sandalsbotn barnehage 
 Ulsmåg barnehage 
 Eldsbakkane barnehage 
 Nordås barnehage 
 Laksevåg avd. Solhaug barnehage 
 Ytrebygda barnehage 
 Grøntulien barnehage 
 Norheim barnehage 
 

Det er en målsetning at alle barnehagene får formell godkjenning i løpet av 2011. 

3.4.  Rehabilitering   

Rehabilitering er oppgradering/standardheving er på grunn av bygningsmessige mangler til 
dagens standard/krav. Midler til rehabilitering og/eller påkostninger dekkes over kommunens 
investeringsbudsjett. Kvaliteten på det fysiske miljøet er viktig for hvordan barn og ansatte 
opplever arbeidsmiljøet sitt.  

De kommunale barnehagenes fysiske miljø inne og ute har vært et av temaene i den årlige 
brukerundersøkelsen rettet mot foresatte og foreldre de siste årene. Spørsmålet som blir stilt 
er: "Hvor fornøyd/misfornøyd er du med barnehagens uteområder/inneområder?" Resultatene 

 Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler 
m.v. blir ofte omtalt som "barnas 
arbeidsmiljølov".  
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av undersøkelsen for 2009 viste at 43 prosent av foresatte svært godt fornøyd, 50 prosent 
middels fornøyd og 7 prosent misfornøyd.  

3.4.1. Statlige tiltaksmidler  
I forbindelse med statlig krisepakke som ble lag frem i februar 2009, ble det bevilget 22 mill. 
kroner til tiltakspakkeprosjektet til vedlikehold av kommunale barnehager. I den forbindelse 
ble 12 kommunale barnehager i bydelene Bergenhus, Årstad, Fyllingsdalen og Laksevåg 
prioritert ut fra fysisk miljø, tidsriktighet, sentrumsnær beliggenhet, eller tiltak knyttet til 
helseverngodkjenning. Dette var barnehagene  

 Fredriksberg barnehage 
 Marken barnehage 
 Rosetårnet barnehage 
 Kalfarveien barnehage 
 Gyldenpris barnehage 
 Sletten barnehage 
 Søre Skogvei barnehage 
 Øvrebø barnehage 
 Myrholtet barnehage 
 Sælen oppveksttun barnehage 
 Lyngfaret barnehage 
 Norheim barnehage 
 Grøntulien barnehage 
 
 

NY FINGARDEROBE i Norheim barnehage (venstre) og det nye badet til Gyldenpris 
barnehage.(høyre). 

 

 

Tidsriktig planløsning/enkle ombygginger har også vært vurdert i gjennomføringen av 
prosjektet. Barnehagene har fått utført arbeid og tiltak etter avdekkede behov og mangler ved 
byggene:  

 Tiltak med tanke på helseverngodkjenning, ventilasjon og inneklima.  
 Oppussing av overflater, fasadearbeid og generelt vedlikehold.  
 Enkle ombygginger av garderobeforhold hvor det har vært mulig.  
 Rehabilitering av kjøkkenfasiliteter.  
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 Rehabilitering av stelleforhold/bad.  
 

Tiltakspakkeprosjektet er nå i hovedsak avsluttet.   

3.4.2. Smøremåltid i barnehagen 
I 2009 innførte Bergen kommune en daglig lunsjservering (smøremåltid) i kommunale 
barnehager.  Følgende barnehager har fått tildelt midler til tilrettelegging/rehabilitering av 
kjøkkenfasilitetene:  
 

 Brinken barnehage 
 Ervik barnehage 
 Mannsverk barnehage 
 Minde barnehage 
 Haugatun barnehage 
 Sæterdal barnehage 
 Pinnelien barnehage 
 Vadmyra barnehage 
 Solbakken barnehage 
 Olsvik barnehage 
 Vallalia barnehage 
 

VADMYRA BARNEHAGE rehabilitert 
kjøkkenkrok. 

SÆTERDAL BARNEHAGE nytt kjøkken. 

 

Bergen kommunale bygg (BKB) tilbakemelder at de fleste barnehagene har fått utført 
arbeidet. Resterende arbeid på disse barnehagene forventes avsluttet i løpet av 2011. 

Flere kommunale barnehager som ikke fremkommer på listen over vil ha behov for 
kjøkkenutbedring de neste årene. Dette vil en vurdere i sammenheng med 
rehabiliteringsarbeid i den enkelte barnehage.  
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3.5.  Oppgradering av barnehagenes uteareal 

Barnehagenes uteareal skal være en arena for lek, samspill og utfoldelse i et trygt og sosialt 
godt miljø. Oppgradering av barnehagenes uteareal er et prioritert område. Det er avsatt årlige 
investeringsmidler til formålet. 
 
Sikkerhet ved lekeplassutstyr er nedfelt i "Forskrift om 
sikkerhet ved lekeplassutstyr". 
Det er den enkelte barnehage som har ansvar for å påse 
at forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr ettersees, og 
legges til i sin internkontroll.  

"Barnas Byrom" er et kompetansesenter for sikkerhet på 
kommunens lekeplasser. Kontoret er organisert under  
 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø, Grønn 
Etat og har som hovedoppgave å etablere gode sikkerhetsrutiner i forhold til lekeplassutstyr, 
samt bistå når det gjelder slikt utstyr. Gjennom et tett samarbeid med "Barnas byrom" 
prioriterer Byrådsavdeling for barnehage og skole arbeidet med å sikre lekeplassanleggene i 
de kommunale barnehagene.  
 
Etter hovedettersyn i 2010 har det vært mulig å søke om midler til utbedring av 
lekeplassanlegget. 
 
Byrådsavdeling for barnehage og skole har prioritert sikkerhetsutbedringer på kommunale 
barnehagers lekeplassutstyr. Dette arbeidet vil fortsette i 2011. 
 
Når sikkerhetsutbedringene er prioritert, vil generell rehabilitering/oppjustering av 
lekeplassområde vurderes på anlegg som har behov for dette.  

3.6.  Tidsriktige barnehagebygg 

En rekke av de kommunale barnehagene har behov for en mer tidsriktig standard. Et tidsriktig 
barnehagebygg bør ha: 
 

 Stelleplasser og stelleplass med hev/senk mulighet slik at barnehagedriften kan være 
fleksibel med hensyn til fordeling av småbarns- og storbarnsplasser.  

 God tilgang til kjøkken, evt kjøkkenkrok 
 Garderobeløsninger med tilstrekkelig kapasitet og tørkemuligheter for barns og 

ansattes klær.  
 Uteareal som gir varierte muligheter for lek og som er tilrettelagt for økt antall 

småbarn i barnehagene.  
 

Arbeidet med barnehageplanen og befaringsrunde har avdekket behov for mer tidsriktige 
barnehagebygg.  
 
Følgende kriterier vektlegges med tanke på fremtidig prioritering av rehabilitering:  

 Helseverngodkjenning 
 Tidriktige bygg 

 Forskrift om sikkerhet ved 
lekeplassutstyr §16: Den som 
anskaffer eller eier 
lekeplassutstyr er ansvarlig for 
jevnlig ettersyn og nødvendig 
vedlikehold, slik at utstyrets 
sikkerhetsegenskaper 
opprettholdes. 
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 Vedlikeholdstilstand og rehabiliteringsbehov 
 Beliggenhet med tanke på behov for barnehageplasser  
 

Tabellen under viser prioriteringsliste for barnehager med rehabiliteringsbehov og 
oppjustering til mer tidsriktige barnehagebygg. Barnehagene er prioritert med ulike kategorier 
fra A til C hvor A-prosjektene prioriteres først. Det er ikke gjort noen prioritering av 
barnehagene innenfor hver kategori.  
 
Tabell 8 I Prioriteringsliste A,B,C kategorier. Barnehager med rehabiliteringsbehov 
 
Barnehage Rehabilitering/prosjekt Kommentarer 

Kategori A-prosjekter: 

Vadmyra  
Generell innvendig og ytre rehabilitering. 
Drenering.  

Vurdere utvidelse 

Laksevåg/Solhaug  
Generell rehabilitering fasade, innvendig 
oppussing.   

 

Ervik 
Generell rehabilitering av fasader, noe innvendig 
rehabiliteringsbehov. 

 

Flaktveit/Ulvehøyen 
Generell rehabilitering av fasader, takutbedring, 
setningsskader, noe innvendig utbedring, toalett.  

Vurdere utvidelse 

Minde 
Generell rehabilitering av fasader, innvendig 
oppussing og utvidelse. 

Vurdere utvidelse 

Eldsbakkane 
Generell rehabilitering fasader, innvendig 
oppussing.  

 

Nattlandsfjellet 
barnehage 

Utvendig rehabilitering. Garderobeforhold 
personale 

 

Fredriksberg barnehage 
Vurdere rehabilitering/plassering ifm med 
etablering av oppveksttun. 

 

Kategori B-prosjekter: 

Klosteret 
Generell rehabilitering. Utvendig fasade, innvendig 
oppussing, kjøkken, vinduer/dører.   

 

Salhus Innvendig og ytre rehabilitering.  

Skjold Rehabilitering av fasader, innvendig oppussing.   

Haugatun 
Generell innvendig rehabilitering, rehabilitere 
stelleforhold. 

 

Brinken 
Rehabilitering utvendig fasade, rehabilitere 
stelleforhold/bad. 

 

Mannsverk Innvendig rehabilitering.  

Kategori C-prosjekter: 

Ulsmåg  Fasaderehabilitering, innvendig rehabilitering.   

Bekkjarkrokane Generell rehabilitering  

Petedalsheia Noe innvendig rehabiliteringsbehov.  

Nordås Noe innvendig rehabilitering.   

Aurdalslia  Fasaderehabilitering, innvendig oppussing.   

 
 
Veien videre 
I vedtatt økonomiplan 2011-2014 er avsatt 5 mill. kr. pr. år til rehabilitering og universell 
utforming av barnehager. Totalt er det i økonomiplan foreslått avsatt 15 mill. kr. til formålet 
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de neste 4 årene. Ved rullering av økonomiplan 2012-2015 vurderes det om avsatt sum til 
rehabilitering av kommunale barnehager kan økes. 
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4.  Dekningsgrad, 
      barnehagebehov, 
      barnetallsutvikling og tiltak 

Bergen kommune har oppfylt lovfestet rett til 
barnehageplass, og bystyret har også vedtatt bydelsvis 
prioritering til barnehageplass. Utbygging av barnehager 
framover må derfor styres til områder der dekningen er 
lavest og der det forventes størst vekst i barnetallet. 
Kapittelet beskriver dekningsgrad, barnehagebehov, samt 
barnetallsutvikling og tiltak for det enkelte 
barnehageområde i økonomiplanperioden 2012-2015. 

4.1.  Barnehager i Bergen kommune 

4.1.1. Barnehager i Bergen  
I Bergen var det 14 432 barnehageplasser pr. 15.12.2010 og dekningsgraden var 88%.  
Barnetallet forventes å øke med 2000 barn fram mot 2023/2024. 
  
Tabellen under viser dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling i de ulike 
byområdene. 
 
Tabell 9 I Dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling  
 

Byområde Barnehageplasser  
pr. 15.12.2010 

Dekningsgrad 
pr. 15.12.2010 

Barnehagebehov 
01.03.2011 

Forventet 
barnetallsutvikling 

Arna 587 72% 79% Svak økning hele perioden 
Bergenhus 1 668 97% 104% Svak økning hele perioden 
Fana 2 798 97% 102% Økning i perioden 
Fyllingsdalen 1 576 87% 91% Stabil utvikling 
Laksevåg 1 889 81% 86% Svak økning utover i 

perioden 
Ytrebygda 1 853 95% 92% Stabil utvikling, men økning i 

siste del av perioden 
Årstad 1 635 71% 84% Økning i perioden 
Åsane  2 426 93% 91% Stabil utvikling de nærmeste 

årene, deretter økning 
SUM 14 432 88% 92%  
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Av tabell 9 over fremgår det at dekningsgraden og barnehagebehovet varierer mellom det 
enkelte byområde. Dekningsgraden varierer fra 71% i Årstad til 97% i Bergenhus, mens 
behovet varierer fra 79% i Arna til 104% i Bergenhus. 
 

4.1.2. Barnehageretten 2011 
Lovfestet rett til barnehageplass vil si at barn som er fylt et år innen utgangen av august 
måned har rett til plass i barnehage innen utgangen av august samme år. Retten til 
barnehagetilbud er knyttet til den kommunen barnet er bosatt i, og forutsetter at foreldre har 
søkt om plass innen søknadsfristen som kommunen har fastsatt, for Bergen kommune 1.mars.  
 
Rundt 3000 barnehageplasser blir ledige til august 2011 som følge av at 6-åringene starter på 
skolen.  
 
Da søknadsfristen for hovedopptaket gikk ut 1. mars, var det 3 279 søkere med lovfestet rett 
til plass. Dette betyr at barnehagebehovet er 92% i 2011, og at behovet har økt med 4%-poeng 
fra 2010. I tillegg  er det 392 barn som søker barnehageplass i tidsrommet fra 1. september til 
31.desember 2011. Det arbeides med å realiserer barnehageretten i 2011.  
 

4.1.3. Barnehagetilbud og barnehagedekning i barnehageområdene 
Det er et mål for byrådet å tilby barnehageplass i bydelene hvor barna bor, og dette samsvarer 
med det foreldre gir uttrykk for. Historisk sett har det vært store ulikheter mellom de ulike 
delene av kommunen. Den kanskje viktigste årsaken til forskjellene kan være 
utbyggingsmønster og planmessige forhold. I noen byområder er det arealknapphet og mangel 
på godt egnete kommunale tomter. Byrådet ønsker at det opprettes nye plasser der behovet til 
enhver tid er. Ved å ta større styring med regulering og kjøp av tomter til barnehageformål 
sikres at det bygges plasser i disse områdene.  
 
Byområder med sammenhengende utbyggingsplaner for boliger og infrastruktur, som for 
eksempel Fana, Fyllingsdalen, Ytrebygda og Åsane fikk barnehagetomter regulert og utbygd 
samtidig med boligbyggingen. Disse områdene har dermed hatt god barnehagedekning. På 
den andre siden har en sentrumsnære områder som Årstad hvor det ikke har vært satt av 
tilstrekkelig med barnehagetomter. Det har i ettertid vært utfordrende og kostbart å få regulert 
egnede tomter, og dette byområdet har fortsatt behov for barnehageplasser. 
 
De siste årene har det blitt prioritert å bygge nye barnehager der etterspørselen har vært i dag 
og der det har vært mulig å etablere barnehager. Utfordringen har imidlertid vært at 
etterpørselen har avspeilet barnehagetilbudet i dag, da det kun har vært mulig å søke på 
eksisterende barnehager.  
 
Fremover vil en prioritere å bygge barnehager der barnetallet forventes å stige og i 
byområdene hvor dekningsgraden er lavest. 
 
Planleggingen av barnehageutbyggingen tar utgangspunkt i barnehageområder basert på 
skolenes opptakskretser. Bakgrunnen er at dette gir bedre muligheter for å planlegge nye 
barnehager på rett sted i byområdet. Et byområde består av flere barnehageområder. Totalt er 
det 25 barnehageområder i kommunen og 8 byområder.  
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Barnehageområdene er bygget opp som en sum av barneskoleområder, og vil derfor ikke helt 
samsvare med bydelsgrensene. Sammenhengen mellom bydeler og byområder er nærmere 
beskrevet i vedlegg 2. Tabellen under viser de 25 barnehageområdene. 
 
TABELL 10 I Oversikt over de 25 barnehageområdene 
 
Barnehageområder Skolekretser Byområde 

Område 1 Garnes, Trengereid Arna 

Område 2 Ytre Arna, Haugland Arna 

Område 3 Lone, Ådnamarka Arna 

Område 4 Fridalen, Kronstad, Landås, Slettebakken Årstad 

Område 5 Chr. Krybbe, Hellen, Krohnengen, Haukeland Bergenhus 

Område 6 Møhlenpris, Nordnes Bergenhus 

Område 7 Apeltun, Skjold, Smørås Fana 

Område 8 Kaland Fana 

Område 9 Kirkevoll, Krokeide, Nordvik Fana 

Område 10 Kringlebotn, Midtun, Nattland, Paradis Fana 

Område 11 Sædal, Ulsmåg, Riple Fana 

Område 12 Bønes, Fjellsdalen Fyllingsdalen 

Område 13 Lyshovden, Løvås, Seljedalen, Sælen Fyllingsdalen 

Område 14 Bjørndalskogen, Varden Fyllingsdalen 

Område 15 Damsgård, Holen, Nygårdslien Laksevåg 

Område 16 Kjøkkelvik, Olsvik Laksevåg 

Område 17 Alvøen, Loddefjord, Mathopen, Vadmyra Laksevåg 

Område 18 Aurdalslia, Skranevatnet, Søreide, Søråshøgda, Skeie Ytrebygda 

Område 19 Hjellestad, Liland Ytrebygda 

Område 20 Minde, Ny-Krohnborg Årstad 

Område 21 Eidsvåg, Kalvatræet Åsane 

Område 22 Haukedalen, Tertnes, Ulsetskogen Åsane 

Område 23 Haukås, Hordvik Åsane 

Område 24 Flaktveit, Kyrkjekrinsen, Li, Rolland Åsane 

Område 25 Mjølkeråen, Salhus Åsane 

 
I forhold til målsetting og ønsker om lokal barnehagedekning er det sett på sammenhengen 
mellom registrert bosted og hvor barn faktisk benytter barnehageplasser i dag. 
 
TABELL 11 I  Oversikt over antall barn med barnehageplass i eget område pr. 15.12.2010 

 Byområde 
Andel barn med plass  
I barnehage i eget område

Arna 69 %
Bergenhus  67 %
Fana 72 %
Fyllingsdalen 77 %
Laksevåg 68 %
Ytrebygda 85 %
Årstad 60 %
Åsane  86 %
SUM 73 %
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Tabellen viser hvor stor andel av de bosatte barna som benytter barnehage i eget område.  
Det vil si at en både bor og benytter barnehage i i byområdet de bor i. I gjennomsnitt er det 73 
% av barna i Bergen som har en barnehageplass innen eget byområde, men det er store 
variasjoner mellom byområdene. 
 
Tabellen viser at mens det i Årstad bydel er 60% av barna som har barnehageplass i eget 
område, er det i Åsane 86%. 
 

4.1.4. Rammefinansiering av barnehagesektoren 
Fra 1.1.2011 ble rammefinansiering av barnehagesektoren innført, og dette innebærer at 
kommunene har fått et helhetlig finansieringsansvar for barnehagene. Det er kommunens 
oppgave å tildele det offentlige tilskuddet og sørge for likeverdig behandling av kommunale 
og ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å gi tilskudd til private barnehager 
tilsvarende mellom 88 og 100 prosent av hva kommunen tildeler egne barnehager pr. 
barnehageplass. Prosentandelen for den enkelte barnehage skal ikke være lavere enn året før.  

Tilskuddet skal deles i driftstilskudd og kapitaltilskudd til de ikke-kommunale barnehagene, 
og kommunen skal fastsette èn sats for driftstilskudd og èn sats for tilskudd til bygninger og 
utstyr. Bergen kommune driver egne barnehager og har beregnet satser for driftstilskudd i 
2011 på grunnlag av tildelt budsjett til kommunens egne barnehager. Bergen har i tillegg valgt 
å benytte de nasjonale satsene for kapitaltilskudd pr. barn.  

Fra 1. august 2011 trappes tilskuddet opp til 91% nasjonalt og regjeringen har foreslått at i 
løpet av en 5-års periode skal tilskuddet til de ikke kommunale barnehagene trappes opp til 
100%. Bergen kommune yter per i dag i gjennomsnitt 96,8% tilskudd til de private 
barnehagene i kommunen. 

Bergen har siden år 2000 vært opptatt av likeverdig behandling av kommunale og private 
barnehager. De senere årene har det vært tilnærmet likeverdig behandling, hvor en har tatt 
utgangspunkt i en felles tildelingsmodell for kommunale og private barnehager. Av den nye 
forskriften fremgår det også at barnehager som har mottatt mer enn minimumstilskuddet 
foregående år, har krav på fortsatt å få samme prosentandel.  

Frem til 2011 har alle godkjente ikke-kommunale barnehager hatt krav på tilskudd til ordinær 
drift av barnehager. Fra 2011 fremgår det av forskrift om likeverdig behandling av tildeling av 
offentlige tilskudd at kommunene ”kan” yte tilskudd til barnehager som søker om 
godkjenning etter at sektoren er rammefinansiert (§14). 

 

4.1.5. Premisser for planperioden 2012-2015 
Å oppfylle barnehageretten vil si at at barn som er fylt et år innen utgangen av august måned 
skal tilbys plass i barnehage innen utgangen av august samme år. Dette gjelder altså 
aldersgruppen 1-5 år. Bergen kommune vil i tillegg arbeide for full behovsdekning. Dette 
betyr at alle barnefamilier som ønsker plass til sine barn, skal få tilbud om dette. Med tiltak 
skissert i planen, mener Bergen kommune å kunne realisere dette i løpet planperioden 2012-
2015.  
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Bergen kommune har vedtatt bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass, det vil si 
at barn med bostedsadresse i en bydel prioriteres til plass framfor barn med bostedsadresse i 
annen bydel. Dette vil i første rekke gjelder for de kommunale barnehagene fra 2011. 

Utbyggingen av barnehager vil derfor fremover styres der underdekningen er størst og der det 
forventes størst vekst i barnetallet. Samtidig planlegges det for en viss overdekning i 
sentrumsnære områder, i områder hvor det er sentrale arbeidsplasser og langs 
transportmessige knutepunkter på vei til disse områdene. 

Bergen kommune er gjennom statsbudsjettet 2011 tildelt midler til et prosjekt om "Gratis 
kjernetid" i barnehage i Årstad bydel. Dette vil sannsynligvis medføre økt etterspørsel i disse 
områdene, som det må planlegges for. Gratis kjernetid utgjør 20 timer uken, og startet opp 
1.mars. Forsøket skal rettes mot alle barn som fyller fire eller fem år i 2011, dvs barn født i 
2006 og 2007, og som bor på gitte bostedsadresser i skolekretsene Slettebakken, Fridalen og 
Ny Krohnborg.  

Antall barn med kontantstøtte vil påvirke behovet for barnehageplasser til de yngste barna. Pr 
desember 2010 var det på landsbasis 32109 personer som mottok kontantstøtte. Det er en 
nedgang på 7,7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2009. Av alle barn med 
kontantstøtte utgjør ettåringer 61 prosent og toåringer 39 prosent. Nedgangen i antall 
mottakere av kontantstøtte skyldes at flere barn i kontantstøttealder har fått heltidsplass i 
barnehage. I 2010 var det 1143 barn i aldersgruppen 1-3 år i Bergen kommune som mottok 
kontantstøtte. Dette utgjør 16,6% prosent av barna i aldersgruppen 1-2 år. 

For planperioden 2012-2015 vil øvrige premisser legges til grunn for den videre 
planleggingen: 

 Basert på kommunens egen barnetallsprognose forventes det en tilvekst på 626 barn i 
økonomiplanperioden. Dersom kommunen skal oppnå full behovsdekning, anslår en  
dekningsgarden til å være mellom 95% og 100% ved utgangen av 2015. 

 Kommunen skal ta ansvar for kjøp og regulering av barnehagetomter som kan 
utbygges ved behov (tomteportefølje), særlig i områder med lav privat interesse, jfr 
levekårsundersøkelsen. 

 Driften i de midlertidige barnehagene videreføres kun til det er etablert tilstrekkelig 
antall barnehageplasser i det enkelte byområde, og under forutsetning av at 
nødvendige godkjenninger gis. De midlertidige barnehagene avvikles fortrinnsvis 
ved nytt barnehageår. Intensjonen er at barna flyttes samlet til nye tiltak beskrevet i 
planen. 

 Reguleringsprosessene for permanente barnehager i Olsvik, Kristianborg, Storetveit 
og Nygårdsparken forventes ferdigstilt i 2011. Tomtene lyses ut til private utbyggere 
ved behov for barnehageplasser i området, med unntak av Nygårdsparken barnehage, 
som bygges kommunalt. 

 Ytrebygda barnehage legges ned sommeren 2012. Det settes i gang regulering av 
tomten til bruk ved fremtidig behov. Det startes ikke opp regulering av ny 
barnehagetomt på Montana. 

 Det etableres oppveksttun i skoler hvor elevtallet er nedagående og behovet for 
barnehageplasser er tilstede. 
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 Private prosjekter som omtales i planen 2012-2015 vil prioriteres ift kommunalt 
tilskudd til drift under forutsetning av nødvendig godkjenning og at 
fremdriftssplanen for tiltaket følges. I forbindelse med fastsetting av vilkår for 
kommunal driftstilskudd vil det settes krav om at alt godkjent leke- og oppholdsareal 
utnyttes. 

 I henhold til forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlige tilskudd er 
det kommunens oppgave og sørge for likeverdig behandling av kommunale og ikke-
kommunale barnehager. Stortinget har vedtatt at tilskuddet til de ikke-kommunale 
barnehagene skal trappes opp til 100% i løpet av en 5-års periode. 

 Midler til nye oppvekstun,  kjøp av tomter, oppgradering av eksisterende kommunale 
barnehager og tiltak i de midlertidige barnehagene søkes innarbeidet i økonomiplan 
2012-2015. 

Dersom tiltakene i perioden 2012-2015 gjennomføres vil det gi følgende dekningsgrad i de 
ulike byområdene i slutten av økonomiplanperioden: 

 
TABELL 12 I Forventet antall nye barnehageplasser i 2012-15 og forventet dekningsgrad 2015. 
 
Byområder Forventet antall  

bosatte barn 2015 
Nye plasser  
2012-2015 

Forventet 
dekningsgrad 2015 

Arna 876 280 101% 

Bergenhus 1 815 247 106%

Fana  3 028 239 100%

Fyllingsdalen 1 767 150 100%

Laksevåg 2 467 350 92%

Ytrebygda 1 915 14 97%

Årstad 2 496 455 87%

Åsane 2 632 107 97%

SUM 16 996 1 842 97%

 
Med planlagt utbygging vil Bergen kommune oppnå en dekningdgrad på 97% innen utgangen 
av 2015. Det vil være variasjoner i dekningsgrader mellom byområdene, men samtidig er det 
naturlig å se noen byområder i sammenheng med hverandre. Dette gjelder særlig Bergenhus/ 
Årstad, og Fyllingsdalen/Laksevåg, områder som har god infrastruktur. 

 

4.1.6. Midlertidige barnehager 
 
Etablering av midlertidige barnehager 
Bergen kommune etablerte i løpet av 2007/2008 åtte midlertidige barnehager som et tiltak for 
å nå målet om full barnehagedekning. Barnehagene som ble etablert var Montana, Ytrebygda, 
Storetveit, Olsvik, Kristianborg, Nygårdsparken, Årstad brannstasjon og Rådalslien.  
Barnehagen som ble etablert i ledig areal i Rådalslien ungdomsskole ble avviklet sommeren 
2010, da skolen var i full drift fra høsten 2010.  
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Når det gjelder barnehagene Storetveit, Olsvik, Kristianborg og Nygårdsparken er det startet 
regulering for permanent barnehagedrift. Årstad brannstasjonsbarnehage er vedtatt permanent, 
og mindre tiltak gjenstår før barnehagen godkjennes som permanent barnehage. 
 
Følgende reguleringssaker er i prosess og venter avklaring: 
 

 Kristianborg  
 Olsvik 
 Nygårdsparken 
 Storetveit 

 
Ytrebygda barnehage vil bli avviklet sommeren 2012. I første omgang avvikles den ene av de 
to paviljongene til sommeren 2011. Den andre er planlagt avviklet til sommeren 2012. 
Regulering av tomten settes i gang til permanent barnehage. Tomtene Storetveit, Kristianborg 
og Olsvik vil bli lyst ut etter private utbyggere. Nygårdsparken vil bli bygget kommunalt. Det 
startes ikke opp regulering av Montana barnehage. Barnehagen avvikles når Sollien 
barnehage er ferdigstilt, og barna og personalet overføres til Sollien barnehage. Det vil bli 
søkt om nødvendige tillatelser/dispensasjoner i hht. lov- og avtaleverk. 
 
Tidsperspektiv  
Inntil tilstrekkelig antall barnehageplasser er etablert i det enkelte byområde, vil det være 
behov for de midlertidige barnehagene. Intensjonen er at de midletidige barnehagene avvikles 
etter hvert som det er etablert tilstrekkelig antall barnehageplasser i det enkelte byområde for 
sikre at det finnes nye barnehageplasser å tilby barna.   
 
Dette vil ha konsekvenser ift plan- og lovverk. Evetuell videreføring vil kunne kreve noen 
forbedringstiltak i anleggene. Midler til utbedringstiltak søkes innarbeidet ved rullering av 
øknonomiplan 2012-2015.  
 
Barna og personalet i de midlertidige barnehagene 
Bergen kommune vil i årene framover ha stort behov for kompetente barnehageansatte med 
erfaring. Personalet som er tilsatt i de midlertidige barnehagene har fast jobb i Bergen 
kommune. Det innebærer at når barnehagen blir avviklet, har kommunen ansvar for å finne ny 
stilling.Barna som har fått tildelt plass, har fått barnehageplass på lik linje med barn i 
ordinære barnehager. Plassen beholdes frem til skolestart. Barna blir ivaretatt i samordnet 
opptak, får prioritet til ny barnehageplass, og får tilbud om plass i ny barnehage når 
barnehagen blir avviklet.  
 
Montana barnehage planlegges avviklet til sommeren 2012. Barna og personalet overføres fra 
Montana barnehage til Sollien barnehage. Det vil bli søkt om nødvendige 
tillatelser/dispensasjoner i hht. lov- og avtaleverk. 
  
Veien videre 
De midlertidige barnehagene bør opprettholdes inntil tilstrekkelig tiltak er etablert i den 
enkelte bydel. Dette vil kreve mindre utbedringstiltak for å kunne opprettholde de midletidige 
byggene. I tillegg vil det bli søkt om dispensasjoner fra plankrav for perioden i tråd med 
fremdrifsplanen for det enkelte tiltak. 
 
Det startes opp regulering av tomten på Ytrebygda. Tomten bygges ut ved behov. 
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4.1.7. Levekårsundersøkelsen  
Bergen kommune gjennomførte i 2008 levekårsundersøkelsen "Levekår og helse i Bergen". 
Undersøkelsen var basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, og ble gjennomført i 51 såkalte 
levekårssoner i Bergen. Ved å velge mange og relativt små soner med gjennomsnittlig 5000 
innbyggere (2-17 grunnkretser) i stedet for bydeler, fikk undersøkelsen fram geografiske 
forskjeller i levekår. 
 
Levekårsundersøkelsen viste en tydelig tendens til opphopning av hhv. positive og negative 
levekårsfaktorer, spredt som et "lappeteppe" i fem av bydelene. Forskjellene var til dels store, 
og størst mht. sosioøkonomiske faktorer. Det var også tydelige forskjeller mht. helse målt 
som dødelighet, andel uføretrygdede og andel med langtids sykefravær. Ulikhetene var størst 
når det gjelder andel av befolkningen med sosialhjelp, barnevernstiltak, uføretrygdede og 
ikke-vestlige innvandrere. 
 
Blant de 10 sonene med høyest score (dårligste helse- og levekår) var flere av sonene i 
bydelene Arna (Ytre Arna), Årstad (Landås/Slettebakken, Solheim nord) og Laksevåg 
(Loddefjord, indre Laksevåg).  
 
Disse områdene er kjennetegnet av mange beboere med flere levekårsulemper, en høy andel 
innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn og en boligstruktur med en stor konsentrasjon av 
kommunale boliger og utleieboliger osv. I disse områdene melder også helsestasjon-
/skolehelsetjenesten om mange familier som har behov for ekstra støtte og hjelp ifht. psykiske 
plager, språkvansker, mangel på arbeid, rusproblemer osv. 
 
I tillegg er disse tre bydelene kjennetegnet av en lav dekningsgrad når det gjelder antall 
barnehageplasser. Norsk og internasjonal forskning dokumenterer klare positive virkninger av 
pedagogiske tilbud før ordinær skolestart, og for læring og utvikling gjennom hele 
skolegangen. Barnehagen er første trinn i utdanningsløpet, og et av de viktigste virkemidlene 
for at barn er forberedt til skolestart. Det er derfor viktig å sikre at også barn i førskolealderen 
i disse tre bydelene sikres barnehageplass og utvikler tilstrekkelig norskferdigheter til å 
mestre skolestart.  
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4.2.  Arna byområde 

4.2.1. Barnehager i Arna byområde 
Arna byområde har 12 barnehager fordelt med 4 kommunale barnehage og 8 private 
barnehager. Pr. 15.12.2010 er det ved disse barnehagene til sammen 587 barnehagebarn, 180 
små barn og 407 store barn. 

TABELL 13 | Antall små og store barnehagebarn i barnehager i Arna byområde pr. 15.12.2010 

Barnehageområde Barnehage K/P Små barn 
(1-2 år) 

Store barn 
(3-5 år) 

Bogane barnehage K 13 40

Garnes Gårdsbarnehage A/S P 12 37

Garnes husmorlagsbarnehage P - 22

1. Garnes, Trengereid 

Trengereid barnehage P 11 13

VAPPUS Festtangen barnehage P 23 402. Ytre Arna, Haugland 

Ytre Arna barnehage K 13 32

Arna familiebarnehage K 20 25

Arna kyrkjelydsbarnehage P 7 28

Arnatveit barnehage K 17 41

Fredheim familie- og 
naturbarnehage 

P 7 13

Unneland barnehage P 18 42

3. Lone, Ådnamarka 

VAPPUS Øyrane barnehage P 39 74

SUM   180 407



 Barnehager i Arna byområde
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TABELL 14 1 Dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling for  
                       det enkelte barnehageområde 
 
Barnehageområde Barnehage-

plasser pr. 
15.12.2010 

Dekningsgrad 
pr. 15.12.2010 

Barnehagebehov 
1.3.2011 

Forventet 
barnetallsutvikling 

1: Garnes, Trengereid 148 73 % 94 % Stabil utvikling. 

2: Ytre Arna, Haugland 108 56% 58% En liten økning utover i 
perioden. 

3: Lone, Ådnamarka 331 79% 82% Stor økning utover i 
perioden. 

Arna 587 72 % 79% Svak økning  hele 
perioden 

Av tabellen fremgår det at barnehagebehovet er høyere enn dekningsgraden pr. 15.12.2010. 
Barnehagebehovet varierer også stort mellom det enkelte barnehageområde. Det forventes 
størst vekst i barnetallet i barnehageområde 3 (Lone, Ådnamarka). 

 

4.2.2. Forventet barnetallsutvikling i perioden 2011-2024 
Det forventes en jevn men svak økning i antall barn i førskolealder i Arna byområde. I 
barnehageåret 23/24 forventes det at antall barn i gruppen 1 - 5 år vil være 973; økning på ca 
160 i forhold til 2009. Siste prognose har et høyere barnetall i Arna byområde i årene 2012 - 
2014 enn det den forrige prognose viste. Veksten i barnetallet fra 2016 blir betydelig mindre 
enn det den forrige prognosen viste. 2010-prognosen viser 116 færre barn i 19/20 enn forrige 
prognose.  

FIGUR 4 1 Prognose for barnetallsutvikling i Arna byområde 2011 - 2024 

 
Barn 1 - 2 år. Siste prognose viser en liten nedgang fra 2011 til 2012. For årene 2012 til 2016 
skiller 2010-prognosen seg lite fra 2008-prognosen. Den tidligere forventete store veksten fra 
2017 uteblir og nå ventes en svak økning fra 2013 fram mot 2024.  
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Barn 3 - 5 år.  Den tidligere forventede økningen i perioden 2016 - 2020 ser ut til å komme 
noe tidligere og svakere. Prognosen fra 2010 viser en vekst i aldersgruppen fram mot 2014, 
for så å få noen år med stabile barnetall. En ny økning forventes fra 2019 og ut 
prognoseperioden.  

I tabellen under er 2010-prognosen for barn i alderen 1 - 5 år gjengitt. Tabellen viser den 
forventede utviklingen i gruppene 1 - 2 år og 3 - 5 år hver for seg, og det samlete antall barn i 
alderen 1 - 5 år vises med årlig endring og akkumulert endring i fra 1.1.2011. 

TABELL 15 | Prognose for førskolebarn i alderen 1 - 5 år i Arna byområde, tall pr. 1.1. 
 

Totalt 

Årstall 
Antall barn   

1-2 år 
Antall barn   

3-5 år 
Antall barn 

Årlig endring
pr 31.12 

Akkumulert endring 
pr. 31.12 fra 1.1.2011

2011 346 485 831 5 5

2012 334 502 836 23 28

2013 330 529 859 15 43

2014 338 536 874 -3 40

2015 343 528 871 5 45

2016 349 527 876 13 58

2017 354 535 889 14 72

2018 358 545 903 12 84

2019 362 553 915 12 96

2020 368 559 927 14 110

2021 373 568 941 9 119

2022 375 575 950 12 131

2023 380 582 962 11 142

2024 382 591 973

 

I den nye prognosen er det lagt inn 961 nye boliger i Arna, jevnt fordelt utover i hele perioden 
2010-2023. Dette er betydelig færre boliger enn i 2008-prognosen hvor det i årene 2010-2020 
var lagt inn 1310 boliger. I den samme perioden er det i den nye prognosen bare lagt inn 685 
boliger. 

I den forrige prognosen var det lagt inn en betydelig boligbygging i perioden 2015-2020. 
Mange av disse boligene ser nå ut til å bli forskjøvet ut i tid til etter 2024. Den største 
boligbyggingen forventes å skje i barnehageområde 3 Lone/Ådnamarka, med ca. 650 nye 
boliger i prognoseperioden. Det er videre lagt inn ca 310 boliger i barnehageområde 1 
Garnes/Trengereid. Disse tallene er lavere enn i den forrige prognosen, selv om perioden nå 
strekker seg 4 år lenger ut i tid. Det forventes at det blir en forskyvning i tid på minimum 5 år 
før de boligene som var lagt inn i den forrige prognosen bygges. For barnehageområde 2 
Haugland/Ytre Arna forventes det ingen nye boliger i prognoseperioden. De endrete 
boligbyggetallene har konsekvenser for etterspørselen etter barnehageplasser. 
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4.2.3. Vurdering av barnehagekapasitet, barnehagebehov, barnehagestruktur og 
investeringsbehov 
Arna byområde har 587 barnehageplasser i dag, som gir en dekningsgrad på 72%. 69% av 
barna i Arna har barnehageplass i eget område. 

Dekningsgraden i byområdet er langt under dekningsgraden for hele Bergen kommune som er 
88%, slik at en kan forvente en økning her. I tillegg forventes det en jevn, men svak økning i 
barnetallet utover i prognoseperioden.  

 

4.2.4. Oppsummering av aktuelle tiltak/forslag til løsninger 
 
Tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015 
 
TABELL 16 1 Tiltak for å nå full barnehagedekning 
 

Barnehage 
Barnehage
-område 

k/p 
Antall 
nye 
plasser

Ferdigstillels
e 

Kommentarer 

Oppetveiten 
barnehage 

Område 3 p 60 2012 Rammetillatelse foreligger. 

Neshaugane 
barnehage 

Område 3 p 70 2012 Regulert barnehagetomt.  

Indre Arna Område 3 k 70 2014 Etablering av barnehage. Arna 
familiebarnehage vurderes 
overført  til Indre Arna barnehage 
(45 plasser). 

Moldalia barnehage Område 3 p 80 2015 Godkjent reguleringsplan. 
Bergen tomteselskap AS. 

TOTALT   280  

 
Aktuelle investeringstiltak 
  
TABELL 17 1 Aktuelle kommunale investeringstiltak 
Barnehager Tiltak innenfor økonomiplanperioden 

2011-2014 
Forslag til tiltak i 
økonomiplanperioden 2012-2015 

Indre Arna   Ny barnehage 

 

Tiltak etter 2015 
 

 Lone oppveksttun: Lone skole kan omgjøres til oppveksttun ved behov. 

4.2.5. Oppsummering  
Ved gjennomføring av tiltakene i perioden vil en oppnå en dekningsgrad på 101 % i Arna 
byområde i 2015.  

I tillegg foreligger det tiltak som kan la seg realisere etter 2015 ved behov for 
barnehageplasser i byområdet.  
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4.3.  Bergenhus byområde 

4.3.1. Barnehager i Bergenhus byområde 
Bergenhus byområde har 33 barnehager fordelt med 10 kommunale barnehage og 23 private 
barnehager. Pr. 15.12.2010 er det ved disse barnehagene til sammen 1668 barnehagebarn, 624 
små barn og 1044 store barn. 

TABELL 18 | Antall små og store barnehagebarn i barnehager i Bergenhus byområde pr. 
15.12.2010 

Barnehageområde Barnehage K/P Små barn 
(1-2 år) 

Store barn 
(3-5 år) 

Bergen Barneasyl  P 20 61
Biskopshavn kirkes barnehage P 5 16
Blokksberg barnehage P 25 18
Granebo/Radiostasjonen 
Naturbarnehage 

K - 91

Hellemyren barnehage P 9 12
Marken barnehage K 15 35
Mulesvingen barnehage K 26 59
Sandviken menighets barnehage P 9 16
Solbakken barnehage K 36 58
Vappus Christinegård barnehage P 10 37
Vappus Ladegården barnehage P 26 39
Vappus Nyhavn barnehage P 17 26
Vappus Sølvberget barnehage P 12 15
Vinterdalen barnehage P 30 31
Øyjorden barnehage K 69 57
Domkirken barnehage P 14 18
Fagertun barnehage P 24 28
Hunstad barnehage P 21 22
Kalfarveien barnehage K 18 36
Karusellen barnehage AS P 4 12
Nubben barnehage P 12 25
Ravnebjerget barnehage P 28 45
Starefossen barnehage P 5 13
Vognstølen barnehage p 27 44

5: Christi Krybbe, Hellen, 
Krohnengen, Haukeland 

Bergen barnehage P 11 16
Fredriksberg barnehage K 30 -
Jekteviken barnehage P 19 34
Klosteret barnehage K 20 38
Marineholmen barnehage P 14 13
Nygårdsparken barnehage K 34 40
Nykirken menighets barnehage P 12 33
Rosetårnet barnehage K 10 36

6: Møhlenpris, Nordnes 

Solgården barnehage P 12 20
TOTALT   624 1044
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Kommentarer til definisjon av Bergenhus byområde: 

Vognstølen barnehage og de øvrige barnehagene under Haukeland skolekrets ligger i 
Bergenhus byområde da de tilhører under Haukeland skolekrets, område 5. 



 Barnehager i Bergenhus bydel
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TABELL 19 | Dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling for det enkelte 
barnehageområde 

Barnehageområde Barnehage-
plasser pr. 
15.12.2010 

Dekningsgrad 
pr. 15.12.2010 

Barnehagebehov 
1.3.2011 

Forventet 
barnetallsutvikling 

5: Christi Krybbe, 
Hellen, Krohnengen, 
Haukeland 

1 276 105% 103% En liten økning 
utover i perioden 

6: Møhlenpris, 
Nordnes 

392 78% 106% En liten økning 
utover i perioden 

Bergenhus 1 668 97% 104% Svak økning hele 
perioden 

 

Dekningsgraden i Bergenhus byområde var 97% pr. 15.12.2010 mens barnehagebehovet pr. 1. 
mars 2011 er 104%. Dekningsgraden er lavest i barnehaeområde 6: Møhlenpris, Nordnes.  

 

4.3.2. Forventet barnetallsutvikling i perioden 2011-2024 
I Bergenhus byområde forventes det at antall barn i førskolealder vil vokse de neste 5 årene. 
Den akkumulerte veksten i perioden 2011 til 2016 vil være på ca 150 barn; økning på ca 30 
barn i året. Etter dette forventes det at den årlige veksten vil bli omlag 10 barn i året. Samlet 
er det prognostisert en akkumulert tilvekst i barnetallet på ca 220 barn fra 2011 til 2024. Dette 
gir et forventet barnetall på ca 1900 barn ved årsskifte 23/24. 

FIGUR 51 Prognose for barnetallsutvikling i Bergenhus byområde 2011 – 2024 

 
Barn 1 - 2 år. Størst vekst i barnetallet for denne aldersgruppen forventes det fram mot år 
12/13. De siste 11 årene av prognoseperioden antas barnetallet å holde seg stabilt, og ved 
årsskiftet 23/24 forventes det et barnetall på ca 865 barn i alderen 1 - 2 år i Bergenhus 
byområde.  
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Barn 3 - 5 år. Det forventes størst økning i barnetallet for denne aldersgruppen fram mot år 
2017. Fra år 2017 vil veksten være langt lavere og forventes å være ca 5 barn i året. Ved 
inngangen til år 2024 anslås barnetallet i gruppen 3 - 5 år i Bergenhus byområde å være ca 
1018 barn. Denne utviklingen er vesentlig annerledes enn hva som var tilfelle i forrige 
prognose. 

I tabellen under er 2010-prognosen for barn i alderen 1 - 5 år gjengitt. Tabellen viser den 
forventede utviklingen i gruppene 1 - 2 år og 3 - 5 år hver for seg, og det samlete antall barn i 
alderen 1 - 5 år vises med årlig endring og akkumulert endring i fra 1.1.2011. 

TABELL 20 1 Prognose for førskolebarn i alderen 1 - 5 år i Bergenhus byområde, tall pr. 1.1. 

Totalt 

Årstall 
Antall barn  

1 - 2 år 
Antall barn 

3 - 5 år 
Antall barn 

Årlig endring
pr. 31.12 

Akkumulert endring 
pr. 31.12 fra 1.1.2011

2011 796 872 1 668 23 23

2012 814 877 1 691 55 78

2013 825 921 1 746 38 116

2014 829 955 1 784 13 129

2015 833 964 1 797 18 147

2016 839 976 1 815 10 157

2017 844 981 1 825 6 163

2018 846 985 1 831 10 173

2019 851 990 1 841 11 184

2020 855 997 1 852 8 192

2021 858 1 002 1 860 10 202

2022 862 1 008 1 870 7 209

2023 864 1 013 1 877 6 215

2024 865 1 018 1 883

 
I den nye prognosen er det lagt inn 1595 nye boliger i Bergenhus, fordelt utover i perioden 
med litt flere i slutten enn i starten. Dette er litt flere boliger enn i 2008-prognosen hvor det i 
årene 2010-2020 var lagt inn 1004 boliger. I den samme perioden er det i den nye prognosen 
lagt inn 1111 boliger. Det er litt overraskende at den nye prognosen ligger såpass mye over 
den forrige prognosen utover i perioden siden det ikke er planlagt bygget så mange flere 
boliger. Dette må skyldes endringer i de aldersfordelte flyttestrømmene inn og ut av 
Bergenhus, og har sannsynligvis ikke så mye med selve boligbyggingen å gjøre. 

I den forrige prognosen var det lagt inn noen flere boliger tidlig i perioden og lavere tall 
utover i perioden. Den største boligbyggingen forventes å skje i Hellen skole sitt område, med 
ca. 760 nye boliger i prognoseperioden. Det er videre lagt inn ca 370 boliger i Krohnengen sitt 
område, 100-150 boliger både i Christi Krybbe, Møhlenpris og Nordnes sine områder. For 
Christi Krybbe og Krohnengen er dette høyere tall enn i den forrige prognosen. For 
Haukeland sitt område er det lagt inn ca 70 nye boliger i prognoseperioden. 
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4.3.3. Vurdering av barnehagekapasitet, barnehagebehov, barnehagestruktur og 
investeringsbehov 
Bergenhus byområde har 1668 barnehageplasser i dag, som gir en dekningsgrad på hele 97%. 
Likevel er det bare 67% av barna i Bergenhus har barnehageplass i eget byområde. Dette 
betyr at mange barn som bor i andre byområder per i dag har en barnehageplass i Bergenhus.  

Dekningsgraden i byområdet er godt over dekningsgraden for hele Bergen kommune som er 
88%. Det forventes en svak økning i barnetallet utover i prognoseperioden. 

 

4.3.4. Oppsummering av aktuelle tiltak/forslag til løsninger 
 
Tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015 
 
TABELL 21 | Tiltak for å nå full barnehagedekning 

Barnehage 
Barnehage- 
område 

k/p 
Antall 
nye 
plasser 

Ferdig- 
stillelse

Kommentarer 

Nordnes oppveksttun/ 
Haugeveien 40  

Område 6 k 100 2013 Tiltak sees i 
sammenheng med 
Haugeveien 40/ 
Fredriksberg barnehage. 

Møhlenpris oppveksttun Område 6 k 60 2013 Igangsatt planlegging for  
oppveksttun. Plassene 
erstatter i første omgang 
Nygårdsparken 
midlertidige barnehage. 

Nygårsparken 
midlertidige barnehage 

Område 6 k -60 2013 Midlertidig barnehage 
avvikles. Det søkes om 
forlengelse av 
brukstillatelse til 
plassene i oppveksttunet 
står klare. 

Nygårdsparken 
barnehage 

Område 6 k 60 2014 Regulering igangsatt 

Nykirken menighets 
barnehage 

Område 6 p 18 2012 Utvidelse 

Jekteviken barnehage  Område 6 p 9 2013 Utvidelse 
Nyhavnsveien 6 Område 5 p 60 2013 Eiendommens eies av 

privat utbygger. 
TOTALT   247  

 
 
TABELL 22 1 Aktuelle kommunale investeringstiltak 
Barnehager Tiltak innenfor 

økonomiplanperioden 
2011-2014 

Forslag til tiltak i 
økonomiplanperioden 2012-
2015 

Nordnes skole/Fredriksberg barnehage Oppvekstun.  

Møhlenpris skole/Nygårdsparken 
barnehage 

 Oppveksttun.  

Tiltak etter 2015 
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 Møllendal Vest (gnr.162/bnr. 40 og 53). Pågående offentlig plansak. Forslag om å 
avsette 5 dekar tomt til barnehage. 

 Grønneviksøren (gnr. 167/bnr. 7). Boligutvikling. Barnehage blir i planforslaget 
forsøkt integret i ny bebyggelse. 

 Nyhavnsveien 4. Det er regulert barnehagtomt, som vurderes utbygd ved behov. 
 Skansemyrsveien (gnr. 160/bnr. 22 og 241).Regulering pågår 
 Damsgårdssundet (gnr. 158/bnr.47 m.fl.) Regulert barnehagetomt, avhenger av 

utbyggingen av området, BoB's utviklingsområde 8. 

 

4.3.5. Oppsummering 
Ved gjennomføring av tiltakene under vil en oppnå en dekningsgrad på 106 % i Bergenhus 
byområde i 2015.  

Midler til etablering av Møhlenpris oppveksttun søkes innarbeidet i rullering av økonomiplan 
2012-2015. 

Det forventes en svak økning i barnetallet i hele prognoseperioden frem mot 2024. Det 
foreligger flere muligheter for nye barnehager som kan etableres etter 2015. 
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4.4.  Fana byområde 

4.4.1. Barnehager i Fana byområde 
Fana byområde har 48 barnehager fordelt med 9 kommunale barnehage og 39 private 
barnehager. Pr. 15.12.2010 er det ved disse barnehagene til sammen 2798 barnehagebarn, 
1029 små barn og 1769 store barn. 

TABELL 23 | Antall små og store barnehagebarn i barnehager i Fana byområde pr. 15.12.2010 

Barnehageområde Barnehage K/P 
Små barn 
(1-2 år) 

Store barn 
(3-5 år) 

Apeltun barnehage K 24 53
Eventyrdalen barnehage P 8 21
Lekehagen familiebarnehage P 12 -
Rosenhagen steinerbarnehage P 19 28
Skjold barnehage K 23 48
Skjold menighetsbarnehage P 28 50
Skjoldtun barnehage P 17 37
Espira Rå barnehage P 85 153
Iristunet barnehage K 23 27
Nordåsgrenda barnehage P 10 15

7: Apeltun, Skjold, Smørås 

Nordåstæet barnehage P 11 14
KLEM barnehage AS P 8 18
Kaland barnehage P 8 14
Vallalia barnehage K 17 49

8: Kaland 

Valle familiebarnehage P 4 6
Fana barnehage P 39 809: Kirkevoll, Krokeide, Nordvik 
Kvernabekken miljøbarnehage P 21 49
Eplekarten Steinerbarnehage P 5 15
Espira Helldalsåsen barnehage P 31 45
Espira Rambjøra barnehage P 29 60
Espira Solknatten barnehage P 53 97
Fagerbakken familiebarnehage 
AS 

P 2 6

Fana gårds- og friluftsbarnehage P 55 49
Idavollen barnehage K 22 47
Kjenndalslia Kanvas barnehage P 20 33
Hop oppveksttun barnehage K 24 52
Midtun barnehage P 38 55
Midtunhaugen Kanvas barnehage P 14 19
Midtunheia familiebarnehage P 8 12
Montessoribarnehagen Knerten P - 29
Nesttun indremisjons barnehage P 3 18
Paradis barnehage P 57 53
Sandalsbotn barnehage K 23 48
Såta familiebarnehage P 7 3
Trollhatten barnehage P 9 16
Tryllefløyten Steinerbarnehage P 17 55

10: Kringlebotn, Midtun, 
Nattland, Paradis 

VAPPUS Øvre Sædal P 31 63
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Barnehageområde Barnehage K/P 
Små barn 
(1-2 år) 

Store barn 
(3-5 år) 

VAPPUS Øvsttun P - 33
VAPPUS Øvsttun friluftsgruppe P - 10
Nattlandsfjellet barnehage K 22 29
Nerigard barnehage P 20 35
Oppigard barnehage P 33 29
Toppen barnehage P 7 5
Østre Nattlandsfjellet barnehage 
ANS 

P 14 10

Fanatunet barnehage P 20 43
Gledesbarna familiebarnehage P 5 9
Sædalen barnehage AS P 80 92

11: Sædal, Ulsmåg, Riple 

Ulsmåg barnehage K 23 37
TOTALT   1029 1769

 

Kommentarer til definisjonen av Fana byområde: 

Låven, Storetveit og Storetveit menighets barnehager ligger i Fana bydel, men er medregnet i 
Årstad byområde, fordi de hører under Minde skolekrets, område 20. 

Espira Rå barnehage, Iristunet barnehage, Nordåsgrenda barnehage og Nordåstræet barnehage 
ligger i Ytrebygda bydel, men er medregnet i Fana byområde, fordi de hører under Skjold 
skolekrets, område 7. 

Nattlandsfjellet, Nerigård, Oppigård, Toppen og Østre Nattlandsfjellet barnehager ligger i 
Årstad bydel, men er medregnet i Fana byområde, fordi de hører under Nattland skolekrets , 
område 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Barnehager i Bergenhus bydel  Barnehager i Fana byområde
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TABELL 24 | Dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling for det enkelte 
barnehageområde 

Barnehageområde Barnehage- 
plasser pr. 
15.12.2010 

Dekningsgrad Barnehagebehov 
2011 

Forventet 
barnetallsutvikling 

7: Apeltun, Skeie, 
Skjold, Smørås, 
Søråshøgda 

706 108% 119% Stabil utvikling 

8: Kaland 124 57% 64% Svak økning 

9: Kirkevoll, 
Krokeide, Nordvik 

189 59% 59% Nedgang 

10: Kringlebotn, 
Midtun, Nattland, 
Paradis 

1470 112% 116% Svak økning 

11: Sædal, Ulsmåg, 
Riple 

309 79% 78% Økning 

Fana 2798 97% 102% Økning i perioden 

 

Fana byområde har i dag en dekningsgrad på 97%, mens behovet er 102%. Dekningsgrad og 
barnehagebehov varierer stort mellom de ulike byområder. Dekningsgraden er lavest i 
barnehageområde 8 (Kaland) og 9 (Kirkevoll, Krokeide, Nordvik) og høyest i 
barnehageområde 10 (Kringlebotn, Midtun, Nattland, Paradis). 

4.4.2. Forventet barnetallsutvikling i perioden 2011-2024 
I Fana byområde forventes antall førskolebarn å øke med over 12% fram mot år 2024. De 
første årene antas det at den årlige endringen vil variere mellom en vekst på over 70 barn, for 
så å synke med 25 barn året etter. Denne variasjonen skjer i all hovedsak i aldersgruppen 3 - 5 
år.  Barnetallet i gruppen 1 - 2 år antas å øke hvert år, med unntak fra årsskiftet 2011/2012. 
Etter barnehageåret 16/17 antas den årlige tilveksten i barnegruppen 1 - 5 år å ligge mellom 
20 og 40 barn. Barnetallet i Fana byområde er prognostisert til omlag 3200 barn i år 2024. 
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FIGUR 6 1 Prognose for barnetallsutvikling i Fana byområde 2011 – 2024 

 
 
Barn 1 - 2 år. 2010 - prognosen forventer vekst i denne aldersgruppen. Den årlige økningen 
antas å være på omlag 15 barn i året, med unntak av 2011 til 2012 hvor det antas at barnetallet 
blir reduseret med 22 barn. Akkumulert fra 2011 vil veksten fram mot 2024 være omlag 135 
barn, noe som gir i underkant av 1300 barn ved inngangen til år 2024. 
Barn 3 - 5 år. De første fire årene forventes endringen i aldersgruppen å variere mellom en 
årlig økning på ca 80 barn og en årlig nedgang på ca 60 barn. Ett år med vekst blir etterfulgt 
av ett år med nedgang i barnetallet, men fra år 2016 stabiliserer utviklingen seg, og ved 
årsskiftet 23/24 antas det å være ca 1950 barn i alderen 3 - 5 år i Fana byområde.  

I tabellen under er 2010-prognosen for barn i alderen 1 - 5 år gjengitt. Tabellen viser den 
forventede utviklingen i gruppene 1 - 2 år og 3 - 5 år hver for seg, og det samlete antall barn i 
alderen 1 - 5 år vises med årlig endring og akkumulert endring i fra 1.1.2011. 

TABELL 25 | Prognose for førskolebarn i alderen 1-5 år i Fana byområde, tall pr. 1.1. 

Totalt 
Årstall 

Antall barn 
1-2 år 

Antall barn 
3-5 år Antall barn 

Årlig endring
pr. 31.12 

Akkumulert endring 
pr. 31.12 fra 1.1.2011 

2011 1 146 1 735 2 881 61 61

2012 1 124 1 818 2 942 -25 36

2013 1 162 1 755 2 917 72 108

2014 1 179 1 810 2 989 -14 94

2015 1 188 1 787 2 975 53 147

2016 1 199 1 829 3 028 38 185

2017 1 214 1 852 3 066 33 218

2018 1 228 1 871 3 099 28 246

2019 1 238 1 889 3 127 18 264

2020 1 242 1 903 3 145 25 289
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Totalt 
Årstall 

Antall barn 
1-2 år 

Antall barn 
3-5 år Antall barn 

Årlig endring
pr. 31.12 

Akkumulert endring 
pr. 31.12 fra 1.1.2011 

2021 1 255 1 915 3 170 27 316

2022 1 265 1 932 3 197 21 337

2023 1 274 1 944 3 218 21 358

2024 1 281 1 958 3 239

 
I den nye prognosen er det lagt inn 3346 nye boliger i Fana. Det er lagt inn flest nye boliger 
tidlig i perioden og færre mot slutten. Over halvparten av boligene er forventet bygget i løpet 
av de nærmeste 6 årene. Antall nye boliger er litt flere enn i 2008-prognosen. 

Boligbyggingen påvirker den nye prognosen mindre enn antatt i 2008-prognosen. Dette må 
skyldes endringer i de aldersfordelte flyttestrømmene som er lagt til grunn for den nye 
prognosen. At det legges inn flere boliger tidlig i perioden gir ikke flere førskolebarn enn 
2008-prognosen, mens litt færre boliger i årene 2015-2020 gir en betydelig lavere prognose. 

Den mest omfattende boligbyggingen forventes å skje i Paradis, Ulsmåg og Kaland sine 
områder med hhv 730, 670 og 550 nye boliger i prognoseperioden. På Ulsmåg ser det nå ut til 
at boligene kommer raskere enn det som var forventet i 2008-prognosen. Det er også ventet 
mange nye boliger i Midtun, Apeltun, Nattland og Kirkevoll sine områder (hhv. 400, 290, 220 
og 180 boliger). I områdene til Skjold, Kringlebotn, Nordvik og Krokeide er det ventet 50-90 
nye boligere. På Apeltun og Nattland er det lagt inn færre nye boliger i den nye prognosen 
enn i 2008-prognosen, mens det er lagt inn langt flere på Kaland og Paradis. I den nye 
prognosen er det også økning i boligtallet på Kirkevoll, Midtun, Nordvik og Krokeide. For de 
øvrige områdene er omfanget av årlig boligbygging omtrent det samme som sist. 

 

4.4.3. Vurdering av barnehagekapasitet, barnehagebehov, barnehagestruktur og 
investeringsbehov 
Fana byområde har har 2798 barnehageplasser idag, noe som gir en dekningsgrad på 97%. 
Det bor 2770 barn i alderen 1-5 år i Fana per i dag, av disse har 1990 barnehageplass i eget 
område. 72 % av barna i Fana har altså barnehageplass i eget område. 

Dekningsgraden i byområdet er høyere enn for hele Bergen kommune totalt sett, som er 88 %.  

I Fana byområde forventes antall førskolebarn å øke med over 12 % fram mot år 2023/2024. 
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4.4.4. Oppsummering av aktuelle tiltak/forslag til løsninger 
 
Tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015 
 
 
TABELL 26 | Tiltak for å nå full barnehagedekning 

Barnehage Barnehageområde k/p 
Antall nye 
plasser 

Ferdigstillelse Kommentarer 

Midtunbråtet 
barnehage 

Område 10 p 70 2012 Prosjektering ny 
barnehage pågår 

Ramstad gård Område 7 P 70 2012 Regulert 
barnehagetomt . 
Privat utbygger 
har opsjon på 
tomten. 

Skjold 
oppveksttun 

Område 7 K 60 2013 Etablering av 
oppveksttun. 

Nattland 
oppveksttun 

Område 10 K 30 2014 Pinnelien 
barnehage flyttes 
til Nattland.  

Eplekarten 
Steinerbarnehage 

Område 10 P 9 2012 Utvidelse 

TOTALT   239   

 
Aktuelle investeringstiltak 
 
TABELL 27 | Aktuelle investeringstiltak 
Barnehager Tiltak innenfor økonomiplanperioden 

2011-2014 
Forslag til tiltak i 
økonomiplanperioden 2012-
2015 

Skjold skole  Etablering av oppveksttun. 

Natland oppveksttun Pinnelien barnehage flytter til Nattland 
skole. Oppveksttun etableres. 

 

 

Tiltak etter 2015 

 Kringlebotn skole og Krokeide skole vurderes til oppveksttun ved behov 
 Dyngelandsåsen (bnr. 51/bnr 12, gnr. 52/brn 1 og 19, og gnr. 53/bnr.1 og 4 m.fl). 

Offentlig reguleringsplan. Barnehage/barnehager innarbeides. 
 

4.4.5. Oppsummering 
Ved gjennomføring av tiltakene under vil en oppnå en dekningsgrad på 100 % i Fana 
byområde i 2015. 

Midler til etablering av Skjold oppveksttun søkes innarbeidet i rullering av økonomiplan 
2012-2015.  
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Barnetallet forventes å øke i perioden frem mo 2024. Ut fra forventet økning i barnetallet må 
det i tråd med barnetallsutviklingen avsettes tomter som kan bygges ut ved behov etter 
økonomiplanperioden 2012-2015. 
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4.5.  Fyllingsdalen byområde 

4.5.1. Barnehager i Fyllingsdalen byområde 
Fana byområde har 33 barnehager fordelt med  11 kommunale barnehage og 22 private 
barnehager. Pr. 15.12.2010 er det ved disse barnehagene til sammen 1576 barnehagebarn, 566 
små barn og 1010 store barn. 

Tabell 28 | Antall små og store barnehagebarn i barnehager i Fana byområde pr. 15.12.2010 
Barnehageområde Barnehage K/P Små barn 

(1-2 år) 
Store barn 
(3-5 år) 

Bønes barnehage K 13 33

Bønes menighets barnehage P 7 10

Bønestoppen barnehage P 19 38

Eventyrbarnehagen P 4 7

Gullstølsbotn barnehage K 22 70

Løvstakken barnehage P 10 16

Ole Brum familiebarnehage P 4 6

Senterhagen barnehage P 37 68

Spiren barnehage P 27 37

Tigergutt familiebarnehage P 5 5

Våkleibråtet Kanvasbarnehage P 16 38

12: Bønes, Fjellsdalen 

Våtun barnehage BA P 9 13

Betanien barnehage P 15 33

Lekeklossen barnehage P 32 45

Lyshovden oppveksttun 
barnehage 

K 27 22

Løvås oppveksttun barnehage K 25 38

Minken barnehage P 23 18

Nebbestølen barnehage K 21 36

Seljedalen barnehage K 18 40

Stormyra barnehage P 18 18

Straumsgrend barnehage P 16 31

Sælen oppveksttun barnehage K 29 50

VAPPUS Ospeli P 13 26

VAPPUS Trollsteinen P 21 36

13: Lyshovden, Løvås, 
Seljedalen, Sælen 

Ørnahaugen barnehage P 8 11

Bergen miljøbarnehage avd. 
Vassteigen  

P 11 7

Bjørgedalen barnehage K 20 43

Brinken barnehage K 18 38

Myrholtet barnehage K 14 29

VAPPUS Allestadhaugen P 18 39

14: Bjørndalsskogen, Varden  

VAPPUS Varden P 11 37
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Barnehageområde Barnehage K/P Små barn 
(1-2 år) 

Store barn 
(3-5 år) 

Espira Eventyrskogen barnehage P 29 48

Sæterdal barnehage K 6 24

TOTALT   566 1010

 

Kommentarer til definisjonen av Fyllingsdalen byområde: 

Litlafjell barnehage ligger i Fyllingsdalen bydel, men er medregnet i Laksevåg byområde, 
fordi den hører under Damsgård skolekrets, område 15. 

Espira Eventyrskogen og Sæterdal barnehager ligger under Laksevåg bydel, men er 
medregnet i Fyllingsdalen byområde . De hører under Bjørndalskogen skolekrets, område 14. 



 Barnehager i Fyllingsdalen byområde
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TABELL 29 | Dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling for det enkelte 
barnehageområde 
Barnehageområde Barnehage-

plasser 
pr.15.12.2010 

Dekningsgrad 
pr. 15.12.2010 

Barnehagebehov 
2011 

Forventet 
barnetallsutvikling 

12: Bønes, 
Fjellsdalen 

514 100% 101% Nedgang 

13: Lyshovden, 
Løvås, Seljedalen, 
Sælen 

670 81% 86% En liten økning 

14: 
Bjørndalsskogen, 
Varden 

392 83% 89% Nedgang 

Fyllingsdalen 
barnehageområde 

1576 87% 91% Stabil utvikling 

Dekningsgraden pr. 15.12.2010 var 87 %, mens barnehagebehovet var 91 %. Høyest 
dekningsgrad i område 12 (Bønes, Fjellsdalen). 

  

4.5.2. Forventet barnetallsutvikling i perioden 2011-2024 
 
Det antas at tallet på førskolebarn i Fyllingsdalen byområde holder seg stabilt i 
prognoseperioden. I årene 2013 til 2020 forventes det at barnetallet vil være marginalt lavere 
enn 2011, med 2016 som laveste med ca 40 færre barn enn idag. Fra 2020 til 2024 viser 
prognosen at barnetallet igjen øker svakt for å ligge i overkant av 1800 barn i år 2024. 
Barnetallet antas å variere med så lite som knapt 60 barn mellom året med laveste og året med 
høyeste barnetall. 
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FIGUR 7 | Prognose for barnetallsutvikling i Fyllingsdalen byområde 2011-2024 

 
Barn 1 - 2 år. Det forventes at antall barn i gruppen 1 - 2 år holder seg stabilt fram mot år 
2024. Ved årsskifte 23/24 er den akkumulerte endringen en nedgang på 13 barn, til ca 730 
barn. Barnetallet forventes å ligge noe høyere en det 2008-prognosen sa. 

Barn 3 - 5 år. Antall barn i denne aldersgruppen forventes å være stabil i hele 
prognoseperioden. Siste prognose forventer at antall 3 - 5 åringer i Fyllingsdalen vil være ca 
1100 inngangen til år 2024. 

I tabellen under er 2010-prognosen for barn i alderen 1 - 5 år gjengitt. Tabellen viser den 
forventede utviklingen i gruppene 1 - 2 år og 3 - 5 år hver for seg, og det samlete antall barn i 
alderen 1 - 5 år vises med årlig endring og akkumulert endring i fra 1.1.2011. 

TABELL 30 1 Prognose for førskolebarn i alderen 1 - 5 år i Fyllingsdalen byområde, tall pr. 1.1. 

Totalt 
Årstall 

Antall barn 
 1-2 år 

Antall barn 
3-5 år Antall barn 

Årlig endring
pr. 31.12 

Akkumulert endring 
pr. 31.12 fra 1.1.2011

2011 743 1 065 1 808 3 3

2012 738 1 073 1 811 -10 -7
2013 701 1 100 1 801 -10 -17
2014 703 1 088 1 791 4 -13
2015 709 1 086 1 795 -28 -41
2016 717 1 050 1 767 10 -31
2017 718 1 059 1 777 10 -21
2018 719 1 068 1 787 6 -15
2019 720 1 073 1 793 11 -4
2020 723 1 081 1 804 9 5
2021 725 1 088 1 813 4 9
2022 726 1 091 1 817 5 14
2023 729 1 093 1 822 3 17
2024 730 1 095 1 825

 



PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024 | SIDE 97 

Fyllingsdalen er byområdet med minst boligbygging. I den nye prognosen er det lagt inn 842 
nye boliger. Siden boligbyggetallene er lave påvirkes prognosen i Fyllingsdalen langt mer av 
flytting i eksisterende boligmasse enn av innflytting i nye boliger. Endringer i forventninger 
om de aldersfordelte flyttestrømmene i eksisterende boligmasse som følge av den faktiske 
utviklingen de siste årene, gjør at den nye prognosen ligger høyere enn den forrige. 

Den mest omfattende boligbyggingen forventes å skje i Bjørndalsskogen med 450 nye boliger 
i prognoseperioden. I følge de boligbyggetall som det er tatt høyde for i prognosen vil også 
Sælen, Seljedalen og tildels Varden sine områder kunne forvente en boligbygging av et visst 
omfang de kommende årene; hhv. 170, 100 og 70 nye boliger. 

4.5.3. Vurdering av barnehagekapasitet, barnehagebehov, barnehagestruktur og 
investeringsbehov 
Fyllingsdalen byområde har har 1576 barnehageplasser idag, noe som gir en dekningsgrad på 
87 %. Det bor 1717 barn i alderen 1-5 år i Fyllingsdalen per i dag, av disse har 1317 
barnehageplass i byområdet. 77 % av barna i Fyllingsdalen har altså barnehageplass i eget 
område.  

Dekningsgraden i byområdet er omtrent på samme nivå som dekningsgarden for hele Bergen 
kommune totalt sett, som er 88 %.  

 

4.5.4. Oppsummering av aktuelle tiltak/forslag til løsninger 
 
Tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015 
 
TABELL 31 1 Tiltak for å nå full barnehagedekning 

Barnehage Barnehage-
område 

k/p Antall nye 
plasser 

Ferdigstillelse Kommentarer 

Krohnegården Område 13 p 70 2014 Regulering 
pågår 

Brennhaugen/Gartnermarka Område 13 p 80 2015 Regulert tomt 

Sum   150   

 
 
Tiltak etter 2015 
 

 Strømme gård (gnr. 21/bnr 3,4 m.fl) Regulert tomt til barnehage i forbindelse med 
boligutbygging, ikke endelig godkjent. 

 

4.5.5. Oppsummering 
Det er en liten nedgang i barnetallet i prognoseperioden (synker fra 1808 til 1767 barn), og det 
vil ikke være behov for nye barnehageplasser i økonomiplanperioden. Imidlertid har 
byområdet flere barnehager som er lite tidsriktige, og på sikt bør nok en del barnehager 
oppgraderes evt. erstattes av nye barnehager. 

Det forventes at dekningsgraden vil være 100 % ved utgangen av økonomiplanperioden. 
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4.6.  Laksevåg byområde 

4.6.1. Barnehager i Laksevåg byområde 
Laksevåg byområde har 33 barnehager fordelt med 8 kommunale barnehage og 25 private 
barnehager. Pr. 15.12.2010 er det ved disse barnehagene til sammen 1889 barnehagebarn, 691 
små barn og 1198 store barn. 

Tabell 32 | Antall små og store barnehagebarn i barnehager i Laksevåg byområde pr. 
15.12.2010 

Barnehageområde Barnehage K/P 
Små barn 
(1-2 år) 

Store barn 
(3-5 år) 

Damsgård barnehage P 31 48

Den internasjonale barnehage 
Laksevåg 

P 8 34

Laksevåg barnehage K 21 54
Laksevåg kirkes barnehage P 7 24
Litlafjell barnehage P 88 67
Nygård menighets barnehage P 12 38
Sjøsprøyten barnehage P 24 39
Solgløtt barnehage P 15 19

15: Damsgård, Holen, 
Nygårdslien 

VAPPUS Vågedalen P 22 42
Gjæringsvik familiebarnehage P 3 7
Grøntulien barnehage K 20 34
Kjøkkelvik barnehage P 17 63
Leirvikåsen familie barnehage P 3 7
Norheim barnehage K 21 40
Olsvik barnehage K 50 73
Olsvikåsen Kanvas barnehage P 19 37
VAPPUS Brønndalen P 16 28
VAPPUS Olsvikfjellet P 16 28

16: Kjøkkelvik, Olsvik 

Vestavind barnehage P 6 17
Alvøen barnehage P - 17
Godvik barnehage P 26 48
Haugatun barnehage K 36 65
Hillertun barnehage P 3 17
Håkonshella barnehage P 22 56
Seledammen barnehage P 12 -
Kanutten Godvik barnehage P 31 59
Kladden Kanvas barnehage P 32 56
Lyngfaret barnehage K 18 38
Mathopen husmorlags barnehage P 29 40
Mathopen natur- og frilufts 
barnehage 

P 15 17

Skårungen barnehage K 25 30
Vadmyra barnehage K 17 22

17: Alvøen, Loddefjord, 
Mathopen, Vadmyra 

VAPPUS Sandgotna barnehage P 26 34
TOTALT   691 1198
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Kommentarer til definisjonen av Laksevåg byområde:  

Sæterdal og Espira Eventyrskogen barnehager ligger i Laksevåg bydel, men blir medregnet i 
Fyllingsdalen byområde, fordi de hører under Bjørndalskogen skolekrets, område 14. 

Motsatt gjelder for Litlafjell barnehage i Damsgård skolekrets, område 15. Denne barnehagen 
ligger i Fyllingsdalen bydel, men blir medregnet i Laksevåg byområde. 



 Barnehager i Fyllingsdalen byområde  Barnehager i Laksevåg byområde
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TABELL 33 1 Dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling for det enkelte 
barnehageområde 
Barnehageområde Barnehage-

plasser pr. 
15.12.2010 

Dekningsgrad 
pr. 15.12.2010 

Barnehagebehov 
2011 

Forventet 
barnetallsutvikling

15:Damsgård, 
Holen, Nygårdslien 

593 76% 88% Økning i perioden 

16:Kjøkkelvik, 
Olsvik 

505 88% 86% Svak økning  

17:Alvøen, 
Loddefjord, 
Mathopen, 
Vadmyra 

791 81% 85% Stabil utvikling 

Laksevåg 
barnehageområde 

1889 81% 86% Svak økning i 
perioden  

Dekningraden var 81% pr. 15.12.2010, mens behovet pr. 1. mars 2011 er 86%.   

4.6.2. Forventet barnetallsutvikling i perioden 2011-2024 
 
Utover i perioden forvenes det at barnetallet i aldersgruppen 1 - 5 år vil stige. Det er 
prognostisert en årlig tilvekst i barnetallet på mellom 15 og 25 barn, med unntak av de tre 
første årene hvor veksten forventes å være høyere. I år 2024 er det prognostisert et barnetall 
på ca 2600 barn, noe som gir en akkumulert endring på vel 260 førskolebarn i forhold til år 
2011.  

FIGUR 8 1 Prognose for barnetallsutvikling i Laksevåg byområde 2011 – 2024 

 
Barn 1 - 2 år. I denne aldersgruppen forventes det liten endring i barnetallet fra år til år. 
Barnetallet ser ut til å øke med under 10 barn pr. år, og dermed  blir den akkumulerte 
endringen fra 2011 til 2024 på omlag 80 barn. Det antas at antall barn i alderen 1 - 2 år  vil 
være ca 1100 ved årsskiftet 23/24.  
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Barn 3 - 5 år. I denne aldersgruppen forventes barnetallet å øke noe i perioden. En økning de 
3 første årene etterfølges av en årlig vekst på i underkant av 20 barn i året. Ved utgangen av 
prognoseperioden antas det at den akkumulerte økningen fra 2011 vil være på omlag 175 
barn, til noe i overkant av 1500 barn. 

I tabellen under er 2010-prognosen for barn i alderen 1 - 5 år gjengitt. Tabellen viser den 
forventede utviklingen i gruppene 1 - 2 år og 3 - 5 år hver for seg, og det samlete antall barn i 
alderen 1 - 5 år vises med årlig endring og akkumulert endring i fra 1.1.2011. 

TABELL 34 1 Prognose for førskolebarn i alderen 1 - 5 år i Laksevåg byområde, tall pr. 1.1. 

Totalt Årstall Antall barn   
1 - 2 år 

Antall barn   
3 - 5 år Antall barn Årlig 

endring 
pr. 31.12 

Akkumulert 
endring pr. 31.12 

fra 1.1.2011 
2011 998 1343 2341 43 43 

2012 1007 1377 2384 26 69 

2013 1008 1402 2410 31 100 

2014 1015 1426 2441 17 117 

2015 1024 1434 2458 9 126 

2016 1030 1437 2467 20 146 

2017 1041 1446 2487 20 166 

2018 1049 1458 2507 19 185 

2019 1054 1472 2526 13 198 

2020 1061 1478 2539 17 215 

2021 1067 1489 2556 17 232 

2022 1074 1499 2573 13 245 

2023 1079 1507 2586 14 259 

2024 1082 1518 2600  

 

I den nye prognosen er det lagt inn 1396 nye boliger i Laksevåg, fordelt  med noen flere 
boliger tidlig i perioden enn mot slutten. Det var lagt inn flere boliger i 2008-prognosen, hvor 
det i årene 2010-2020 var lagt inn 2095 boliger. Når den nye prognosen likevel er høyere enn 
2008-prognosen, må det skyldes endringer i de aldersfordelte flyttestrømmene som er lagt til 
grunn for den nye prognosen, samt at barnetallet i 2010 er noe høyere enn det den forrige 
prognosen viste.  

Den mest omfattende boligbyggingen forventes å skje i områdene Kjøkkelvik og Loddefjord 
med hhv 380 og 340 nye boliger i prognoseperioden. Det er også ventet rundt 200 boliger i 
Mathopen og Nygårdslien sine områder og rundt 100 boliger i Alvøen og Olsvik sine 
områder. I Mathopen, Nygårdslien og Olsvik sine områder forventes all boligbygging å 
komme i første halvdel av perioden. 

I forhold til 2008-prognosen er den største endringen at forventet boligbygging i Vadmyra sitt 
område er lavere. I den forrige prognosen var det lagt inn over 1000 nye boliger her. 
Nedgangen  skyldes innsigelser fra Forsvaret på boliger nær Haakonsvern, i første rekke den 
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planlagte utbyggingen i Hetlevikåsen. Loddefjord har også fått reduserte boligbyggetall i den 
siste prognosen, mens det for Kjøkkelvik er lagt inn mye høyere tall. 

 

4.6.3. Vurdering av barnehagekapasitet, barnehagebehov, barnehagestruktur og 
investeringsbehov 
Laksevåg byområde har har 1889 barnehageplasser idag, noe som gir en dekningsgrad på 
81%. Det bor 2478 barn i alderen 1-5 år i Laksevåg per i dag, av disse har 1686 
barnehageplass i Laksevåg.  68 % av barna i Laksevåg har altså barnehageplass i eget 
byområde.  

Dekningsgraden i byområdet er noe lavere enn for hele Bergen kommune totalt sett, som er på 
88 %.  

4.6.4. Oppsummering av aktuelle tiltak/forslag til løsninger 
 
Tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015 
 
 
TABELL 35 1 Tiltak for å nå full barnehagedekning 

Barnehage Barnehage-
område 

k/p Antall 
nye 
plasser

Ferdig-
stillelse 

Kommentarer 

Valheim skole Område 15 k 150 2013 Ny barnehage 

Fæsteråsdalen Område 16 P 100 2013 Pågående reguleringsplan.  

Torvmyrane barnehage Område 17 P 70 2013 
Regulert tomt i nytt 
boligområde 

Olsvik barnehage Område 16 P 120 2014 
Etablering av permanent 
barnehage 

Olsvik midlertidige 
barnehage 

Område 16 K -120 2013 
Avvikling midlertidig 
barnehage. 

Vadmyra barnehage Område 17 K 20 2012 Utvidelse/rehabilitering 
   350   

 
Aktuelle investeringstiltak 
 
TABELL 36 1 Aktuelle investeringstiltak 

Barnehager Tiltak innenfor økonomiplanperioden 
2011-2014 

Forslag til tiltak i 
økonomiplanperioden 2012-
2015 

Valheim skole  Leie til midlertidig barnehage 

Vadmyra barnehage  Utvidelse  

 

Etter 2015 

 Det må avsettes tomter til barnehageformål i bydelen, prioritert i område 15.  
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4.6.5. Oppsummering 
Ved gjennomføring av tiltakene under vil en oppnå en dekningsgrad på 92 % i Laksevåg 
byområde i 2015. 

Barnetallet forventes å stige i prognoseperioden frem mot 2024. 

Midler til rehabilitering og utvidelse av Vadmyra barnehage søkes innarbeides ved rullering 
av økonomiplan 2012-2015. Det må også avsettes midler til oppgradering av Valheim skole 
til barnehagedrift. 

Det må avsetter tomter som kan reguleres og tas i bruk til barnehageformål etter 2015. Dette 
gjelder spesielt i barnehageområde 15: Damsgård, Holen og Nygårdslien. 
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4.7.  Ytrebygda byområde 

4.7.1. Barnehager i Ytrebygda byområde 
Ytrebygda  byområde har 28 barnehager fordelt med 5 kommunale barnehage og 23 private 
barnehager. Pr. 15.12.2010 er det ved disse barnehagene til sammen 1853 barnehagebarn, 714 
små barn og 1139 store barn. 

Tabell 37 | Antall små og store barnehagebarn i barnehager i Ytrebygda byområde pr. 
15.12.2010 
Barnehageområde Barnehage K/P Små barn 

(1-2 år) 
Store barn 
(3-5 år) 

Aurdalslia barnehage K 20 35

Einerhaugen barnehage P 25 40

Eldbakkane barnehage K 29 35

Eldshovden barnehage P 9 35

Energiparken barnehage P 12 16

Fremtiden barnehage P 65 51

Furuholtet barnehage P 17 36

Kvernslåtten barnehage P 23 55

Petedalsheia barnehage K 20 33

Regnbuen barnehage Kokstad P 48 59

Steinsviken barnehage P 28 39

Søreide menighets barnehage P 15 20

Søreidtunet barnehage P 29 91

Ytrebygda barnehage K 61 45

Helgatun barnehage P 9 14

Nordås barnehage K 22 35

Råtun barnehage P 36 64

Solsikken barnehage Skeie AS P 14 30

Tirilltoppen barnehage P 27 56

18: Aurdalslia, Skranevatnet, 
Søreide, Søråshøgda, Skeie 

Vindharpen barnehage P 18 54

Akrobaten barnehage AS P 25 36

Bedehusbarnehagen  P 11 22

Blomsterdalen barnehage P 10 34

Krokusbakken barnehage P 29 57

Liland barnehage P 33 56

Sandsli barnehage P 22 45

Sion menighet barnehage P 8 11

19: Hjellestad, Liland 

Skranesvingen barnehage P 49 35

TOTALT   714 1139
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Kommentarer til definisjon av Ytrebygda byområde: 

Espira Rå barnehage, Iristunet barnehage, Nordåsgrenda barnehage og Nordåstræet barnehage 
ligger i Ytrebygda bydel, men er medregnet i Fana byområde, fordi de hører under Skjold 
skolekrets, område 7. 



 Barnehager i Ytrebygda byområde
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TABELL 38 1 Dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling for det enkelte  
Barnehageområde. 
Barnehageområde Barnehage-

plasser pr. 
15.12.2010 

Dekningsgrad 
pr. 15.12.2010 

Barnehagebehov 
2011 

Forventet 
barnetallsutvikling 

18: Aurdalslia, 
Skranevatnet, 
Søreide, 
Søråshøgda, Skeie 
 

1 370 89% 85% Nedgang 

19: Hjellestad, Liland 483 117% 117% Svak økning 
Ytrebygda 1 853 95 % 92% Stabil utvikling 
 

Dekningsgraden pr. 15.12.2010 var 95%, mens behovet pr. 1. mars 2011 var 92%. 
Dekningsgraden er lavest i barnehageområde 18 (Aurdalslia, Skranevatnet, Søreide, 
Søråshøgda og Skeie). 

4.7.2. Forventet barnetallsutvikling i perioden 2011-2024 
Den synkende trenden de senere årene ser ut til å fortsette fram til år 2015 hvor antall 
førskolebarn anslås til i ca 1900. Fra 2016 og ut perioden er det prognostisert en årlig økning i 
barnetallet på rundt 30 barn, og det forventes at barnetallet ved årsskifte 23/24 vil være i 
underkant av 2200 barn. 

 

FIGUR 9 1 Prognose for barnetallsutvikling i Ytrebygda byområde 2011 – 2024 

 
Barn 1 - 2 år. Prognosen forventer en nedgang i barnetall i denne aldersgruppen de neste to 
årene. Fra 13/14 og ut prognoseperioden er den årlige tilveksten antatt å være på rundt 10 barn 
pr. år. I 17/18 forventes barnetallet å være tilbake på 2011 nivå og ved inngangen til år 2024 å 
være omlag 840 barn.  
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Barn 3 - 5 år. De neste årene forventes det at barnetallet i aldersgruppen 3 - 5 år vil synke 
noe. Akkumulert fra 2011 anslås reduksjonen i barnetallet å være ca 30 barn i år 2016. Fra 
barnehageåret 16/17 og ut er det prognostisert en årlig vekst på rundt 15 barn pr. år.  

I tabellen under er 2010-prognosen for barn i alderen 1 - 5 år gjengitt. Tabellen viser den 
forventede utviklingen i gruppene 1 - 2 år og 3 - 5 år hver for seg, og det samlete antall barn i 
alderen 1 - 5 år vises med årlig endring og akkumulert endring i fra 1.1.2011. 

TABELL 39 1 Prognose for førskolebarn i alderen 1 - 5 år i Ytrebygda byområde, tall pr .1.1 

Totalt Årstall Antall barn  
1 - 2 år 

Antall barn 
3 - 5 år Antall barn Årlig 

endring 
pr. 31.12 

Akkumulert 
endring pr. 31.12 

fra 1.1.2011 
2011 761 1 195 1 956 2 2

2012 723 1 235 1 958 -27 -25

2013 713 1 218 1 931 2 -23

2014 726 1 207 1 933 -25 -48

2015 738 1 170 1 908 7 -41

2016 748 1 167 1 915 26 -15

2017 756 1 185 1 941 23 8

2018 763 1 201 1 964 36 44

2019 776 1 224 2 000 27 71

2020 788 1 239 2 027 30 101

2021 801 1 256 2 057 30 131

2022 813 1 274 2 087 32 163

2023 825 1 294 2 119 37 200

2024 840 1 316 2 156

 

I den nye prognosen er det lagt inn 2627 nye boliger i Ytrebygda. Det er lagt inn flest boliger i 
2010-2011 og fra 2018 og utover. Antall nye boliger er noe høyere enn det som var lagt inn i 
2008-prognosen.  

Også i forrige prognose var boligbyggingen lagt inn tidlig i perioden, så det er først i siste del 
av 2008-prognosen at forskjellene i boligbygging gjør seg gjeldende. Dette ser en også igjen i 
2010-prognosen hvor antall førskolebarn forventes å øker etter 2014. 

Den mest omfattende boligbyggingen forventes å komme i Liland, Skeie og Søreide sine 
områder med hhv 1070, 640 og 430 nye boliger i prognoseperioden. For Liland og Søreide er 
tallene størst i siste del av perioden. Det er også ventet 170-180 nye boliger i både Hjellestad 
og Søråshøgda sine områder, mens det i sentrale deler av byområdet rundt Aurdalslia og 
Skranevatnet ikke ventes mange nye boliger. 

Liland sitt område ser nå ut til å kunne få 700 flere nye boliger enn det som var lagt inn i 
2008-prognosen. På Søreide er også tallene noe høyere, men det skyldes delvis at prognosen 
nå går 4 år lenger fram.  
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4.7.3. Vurdering av barnehagekapasitet, barnehagebehov, barnehagestruktur og 
investeringsbehov 
Ytrebygda byområde har har 1853 barnehageplasser idag, noe som gir en dekningsgrad på 
95%. Det bor 1973 barn i alderen 1-5 år i Ytrebygda per i dag, av disse har 1683 
barnehageplass i bydelen. 85% av barna i Ytrebygda har altså barnehageplass i Ytrebygda.  

Dekningsgraden i byområdet er betydelig høyere enn dekningsgarden for hele Bergen 
kommune totalt sett, som er 88%.  

 

4.7.4. Oppsummering av aktuelle tiltak/forslag til løsninger 
 
Tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015 
 
TABELL 40 1 Tiltak for å nå full barnehagedekning 

Barnehage Barnehageområde k/p Antall 
nye 
plasser 

Ferdigstillelse Kommentarer 

Ytrebygda 
midlertidige 
barnehage 

Område 18 k  - 120 2012 Avvikle 
barnehagen. 

Kvernslåtten 
barnehage 

Område 18 p 28 2012 Utvidelse 

Søreide menighets 
barnehage 

Område 18 p 36 2013 Utvidelse i nytt 
bygg. Regulering 
pågår  

Steinsvikkroken Område 18 p 70 2012 Regulert tomt 
TOTALT   14   

 
 
Etter 2015 
Barnetallet forventes å stige i perioden fra 2015-2024. 
 

 Regulere tomt der Ytrebygda midlertidige barnehage (gnr. 30/bnr. 128) er plassert i 
dag til permanent barnehage. 

 

4.7.5. Oppsummering 
Ut fra at flere nye tiltak kommer i området kommende år, kan Ytrebygda midlertidige 
barnehage avvikles sommeren 2012. Det forventes en dekningsgrad på 97 % i byområdet i 
2015. Da barnetallet forventes å stige i perioden fra 2015-2024 startes det regulering av 
Ytrebygda til permanent barnehage, som kan bygges ut ved behov. 
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4.8.  Årstad byområde 

4.8.1. Barnehager i Årstad byområde 
Ytrebygda  byområde har 34 barnehager fordelt med 13 kommunale barnehage og 21 private 
barnehager. Pr. 15.12.2010 er det ved disse barnehagene til sammen 1635 barnehagebarn, 598 
små barn og 1037 store barn. 

Tabell 41 | Antall små og store barnehagebarn i barnehager i Årstad byområde pr. 15.12.2010 

Barnehageområde Barnehage K/P Små barn 
(1-2 år) 

Store barn 
(3-5 år) 

Birken barnehage P 9 6

Bortigård barnehage P 50 38

Den internasjonale barnehage 
Sollien 

P 9 17

Fantoft Gård barnehage P 35 24

Fridalen barnehage P 30 60

Gimle oppveksttun barnehage K 30 18

Gimleveien familiebarnehage P 8 -

International School of Bergen P - 54

Kjelleren barnehage P 10 5

Kronen barnehage P 9 36

Landås menighets 
korttidsbarnehage 

P 15 13

Lekefabrikken barnehage P 9 15

Mannsverk barnehage K 11 36

Minde barnehage K 15 45

Montana barnehage K 31 45

Natlandsgrenda barnehage P 6 7

Pinnelien barnehage K 9 21

Slettebakkken menighets 
barnehage 

P 5 14

Sletten barnehage K 8 35

Tveitevannet barnehage P 4 13

VAPPUS Erleveien P 18 41

VAPPUS Inndalen P 10 19

VAPPUS Slettebakken P 20 36

Øvrebø barnehage K 21 28

4: Fridalen, Kronstad, Landås, 
Slettebakken 

Årstad brannstasjon barnehage K 36 86

Låven barnehage P 17 35

Storetveit barnehage K 27 38

Storetveit menighets barnehage P 2 17

Espira Grønnestølen barnehage P 30 39

20: Minde, Ny-Krohnborg 

Gyldenpris barnehage K 22 60
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Barnehageområde Barnehage K/P Små barn 
(1-2 år) 

Store barn 
(3-5 år) 

Kristianborg barnehage K 59 58

Løbergstien barnehage P 7 12

Ny Krohnborg barnehage K 10 19

Søre Skogvei barnehage K 16 47

TOTALT   598 1 037

 

Kommentarer til definisjon av Årstad byområde: 

Vognstølen barnehage ligger i Årstad bydel, men er medregnet i Bergenhus byområde, fordi 
de hører under Haukeland skolekrets, område 5. 

Låven, Storetveit og Storetveit menighets barnehager ligger i Fana bydel, men i medregnet i 
Årstad byområde, fordi de hører under Minde skolekrets, område 20. 



 Barnehager i Ytrebygda byområde  Barnehager i Årstad byområde
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TABELL 42 1 Dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling for det enkelte 
barnehageområde 
Barnehageområde Barnehage-

plasser pr 
15.12.2010 

Dekningsgrad 
pr. 15.12.2010 

Barnehagebehov 
2011 

Forventet 
barnetallsutvikling 

4: Fridalen, 
Kronstad, Landås, 
Slettebakken 

1120 69% 85% Økning 

20: Minde, Ny-
Krohnborg 

515 76% 81% Økning 

Årstad byområde 1635 71% 84% Økning i perioden 

Dekningsgraden pr. 15.12.2010 var 71%, mens behovet for barnehageplasser er 84% pr. 1. 
mars 2011.  

 

4.8.2. Tilbud om gratis kjernetid  
Bergen kommune er gjennom statsbudsjettet 2011 tildelt midler til et prosjekt om "Gratis 
kjernetid". Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet dekker kommunenes 
mindreinntekter som følge av redusert foreldrebetaling for 20 timer per uke innenfor 
prosjektet, som starter opp 1.mars 2011. Forsøket skal rettes mot alle barn som fyller fire eller 
fem år i 2011, dvs barn født i 2006 og 2007, og som bor i skolekretsene Slettebakken, 
Fridalen og Ny Krohnborg.  Det er bestemte bostedsadresser innenfor disse områdene som vil 
være førende for hvem som omfattes av tilbudet, og ikke den barnehagen barnet har plass i. 
Det har vært avholdt informasjonsmøte om prosjektet Gratis kjernetid for barnehager, ppt-
kontor, helsestasjoner og barnevernet i Årstad bydel. 

Målet med å prøve ut gratis kjernetid til 4- og 5-åringer er å: 

 øke antallet minoritetsspråklige barn som går i barnehage 
 fremme språkmiljøet og øke den sosiale kompetansen 
 øke kompetansen til de ansatte i barnehagene 
 styrke foreldresamarbeidet ved at foreldrene blir trukket aktivt inn i utviklingen av 

barnas språkferdigheter.  

4.8.3. Forventet barnetallsutvikling i perioden 2011-2024 
2010-prognosen forventer at tallet på barn i førskolealder vil øke gjennom hele perioden. Den 
gjennomsnittelige årlige tilveksten ser ut til å ligge rundt 30 barn. Imidlertid forventes veksten 
å være størst de kommende tre årene med en gjennomsnittelig årlig vekst på over 60 barn. 
Tallene i 2010-prognosen er langt høyere enn det 2008-prognosen antydet. Dersom 
utviklingen går som 2010-prognosen forventer vil tallet på førskolebarn i Årstad byområde 
stige med omtrent 460 barn til ca 2800 barn ved inngangen til år 2024.  
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FIGUR 10 1 Prognose for barnetallsutvikling i Årstad byområde 2011 – 2024  

 
Barn 1 - 2 år.  Det forventes en jevn vekst i antall barn i denne aldersgruppen i 
prognoseperioden. Akkumulert fra 2011 vil veksten være oppunder 150 barn, noe som fører 
til et forventet barnetall ved årsskifte 23/24 på omlag 1200 barn. 

Barn 3 - 5 år. Det forventes at antallet barn i alderen 3 - 5 år kommer til øke med over 300 
barn fram mot år 23/24. Veksten ser ut til å være størst de første årene for så å stige mindre fra 
2015 og utover. Det antas at det i 23/24 vil være ca 1500 barn i denne aldersgruppen. 

I tabellen under er 2010-prognosen for barn i alderen 1 - 5 år gjengitt. Tabellen viser den 
forventede utviklingen i gruppene 1 - 2 år og 3 - 5 år hver for seg, og det samlete antall barn i 
alderen 1 - 5 år vises med årlig endring og akkumulert endring i fra 1.1.2011. 

TABELL 43 1 Prognose for førskolebarn i alderen 1 - 5 år i Årstad byområde, tall pr. 1.1. 

Totalt Årstall Antall barn  
1 - 2 år 

Antall barn 
3 - 5 år Antall barn Årlig 

endring 
pr. 31.12 

Akkumulert 
endring pr. 31.12 

fra 1.1.2011 

2011 1 073 1 198 2 271 72 72

2012 1 076 1 267 2 343 65 137

2013 1 074 1 334 2 408 50 187

2014 1 088 1 370 2 458 26 213

2015 1 103 1 381 2 484 12 225

2016 1 117 1 379 2 496 28 253

2017 1 128 1 396 2 524 29 282

2018 1 138 1 415 2 553 32 314

2019 1 151 1 434 2 585 37 351

2020 1 166 1 456 2 622 26 377

2021 1 180 1 468 2 648 32 409

2022 1 195 1 485 2 680 29 438
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Totalt Årstall Antall barn  
1 - 2 år 

Antall barn 
3 - 5 år Antall barn Årlig 

endring 
pr. 31.12 

Akkumulert 
endring pr. 31.12 

fra 1.1.2011 

2023 1 205 1 504 2 709 25 463

2024 1 213 1 521 2 734  

 

I den nye prognosen er det lagt inn 2750 nye boliger i Årstad. Det er lagt inn mange boliger i 
hele perioden, men flest i siste halvdel. Antall nye boliger er betydelig flere enn i 2008-
prognosen hvor det i årene 2010-2020 var lagt inn 1230 boliger. I den nye prognosen er det 
lagt inn 1862 boliger i samme perioden. Det er grunn til å anta at det er bybanen som gjør at 
boligbyggingen ser ut til å få et stort oppsving i denne delen av kommunen.  

Det kan forventes en god del nye boliger i alle barnehageområdene i bydelen. Den mest 
omfattende boligbyggingen forventes å skje i Solheimsviken/Damsgårdssundet og ved Store 
Lungegårdsvann i Kronstad og Ny-Krohnborg sine områder med hhv 700 og 500 nye boliger i 
prognoseperioden. Det er også ventet 550 nye boliger videre langs bybanetraseen i 
Slettebakken sitt område. I Fridalen, Minde og Landås sine områder er det forventet hhv. 380, 
370 og 260 nye boliger i perioden.  

Ny-Krohnborg er det eneste området hvor det er lagt inn færre nye boliger i 2010-prognosen 
enn i 2008-prognosen (ca 320 færre boliger i perioden 2010-2020). I alle de andre områdene 
er det ventet en god del flere boliger i den nye prognosen enn i den gamle. I den forrige 
prognosen var det nesten ikke forventet noe boligbygging i Slettebakken, Landås og Minde 
sine områder. I Kronstad og Fridalen sine områder var det i perioden 2010-2020 også ventet 
noen færre boliger i den forrige prognosen, men for disse to områdene er det lagt inn mange 
nye boliger i siste del av perioden. 75-80% av den nye boligmassen i disse områdene er 
forventet i siste halvdel av prognoseperioden. 

 

4.8.4. Vurdering av barnehagekapasitet, barnehagebehov, barnehagestruktur og 
investeringsbehov 
Som det framgår av tabell og figur tidligere i kapittelet er det i Årstad 1635 barnehageplasser,  
noe som gir en dekningsgrad på 71%.  Kun 60% av barna i Årstad har altså barnehageplass i 
Årstad. Dette betyr at en del barn som bor i andre bydeler per i dag har en barnehageplass i 
Årstad.  

Dekningsgraden i byområdet er betydelig lavere enn dekningsgraden for hele Bergen 
kommune totalt sett, som er 88 %.  
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4.8.5. Oppsummering av aktuelle tiltak/forslag til løsninger 
 
Tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015 
 
TABELL 44 1 Tiltak for å nå full barnehagedekning 

Barnehage Barnehageområde k/p Antall 
nye 
plasser 

Ferdigstillelse Kommentarer 

Storetveit 
barnehage 

Område 20 p 

 60 2013

Etablering av 
permanent barnehage. 
Reguleringsprosess 
pågår. 

Storetveit 
midlertidige 
barnehage 

Område 20 k  
- 60 2012

Avvikling av midlertidig 
barnehage. 

Kristianborg 
barnehage 

Område 20 P 

120 2013

Etablering av 
permanent barnehage. 
Reguleringsprosess 
pågår. 

Kristianborg 
midlertidige 
barnehage 

Område 20 k 
- 120 2012

Avvikling av midlertidig 
barnehage 

Montana 
midlertidige 
barnehage 

Område 4 k 
- 60 2012

Avvikling midlertidig 
barnehage. 

Slettebakken 
barnehage 
v/FYSAK 

Område 4 p 
70 2012

Godkjent 
reguleringsplan. 

Landås 
oppveksttun 
barnehage 

Område 4 k 
60 2014

Planprogram i prosess. 

Minde barnehage Område 4 k 60 2013 Utvidelse 
Solheimslien 
barnehage 

Område 20 k 
60 2013

Regulering pågår.  

Sollien barnehage Område 4 k 
70 2012

Reguleringsplan 
godkjent. 

Løbergstien 
barnehage 

Område 20 p 
9 2012

Mulig utvidelse 

Pinnelien 
barnehage 

Område 4 k 

- 30 2014

Reetableres på 
Nattland skole. 
Etablering av 
oppveksttun. 

Fantoft gård  Område 20 p 36 2012 Utvidelse 

Damsgårssundet Område 20 p 60 2014
Del av utbyggingen av 
Damsgårdssundet 

Solhaug skole Område 4 k 40 2014 Leieavtale utgår i 2013 
Øvrebø 
barnehage 

Område 4 k 80 2015 Utvidelse 

   455  
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Aktuelle investeringstiltak 
 
TABELL 45 1 Aktuelle kommunale investeringstiltak 

Barnehager Tiltak innenfor økonomiplanperioden 
2011-2014 

Forslag til tiltak i 
økonomiplanperioden 2012-
2015 

Pinnelien barnehage Flyttes og reetableres på Nattland 
oppveksttun. 

 

Landås skole Oppveksttun  

Minde barnehage Utvidelse.  

Solheimslien 
barnehage 

Ny barnehage.  

Sollien barnehage Ny barnehage.  
 

Solhaug skole  Ny barnehage 

Øvrebø barnehage  Utvidelse 

 

Etter 2015 

 Det må settes av tomter i tråd med økning i barnetallet.  
 Det startes opp regulering til permanent barnehagetomt ved Bergenshallen, 

Slettebakksveien 18 gnr 160/bnr 180) der det er etablert midlertig barnehage som 
ISB disponerer. 

 

4.8.6. Oppsummering 
Det forventes stor vekst i barnetallet i hele prognoseperioden frem mot 2024, og ved ved 
gjennomføring av tiltakene under vil en oppnå en dekningsgrad på  87 % i byområdet i 2015. 

Det må settes av tomter til barnehageformål som kan bygges ut i tråd med etterspørselen. 
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4.9.  Åsane byområde 

4.9.1. Barnehager i Åsane byområde 
Åsane  byområde har 33 barnehager fordelt med 10 kommunale barnehage og 23 private 
barnehager. Pr. 15.12.2010 er det ved disse barnehagene til sammen 2426 barnehagebarn, 878 
små barn og 1548 store barn. 

Tabell 46 | Antall små og store barnehagebarn i barnehager i Åsane byområde pr. 15.12.2010 
Barnehageområde Barnehage K/P Små barn 

(1-2 år) 
Store barn 
(3-5 år) 

Åstveit/A2G barnehage P 67 80 

Eidsvågnest barnehage P 10 30 

Ervik barnehage K 25 39 

VAPPUS Eidsvåg P 9 12 

21: Eidsvåg, Kalvatræet 

Våganeset barnehage P 6 7 

Blokkhaugen barnehage K 20 43 

Grønskjeret barnehage P 28 70 

Haukedalsmyra kanvas 
barnehage 

P 20 38 

Morvikbotn barnehage K 22 38 

Regnbuen barnehage Haukedalen P 28 63 

Tertnes førskole P 12 13 

Ulset barnehage P 20 36 

VAPPUS Midtbygda P 24 33 

22: Haukedalen, Tertnes, 
Ulsetskogen 

VAPPUS Tertitten P 15 28 

Hordvik barnehage P 17 63 

Regnbuen barnehage Breistein P 38 68 

Regnbuen barnehage Hylkje P 61 94 

Sofusbarnehagen P 14 15 

23: Haukås, Hordvik 

Trollskogen barnehage K 24 26 

Bekkjarkrokane barnehage K 12 22 

Espira Ulsetskogen barnehage P 100 189 

Flaktveit barnehage K 30 56 

Grønmyr barnehage Rollandslia P 41 58 

Langerinden barnehage K 20 36 

Liakroken barnehage K 40 76 

Regnbuen barnehage Myrdal P 72 112 

Rolland-Ulsetskogen barnehage K 30 72 

Selegrend barnehage P 6 16 

24: Flaktveit, Kyrkjekrinsen, Li, 
Rolland 

Åsane gårds- og frilufts 
barnehage 

P 28 51 

25: Mjølkeråen, Salhus Heimly barnehage P 11 21 

 Salhus barnehage K 3 14 
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Barnehageområde Barnehage K/P Små barn 
(1-2 år) 

Store barn 
(3-5 år) 

 Skogly barnehage P 12 15 

 VAPPUS Toppemyr P 13 34 

TOTALT   878 1548 

 



 Barnehager i Åsane byområde
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TABELL 47 1 Dekningsgrad, barnehagebehov og forventet barnetallsutvikling for det enkelte 
barnehageområde 

Barnehageområde Barnehage-
plasser pr. 
15.12.2010 

Dekningsgrad 
pr. 15.12.2010 

Barnehagebehov 
2011 

Forventet 
barnetallsutvikling 

21: Eidsvåg, 
Kalvatræet 

285 80% 83% Stabil utvikling 

22: Haukedalen, 
Tertnes, Ulsetskogen 

551 88% 80% Stabil utvikling 

23: Haukås, Hordvik 400 124% 115% Svak økning 

24: Flaktveit, 
Kyrkjekrinsen, Li, 
Rolland 

1067 116% 117% Svak nedgang 

25: Mjølkeråen, 
Salhus 

123 33% 32% Svak nedgang 

Åsane 2426 93% 91% Stabil utvikling  

 

Dekningsgraden pr. 15.12.2010 var 93% mens barnehagebehovet pr. 1. mars 2011 er 91%. 
Dekningsgrad og barnehagebehov varierer stort mellom de ulike byområde. Lavest 
dekningsgrad og behov for barnehageområde 25 (Mjølkeråen, Salhus). Høyest 
barnehagebehov er det i områdene 23 (Haukås, Hordvik) og 24 (Flaktveit, Kyrkjekrinsen, Li, 
Rolland). Her er barnehagebehovet 115% og 117%. 

4.9.2. Forventet barnetallsutvikling i perioden 2011-2024 
 
Det forventes at barnetallet i Åsane holder seg stabilt de kommende fem årene. Fra 
barnehageåret 16/17 viser prognosen at tallet på førskolebarn i område antas å stige. Den 
gjennomsnittelige årlige økningen er prognostisert til omlag 50 barn, varierende mellom 40 
og 70 barn i året. Akkumulert fra 2011 tilsier dette en forventet økning i barnetallet på ca 400 
barn, og i 23/24 anslås det å være ca 3000 førskolebarn i Åsane byområde. 
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FIGUR 11 1 Prognose for barnetallsutvikling i Åsane byområde 2011 – 2024 

 
Barn 1 - 2 år. I denne aldersgruppen forventes barnetallet å holde seg relativt stabilt de første 
årene, men fra 13/14 ser vi en jevnt økning utover i perioden. Det er prognostisert at økningen 
vil være rundt 25 barn i året fram mot 18/19, for så å avta til en årlig økning på ca 10 barn. 
Ved årsskiftet 23/24 forventes det å være ca 1200 barn i alderen 1 - 2 år i Åsane byområde. 

Barn 3 - 5 år. I denne guppen forventes det at barnetallet vil holde seg relativt stabilt fram 
mot 15/16. Fra 2017 og ut prognoseperioden er det prognostiserte en øking som variere 
mellom 30 og 50 barn i året. Dette gir et antatt barnetall i 23/24 på i overkant av 1800 i denne 
gruppen. 

I tabellen under er 2010-prognosen for barn i alderen 1 - 5 år gjengitt. Tabellen viser den 
forventede utviklingen i gruppene 1 - 2 år og 3 - 5 år hver for seg, og det samlete antall barn i 
alderen 1 - 5 år vises med årlig endring og akkumulert endring i fra 1.1.2011. 
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TABELL 48 1 Prognose for førskolebarn i alderen 1 - 5 år i Åsane byområde, tall pr. 1.1. 

Totalt 

Årstall 
Antall barn  

1-2 år 
Antall barn   

3-5 år Antall barn 
Årlig 

endring 
pr. 31.12 

Akkumulert 
endring pr. 31.12 

fra 1.1.2011 
2011 1 006 1 608 2 614 -36 -36 

2012 981 1 597 2 578 5 -31 

2013 965 1 618 2 583 -13 -44 

2014 995 1 575 2 570 26 -18 

2015 1 019 1 577 2 596 36 18 

2016 1 048 1 584 2 632 72 90 

2017 1 073 1 631 2 704 65 155 

2018 1 098 1 671 2 769 51 206 

2019 1 117 1 703 2 820 45 251 

2020 1 133 1 732 2 865 45 296 

2021 1 149 1 761 2 910 33 329 

2022 1 159 1 784 2 943 49 378 

2023 1 178 1 814 2 992 29 407 

2024 1 187 1 834 3 021  

 

I den nye prognosen er det lagt inn 3536 nye boliger i Åsane. Boligene er relativt jevnt fordelt 
utover i perioden. Gjennomsnittlig antall nye boliger hvert år er noe lavere enn i 2008-
prognosen hvor det i årene 2010-2020 var lagt inn 3328 boliger. I den samme perioden er det i 
den nye prognosen lagt inn 2628 boliger. 

Den store forskjellen fra 2008-prognosen er en lavere forventet boligbygging i nordlige deler 
av byomrpådet. I den nye prognosen er det "bare" lagt inn 550 nye boliger i Haukås sitt 
område fram mot 2023, mot hele 2024 nye boliger i perioden 2010-2020 i 2008-prognosen. 
Rask utbygging av store nye boligfelt gir en større elevtallsvekst enn utbygging over lengre 
tid. Redusert boligbyggingstakt i Haukås sitt område, eller mer presist et opphold i 
boligbyggingen i årene etter 2017, gjør at den store barnetallsveksten som var ventet i 
Haukåsområdet og dermed også i Åsane, ikke blir så bratt og rask som tidligere forventet. 

Omfanget av forventet boligbygging i Åsane er konsentrert til noen få områder. Det er bare i 4 
områder at det er ventet mer enn 160 nye boliger. Dette er i tillegg til Haukås: områdene på 
Kyrkjekrinsen, Tertnes og Haukedalen med hhv 1360, 585 og 400 nye boliger i 
prognoseperioden. Tertnes og Haukedalen hadde kun et fåtall boliger i 2008-prognosen, men 
begge områdene ser nå ut til å få et jevnt tilsig av nye boliger i hele prognoseperioden. 

For Kyrkjekrinsen er det ingen endring i boligbygging fra den forrige prognosen i perioden 
2010-2020, men den store boligbyggingen ser nå også ut til å fortsette i årene etter 2020. Den 
store boligbyggingen i Kyrkjekrinsen sitt område forventes å skje i Vågsbotn/Eikås i retning 
mot Haukås, i Myrdal/Ulset/Saurås (Ulset Vest) og like nord for Åsane senter i sentrale deler 
av Åsane. 
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De andre områdene som kan forvente mer enn 100 nye boliger er Kalvatræet, Mjølkeråen, 
Salhus og Hordvik med hhv. 160, 130, 120 og 120 boliger i perioden. For Kalvatræet og 
Salhus innebærer dette en for dem betydelig økning i forhold til 2008-prognosen.  

 

4.9.3. Vurdering av barnehagekapasitet, barnehagebehov, barnehagestruktur og 
investeringsbehov 
Som det framgår av tabell og figur tidligere i kapittelet er det i Åsane 2426 barnehageplasser,  
noe som gir en dekningsgrad på 93%. 86% av barna i Åsane har altså barnehageplass i Åsane.  

Dekningsgraden i byområdet er noe høyere enn dekningsgarden for hele Bergen kommune 
totalt sett, som er 88%.   

4.9.4. Oppsummering av aktuelle tiltak/forslag til løsninger 
 
Tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015 
 
TABELL 49 1 Tiltak for å nå full barnehagedekning 

Barnehage Barnehage-
område 

k/p Antall nye 
plasser 

Ferdigstillelse Kommentarer 

Trollskogen 
barnehage  

Område 23 K 18 2012 Det vurderes  
kommunal  
overtakelse av 
eiendommen 
samt uttvidelse av 
barnehagen 

Flaktveit 
barnehage 

Område 24 K 9 2012 Utvide 
barnehagen, og 
legge ned tilbudet 
i avd i Ulvedalen 
torg. 

Ulset Vest Område 22 p 80 2015 Regulert 
barnehagetomt 

TOTALT   107   

 
Aktuelle investeringstiltak 
 
TABELL 50 1 Aktuelle investeringstiltak 

Barnehager Tiltak innenfor økonomiplanperioden 
2011-2014 

Forslag til tiltak i 
økonomiplanperioden 2012-
2015 

Trollskogen barnehage  Overta barnehagebygget fra 
Hordaland fylkeskommune. 
Utvide kapasiteten. 

Flaktveit barnehage  Oppveksttun 

 

Etter 2015 

Det er regulert barnehagetomter i byområdet som kan bygges ut ved behov 
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 Almås (gnr. 171/bnr.197-199)  
 Ulset Vest (gnr.189/ bnr 1 - 4 m.fl).  

 

4.9.5. Oppsummering 
Det forventes stabilt barnetall i prognoseperioden (fra 2614 til 2632 barn). 

Med foreslåtte tiltak antas det å bli en dekningsgrad på 97 % i Åsane byområde i 2015. 

Det må søkes midler innarbeidet til overtakelse og utvidelelse av Trollskogen barnehage. I 
tillegg søkes det milder til utvidelse av Flaktveit barnehage.  

Da barnetallet forventes å stige mye i siste del av prognoseperioden er det viktig at det er 
tomter som kan bygges ut ved behov. Kommunen har regulert barnehagetomter på Almås og 
Ulset Vest. 
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4.10.  Sammendrag og konklusjon 

Tabellen under viser foreslåtte tiltak i perioden 2012-2015 i de ulike byområdene. Dersom 
alle tiltakene gjennomføres, vil det gi til sammen 1842 nye barnehageplasser i perioden 2012-
2015 og en dekningsgrad på 97 % i 2015. 
 
TABELL 51 I Tiltak for å nå full barnehagedekning  2012-2015 - alle byområder 
 

Byområde Tiltak 
Kommunal/

privat 
Antall nye 

plasser 
Ferdigstillelse

Oppetveiten barnehage p 60 2012

Neshaugane barnehage p 70 2012

Indre Arna barnehage k 70 2014

Arna 

Moldalia barnehage p 80 2015

Nordnes oppveksttun/ 
Haugeveien 40 

k 100 2013

Møhlenpris oppveksttun k 60 2013

Nygårsparken midlertidige 
barnehage 

k -60 2013

Nygårdsparken barnehage k 60 2015

Nykirken menighetsbarnehage p 18 2012

Jekteviken barnehage p 9 2013

Bergenhus 

Nyhavnsveien 6 p 60 2013

Midttunbråtet barnehage p 70 2012

Ramstad gård p 70 2012

Skjold oppveksttun k 60 2013

Nattland oppveksttun k 30 2014

Fana 

Eplekarten Steinaerbarnehage p 9 2012

Krohnegården p 70 2014Fyllingsdalen 

Brennhaugen/Gartnermarka p 80 2015

Valheim skole k 150 2013

Fæsteråsdalen p 100 2013

Torvmyrane barnehage p 70 2013

Olsvik barnehage p 120 2014

Olsvik midlertidige barnehage k -120 2013

Laksevåg 

Vadmyra barnehage k 20 2012

Ytrebygda midlertidige barnehage k -120 2012

Kvernslåtten barnehage p 28 2012

Søreide menighets barnehage p 36 2013

Ytrebygda 

Steinsvikkroken p 70 2012

Storetveit barnehage p 60 2013

Storetveit midlertidige barnehage k -60 2012

Årstad 

Kristianborg barnehage p 120 2013
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Byområde Tiltak 
Kommunal/

privat 
Antall nye 

plasser 
Ferdigstillelse

Kristianborg midlertidige 
barnehage 

k -120 2012

Montana midlertidige barnehage k -60 2012

Slettebakken barnehage v/FYSAK p 70 2012

Landås oppveksttun barnehage k 60 2014

Minde barnehage k 60 2013

Solheimslien barnehage k 60 2013

Sollien barnehage k 70 2012

Løbergstien barnehage p 9 2012

Pinnelien barnehage  k -30 2014

Fantoft gård p 36 2012

Damsgårdssundet  p 60 2014

Solhaug skole k 40 2014

Øvrebø barnehage k 80 2015

Trollskogen barnehage k 18 2012

Flaktveit barnehage k 9 2012

Åsane 

Ulset vest p 80 2015

 
 

Tabellen under viser hvilke investeringstiltak som vil bli prioritert i økonomiplanperioden 
2012-2015 

TABELL 52 I Aktuelle kommunale investeringstiltak  

Barnehager 
Tiltak innenfor 
økonomiplanperioden 2011-2014 

Forslag til tiltak i 
økonomiplanperioden 2012-
2015 

ARNA: 

Indre Arna  Ny barnehage 

BERGENHUS 

Nordnes skole/Frediksberg 
barnehage 

Oppveksttun  

Møhlenpris skole/Nygårdsparken 
barnehage 

 Oppveksttun 

FANA 

Skjold skole  Oppveksttun 

Natland skole Pinnelien barnehage flytter til 
Natland skole. Oppveksttun 
etableres. 

 

LAKSEVÅG 

Valheim skole  Leie til midlertidige barnehage 

Vadmyra barnehage  Utvidelse 

ÅRSTAD 

Pinnelien barnehage Flyttes og reetableres på Nattland 
oppveksttun 

 

Landås skole Oppveksttun  
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Barnehager 
Tiltak innenfor 
økonomiplanperioden 2011-2014 

Forslag til tiltak i 
økonomiplanperioden 2012-
2015 

Minde barnehage Utvidelse  

Solheimslien barnehage Ny barnehage  

Sollien barnehage  Ny barnehage  

Solhaug skole  Ny barnehage 

Øvrebø barnehage  Utvidelse 

ÅSANE 

Trollskogen barnehage  Overta barnehagebygget fra 
Hordaland fylkeskommune. 
Utvide kapasiteten 

Flaktveit barnehage  Oppveksttun 
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Vedlegg 1 

Barnehagebeskrivelser 
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Arna byområde 
 

ARNA FAMILIEBARNEHAGE  
 

Bydel: ARNA Tlf.: 55 537300 
Gnr/bnr.: 289 / 5  Hjemmeside:  www.bergen.kommune.no/omkommunen/ 

avdelinger/barnehager/arnafamiliebarnehage 
Adresse: STEPHANSENS VEG 45 e-post:  arna.familiebarnehage@ 

bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stor økning i barnehageområdet 
utover perioden 

Barnetall (bto): 31+15 barn 

Kapasitet: 34 barn over 3 år +15 barn i familiehjem.  Ped. personale: 3,5 
 Andre: 4 +3,5 i familie drift 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Leid bygg over to etasjer. Bolighus ombygget til barnehage i 1986. Har et hovedbygg 

med to ordinære avdelinger og to bolighjem med familiedrift. Takstein på tak er løse. 
Huset ble malt i 2009, og ventilasjonen er kun avtrekk. Vilkår for drift og godkjenning 
fra Helsevernetaten. 

Bruttoareal: 500 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

136 m2 

Rom og funksjoner: To etasjer med en småbarnsavdeling i 1 etasje og storbarnsavdeling i 2 etasje. To 
innganger og to garderober. Liten grovgarderobe. Fingarderobe er medregnet i 
lekeareal. Kjøkken er i 1 etasje. To stelleplasser totalt, en i 1 etasje med hev senk 
funksjon og en uten i 2 etasje.  
 
Trappen mellom etasjene er bratt slik at barn behøver tilsyn for å benytte den.  
 
Personal: Et kontor med en arbeidsplass, ellers ingen arbeidsplasser for ansatte. Et 
pauserom/møterom. Utilfredsstillende garderobeforhold. Garderobe er lager for 
formingsmateriale i tilegg. Et personaltoalett i 1 etasje. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  994 m2 tomteareal. Ca 500 m2 netto lekeareal.  
Beskrivelse: Skjermet tomt på baksiden av fabrikkområde. Grus og gressunderlag. Sandkasse, 

lekestativ med hus og rutsjebane. Trær til å klatre i og som skjermer lekesonene. 
Benker og bord. 

Tilkomst og parkering: Tilkomst via fabrikkområdet. Tilkomst krysser veterantog skinnegang. Ingen skilting. 6 
parkeringsplasser ved barnehagebygget. Ikke god bussforbindelse for foreldre som 
ønsker å benytte dette. 

Universell utforming Ikke tilrettelagt. Har kjørerampe ved inngang. 
Nærmiljø Barnehagen bruker Lonehallen fast 1 gang i uken. Skogen ved barnehagen benyttes. 
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ARNATVEIT BARNEHAGE  
 

Bydel: ARNA Tlf.: 55 53 49 30 
Gnr/bnr.: 288 / 64  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ 
avdelinger/barnehager/arnatveit-barnehage 

Adresse: HØLBEKKEN 1 e-post:   
arnatveit.barnehage@bergen.kommune.no 

  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stor økning i barnehageområdet utover i 
perioden.  

Barnetall (bto): 60 

Kapasitet: 64 barn over 3 år. Ped. personale: 5 
 Andre: 8,25 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Leid bygg over to etasjer. I underetasje er det tilfluktsrom.  
Bruttoareal: 505 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

257 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen har fire avdelinger. To avdelinger har barn i alder 1-2 år og to avdelinger 
har 3-5 års barn. Tre innganger hvorav en er hovedinngang hvor de to 
småbarnsavdelingene deler inngang.  
Barnehagen har et hovedkjøkken som er et industrikjøkken med steamer og 
industrikomfyr. Alle avdelingene har stellerom. Totalt er det tre stellerom hvorav to har 
hev senk benker. Avdelingene har et stort og et lite oppholdsrom. Korridor og gang 
mellom avdelingene. Ingen rom som kan samle alle barna. Barnehagen har innredet et 
gjennomgangsrom til puterom. 
 
Personal: To kontorer, et personalrom, en garderobe, 1 toalett og et HC toalett. Det er 
ikke dusj. 

 
Uteområde: 

 
 

Tomteareal:  3000 m2. 
Beskrivelse:   
Tilkomst og parkering: Parkering i offentlig vei, barnehagen disponerer 3-4 parkeringsplasser. Enkel tilkomst 

fra vei. 
Universell utforming Kjørerampe ved alle inngangene. Barnehagen har HC toalett og to hev senk 

stellebenker. 
Nærmiljø Bruker gymsal på Ådnamarka skole. Turområde til Oppetveiten, Skogen og Stølsveien 

lekeplass. Buss til alle tog og muligheter for å benytte kultur og aktivitetstilbud i 
sentrum. 
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BOGANE BARNEHAGE  
 

Bydel: ARNA Tlf.: 55 391670 
Gnr/bnr.: 286 / 542  Hjemmeside:  www.bergen.kommune.no/omkommunen/ 

avdelinger/barnehager/bogane-barnehage 

Adresse: BOGANE 3 e-post:  Bogane.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stabil utvikling barnehageområdet/ 
Venteliste  

Barnetall (bto): 53 

Kapasitet: 57 barn over 3 år. Ped. personale: 5 
begrensede garderobeforhold Andre: 6 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Et bygg på to etasjer. Tre innganger til avdelingene samt en hovedinngang. 

Lekehus for oppbevaring leker. 
Bruttoareal: 568 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

231 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen er bygget med tre avdelinger. I tillegg har barnehagen organisert en egen 
førskolegruppe, hvor disse fungerer som en gruppe det mesteparten av oppholdstiden. 
Denne gruppen bruker fellesrom, hall og et grupperom. Garderobe på hver avdeling. 
 
Industrikjøkken og er ikke medregnet i lekeareal. Minikjøkken på tre avdelinger som 
inneholder en vask, mikrobølgeovn og kjøleskap. Oppvask blir utført på hovedkjøkken. 
En stelleplass i tilknytning til garderobe på alle avdelingene og to hev senk stelleplaser. 
Høgåsen rom 106 brukes fleksibelt og innredes etter behov og bruk. 
 
Personal: Personaltoalett 1 etasje er og HC toalett. Personaldel er plassert i 2 etg. 
Kontor m/ en arbeidsplass, personalgarderobe for damer og herrer. 1 dusj, 1 toalett, 
arbeidsrom m/en arbeidsplass,  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  4653 m2 tomteareal. 2200 m2 netto leke og oppholdsareal 

Beskrivelse: Asfalt og grus underlag. Fallsand ved apparater. Stort overbygget inngangsparti med 
terrassebord. Benker og bord. Lekestativer med disser og rusjemulighet. Sandbasseng 
og vippedyr av ulik størrelse. 

Tilkomst og parkering: Barnehagen har tilfredsstillende tilkomst og parkering tilpasset dagens drift. 
Parkeringsplassene er ikke merket men ca 10 plasser samt sykkelparkeringsplasser. 

Universell utforming Delvis tilrettelagt HC toalett. Rampe ved alle innganger, 2 hev senk stelleplasser.  
Nærmiljø Akebakke like ved barnehagen. Åsheim, fotballbane like ved. Gratis tog alle hverdager 

til Bergen sentrum. 
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YTRE ARNA BARNEHAGE  
 

Bydel: ARNA Tlf.: 55 537330 
Gnr/bnr.: 302 / 502  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/a
vdelinger/barnehager/ytre-arna-barnehage 

Adresse: GUDRUN KOLDERUPS VEG 22 e-post: ytrearna.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: En liten økning utover i perioden i 
barnehageområdet.  

Barnetall (bto): 45 

Kapasitet: 49 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
 Andre: 6 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Et bygg på en etasje. Barnehagen har gode lokaliteter og stor og variert utelekeplass. 
Bruttoareal: 371 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

194 m2 

Rom og funksjoner: Tre-avdelingsbarnehage. Alle avdelinger har vask på avdelingen, og deler 
hovedkjøkken. Tilkomst til kjøkken via et fellesrom. Fører til unødige 
forstyrrelser.Alle avdelinger har egen inngang til liten grovgarderobe og egne 
fingarderober. Avdelingene har et stort oppholdsrom og et lite rom med alt areal er på 
en etasje. Tre stelleplasser med hev senk funksjon.  
 
Personal: En garderobe, et kontor med to arbeidsplasser, Et lite grupperom. 
Personalgarderobe og dusj/toalett. Et personalrom/møterom. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  2577 m2 tomteareal. 1650 m2 netto leke og oppholdsareal. 
Beskrivelse: Stor solrik tomt. Stor terrasse på fremsiden av bygget. Benker og bord. Underlag er 

gress, grus og asfalt. Rutsjebane i terreng/akebakke. Vippedyr, lekehytte, båter. 
Dissestativ. Kjøkkenhage. Overbygget inngangsparti over alle innganger. Plass til 
oppbevaring av vogner og til soving i vogn ute. Tilkomsten til barnehagen har trapper 
men og trappefri tilkomst.  

Tilkomst og parkering: Parkeringsplass med plass for 9 biler. Trang kjørevei til barnehagen. Problematisk med 
brøyting til barnehagen fra parkeringsplass. 

Universell utforming Tilrettelagt. Barnehagen har HC toalett, god tilkomst og hev-senk stellebenk. Noe 
trange korridorer. 

Nærmiljø Turer i området til Lilleskogen, Sætrefjellet og Sætreparken. Førskolebarna bruker 
gymsal på Ytre Arna skole en gang i uken. 
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Bergenhus byområde*) 

 
FREDRIKSBERG BARNEHAGE 
 

Bydel: BERGENHUS Tlf.: 55 577780 
Gnr/bnr.: 165 /439 Hjemmeside: 

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bar
nehager/fredriksberg-barnehage  

Adresse: NORDNESBAKKEN 2 e-post:  Fredriksberg.Barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Liten økning i barnehageområdet i 
perioden.  

Barnetall (bto): 30 

Kapasitet: 38 barn over 3 år.   Ped. personale: 3 
 Andre: 7,75 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygg på tre etasjer uten heis i tidligere vaktmesterbolig. Varmekabler i påbygg 

1.etg. 
Bruttoareal: 398 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

152 m2 

Rom og funksjoner: 24-26 barn på Nordnes og 4 i Sandviken familiehjem. Bygget er fysisk atskilt fra 
skolebygget med egen inngang til barnehagen. Bratt og smal trapp til 2.etg. Drift av 
barnehage er over tre etasjer med lekeareal for barn over to etasjer. Grovgarderobe i 
1.etg og i 2.etg. For å komme til grovgarderobe i 2 etasje må ren sone krysses. Kjøkken 
i 1.og 2 etasje.  
 
Kjøkken og garderobe er inkludert i netto leke- oppholdsareal. 
Kombinert grov og fingarderobe i to etasjer. Ulike lekerom med ulike størrelser variert 
på store og små rom fra 7-30 m2. Bratt trappetilkomst til andre etasje. 3 stelleplasser, to 
i 1etg/ 1 i 2 etg. 3 toaletter for barn. 
 
Personal: 1.kontor, personalrom toalett i 1.etg og i gang til 2.etg. Mangler 
personalgarderobe. Kun småbarnsplasser, samarbeid med Granebo barnehage.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  4230 m2 tomteareal for skole og barnehage. 2100 m2 netto lekeareal totalt for 
barnehagen og skolen. Barnehagen har mindre areal enn anbefalt norm. Benytter ikke 
skolearealet pr. i dag.  

Beskrivelse: Tak over hovedinngang til skolen benyttes til oppbevaring av vogner. Varierte 
lekeapparater. Lekehytte, disser, sandbasseng. Klatrestativ med rutsjebane. Sand og 
asfalt underlag. 

Tilkomst og parkering: Skolen har kun to parkeringsplasser. Mangler sykkelparkering noe som pr dd er et 
problem. 

Universell utforming Ikke tilrettelagt.  
Nærmiljø Benytter sentrumstilbud, Akvariet og Nordnesparken 
 

*) Nygårdsparken barnehage, som holder til i midlertidige lokaler, er ikke tatt med i oversikten. 
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GRANEBO BARNEHAGE  
 

Bydel: BERGENHUS Tlf.: 55 577770 
Gnr/bnr.: 166 / 24  Hjemmeside:   
Adresse: FLØYFJELLET 3 e-post:  Granebo.naturbarnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Liten økning i barnehageområdet utover 
i perioden. 

Barnetall (bto): 90 

Kapasitet: 90 barn over 3 år. Ped. personale: 6 
Barnehagen har 36 plasser i Radiostasjonen og 54 barn i 
Granebo bygget. 

Andre: 9 

 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Granebo: Et bygg på tre etasjer inklusiv kjeller. Trebygg, skorstein, takstein. Påbygget i 

1997. 1.Granebo er det to bygg som er bygget sammen med overbygg. 2. 
Radiostasjonen: Et bygg på en etasje. Åpnet i 2008.  

Bruttoareal: 766 m2(Begge 
bygg) 

 

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

335 m2 totalt. Godkjent for bare barn over tre år. Norm for lekeareal er redusert pga 
naturbarnehage. 

Rom og funksjoner: Granebo: Kjøkken medregnet i barnas lekeareal. Barna benytter ikke fingarderobe til 
lek. Fra kjøkken er det dør ut til kjøkkenhage, uteplass og lekehytter med sitteplass og 
grillmulighet.  
 
Radiostasjonen har kjøkken som kan nås fra to sider. Kjøkkenet kan benyttes av 
uteskole i regi av Grønn etat. Barnehagen er en naturbarnehage og bruker naturen på 
Fløyen er i daglig bruk. Barnehagen har besøksområder med grillplass og naturlig 
overbygg. 
Barnehagen har 7 barnegrupper. Bruk av naturen og friluftsaktiviteter hovedsakelig ute. 
Radiostasjonen har en stelleplass. Begge bygg har tørkerom med avfukter. 
 
Personal Granebo: Personalrom og kontor i 2 etasje. Trang tilkomst til 2 etasje. 
Garderobe også i barnas fingarderobe. Dusj og personaltoalett i 1, etasje. 
Radiostasjonen: Personalrom, kontor og dusj/toalett. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  1188 m2 (Granebo). Radiostasjonen:? 
Beskrivelse: Begge byggene har inngjerdet område. I tillegg ubegrenset natur i umiddelbar nærhet. 

På lekeplass overbygget lekeareal med benker og bord, grillgrue. sandbassenger, disser, 
rutsjebane. Gruset område. Nivåforskjeller. 
Naturlekeplass med skråning, trær og kjøkkenhage. 

Tilkomst og parkering: Levering og henting av barn med Fløybanen. Ingen parkeringsplasser men 
avsetningsmulighet på Vetrelidsalmenning. 

Universell utforming Kjørerampe ved hovedinngang og HC toalett.  
Nærmiljø Fløyen. Sentrum med kulturaktiviteter. Barnehagen har laget besøksplass med 

overbygg og sitteplass. Fløybane til kultur aktiviteter i sentrum. 
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KALFARVEIEN BARNEHAGE  
 

Bydel: BERGENHUS Tlf.: 55 577700 
Gnr/bnr.: 166 / 1130  Hjemmeside:  

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bar
nehager/kalfarveien-barnehage 

Adresse: KALFARVEIEN 43 e-post:  kalfarveien.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Liten økning i barnehageområdet/økende 
venteliste.  

Barnetall (bto): 54 

Kapasitet: 59 barn over 3 år. Ped. personale: 5 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: 1 bygg med 4 etasjer inkludert kjeller og loft. Barneareal i 1 og 2 etasje. 

Underetasje er tilfluktsrom og loft er personalsone. Større rehabilitering i 2009 
og 2010.  

Bruttoareal: 965 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

239 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen har en hovedinngang til 4 avdelinger med to avdelinger i hver etasje. 
Småbarnsavdeling i 2 etasje og storbarnsavdeling i 1 etasje. Hver avdeling har egen 
fingarderobe, et stort lekerom og et mindre lekerom. Det er en gang til å leke i mellom 
avdelingene. Fingarderober er inkludert i netto leke oppholds areal. Bygget har matheis 
mellom 1 og 4 etasje. 
 
Industrikjøkken og i tillegg har to avdelinger i 2 etasje minikjøkken med 
oppvaskemaskin. Alle avdelinger har stelleplass og wc, ingen har hev senk benk.  
 
På loftet er det et uinnredet rom som kan benyttes for et begrenset antall barn sammen 
med voksne. 
 
Personal: Personalsone på loft i 4 etasje. Trang tilkomst via trapp. Personalrom uten 
kjøkken og personaltoalett med dusj. 1 garderobe i 1 etasje. Personalgarderobe i 1 og 2 
etasje. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  1274 m2 tomteareal. 850 m2 netto leke oppholdsareal. Dette er mindre enn anbefalt 
norm i lov om barnehager. 

Beskrivelse: Gruset underlag. Lekeplass med varierte lekeapparater, Klatrestativ med rutsjebane, 
vippedyr, sandkasse. Stort tre midt på plassen. Oppbevaring av leker i tilbygg. 
Overdekket område for barnevogner. 

Tilkomst og parkering: Avsetningsplasser i gate. Avkjørsel til Kalfarveien men mye trafikk.  
Universell utforming Ikke tilrettelagt. Bygget har ikke heis.  
Nærmiljø Barnehagen har gåavstand til alle kultur- og aktivitetstilbud i sentrum. Bruker 

Byfjellene og turvei til Forskjønnelsen. 
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KLOSTERET BARNEHAGE 
 

Bydel: BERGENHUS Tlf.: 55 562940 
Gnr/bnr.: 165 / 278  Hjemmeside:   
Adresse: KLOSTERET 2 e-post:  klosteret.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Liten økning utover perioden i 
barnehageområdet/Venteliste.  

Barnetall (bto): 56 i Klosteret, 18 i 
Kalmargaten. 

Kapasitet: 80 barn over 3 år.  Ped. personale: 4 i Klosteret, 1 i 
Kalmargaten 

 Andre: 8 i Klosteret, 1 i 
Kalmargaten. 

 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: 

 
Klosteret: Bygget er på tre etasjer. Barnehagedrift i u-etasje og i 1 etasje. Sambruk av 
areal i 1 etasje med kultur. To innganger en hovedinngang og en personal inngang. 
Klosteret barnehage har tre avdelinger og en avdeling i Kalmargaten. 
 
Avdeling Kalmargaten: Trehus fra 1920 som opprinnelig var bolighus. Etablert som 
barnehage fra 1992. Fire etasjer, 3 etasjer benyttes til barnehage og loft til oppbevaring. 
Godkjent for barn over tre år.  

Bruttoareal: 323 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

265 m2 totalt. 

Rom og funksjoner: Klosteret:  
Avdelingsbarnehage med tre avdelinger (fire avdelinger i to hus). 2 
småbarnsavdelinger og 1 storbarnsavdeling på Klosteret. Lekeareal over to etasjer. 
Felles hovedinngang. Garderobe for barn i underetasje. Kjøkken i begge etasjer med 
oppvaskemaskin, kjøleskap og komfyr. Leke og oppholdsareal fordelt på små og store 
rom fra 7- 48m2. 
 
Fingarderobe og kjøkken er inkludert barnas lekeareal. Et av rommene "blårommet" 
brukes av kultur på ettermiddagstid. Stellerom i begge etasjer, samlet tre stelleplasser. 
 
Personal: Et kontor, møterom, garderobe og personalrom. Personaltoalett i begge 
etasjer. Personalinngang til liten garderobe og toalett i 1 etasje. 
Peisestue som er stort rom med kjøkken. Gjennomgangsrom. 
 
Avdeling Kalmargaten:  
Barnehagearealer over to etasjer med integrert trapp, hvor kjøkken er del av barnas 
lekeareal. Gir mulighet for å dele gruppen over to etasjer når de vil fordype seg i lek. 
Lekearealet fordelt på to etasjer i tilegg til garderobe i underetasje. Toalett i alle tre 
etasjene. Ulike romstørrelser på lekearealet. 
 
Barnehagen har behov for rehabilitering og oppussing.  
 
Personal: Personalrom, kontor, møterom samlet i 3.etasje. 1 personaltoalett og 
garderobe i 1etasje. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  Klosteret: 1518 m2 tomteareal. 700 m2 netto lekeareal. Avdeling Kalmargaten: 98 m2 
tomteareal. 

Beskrivelse: Klosteret: Nivå forskjeller med grus underlag og varierte lekeapparater. Sjørøverskute, 
Edderkoppdisse, og dissestativ tilpasset små og store barn. Sykkelflate på skiferdekke. 
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Lekehytter og klatrestativ. Grovkjeller til oppbevaring av leker og vogner. Brukes og 
som verksted for ulike aktiviteter 
Avdeling Kalmargaten: Direkte tilkomst til liten lekeplass. 

Tilkomst og parkering: Klosteret: Hovedtilkomst fra Haugeveien. Parkering og avsettningsplasser i offentlig 
gate og parkeringsareal på Klosteret. 
Avdeling Kalmargaten: Tilkomst fra gateplan fra fortau. Ingen parkeringsplasser men 
avsetningsplasser i offentlig gatetun og ved matbutikk. 

Universell utforming Klosteret: Heis fra u-etasje til 1 etasje. HC toalett og rampe ved hovedinngang 
Avdeling Kalmargaten: Ikke tilrettelagt. 

Nærmiljø Klosteret og avdeling Kalmargaten: Gåavstand til kulturtilbud i sentrum. 
Nordnesparken, Nordneshallen.  
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MARKEN BARNEHAGE  
 

Bydel: BERGENHUS Tlf.: 55 567280 
Gnr/bnr.: Marken: 166 / 1657. Birkebeiner: 167/ 522 Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/marken-barnehage 

Adresse: KONG OSCARS GATE 55 e-post:  marken.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 

Barnetallsutvikling: Liten økning i barnehageområdet utover 
perioden.  

Barnetall (bto): 28 i Marken, 24 i 
Birkebeiner. 

Kapasitet: 28 i Marken, 27 i Birkebeiner. Ped. personale: Marken: 3 inklusiv 
styrer, 2 i Birkebeiner.  

 Andre: 8 i Marken, 4 i 
Birkebeiner. 

Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Marken: Bygg med to innganger med tilkomst til 2 etasje via trerampe/bro. I tillegg er 

det et bygg for oppbevaring av vogner og leker. 
Avdeling Birkebeiner holder til i leide lokaler i 1 etasje i Birkebeiner borettslag. 
(Tidsbegrenset godkjenning) 

Bruttoareal: 505 m2 
totalt 

 

Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

250 m2 totalt. 

Rom og funksjoner: Marken: Avdelingsdrift med 2 avdelinger som er aldersinndelt. I tillegg kommer 
avdeling Birkebeiner som er lokalisert i et annet bygg.  
Hovedkjøkken og fingarderober er inkludert i barnas lekeareal. Bygget har to 
innganger og hver avdeling har egen inngang, garderober og lekeareal. Det er 
innvendig forbindelse mellom etasjene men det er branndør mellom avdelingene som 
ikke kan håndteres av barna uten hjelp fra voksen. På kjøkken og grupperom må barna 
ha tilsyn pga brannkrav. 2 stellerom med stelleplasser og toaletter. 2 toalett i 1.etasje og 
1.toalett i 2.etasje. 
 
Personal: To garderober en i hver etasje. Dusj i 1 etasje. En kontorplass, personalrom. 
Personalinngang gjennom hovedinnganger. 
 
Avdeling Birkebeiner: 
Barnehagen drives som to avdelinger i leide arealer i borettslag. 1 felles kjøkken som er 
del av lekeareal. Felles grov og fingarderobe. Store rom, hvor et av rommene har ikke 
dagslys (Tilleggsareal). 1.stelleplass med hev senk benk. 
 
Personal:1.kontorplass, personalrom kombinert med kontor. Personalgarderobe 
kombinert med 1toalett og vaskerom og garderobe. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  Marken: 1520 m2 tomteareal. 860 m2 netto leke og oppholdsareal. 
Avdeling Birkebeiner: 4491 m2 tomteareal (borettslaget) Inngjerdet lekeareal.  

Beskrivelse: Marken: Bygget ligger i sentrum/Kong Oscarsgate. Mulighet for å kunne kjøre inn ved 
barnehagen for kort stopp dersom grønn etat kan dele parkområdet til dette formål. 
 
Avdeling Birkebeiner: Barnehagen sitt område er innegjerdet fra beboerarealet. 
Lekeplassen har sandbasseng, lekehytte, lekebåt, div vippedyr og klatrestativ med 
rutsjebane. Underlag er brostein og kunstgress og sand i fallområdene. Overbygget 
vognoppstilling ved inngangsdør og vognskur. 

Tilkomst og parkering: Marken: Ingen tilgjengelige parkeringsplasser. Foreldre stopper i hovedgate. Bygget 
har en hovedinngang i hver etasje. Det er mulighet for å kjøre inntil barnehagen for 
korte stopp. 
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Avdeling Birkebeiner: Barnehagen har felles tilkomst som borettslaget men ingen 
parkeringsplasser. Avsetningsplasser i Helgesensgate, Stølegaten eller Øvregaten. 
Gangvei via Helgesensgate eller Øvregaten. Trappetilkomst fra Øvregaten. Tilkomst 
via gateplan fra Helgesensgate og Stølegaten. De fleste brukerne av barnehagen 
spaserer eller bruker buss. 

Universell utforming Marken: Ikke tilrettelagt.  
Avdeling Birkebeiner: Tilrettelagt tilkomst til bygget. Alt bruksareal på et plan. Ikke 
HC toalett. Stellebenk med hev senk funksjon. 

Nærmiljø Marken: Gåavstand til sentrum med kultur og aktivitetstilbud, parker. Urtehagen ved 
Lepramuseet, Fjellsiden, Fløyen. 
Avdeling Birkebeiner: Gåavstand til sentrum med kultur og aktivitetstilbud, 
festningsområdet på Bergenhus. Beffen til Nordnes, Fløyen området. 
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MULESVINGEN BARNEHAGE 
 

Bydel: BERGENHUS Tlf.: 55 567330 
Gnr/bnr.: 0 / 0  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/barn
ehage/mulesvingen 

Adresse: MULESVINGEN 2 e-post: mulesvingen.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Liten økning i barnehageområdet utover 
perioden. 

Barnetall (bto): 84 

Kapasitet: 84 barn over 3 år.  Ped. personale:  
 Andre:  
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygget har tre etasjer og takterrasse. Rundt bygget er det flere terrasser. Felles 

hovedinngang og personalinngang i u-etasje. 
Bruttoareal: 950 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

381 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen drives som basebarnehage med 3 baser og to grupper i hver base.  
Barnegruppen bruker begge etasjer og det er ingen fysiske sperrer mellom etasjene. 
Fingarderobe og kjøkken er del av barnas lekeareal. Bygget har tre kjøkken. Et i 1 etasje og 
to i 2 etasje. Det er 3 stellerom med stelleplasser. 1, hev senk benk i 1 etasje. Et av 
rommene som benyttes til stellerommene er opprinnelig lekeareal og kan benyttes til 
formingsrom/vannlekerom.  
Lekeareal med lys installasjon i tak i 2, etasje. Vannlekerom i 1,etasje. Amfi som er 
avlukket midt i rommet i 1 etasje. 
 
Personal: Personalfasiliteter er samlet i u-etasje. Personalinngang, 2 personalgarderober, 2 
toalett og dusj, personalrom, 2 kontorer, rekvisita/kopi/arbeidsrom kombinert med gang. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3500 m2. 
Beskrivelse: Det er gode overbygde uteareal og en balkong som følger hele fasaden mot solsiden og by- 

fjorden. Barnehagen er plassert i skrånende terreng. I tillegg til lekeanlegget er det 
gressbakker i umiddelbar nærhet. Skråning med gummiheller. 
Underlag tre terrasse, grus og gress og varierte lekeapparater.  Disser tilpasset ulike 
aldersgrupper, sandbasseng, klatre steiner og lekehus. Rutsjebane og klatrevegg. 
Vannsamlingsplass fra terreng med beplantning og innhukk i betongen i farger. Innhukkene 
er tenkt som små utstillingsplasser der barna kan få hvert sitt rom for å stille ut sine ting. 

Tilkomst og parkering: God kapasitet på parkering med 14 merkede parkeringsplasser tilgjengelig. Tilkomst fra 
hovedvei til barnehagens parkeringsplass og tilkomst er uoversiktlig og har ikke fortau. 

Universell utforming Tilrettelagt. Heis til alle etasjer og til takterasse. Hev senk stellebenk tilkomst for 
bevegelseshemmede, HC toalett. Innvendig rampe mellom etasjene 

Nærmiljø Mulesvingen, Fjellveien, Hammermarken/ Mon Plasir, Meyermarken. Busstopp like ved 
barnehagen.  
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ROSETÅRNET BARNEHAGE  
 

Bydel: BERGENHUS Tlf.: 55 564350 
Gnr/bnr.: 164 / 1132  Hjemmeside: 

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bar
nehager/rosetarnet-barnehage  

Adresse: OLAV KYRRES GATE 59 e-post: Rosetarnet.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Liten økning i barnehageområdet utover 
perioden. 

Barnetall (bto): 46 

Kapasitet: 46 barn over 3 år. Ped. personale: 5 
 Andre: 6 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: 1 mur/betongbygg over 4 etasjer. Større rehabilitering i 2010.  
Bruttoareal: 491 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

188 m2 

Rom og funksjoner: Tre avdelinger, hvor hver avdeling har egen garderobe. To avdelinger i første etasje 
deler kjøkken. Tredje etasje er et tårnrom/ eventyr rom med begrenset bruk pga 
brannkrav. Tilkomst via innvendig sprinkeltrapp. Kjøkken og fingarderobe er inkludert 
i netto leke- oppholdsareal.  Et kjøkken i 1 etasje og i 2 etasje, og en stelleplass med 
hev senk funksjon i 1 etasje. 
 
Personal: Egen personalinngang i u-etasje. 1 garderobe, 1 personalrom med kjøkken og 
1 arbeidsplass. Kontor med 2 arbeidsplasser som også er møterom. 2 personaltoalett. 
Personalinngang brukes også av foreldre som har barn i lokaler i 2 etg. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  958 m2 tomteareal. 793 m2 netto leke og oppholdsareal. 
Beskrivelse: Nivåforskjeller. Grus og asfalt underlag. Lekehytter, busker, bord og benker. 

Sandbasseng, rutsjebane. Barnevognplassering ved inngangspart. Dette er ikke 
overbygget og skjermet. Krype tunnel under bro i sement. Ikke mulig å gå rundt 
barnehagen. Tregjerde rundt lekeplassen. 

Tilkomst og parkering: To parkeringsplasser. Avsetningsplasser i offentlig gate med soneparkering. 
Universell utforming Ikke tilrettelagt. Trang atkomst, ikke HC toalett eller heis. 
Nærmiljø Nygårdshøyden, aktivitetstilbud i Bergen sentrum. Nygårdsparken. Dokkebakken 

lekeplass, Botanisk hage, Musehagen, Dragefjellet. Møhlenpris fotballbane. Nærhet til 
byens parker og turområder, museer, bibliotek og andre kulturinstitusjoner 
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SOLBAKKEN BARNEHAGE  
 

Bydel: BERGENHUS Tlf.: 55 332560 
Gnr/bnr.: Solbakken: 168 / 1679. Hellebakken 168/ 1769 
          

Hjemmeside: 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/solbakken-barnehage 

Adresse: SOLBAKKEN 16 e-post:  solbakken.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Liten økning i barnehageområdet i 
perioden 

Barnetall (bto): 54 i Solbakken og 32 i 
Hellebakken 

Kapasitet: 117 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 i Solbakken og 3 i 
Hellebakken.  

 Andre: 7 i Solbakken og 4 i 
Hellebakken.  

Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Solbakken: Bygg over 2 etasjer. Trebygg. Fra 1. august 2006 ble Hellebakken og 

Solbakken barnehager slått sammen til èn barnehage.  
 
Hellebakken: Et Bygg på to etasjer. Trekonstruksjon. Hellebakken er to avdelinger av 
Solbakken barnehage. 

Bruttoareal: 652 m2  

Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

471 m2 totalt 

Rom og funksjoner: Solbakken:  
4 avdelinger fordelt på to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Lekearealet til 
barn er innredet for ulike funksjoner. Arealet har store og små rom. Noen rom med 
fleksible romløsning der det er laget store dører. 4 stellerom med 4 stelleplasser. En 
med hev senk funksjon. Delt grov og fingarderobe. Små garderober. Fingarderobe 
medregnet i lekeareal.  
 
Avdelingene har ikke fullt utstyrt kjøkken. Et kjøkken i hver etasje. 
Hovedkjøkken i 1 etasje er industrikjøkken som ikke er inkludert i lekeareal. 
 
Personal: Personalsone i 2 etasje. Et kontor med to arbeidsplasser. Personalrom uten 
kjøkken. Møterom. Garderobe. 
 
Hellebakken:  
To avdelinger. En for store barn og en for små barn. To innganger med vindfang som 
blir brukt som grovgarderobe og to fingarderober. Avdelingene deler kjøkken. 
Lekeareal for to avdelinger er fordelt på store og små rom. To stellerom med to 
stelleplasser, en hev senk benk. 
 
Kjøkken og fingarderobe er medregnet i barnas lekeareal. 
 
Personal: Personal avdeling er samlet i 2 etasje. En garderobe, 
personalrom/arbeidsrom. Kontor med en kontorplass er i 1 etasje. Oppheng for 
arbeidstøy under trapp. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  Solbakken: 3063 m2 tomteareal. Ca 1900 m2 netto lekeareal.  
Hellebakken: 1560 m2 tomteareal. Ca. 800 m2 netto lekeareal 

Beskrivelse: Solbakken:  
Opprustet lekeplass i 2010. Stor lekeplass med varierte aktivitetsmuligheter. 
Nivåforskjeller. Solrik plass med utsikt til innseilingen til Bergen sentrum. Lekestativer 
med disse, bord og benker, klatrestativ med rutsjebane. Grusdekke og sand der det er 
behov for fallsikring. Asfalt på deler av plassen rundt bygget. Rampe med tilkomst til 2 
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etasje. Akebakke, Sandbassenger. lekeskøyte. Trær. Overbygget tak ved inngang i 1 og 
2 etasje som benyttes til oppbevaring av barnevogner.  
 
Hellebakken:  
Utearealet ble utbedret i 2010. Tilkomst, murer og lekeareal er nytt. Boder til lekeutstyr 
og nytt boss skur. Fundament er grus, gress og asfalt. Sandbasseng, dissestativ og 
nivåforskjeller. Naturelementer /steiner til klatring. 

Tilkomst og 
parkering: 

Solbakken: Parkering i gate langs gjerde. Ingen parkering reservert for barnehagen. 
Hellebakken: Parkering i offentlig gate. Barnehagen har 3 parkeringsplasser 

Universell 
utforming 

Solbakken: Ikke tilrettelagt. Kjørerampe til inngang i 2 etasje. 
Hellebakken: Tilrettelagt med kjørerampe ved begge inngangsdører, hev senk benk, har 
ikke HC toalett eller heis. 

Nærmiljø Solbakken: Barnehagen ligger flott til, omkranset av både by, natur, sjø og fjell, noe 
som gir gode muligheter for turer og opplevelser i nærmiljøet. Har tilgang til 
Stemmemyren idrettshall med svømmehall og store lekeflater ute. Hellen festning, 
Sandviksbatteriet, Sandviksfjellet, Stoltzekleiven. 
Hellebakken: Gymsal på Lønborg vg skole blir brukt fast en gang i uken., Hellen 
festning og Helleneset. 
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ØYJORDEN BARNEHAGE 
 

Bydel: BERGENHUS Tlf.: 55 567234 
Gnr/bnr.: 168 / 1510  Hjemmeside:  

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bar
nehager/oyjorden-barnehage 

Adresse: ØYJORDSVEIEN 69 e-post:  oyjorden.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Liten økning i barnehageområdet utover 
perioden 

Barnetall (bto): 108 

Kapasitet: 177 barn over 3 år.  Ped. personale: 11 
 Andre: 20 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Et bygg på to etasjer med 4 innganger, hvorav en personalinngang, en for varelevering 

og to hovedinnganger for barn. 
Bruttoareal: 1500 

m2 

 

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

711 m2  

Rom og funksjoner: Basedrift med 3 baser med to team i hver base. Barna er fordelt i team etter alder. De 
minste barna er i en base. Hver base har et stort baserom og et mindre rom i tillegg til 
kjøkken, toaletter og stelleplass. Baseareal fra 109-120 m2. God oversikt i bygget.  
 
Fingarderobe og kjøkken er inkludert i netto leke- oppholdsareal. Totalt tre kjøkken, en 
på hver base. God nærhet til garderobe og kjøkken. 
Barnehagen har flere spesialrom: sanserom, amfi, rom for vannlek i tillegg til uterom 
med spesiell funksjon. 
Fire stellerom med 11 stelleplasser derav 2 hev senk stelleplasser. 18 toaletter derav 2 
HC toalett. Stellerom og toalett i tilknytning til grovgarderobe. 
 
Personal: Egen seksjon med personalrom og kjøkken, tre kontorer, 2 møterom, 6 
arbeidsplasser, herre/dame garderobe, dusj. Terasse i tilknyttning til personalrom.   

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  10239 m2. 
Beskrivelse: Stor og solrik lekeplass. Barnehagen har drivhus, parsellhage på 1000 m2 som er del at 

netto lekeareal. Opparbeidet med ulike nyttevekster. Tilgang på vann. Stort 
halvklimatisert rom til utesoving og oppbevaring av vogner. Eget lekehus til leker. 
Underlag er asfalt, grus, gress. Deler av lekeområdet er naturtomt. Lekestativ med 
klatrefunksjon og balanse. Dissestativer tilpasset små og store. Sandbasseng. 
Rutsjebane og sykkelplass og sykkelvei. Bosskur. Amfi  

Tilkomst og parkering: 36 parkeringsplasser. Rundkjøring ved avkjørsel. Busstopp ved barnehagen. 
Universell utforming Tilrettelagt. Har tilgjengelighet inn i bygg, heis, stelleplass og HC 
Nærmiljø Tursti til Øyjordsfjellet, Hellen festning, Stemmemyren med fotballbane, 

svømmeanlegg. Stor pågang fra naboer som vil bruke bygget til ulike aktiviteter. 
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Fana byområde 
 

APELTUN BARNEHAGE  
 

Bydel: FANA Tlf.: 55 984840 
Gnr/bnr.: 87 / 71  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/apeltun-barnehage 

Adresse: APELTUNLIEN 16 e-post:  apeltun.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stabil utvikling i barnehageområdet Barnetall (bto): 78 
Kapasitet: 85 barn over 3 år. Ped. personale: 11 
 Andre: 10 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Trebygning. Høyt under taket, mange spesialrom. To etasjer.  
Bruttoareal: 640 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

340 m2.  

Rom og funksjoner: Fingarderobe er inkl i lek/oppholdsareal, men fungerer dårlig til barns lek. 
Hovedkjøkken og gang er også inkludert.   
 
Hovedkjøkken har 2 oppvaskmaskiner, en komfyr, 1 kjøleskap, fryseskap. 2 kjøkken i 
tillegg med komfyr, kjøl/frys, vask. Berøringsfri kran på kjøkken. Tilfredsstillende 
overgang mellom grov/fingarderobe. En billedskjerm i garderoben. Tørkerom. 
 
Et stort fleksibelt fellesrom som er innredet som formingsrom, gymrom, amfi. Har 
plass til hele barnehagen, og her er det fellessamlinger hver fredag. Har også vinterhage 
og snekkerbod. Lagerrom på ca 1,5 m2, der ventilasjonskanaler står innerst. Svært 
dårlig lagerkapasitet.  
 
Personal: Personalrom, arbeidsrom med plass til to (1 data), dusj, HC toalett, toalett. 
Låsbare garderobeskap. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3240 m2. 
Beskrivelse: Tradisjonelle lekeapparater. Benker og platting. Naturtomt, lite trær, kjøkkenhage. 

Solrik og fin beliggenhet.  
Tilkomst og parkering: Fungerer tilfredsstillende. 14 p-plasser 
Universell utforming 1 HC toalett, 1 hev/senk stellebenk, ikke dørstokker. Heis i ene fløyen. 3 rom som ikke 

er tilgjengelig for rullestol.  
Nærmiljø Naturlekeplass, flott natur. Fotballbane som b.hagen bruker like utenfor gjerdet. 

Samarbeid med Apeltun skole om skolestart og nærmiljø. 
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HOP OPPVEKSTTUN BARNEHAGE  
 

Bydel: FANA Tlf.: 55 523850  
Gnr/bnr.: 41 / 472  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/kloppedalsveien 

Adresse: KLOPPEDALSVEGEN 18 e-post:  hopoppveksttun.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak økning i barnehageområdet.  Barnetall (bto): 81 
Kapasitet: 84 barn over 3 år.   Ped. personale: 0 
 Andre: 0 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Oppveksttun åpnet 2007. Det er ikke varmekabler i gulv.  
Bruttoareal: Oppveksttun  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

336 m2.  

Rom og funksjoner: Kjøkken på hver base + et kjøkken på fellesrom. Kjøleskap på hver avdeling og tre 
kjøleskap i tillegg. Tilfredsstillende overgang fra grov til fingarderobe. 
Uhensiktsmessig inngangsparti i den ene enden siden det ikke er fingarderobe i 
tilknytning til basene. Deler av fingarderoben regnes med i leke/oppholdsareal. 
Golvbelegg lagt rett på betong, noe som gjør at det er svært hardt og kaldt å gå på.   
 
Det er 3 stellebord med hev/senk funksjon i barnehagen.  
  
Bruker gammel gymsal som skal rives og bli til ny baskethall som barnehagen vil 
benytte. 7 ulike verkstedrom som benyttes hele dagen.  
 
Personal: Møterom og arbeidsrom med 4 arbeidsplasser. Felles personalrom med 
skolen. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  13550 m2 (oppveksttunet).  
Beskrivelse: To lekeplasser. En tradisjonell med lekeapparater og asfalterte sykkelveier. En 

naturlekeplass med gapahuk. Plassert i hver sin ende av bygget.  
Tilkomst og parkering: Tilfredsstillende, men trangt til tider.  
Universell utforming HC toalett, ikke dørstokker, et plan. Bruker bibliotek i 2. etg og det er heis opp dit.  
Nærmiljø Fotballbane og lekeplass som brukes mye.  
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IDAVOLLEN BARNEHAGE  
 

Bydel: FANA Tlf.: 55 521430 
Gnr/bnr.: 42 / 886  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/idavollen-barnehage 

Adresse: ODINS VEG 41 e-post:  idavollen.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak økning i barnehageområdet. Barnetall (bto): 65 
Kapasitet: 76 barn over 3 år.  Ped. personale: 7 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Trebygning på to plan. Bygget på 2. etasje og deler av 1. etasje i 2004. Mangler 

helseverngodkjenning pr. i dag.  
Bruttoareal: 610 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

304 m2 

Rom og funksjoner: Kjøkken og fingarderober er medregnet i lek/oppholdsareal. Et hovedkjøkken med 
oppvaskmaskin, et stort kjøleskap, 1 fryseskap, 1 komfyr. Alle avdelinger har enkel 
kjøkkenkrok med kjøleskap. Grov og fingarderobe på hver avdeling med 
tilfredsstillende skille. Rister utenfor alle innganger. Tørkeskap og toalett i hver 
grovgarderobe med plass til to sett yttertøy. 3 avdelinger har stelleplass hvorav en er 
hev/senk. 
 
Personal: Ingen HC toalett, har personaltoalett, dusj, garderobe, arbeidsrom (1 
kontorarbeidsplass) for personale. Pauserom med enkel kjøkkenkrok og kjøleskap. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3989 m2 tomteareal, 2246 m2 inngjerdet areal.  
Beskrivelse:   
Tilkomst og parkering: Tilfredsstillende. Barnehagen leier p-plasser av idrettsparken. Fungerer greit, men bør 

oppgraderes. 
Universell utforming HC toalett, hev/senk på en avdeling. Mesteparten av dørstokker er fjernet, eller har 

dørstokkutjevner. Ikke HC tilgang til 2. etg.  
Nærmiljø Idrettspark med flere fotballbaner, skogsområde, Skjoldbukta, Nesttunvassdraget. 
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IRISTUNET BARNEHAGE  
 

Bydel: YTREBYGDA Tlf.: 55 521420  
Gnr/bnr.: 121 / 758  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/iristunet-barnehage 

Adresse: SØRÅSHØGDA 7 e-post: iristunet.barnehage@bergen.kommune.no  
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stabil utvikling i barnehageområdet Barnetall (bto): 52 
Kapasitet: 68 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Trebygning på et plan.  
Bruttoareal: 507 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

274 m2 

Rom og funksjoner: Kjøkken er ikke medregnet i lek/oppholdsareal. Kjøkken inneholder 1 høyt kjøleskap, 
kjølerom, steamer, komfyr. Har i tillegg et fryseskap på et lager. Fingarderoben er med 
i lek/oppholdsareal og er egnet for barns lek. Grovgarderoben er trang, noe som gjør at 
overgangen av og til blir utfordrende. Det er toalett i grovgarderobe. 3 stelleplasser. 
 
Nytt gulvbelegg på alle avdelinger. Takvindu som er lekk på kjøkkenet. Krypeloft 
brukes til lager, og dette støver mye, hvor støvet kommer gjennom taket og ned. Radon 
måling helt på grensen. Mangler varmekabler på kontor, personalrom, grupperom, hc-
toalett og kjøkken og lager. Vegghengte ovner i noen rom. Varmepumpe på allrom. 
 
Personal: Koselig pauserom, garderobe, dusj, HC toalett, ikke arbeidsrom. Kontoret har 
to arbeidsplasser. Personalet disponerer ett toalett med dusj. Personalrom er også 
møterom. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  2526 m2.  
Beskrivelse: Slitt lekeplass.  Ulendt terreng, lite lekeapparater. Ligger mellom to veier. 
Tilkomst og parkering: Barnehagen eier 5 p-plasser, men Kilden senter sine plasser brukes også. Fungerer 

veldig bra.  
Universell utforming HC toalett, hev/senk stellebenk, ingen dørstokker. 
Nærmiljø Mange fine plasser i nærområdet som benyttes mye. 
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NATTLANDSFJELLET BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅRSTAD Tlf.: 55 577710 
Gnr/bnr.: 10 / 606  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/natlandsfjellet 

Adresse: NATTLANDSRINDEN 71 e-post:  Nattlandsfjellet.Barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning i barnehageområdet/Jevn 
tilsøkning - færre søkere. 

Barnetall (bto): 54 

Kapasitet: 62 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
Maks 22 barn under 3 år Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: To rekkehus som er bygget sammen til barnehage, kommunene overtok av privat eier i 

1990-91. Små, trange rom/innganger/gangareal.  
Bruttoareal: 399 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

249 m2 

Rom og funksjoner: 4-avdelingsbarnehage med små, "hjemmekoselige" oppholdsrom på avdelingene.  
Mangler fellesrom som kan samle alle. Avdelingene går over to plan.   
Kjøkken på hver avdeling, nye i 2008-09. Ikke kjølerom eller tørrlager. 2 stelleplasser, 
1 med hev/senk. To wc på de store avdelingene. Ingen wc i grovgarderobe. 
Storbarnsavdeling har egne grovgarderober, småbarnsavdeling har bare en garderobe. 
Mangler grupperom. Barna sover på leke/oppholdsrom, hvor seng må tas frem og 
ryddes hver dag.  
Barnehagen har behov for utvendig rehabilitering og innvendig tilrettelegging.  
Personal: Et lite pauserom. wc m/dusj. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  573 m2. 
Beskrivelse: Noe asfaltert (resten sand/grus) plass med lekeapparater. Fine turmuligheter til 

Helgesæter, Natlandsfjellet/Nubben mm. Knapt uteareal.  
Tilkomst og parkering: Tilfredsstillende.  
Universell utforming Ikke tilrettelagt. Mange trapper, ikke heis.  
Nærmiljø Ballbane like ved. 
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SANDDALSBOTN BARNEHAGE  
 

Bydel: FANA Tlf.: 55 521560 
Gnr/bnr.: 8 / 198  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/sandalsbotn-barnehage 

Adresse: SANDDALSBOTN 54 e-post:  sandalsbotn.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak økning i barnehageområdet. Barnetall (bto): 71 
Kapasitet: 77 barn over 3 år.  Ped. personale: 8 
 Andre: 9 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Trebygning i vinkelform med 5 avdelinger. Påbygget en etasje oppe.  
Bruttoareal: 615 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

310 m2 

Rom og funksjoner: Et felles kjøkken. To avdelinger har eget kjøleskap og frys. To småkjøkken i tillegg. 
Toalett i alle grovgarderobene. Stellerom med toalett på hver avdeling. Varmekabler i 
1.etg. Mangler pr. i dag helseverngodkjenning. 
  
Personal: Personalfløy i 2. etasje med personalrom, arbeidsrom med 2 arbeidsplasser, 
kontor, grupperom med 1 arbeidsplass, garderobe, toalett m/dusj, kopirom. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3028 m2 
Beskrivelse: Ordinært lekeplassutstyr. Fungerer greit. Dårlig drenering.  
Tilkomst og parkering: To parkeringsplasser fra Sandalsbotn og Kringlebotn. Problemer med 

fremmedparkering. 
Universell utforming Tilrettelagt med HC toalett, hev/senk stellebenk, dørterskelutjevner. 
Nærmiljø Fotballbane, gårdspark, skogsområde m/lavoplass 
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SKJOLD BARNEHAGE  
 

Bydel: FANA Tlf.: 55 52 15 20  
Gnr/bnr.: 40 / 77  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/skjold 

Adresse: SKJOLDVEGEN 6 e-post:  skjold.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011. 
Barnetallsutvikling: Stabil utvikling i barnehageområdet i 
perioden.  

Barnetall (bto): 72 

Kapasitet: 78 barn over 3 år.   Ped. personale: 6 
 Andre: 11 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygningen har to etasjer med to lekeskur. Det ene er helt nytt.  
Bruttoareal: 620 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

313 m2 

Rom og funksjoner: 5 avdelinger,  kjøkken, vaskerom, personaltoaletter og garderobe.  
 
Areal i grovgarderobe, kjøkken, korridor, mellomgang, deler av vestibyle og areal 
under store faste skap på to av avdelingene, er ikke medregnet i leke- og oppholdsareal. 
Inneholder 1 steamer, komfyr og 2 kjøleskap. Barnehagen har ingen spesialrom. Tre 
ordinære stelleplasser i tillegg til to hev/senk benker. 
 
Behov for rehabilitering og oppussing til mer tidsriktig standard.  
 
Personal: Kontor og personalgarderobe i 1. etg, kontor/grupperom og personalrom i 2. 
etasje. Kontor i 2 etasje. Benyttes også til spesialpedagogisk hjelp for barn med 
spesielle behov.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  1943 m2. 
Beskrivelse: Utelekeplass med varierte lekemuligheter i skråning og på flat mark.  Egen  akebakke 

om vinteren. Oppdatert høst 2009, nylig godkjent.  
Tilkomst og parkering: Gode parkeringsmuligheter  like utenfor for personal og brukere. Deler med 

bofellesskap. 
Universell utforming 2 hev senk stellebenker, 1 hc toalett, ikke dørstokker. Har endel utstyr for 

funksjonshemmede. 
Nærmiljø Sentral beliggenhet mellom Nesttun og Lagunen. Nesttun idrettspark og badeplassen 

"Skjoldabukten" ligger ganske nært.  
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ULSMÅG BARNEHAGE  
 

Bydel: FANA Tlf.: 55 521550 
Gnr/bnr.: 46 / 345  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/ulsmag-barnehage 

Adresse: SOLÅSEN 52 e-post:  ulsmag.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning i barnehageområdet i perioden.  Barnetall (bto): 59 
Kapasitet: 69 barn over 3 år.  Ped. personale: 9 
 Andre: 6 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Trebygning på to plan, med kontor og personalfasiliteter i 2. etg. Pr. i dag er ikke 

barnehagen helseverngodkjent.  
Bruttoareal: 519 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

276 m2 

Rom og funksjoner: Kjøkken er ikke inkl. i lek/oppholdsareal. Grovgarderobene er veldig små, med ingen 
ledig kapasitet, i tillegg er det ikke tilfredsstillende skille mellom grov- og 
fingarderobe. Hver avdeling har tørkeskap. Barnehagen har dramarom, IKT rom, 
hopperom. To stellerom (ikke på stor avdeling). 
  
Barnehagen har behov for rehabilitering.  
 
Personal: Personalavd i 2.etasje med dusj og felles garderobe. Arbeidsrom, kontor, 
pauserom og toalett.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  2000 m2 
Beskrivelse: Variert terreng og tradisjonelle lekeapp. 
Tilkomst og parkering: 9 p-plasser, dårlig kapasitet i hente/bringe situasjon. Dårlig bussforbindelse. 
Universell utforming HC toalett, en hev/senk stellebenk. 
Nærmiljø   
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VALLALIA BARNEHAGE  
 

Bydel: FANA Tlf.:  55 52 14 80/mob 936 28663 
Gnr/bnr.: 49 / 291  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/vallalia 

Adresse: VALLALIA 3 e-post:  vallalia.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak økning i barnehageområdet i 
perioden.  

Barnetall (bto): 65 

Kapasitet: 71 barn over 3 år.  Ped. personale: 7 
 Andre: 10 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Inne er det godt vedlikeholdt, men gulvbelegget er dårlig. Ute trengs en del 

vedlikehold. Nye takrenner 2009.  
Bruttoareal: 497 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

286 m2 

Rom og funksjoner: Kjøkken er med i lek/oppholdsareal. Inneholder 1 frys, 1 kjøleskap, 1 steamer. 
Barnehagen har ingen spesialrom. 3 stelleplasser, hvorav 2 er hev/senk. Totalt 7 
barnetoalett. 
 
Personal: Pauserom, to garderober, HC toalett, et lite arbeidsrom som personalet deler 
på.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  2805 m2 
Beskrivelse: Flat lekeplass bestående av tradisjonelle lekeapparater og sandbasseng. Endel 

oppgradert i det siste. 
Tilkomst og parkering: 6 p-lasser til personal og 3 til foreldre.  
Universell utforming 2 hev/senk, HC toalett, ingen dørstokker. 
Nærmiljø Gode turmuligheter, mye skog og mark. Fotballbinge rett utenfor gjerdet.  
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Fyllingsdalen byområde 
 

BJØRGEDALEN BARNEHAGE  
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.:  55521580 
Gnr/bnr.: 29 / 451  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/bjorgedalen 

Adresse: BJØRGEDALEN 94 e-post:  bjorgedalen.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang i barnehageområdet Barnetall (bto): 65 
Kapasitet: 81 barn over 3 år. Ped. personale: 5 
 Andre: 9 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Barnehagen består av et bygg og lekeskur. Lekeskur har bygget inn overbygg på begge 

sider til hhv. snekkerbu og redskapsskjul.  
Bruttoareal: 662 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

326 m2 

Rom og funksjoner: To oppvaskmaskiner, kjølerom, komfyr, fryseskap. Kjøkken medregnet i leke- og 
oppholdsareal. Hver avdeling har i tillegg egen kjøkkenkrok, og to av avdelingene har 
oppvaskmaskin. Alle avdelingene har eget kjøleskap. 
Herregarderobe er treningsrom for barn m/spes. behov, og eventuelt for voksne. 
Bibliotek brukes av spesialpedagog.  
 
Stellebenk på hver avdeling, hvorav en er hev senk. I tillegg er det hev/senk stellebord 
på HC toalett. 
 
Personal: Fellesrom brukes som grupperom, og som møterom og arbeidsrom. 
Garderobe, dusj, pauserom, treningsrom, arbeidsrom. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  4778 m2. 
Beskrivelse: Inkluderer parkeringsplass. 
Tilkomst og parkering: 12 parkeringsplasser. 
Universell utforming HC toalett, to hev senk, ikke dørstokker, rampe ved hver inngangsdør bortsett fra 

personalinngang og 3 av terrasseinngangene. 
Nærmiljø Sjø, eneboligbebyggelse, skog. Fotballbane og lekeplass innen 200 m. Flotte 

naturområder i nærmiljøet. 
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BRINKEN BARNEHAGE  
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.: 55 513160 
Gnr/bnr.: 22 / 820  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/brinken 

Adresse: VARDEVEIEN 1 e-post:  brinken.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang i barnehageområdet Barnetall (bto): 65 
Kapasitet: 67 barn over 3 år. Ped. personale: 5 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse:  Barnehage med 4 avdelinger. Varmekabler i gulv. Et lekeskur 
Bruttoareal: 527 m2   

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

271 m2 

Rom og funksjoner: Nytt kjøkken 2011. Burde vært større rist utenfor grovgarderobe. Toalett mangler i 
grovgarderobe på den ene siden av barnehagen (2 avdelinger). Kjøkken og 
fingarderobe er medregnet i lek/oppholdsareal. To hev/senk stellebenker på 
stelleplassene. 
 
Behov for rehabilitering av fasade, og stelleforhold/bad.  
  
Personal: Arbeidsplass med pc på hver avdeling, to arbeidsplasser på personalrom og 
en på grupperom. Kontor med to arbeidsplasser. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3655 m2. 
Beskrivelse: Parkeringsplass medregnet i tomteareal. Utearealet er variert. Lekeapparater, 

sandkasser og litt asfalt. Kupert terreng på bakside. Treplattinger. 
Tilkomst og parkering: For liten p-plass, fører til kaos morgen og ettermiddag. Enveiskjørt vei til p-plassen, 

noe som fører til store problemer vinterstid.  
Universell utforming To hev senk stelleplasser, HC toalett, noen dørstokker fjernet. Dårlig skilting. 
Nærmiljø   
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BØNES BARNEHAGE  
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.: 55 521570  
Gnr/bnr.: 20 / 824  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/bones 

Adresse: BØNESSTØLEN 11 e-post:  bones.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang barnehageområdet  Barnetall (bto): 47 
Kapasitet: 51 barn over 3 år. Ped. personale: 4 
 Andre: 6 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Tradisjonell 3-avd barnehage i bygg på ett plan. Trenger noe oppgradering, slitte 

gulvflater. Nylig fått 2 nye skyvedører på store avd., nytt vindu på minsteavdeling. og 3 
nye garderober. 

Bruttoareal: 365 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

204 m2 

Rom og funksjoner: 1 sentralt kjøkken med 2 kjøleskap og 2 fryseskap. I tillegg har to avdelinger kjøleskap, 
2 oppvaskmaskiner. Har et allrom som brukes på omgang mellom avdelingene, i tillegg 
et kombinert grupperom/arbeidsrom som brukes til lek, baking osv.  
 
Personal: Pauserom, 1 felles garderobe. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3001 m2. 
Beskrivelse: Fortsatt dårlig drenering på tomten, burde hatt en ny kum. Fikk midler til å utbedre 

utearealet i 2008, men arbeidet ble mer omfattende og dyrere enn først beregnet. Dette 
ble dekket inn av egne midler. 

Tilkomst og parkering: Ikke tilstrekkelig med p- plasser til hente-/bringesituasjonen.  
Universell utforming Tilrettelagt med utvendig rampe, HC-toalett. Hev-senk benk på småbarnsavdelingen. 
Nærmiljø Kyrkjetangen. 
 



 
 

SIDE 160 |  PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024  

 

GULLSTØLBOTN BARNEHAGE  
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.: 55 521470 
Gnr/bnr.: 20 / 1417  Hjemmeside:  

www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/barnehag
e/gullstolsbotn 

Adresse: GULLSTØLSBOTN 1 e-post:  gullstolbotn.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang barnetallsutvikling Barnetall (bto): 94 
Kapasitet: 118 barn over 3 år. Ped. personale: 6, 8 
 Andre: 12 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Godt vedlikeholdt bygg med 6 avdelinger, hvorav en avdeling i 2. etasje. Både 

innvendig og utvendig trapp.  
Bruttoareal: 868 m2   

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

472 m2 

Rom og funksjoner: 6 avdelinger hvor alle har et oppholdsrom på ca 23 m2 i tillegg til grupperom. 1 sentralt 
kjøkken (nytt 2010) som alle avdelinger i 1.etasje bruker, 1 avdeling i 2.etg har 
kjøkkenkrok med kjøleskap. Har kjølerom. Små fingarderober og små grovgarderober. 
Wc i alle grovgarderobene.  
 
I bakkant av avdelingene er det til sammen 8 "spesialrom" som avdelingene deler på å 
bruke: dramarom, bibliotek, klasserom, soverom, formingsrom, 1-2-3 rom. treningsrom 
samt stort allrom med mesanin/galleri. 5 stellerom som alle har hev-senk benker. 
Stellerom på 5-årsavdelingen har ikke hev-senk benk. 
 
Personal: Styrerkontorer samt pauserom i 2. etasje.  Liten fellesgarderobe siden de 
ansatte har uteklær på den enkelte avdeling. 1 dusj. Ingen møterom.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3261 m2. 
Beskrivelse: Kupert areal, egen skog, asfaltert rundt bygget, egen fotballbane, de fleste lekeapparat 

er blitt skiftet ut de senere år. Nye stokker og jord ifbm forurenset jord-prosjektet 
Tilkomst og parkering: God tilkomst og tilstrekkelig med p-plasser, noen i med bofellesskap. Noe kaotisk i 

tiden mellom kl 0800 og 0900 samt endel "fremmedparkering". 
Universell utforming Tilrettelagt, men pga mange funksjonshemmede barn/ rullestolbrukere har barnehagen 

søkt om å få automatiske døråpnere på ytterdørene og innerdører (har automatiske 
lukkerer og magnetstoppere på innerdører).  

Nærmiljø Bruker gymsal ved Bønes skole en dag per uke. Stort idrettsareal like ved. Ellers 
Langeskogen og området mot Gullsteinen, der en har gapahuk, men dette er bratt / 
tungt område for de minste.  

 



PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024 | SIDE 161 

 

LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN (BHG) 
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.: 55 173910 
Gnr/bnr.: 22 / 405  Hjemmeside:  www.bergensskolen.no/lyshovden 
Adresse: LILLEHATTEN 1 e-post:  lyshovden.skole@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: En liten økning i barnehageområdet. Barnetall (bto): 57 
Kapasitet: 64 Ped. personale: 6 
 Andre: 9 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: 4 avdelinger, lokalisert i en av paviljongene til Lyshovden skole. Lekeskur samt 

vognskur der barn sover i vogn (med egen sovevakt) 
Bruttoareal: Oppveksttun  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

288 m2 

Rom og funksjoner: Hovedkjøkken egnet for barns lek. Fingarderobe er i 1.etg mens avdelingene er 
lokalisert i 2.etg. Derfor lite egnet til lek. Mindre "hybel"-kjøkken med oppvaskmaskin 
på de øvrige avdelingene. Tilfredsstillende skille mellom ren og skitten sone.  
Alle avdelingene har et stort hovedrom, to av avdelingene har laget til "rom i rommet". 
Bred gang oppe, egnet til lek. Tilstrekkelig antall stelleplasser med 2 hev-/senk-
stellebord 
 
Personal: Personalfunksjoner felles med skolen. Personalgarderobe i opprinnelig 
avfukter-rom. 1 styrerkontor og arbeidsplass med data i gang 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  40125 m2 (Lyshovden oppveksttun) 
Beskrivelse: Stor naturtomt med inngjerdet barnehagedel. Fotballbane, tilgang på gymsal når ledig, 

bibliotek, skolekjøkken 
Tilkomst og parkering: Felles med skolen 35 parkeringsplasser. 100 m fra barnehagen. Styrer melder om 

utilfredsstillende parkering. 
Universell utforming Tilrettelagt. Heis 
Nærmiljø Ortuvannet, bibliotek Oasen 
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LØVÅS OPPVEKSTTUN (BHG) 
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.: 53 032710 
Gnr/bnr.: 23 /202  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdeli
nger/barnehager/lovas-oppveksttun-barnehage 

Adresse: NEBBEVEIEN 1 e-post:  
lovas.oppveksttun.barnehage@bergen.kommune.no 

  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: En liten økning i barnehageområdet Barnetall (bto): 60 
Kapasitet: 90 barn over 3 år. Ped. personale: 6 
 Andre: 9 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Nye lokaler som ble totalrehabilitert og ombygd i 2009, organisert i 3 baser med hhv 25 

barn (0 - 6 år), 13 barn (0 - 3 år) og 25 barn (0 - 6 år).  
Bruttoareal: Oppveksttun  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

301 m2 

Rom og funksjoner: Felles inngangsparti/grovgarderobe/tørk for hele barnehagen. 3 kjøkken med kjøleskap, 
oppvaskmaskin og god benkeplass. Tilrettelagt for barns medvirkning. 
Fingarderobe/korridor/lekeareal på 67 m2 . Hver base består av ett stort rom med 
kjøkkenkrok. 1 felles stellerom, 2 hev/senk benker. Til sammen 5 toalett for barna, det 
ene i grovgarderoben. 
 
Personal: Felles personalrom og -garderobe med skolen. Styrerarbeidsplass også i 
skoledelen. 2-3 arbeidsplasser på styrer sitt "nærkontor" i barnehagen 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  1980 m2 (22222 m2 oppveksttunet) 
Beskrivelse: Inngjerdet lekeplass der den tidligere skolehagen lå. Delvis flat, delvis skrånende og 

beplantet. Atrium, sovehus til 20 barn, bålplass, 1 utelekeskur. 
Tilkomst og parkering: 12 plasser for foreldre, 7 plasser for ansatte. El-bil ladepunkt.  
Universell utforming Tilrettelagt med HC toalett, brede dører uten dørstokker. Rampe ved inngang. 

Nærmiljø Benytter oppveksttunets gymsal og svømmebasseng. Hele skoleplassen tilgjengelig 
etter skoletid.  
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MYRHOLTET BARNEHAGE  
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.: 55 513180 
Gnr/bnr.: 22 / 279  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/myrholtet 

Adresse: MYRHOLTET 133 e-post:  Myrholtet.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang barnehageområdet Barnetall (bto): 43 
Kapasitet: 52 barn over 3 år. Ped. personale: 4 
b Andre: 6 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: 3- avdelings barnehage bygget på ett plan. Kryploft med nytt 

ventilasjonsanlegg. Nytt kombinert vognskur-/utelekeskur. Rehabilitert i 2010. 
Bruttoareal: 416 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

208 m2 

Rom og funksjoner: Hver avdeling består av et stort og et mindre rom. 
Et sentralt kjøkken med matoppbevaring, og tillaging til smørelunch, ikke med i leke- 
og oppholdsarealet. I tillegg små kjøkkenkroker med vask på hver avdeling. 2 
avdelinger har egne kjøleskap. Tørkeskap på hver avdeling. 1 aktivitetsrom med sluk. 2 
store stellerom (nyoppusset) med hev-senk. Nytt toalett med inngang fra 
grovgarderobe. Fingarderobe regnet med i leke og oppholdsareal.  
 
Personal: 1 grupperom. Lite pauserom, egen personalinngang med garderobe og toalett. 
Dårlige dusjforhold.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  2238 m2 
Beskrivelse: Lekeplass på ca 1800 m2. Kupert terreng, en del nyere lekeapparat (båt, sklier, 

dissestativ). Tidligere store dreneringsproblemer med tette sluk og store dammer. Dette 
skal nå være løst.   

Tilkomst og parkering: 4 egne plasser, ellers sambruk med nærbutikken, som barnehagen deler innkjørsel med. 
Fungerer greit. Større problem med vognparkering, da mange av barna blir levert i 
vogn. 

Universell utforming Tilrettelagt.  

Nærmiljø Kanadaskogen, faste turdager. Biblioteket på Oasen. 
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NEBBESTØLEN BARNEHAGE  
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.: 55 513220 
Gnr/bnr.: 23 / 335  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/nebbestolen-barnehage 

Adresse: FOLKE BERNADOTTES VEI 32 e-post:  nebbestolen.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Liten økning i barnehageområdet. Barnetall (bto): 58 
Kapasitet: 66 barn over 3 år. Ped. personale: 6 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygg på ett plan med en inngang per avdeling (4) samt personalinngang.  
Bruttoareal: 533 m2.  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

265 m2. 

Rom og funksjoner: Barnehagen er organisert i 4 aldersblandede avdelinger, per i dag. Stort felleskjøkken 
med eget matlager samt kjølerom. Alle avdelinger har egne kjøleskap og vask. All 
oppvask skjer i steamer på felleskjøkken. Kjøkken er ikke egnet for barn pga 
industrikomfyr samt skarpe kanter. 3 grupperom, bibliotek i lekegangen i bakkant av 
avdelingene. 1 stellebenk per avdeling, 1 hev/senkbenk. 8 toaletter for barna samt et 
HC toalett med dusj. 
 
Personal: Hems/loftsrom i 2.etg brukes som personalrom. 1 personalrom, 
fellesgarderobe med dusj.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3217 m2. 
Beskrivelse: Ca. 1800 m2 netto lekeareal.  
Tilkomst og parkering: 10 p-plasser tilhører barnehagen.. 
Universell utforming Tilrettelagt. 
Nærmiljø Fine turmuligheter til Kanadaskogen, bibliotek Oasen. Akebakke like ved. Hadde 

tidligere avtale om bruk av skoleplass og gymsal Løvås skole.  
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SELJEDALEN BARNEHAGE  
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.: 55 513130 
Gnr/bnr.: 23 / 344  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/seljedalen 

Adresse: SELJESVINGEN 33 e-post:  seljedalen.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: En liten økning i barnehageområdet. Barnetall (bto): 58 
Kapasitet: 76 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
 Andre: 10 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygg på et plan, delvis loft (ventilasjon og lager).  Fikk nytt bosskur i 2011 

etter brann. 
Bruttoareal: 727 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

305 m2 

Rom og funksjoner: Et felleskjøkken med steamer. Kjølerom og tørrlager. Alle avdelinger har egne fin- og 
grovgarderober, toalett i grovgarderobene. Tørkeskap. Hver avdeling har et stort rom 
og to mindre rom.  
 
Personal: 1 fellesrom/møterom, 1 grupperom,  Personalrom, 2 garderober, dusj og wc. 
4 stelleplasser, hvorav 2 hev-senk benker. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  4758 m2 
Beskrivelse: Asfaltert plass rundt bygget. Lettere kupert, egen lekeskog, nyere fallmatte.  Fått skiftet 

ut stokker, sand og jord. 
Tilkomst og parkering: Tilfredsstillende parkering, ca 14 p-plasser. Barnehagen er lite synlig fra hovedvei. Bør 

skiltes bedre. 
Universell utforming Tilrettelagt. En avdeling er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede 
Nærmiljø Fotballbane på nabotomt. Tur/gangvei like bak barnehagen. Nært Kanadaskogen og 

Nordnesdalen. Benytter gymsal Seljedalen skole. 
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SÆLEN OPPVEKSTTUN (BHG) 
 

Bydel: FYLLINGSDALEN Tlf.: 55 515640 
Gnr/bnr.: 22 /10  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/av
delinger/barnehager/salen-oppveksttun-barnehage 

Adresse: TORGNY SEGERSTEDTS VEI 4 e-post:  saelen.oppveksttun@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: En liten økning i barnehageområdet/god 
tilsøkning.  

Barnetall (bto): 83 

Kapasitet: 95 barn over 3 år.  Ped. personale: 6 
6 avdelinger; 3 avd med 10 barn u. 3 år, 2 avd med 19 barn 
o. 3 år samt 1 avd med 12 barn i alderen 3-5 år 

Andre: 11 

 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Del av skolen ble ombygget til barnehage i 2009. Barnehage på 2 plan med stor, felles 

grovgarderobe på "halvplan" i midten.   
Bruttoareal: Oppveksttun.   

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

381 m2 

Rom og funksjoner: 6 rom i ulike størrelser, det ene såpass lite at en har valgt en redusert barnegruppe her (12 
barn i alderen 3-5år).  
  
2 kjøkken, det ene er nokså smalt og lite egnet for barns medvirkning. Det andre 
kjøkkenet har åpen løsning mot den ene avdelingen. 3 avdelinger (en etasje) deler 
fingarderobe. Den ene fingarderoben er holdt utenfor leke- og oppholdsareal da den ikke 
har vindu.1 grupperom. Skolens bibliotek og gymsal kan brukes. Et stellerom har hev-
senk benk. 
 
Personal: Felles pauserom på oppveksttunet. Personalgarderobe i grovgarderoben felles 
med barna. 1 personaltoalett per etasje. Må avgi det ene kontoret ifbm ny lederstruktur på 
skolen.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  15085 m2 (hele oppveksttunet). 
Beskrivelse: Opparbeidet lekeareal både på forsiden og baksiden av bygget, der en etasje (3 avd) i 

hovedtrekk deler uteareal. Asfaltert plass med div apparat på forsiden av bygget. 
lekeskur/vognskur. Lekeareal på baksiden har vært avstengt i lengre tid pga dårlig 
tilrettelagt men er snart utbedret.  

Tilkomst og parkering: 30 plasser, avsetningsplasser i rundkjøring for ca 7 biler. Noe kaos mellom kl 0800 og 
0830 pga levering på SFO på Sælen. (samme innkjørsel som til Ortun skole) 

Universell utforming Tilrettelagt. Heis montert. HC toalett og ramper 
Nærmiljø Ortuvannet med turveier, fotballbane. Benytter i tillegg skoleplassen 
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Laksevåg byområde*)  
 

GRØNTULIEN BARNEHAGE  
 

Bydel: LAKSEVÅG Tlf.: 55 513140 
Gnr/bnr.: 123 / 307  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/grontulien-barnehage 

Adresse: SKJENLIEN  125 e-post:  grontulien.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak økning i barnehageområdet. Barnetall (bto): 60 
Kapasitet: 65 barn over 3 år.  Ped. personale: 6,5 
 Andre: 12,40 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygg på 1 etasje. 3 innganger med vindfang. Lekehus til uteleker. Rehabilitert i 2009 

og 2010. Skal helseverngodkjennes.  
Bruttoareal: 554 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

260 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen har avdelingsdrift og drives som en 4 avdelingsbarnehage. To innganger 
for barn. 2 små grovgarderober og 2 fin garderober. Hovedkjøkken er industrikjøkken 
som ikke er medregnet i barnas lekeareal. 4 stellerom/plasser, 3 hev senk benker. 
 
Stort fellesrom er medregnet i lekeareal men har mye gjennomgangstrafikk. 
Fingarderobe medregnet men lite egnet fordi det er flytende overgang mellom grov og 
fingarderobe og grovgarderobe er veldig liten.  
 
Personal: Kontor med en arbeidsplass, garderobe, personalrom/møterom, 2 toalett, 
dusj, oppheng for ansattes arbeidstøy i barnas grovgarderobe og vindfang. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3030 m2 tomteareal. 2390 m2 netto leke og oppholdsareal.  
Beskrivelse: Bratt naturtomt med fjellskråning og nivåforskjeller. Trappetilkomst mellom nivåene. 

Bord stoler, gruset overflate bak huset. Sandbasseng, rutsjebane. Overbygget soveplass. 
Hus til oppbevaring av leker. Stor naturtomt men lite lekeplate som gjør lekeplassen 
plassen mest egnet for de store barna. 

Tilkomst og parkering: Barnehagen har bilbrygge og parkering til 7 biler. Liten kapasitet når plassene brukes 
av beboere i borettslaget.  

Universell utforming Rampe ved hovedinngang.2 hev senk stellebenker. Ikke HC toalett, 
Nærmiljø Godvik, Skjenlia, Kjøkkelvik, Festeråsdalen, Olsvik Kirke, Lyderhorn 
 
*) Olsvik barnehage, som holder til i midlertidige lokaler, er ikke tatt med i oversikten. 
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HAUGATUN BARNEHAGE  
 

Bydel: LAKSEVÅG Tlf.: 55 513290 
Gnr/bnr.: 124 / 390  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/haugatun-barnehage 

Adresse: VADMYRVEIEN 79 e-post:  haugatun.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stabil utvikling i barnehageområdet. Barnetall (bto): 101 
Kapasitet: 113 barn over 3 år. Ped. personale: 9 
 Andre: 14 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Drift i to bygg som er bygget sammen med innendørs passasje. 
Bruttoareal: 741 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

453 m2. Storsalen kommer i tilegg.   
 

Rom og funksjoner: Barnehagen har avdelingsdrift og 6 avdelinger med kjøkken på alle avdelinger. 
Hovedkjøkken kommer i tillegg og er ikke medregnet i barnas lekeareal. Barnehagen 
har avdelinger fordelt på 3 store og 3 småbarnsavdelinger. 6 stellerom en på hver 
avdeling til sammen 6 stelleplasser. Gjennomgangstrafikk gjennom et av 
oppholdsrommene. 
 
Behov for generell innvendig rehabilitering blant annet av stelleforhold.  
 
Personal: 3 kontorplasser i et rom. 1 garderobe, personalrom, møterom. Ansatte har 
yttertøy i barnas grovgarderobe i tillegg. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  4671 m2 tomteareal. 4558 m2 netto leke oppholdsareal. 
Beskrivelse: Naturtomt med trær, skråning naturunderlag., Stor terrasse på fremsiden av huset. 

Bålplass, gress, gruset område, sandbasseng, klatrestativ, husker, rutsjebaner, 
lekehytter, sykkelflate, klatretau, sjørøverskute, bord og stoler. Lekeskur til 
oppbevaring. Soveplass for barna som sover i vogn på delvis overbygget terrasse. 
Mangler boss skur.  

Tilkomst og parkering: God kapasitet på de to parkeringsplassene barnehagen disponerer. 15 p-plasser. 
Universell utforming Tilrettelagt. 
Nærmiljø Området rundt Loddefjord kirke, skogsområder rundt barnehagen, Vestkanten der det 

er bibliotek, badeland, skøytebane. 
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LAKSEVÅG BARNEHAGE  
 

Bydel: LAKSEVÅG Tlf.: 55 513170 
Gnr/bnr.: 154 / 418  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/laksevag-barnehage 

Adresse: SVERRE HJETLANDS VEI 17 e-post:  laksevag.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning i barnehageområdet i perioden Barnetall (bto): 0 
Kapasitet: 63 barn over 3 år.  Ped. personale: 6 
 Andre: 10 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygget er på tre etasjer Barnehagedrift over 1 og 2 etasje. 3 etasje er lager og 

oppbevaringsplass. Mangler pr. i dag helseverngodkjenning.  
Bruttoareal: 802 m2 

Laksevåg. 142 
m2 Solhaug. 

 

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

254 m2   

Rom og funksjoner: Barnehagen har avdelingsdrift med totalt 5 avdelinger hvorav en avdeling i Solhaug 
barnehage. 
 
Godkjenning etter lov om barnehager er 300,2m2. Helsevernetaten har redusert 
godkjenningen ved å ta ut fingarderobearealet. Grupperom som også brukes av 
personalet til ulike gjøremål er medregnet i lekearealet til barna.  
 
Hovedkjøkken er industrikjøkken med steamer og er ikke medregnet i barnas lekeareal. 
Tre avdelinger har kjøleskap og vask på avdelingen. Alle avdelinger bruker 
hovedkjøkken til daglig oppvask og for tilbereding av varmmat. 
Barnehagen er språkbase. 
 
Barnehagen har behov for rehabilitering og generell oppsussing til en mer tidsriktig 
drift.  
 
Personal: Et kontor, 1 arbeidsrom/grupperom som også benyttes av barn. 1 
personalrom. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  2006 m2. (Laksevåg) 
Beskrivelse:   
Tilkomst og parkering:   
Universell utforming   
Nærmiljø  Bruker Frøya idrettsplass, Solhaug  
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LYNGFARET BARNEHAGE  
 

Bydel: LAKSEVÅG Tlf.: 55 507920/25 
Gnr/bnr.: 124 / 401  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/lyngfaret-barnehage 

Adresse: LYNGFARET 13 (PB 74) e-post:  lyngfaret.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stabil utvikling i barnehageområdet. Barnetall (bto): 56 barn 
Kapasitet: 62 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: 1 bygg på 2 etasjer. Småbarnsavdelingene disponerer to etasjer og hems. Større 

rehabilitering av barnehagen i 2009 og 2010.   
Bruttoareal: 644 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

248 m2 

Rom og funksjoner: 4 avdelingsbarnehage med aldersinndelte grupper. 2 avdelinger for store barn og 2 for 
småbarn. Lekearealer på avdelingene er blanding av store og små rom. 
Avdelingskjøkken og fingarderober er medregnet i barnas lekeareal. Oppvaskmaskin 
på hovedkjøkken. Tre kjøkken totalt. Storbarnsavdelingene har oppvaskemaskin på 
eget kjøkken. 2 stellerom/stelleplasser, 1 med hev senk benk. 
 
Hovedkjøkken/industrikjøkken ikke egnet til barns lek. 
 
Personal: Personalinngang i u etg. Personalrom, møterom, garderobe toalett, dusj og 
kontor samlet i u-etg. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3315 m2. 
Beskrivelse: Nivåforskjeller. Trappetilkomst. Skrånende naturtomt med trær, røtter i lekeareal. 

Lekehytter, disser, sandkasse, Flatt areal i tilknytning til barnehagens areal mot skolen. 
Stor terrasse med benker og bord. Solrik tomt. Grenser til Vadmyra barnehage. 

Tilkomst og parkering: Hovedinngang har bratt tilkomst med trapper. Tilkomst gjennom Vadmyra barnehage 
for foreldre med vogn ellers gjennom skoleplassen til Vadmyra skole. Ingen 
parkeringsplasser men Vadmyra borettslagsparkering benyttes ved avsetning. 

Universell utforming Tilrettelagt med kjørerampe ved inngang for bevegelseshemmede. HC toalett. Ikke 
heis. Alt lekeareal for barn er i 1 eteasje.  

Nærmiljø Skogsområde i nærområdet. God tilkomst til Hetlevikåsen og Storavannet. 
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NORHEIM BARNEHAGE  
 

Bydel: LAKSEVÅG Tlf.: 55 562463 
Gnr/bnr.: 142 / 32  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/norheim-barnehage 

Adresse: OLSVIKÅSEN 33A e-post:  norheim.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak økning i barnehageområdet Barnetall (bto): 62 
Kapasitet: 67 barn over 3 år. Ped. personale: 5 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: 1 bygg som opprinnelig har vært Moelven moduler som er bygget sammen til 

barnehagebygg. Bygget har 3 etasjer. Rehabilitert i 2010.   
Bruttoareal: 494 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

270 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen drives som avdelingsbarnehage med 4 avdelinger. Alle avdelinger har 
kjøkken med vask, kjøleskap, oppvaskemaskin. I tillegg er det er hovedkjøkken i andre 
etasje. Dette er delvis medregnet i lekeareal for barn. Kokemuligheter i hovedkjøkken. 
Små grovgarderober. Fingarderobe er medregnet og er godt egnet for lek. Lekearealet 
er fordelt på store og små rom. Dørene fra avdelingene Knøttene, Maurtua og 
Rosekjeller går rett inn på avdelingene. Trange trappeganger. 
 
4 stellerom/stelleplasser med et på hver avdeling. Alle avdelingene har hev og senkbar 
stellebenk. Bygg over tre etasjer medfører at barna ikke kan leke i ulike etasjer og ha 
tilkomst til etasjene uten voksenfølge. Skal helseverngodkjennes i 2011.  
 
Personal: 2 kontor, personalrom, 1 felles garderobe, to toalett derav 1 HC toalett. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  1930 m2 tomteareal. 1452 m2 netto lekeareal for barn. I underkant av anbefalt norm. 
Beskrivelse: Nivåforskjeller med asfalt/grus underlag. Lekeplassen er skrånende og har ulike nivå. 

Sandkasse, sykkelplass rundt barnehagen. Disser, lekehytter, bratt skråning mot 
naturtomt med trær og rutsjebane. 

Tilkomst og parkering: Kjøpt to plasser fra Norheim borettslag. Dersom der blir parkeringsbrikker vil 
barnehagen få 6 parkeringsbrikker til disposisjon. Varelevering skjer på sykkelsti. 

Universell utforming Ikke tilrettelagt. Bygg over tre etasjer og trange ganger. Ikke heis. 
Nærmiljø Fotballbane ved barnehagen på kommunal eiendom, Grønlia ved skolen, Olsvikparken, 

Festeråsen. 
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SÆTERDALEN BARNEHAGE 
 

Bydel: LAKSEVÅG Tlf.: 55 513240 
Gnr/bnr.: 122 / 337  Hjemmeside:  

www.bergen.kommune.no/omkommune/avdelinger/barn
ehager/saeterdalen-barnehage 

Adresse: BJØRNDALSSKOGEN 41 e-post:  Saeterdalen.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang i barnehageområdet i perioden. Barnetall (bto): 32 
Kapasitet: 32 barn over 3 år.  Ped. personale: 3 
 Andre: 5 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Underetasje i boligblokk. Lokalene leies av BOB Bjørndalsskogen borettslag. 

Barnehagen er på et plan. 
Bruttoareal: 201 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

130 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen består av to avdelinger. Et felleskjøkken hvor en av avdelingene i tillegg 
har et minikjøkken med vask og skap. Barnehagen har en inngang, en grovgarderobe 
og fingarderobe. Grovgarderobe og fingarderobe er ikke atskilt. Et stellerom med en 
stelleplass i tilknytning til garderobe. 1 hev senk benk.  
 
Personal: Et rom som fungerer som personalrom, arbeidsrom og møterom. Et kontor 
med en arbeidsplass. Et toalett og en liten personalgarderobe. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  1105 m2 netto leke og oppholdsareal.  
Beskrivelse: Ny lekeplass i 2009. Barn og familier i borettslager bruker plassen daglig som 

medfører stor slitasje. Barnehagen har grus og sand som underlag. Bilfri tilkomst. 
Rutsjebane, lekehytter, trær, sandbasseng. Nivåforskjeller. Lekeplassen er solrik 

Tilkomst og parkering: Barnehagen har ikke parkeringsplasser. Tilkomst til barnehagen via gangsti. 
Universell utforming Delvis tilrettelagt.  
Nærmiljø Barnehagen bruker lekeplasser i nærområdet og Kanadaskogen. 
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SKÅRUNGEN BARNEHAGE 
 

Bydel: LAKSEVÅG Tlf.: 55 506770 
Gnr/bnr.: 0 / 0  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/skarungen-barnehage 

Adresse: HAAKONSVERN 1 e-post: skarungen.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stabil utvikling i barnehageområdet Barnetall (bto): 56 
Kapasitet: 67 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
Barnehagen er en personalbarnehage for ansatte på 
Haakonsvern. 

Andre: 8 

 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygg i to etasjer. Uten heis m/fem innganger. Alle inngangene har overbygg. 
Bruttoareal:   

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

271 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen drives som 4 avdelinger. Hver avdeling har egen inngang, garderobe, 
kjøkken, toalett og lekeareal. Hovedkjøkken er medregnet i lekeareal. Alle avdelingene 
har oppvaskmaskin og vaskekum. Kokemuligheter i hovedkjøkken. Kjøleskap i begge 
etasjene. 2 stelleplasser i 1 etasje derav en hev senk benk. Utilfredsstillende 
garderobeforhold. 
 
Personal: Personalinngang i 1 etasje, 1.garderobe, 1 toalett i hver etasje, personalrom, 
arbeidsrom, 1 kontor med to arbeidsplasser. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:   
Beskrivelse: Kupert område. Akebakke, lekestativer med disse, sandkasse, lekehytter. 

Sykkelmulighet rundt bygget. Gressplen i bakke. 
Tilkomst og parkering: Tilkomst via hovedinngang til Håkonsvern og barnehagen og besøkende er omfattet av 

ordinære sikkerhetsrutiner for Haakonsvern. Barnehagen disponerer 6 
parkeringsplasser ved barnehagebygget. Bakke ned til barnehagen uten ordinær 
kjøretilkomst. 

Universell utforming Ikke tilrettelagt. Barnehagen er ikke godkjent for funksjonshemmede barn og har ikke 
tilkomst til bygget for bevegelseshemmede, ikke HC toalett. 

Nærmiljø Haakonsvern området. Barnehagen kan benytte idrettsfasilitetene inne på Haakonsvern 
når det er kapasitet. Lille Bogøy bålplass som barnehagen har laget. Brannstasjon og 
båthavnen i området. 
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VADMYRA BARNEHAGE  
 

Bydel: LAKSEVÅG Tlf.: 55 943560 
Gnr/bnr.: 124 / 402  Hjemmeside:  

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bar
nehager/vadmyra-barnehage 

Adresse: VESTRE VADMYRA 2D e-post:  vadmyra.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stabil utvikling i barnehageområdet. Barnetall (bto): 47 
Kapasitet: 47 barn over 3 år.  Ped. personale: 4 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Et bygg, rett på grunn uten kjeller. Bygget har tre innganger. Slitt bygg med behov for 

vedlikehold og oppgradering til tidsriktig standard. Ikke tilfredsstillende ventilasjon.  
Bruttoareal: 458 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

189 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen drives som tre avdelinger. to for barn fra 0-3 år og 1 avd for 3-6 år.  
Hovedkjøkken er ikke medregnet i lekeareal. I tillegg er det kjøkken på to avdelinger. 
Kombinert grov og fingarderobe ikke medregnet i barnas lekeareal. Hver avdeling har 
tilgang til hovedgang med fellesfunksjon. Avdelingene har garderobe, lekeareal med et 
stort og et lite rom. To avdelinger har egen inngang og en avdeling har inngang 
sammen med hovedinngang og personalinngang. 
2 stelleplasser uten hev senk benk. Lang hovedgang som er tilkomst til hovedkjøkken 
fra avdelingene. 
 
Barnehagen har behov for rehabilitering. 
 
Personal: 1 garderobe, 1 personalrom, 1 arbeidsrom, 1 kontor med en arbeidsplass, 1 
personaltoalett som ikke er skjermet i garderobe. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3350 m2 tomteareal. 2500 m2 netto leke oppholdsareal. 
Beskrivelse:  
Tilkomst og parkering: Barnehagen har ikke parkeringsplasser. Foreldre/ansatte benytter gjesteparkering ved 

Vestre Vadmyra borettslag. Lyngfaret barnehage har tilkomst for bosshenting og 
varelevering gjennom Vadmyra barnehage. Foreldre med vogn går og gjennomgangen 
til Lyngfaret.  

Universell utforming Ikke tilrettelagt. Har ikke HC toalett, hev senk stellebenk eller annen tilpasning for 
funksjonshemmede. 

Nærmiljø Hovedtilkomst til barnehagen er rett ved tursti til Vadmyraparken. Barnehagens 
turområde er i tillegg Frida fasmer eldresenter. Loddefjord kirke kirkeparken.  
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Ytrebygda byområde*) 
 

AURDALSLIA BARNEHAGE 
 

Bydel: YTREBYGDA Tlf.: 55 561775/mob 911 55863 
Gnr/bnr.: 37 / 103  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/aurdalslia-barnehage 

Adresse: AURDALSLIA 12 e-post:  aurdalslia.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang i barnehageområdet Barnetall (bto): 54 
Kapasitet: 65 barn over 3 år. Ped. personale: 5 
 Andre: 9 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Ligger i 2.etasje i Fanatorget senter. Ble bygget som barnehage. Vedlikeholdt, noe 

oppgradering foretatt ute. Bra standard.  
Bruttoareal: 523 m  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

260 m2. 

Rom og funksjoner: Kjøkken inneholder: fryseskap, kjøleskap, komfyr, steamer. Eget kjølerom. Stelleplass 
på to småbarnsavdelinger, ikke på storbarnsavdeling. Et grupperom som er tilrettelagt 
for spesialundervisning.  
 
Tilfredsstillende overgang fra grov til fingarderobe. 
Fingarderoben medregnet på småbarnsavdeling, ikke på stor. Kjøkken er medregnet. 
Behov for fasaderehabilitering og innvendig oppussing.  
 
Personal: 2 kontor/kontorplasser, 1 personalrom, uten kjøkken, 2 toalett, (inkl. HC), 1 
dusj, 3 møterom (grupperom, styrers kontor og personalrom). 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  9603 m2 (Hele Fanatorget) 
Beskrivelse: Stor asfaltplass, oversiktlig lekeplass. Stor gressbelagt haug med busker og planter. 
Tilkomst og parkering: Foreldre må parkere på kundeparkering på senteret. Personalet har 4 p-plasser. 
Universell utforming Hev/senk stellebenk på HC toalett. Alt på ett plan. Dørterskelutjevner. 
Nærmiljø Flotte turmuligheter i et fint nærområde. Bruker også Skranevatnet til kanopadling.  
 
*) Ytrebygda barnehage, som holder til i midlertidige lokaler, er ikke tatt med i oversikten. 
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ELDSBAKKANE BARNEHAGE  
 

Bydel: YTREBYGDA Tlf.: 55 521410 mobil styrer 48141053 
Gnr/bnr.: 35 / 426  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/eldsbakkane-barnehage/article-18489 

Adresse: ELDSBAKKANE  60 e-post:  eldsbakkane.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang i barnehageområdet.   Barnetall (bto): 63 
Kapasitet: 79 barn over 3 år. Ped. personale: 5 
 Andre: 0 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Opprinnelig 4 avdelingsbarnehage. I tillegg leier kommunen et grendahus som er 

bygget i tilknytning til barnehagen, av Regnbueåsen grendalag. Mangler pr. i dag 
helseverngodkjenning. 

Bruttoareal: 684 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

317 m2 

Rom og funksjoner: Kjøkken er med i lek/oppholdsareal. 2 kjøleskap, fryseboks. Kjøkken med kjøl og  
fryseboks. 3 nye steamere + en ny komfyr. Fingarderoben vurderes som uegnet til lek. 
Tørkeskap på hver avdeling. 
Bibliotek, fellesrom som kan brukes til gymrom. 4 gamle stellebenker hvorav alle er 
hev-senk. 
 
Behov for generell rehabilitering og oppussing.  
 
Personal: Pauserom, garderobe, dusj, hc toalett, sekretærens kontor brukes som 
arbeidsplass når hun er borte.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  4151 m2.  
Beskrivelse: Kupert naturtomt, sandkasser, terasser, lekeapp. tilgang til ballbinge. 
Tilkomst og parkering: Parkerer på p-plass som ingen vet hvem som eier. Store problemer vinterstid, ellers ok. 
Universell utforming 4 hev senk stellebord. Ingen dørstokker.  
Nærmiljø Ballbinge. Gode turmuligheter. Skranevatnet brukes når pedagog m/livredningskurs er 

med.  
 



PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024 | SIDE 177 

 

NORDÅS BARNEHAGE  
 

Bydel: YTREBYGDA Tlf.: 55 521510 
Gnr/bnr.: 121 / 536  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/nordas-barnehage 

Adresse: NORDÅSVEGEN 179 e-post:  nordaas.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang i barnehageområdet i perioden Barnetall (bto): 57 
Kapasitet: 70 barn over 3 år.  Ped. personale: 0 
 Andre: 0 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Trebygning med to etasjer og 4 avdelinger. Kun personalfasiliteter i 2. etasje. Det er 

ikke rømningsvei for barn fra 2. etasje. Mangler pr. i dag helseverngodkjenning. 
Bruttoareal: 501 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

280 m2. 

Rom og funksjoner: Kjøkken og fingarderobe er innberegnet i leke/oppholdsareal. Kjøkken nytt i 04/05. 
Industrivaskemaskin, kjølerom, kjøleskap, 2 frysebokser. Oppfyller krav til mattilsynet. 
 
Grovgarderober er små, og gir ikke plass til flere barn enn det er i dag. Det er toalett i 
alle grovgarderober unntagen en småbarnsavdeling og det er plass til to sett yttertøy. 
Tørkeskap i hver grovgarderobe og rist utenfor. 3 uttak til spyling av regntøy. 
Tilfredsstillende overgang mellom grov/fingarderobe. Fingarderobe med åpen løsning 
inn til avdelingen. Ønsker seg skyvedør.  
 
Ingen rom er innredet til spesielle formål. 3 hev senk stellebenker, hvor den ene skal 
skiftes ut. En avdeling uten stelleplass, men det kan muligens tilrettelegges for dette. 
Behov for noe innvendig rehabilitering.  
 
Personal: 2. etasje. Dusj, HC toalett, personaltoalett, arbeidsrom, låsbare 
garderobeskap.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3300 m2 
Beskrivelse: Flott tomt med knauser og ulendt terreng. Utearealet har blitt kontinuerlig oppgradert. 

Siste oppgradering iverksatt høst 2008, med renovering av et lekeapparat som ble 
ombygd for å kunne brukes av alle aldersgrupper. Investert i et lekestativ utenfor 
småbarnsavdeling som er tilrettelagt for småbarn, og en ny sandkasse.  
Utilfredsstillende skille mellom grus og asfalt.  

Tilkomst og parkering: Tilfredsstillende. 6-7 parkeringsplasser, og det parkeres langs fortau i tillegg, men det 
er kommet klager fra borettslag på dette.  

Universell utforming 3 hev/senk stellebenker, HC toalett, 1 rom med spesielt tilrettelagte lysforhold. 
Dørstokker for det meste. 

Nærmiljø Både vann og skog. Gangavstand til Siljustøl og Steinsviken. Naturlekeplass i 
nærheten.  
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PETEDALSHEIA BARNEHAGE  
 

Bydel: YTREBYGDA Tlf.:  55521400 
Gnr/bnr.: 39 / 343  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/petedalsheia-barnehage 

Adresse: PETEDALSHEIA 166 e-post: petedalsheia.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Nedgang i barnehageområdet Barnetall (bto): 56 
Kapasitet: 61 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
 Andre: 9 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Trekonstruksjoner som bærende hovedsystem, panel, gips på vegger og linoleum på 

gulv. Bygget er på en og en halv etasje, bygget tradisjonelt med 4 avdelinger. Kjøkken 
i midten av bygget. Små rom og trange, lange ganger. Gir liten fleksibilitet med tanke 
på andre løsninger. Varmekabler i gulv i 1. etg. Tradisjonell 4 avd barnehage. 

Bruttoareal: 509 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

247 m2 

Rom og funksjoner: 4 tradisjonelle avdelinger med grov og fingarderobe. Tilfredsstillende overgang 
mellom grov/fingarderobe. Rister og treplatting utenfor. Plass til to sett yttertøy i 
grovgarderobe. Fingarderobe inngår i lek/oppholdsareal og fungerer greit, men det er 
ikke plass til flere garderobe plasser.  
Kjøkken inneholder steamer, komfyr, kjølerom, kjøleskap, fryseskap og inngår i 
lek/opph. areal 
 
Grupperom til spesialpedagog. Barnehagen har 1 hev/senk stellebenk og 2 andre 
stellemuligheter i barnehagen. Behov for noe innvendig rehabilitering.  
 
Personal: Personalrom noe knapt, garderobe, 2 kontorer med en kontorplass hver samt 
en dusj. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3132 m2 
Beskrivelse: Noe kupert, trær, beplantet. Tradisjonelle lekeapp. 
Tilkomst og parkering: P-plass for 7-8 biler. Vanskelig for foreldre å finne p.plass ved henting og levering av 

barn i barnehagen.  
Universell utforming 1 hev/senk stellebenk, ramper inn til avdelingene + lekeskur. Dørstokker kun mellom 

brannceller.  
Nærmiljø Barnehagen ligger i et etablert borettslag. Det er 2 grunnskoler og flere kommunale og 

private barnehager like i nærheten. PPT, helsestasjon, fysio- og ergoterapitjenesten, 
barnevern er også i umiddelbar nærhet. Store arbeidsplasser som Statoil Hydro er også 
i nærmiljøet med flotte turområder. Direkte atkomst til skogen fra barnehagen. 
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Årstad byområde*)  
 

GIMLE OPPVEKSTTUN (BHG) 
 

Bydel: ÅRSTAD Tlf.:  55567760 
Gnr/bnr.: 162/968  Hjemmeside: 

www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet
/barnehage/gimleoppveksttun  

Adresse: ST. OLAVS VEI 20 e-post:  gimleoppveksttun@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010 
Barnetallsutvikling:  God Barnetall (bto): 48 
Kapasitet:60 Ped. personale: 4 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse:  Barnehagen ligger i østfløyen av Gimle ungdomsskole med inngang mot sør 
Bruttoareal: 437 Netto areal (barnehageareal): 0 

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

0 

Rom og funksjoner:   4 avdelinger, alt på ett plan 
  
  
  
  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  12996 m2 
Beskrivelse:  Nytt, opparbeidet uteareal til variert lek og aktivitet 
Tilkomst og parkering:  9 plasser ved barnehagen (sørsiden) og 20 plasser ved Nymarksbanene 
Universell utforming  Ok. 
Nærmiljø   
 
*) Montana, Kristianborg,  Storetveit og Årstad brannstasjon barnehager, som holder til i midlertidige lokaler, er ikke tatt 
med i oversikten. 
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GYLDENPRIS BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅRSTAD Tlf.: 55 513120/97126131 
Gnr/bnr.: 158 / 607  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/gyldenpris-barnehage 

Adresse: LIEN 83 e-post:  gyldenpris.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning i barnehageområdet. Barnetall (bto): 105 
Kapasitet: 116 barn over 3 år.  Ped. personale: 0 
 Andre: 0 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Solid bygg. Teglstein mur, godt vedlikeholdt. Rehabilitert i 1990 med nytt 

ventilasjonsanlegg. Ble 5 avdelinger fra 1992. I huset (Lien 81) er det 28 barn fordelt 
på 2 etg. Større rehabilitering i 2010/2011. Netto lek/opphold hovedbygg: 344 kvm. 
Lien 81: 122 kvm.  

Bruttoareal: 949 m2 
(hovedbygg) 

 

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

466 m2 (Lien 83, Lien 81) 

Rom og funksjoner: I huset er det to etasjer. Hver avdeling har kjøkken med oppvaskmaskin, komfyr, 
kjøleskap. Vaskene tilfredsstiller ikke krav til håndvask. To fryseskap i kjeller. Felles 
tørrlager, men hver avdeling har også noe oppbevaringsplass til tørrvarer. 
Felleskjøkken på allrom er inkludert i lek/oppholdsareal. Spylemuligheter utenfor. 
Kjøkken nede, stelleplass i begge etasjer. Toalett i grovgarderobe, og to toaletter i 
fingarderobe. 
 
Overgang mellom grov og fingarderobe fungerer ikke tilfredsstillende. Utesko står inne 
i fingarderoben. Varmekabler i fingarderoben, men den er ikke egnet for barns lek. 
Grovgarderoben er liten og har ikke plass til to sett yttertøy. Kun en avdeling har toalett 
i grovgarderobe. Dette blir likevel sjelden brukt pga lang avstand til lekeområdet.  
 
Personal: Et toalett i 2. etasje. Et grupperom + allrom 
1 pauserom som også fungerer som arbeidsrom (1 arbeidsplass), garderobe m/dusj, HC 
toalett. Ellers 3 kontorplasser i barnehagen. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  4685 m2 tomteareal. (inkl. Lien 81) 3300 m2 netto leke- og oppholdsareal. 
Beskrivelse: Stor kupert flott lekeplass. Asfalt og stor plen. Trær og busker.  
Tilkomst og parkering: Totalt 11 parkeringsplasser med  4 p-plasser er på nedsiden, men det er vanskelig å 

komme seg dit. Disse p-plassene blir i tillegg ofte okkupert av andre.  
Universell utforming Hovedbygg HC toalett, hev/senk stellebenk. Trappefri atkomst til avdelingene. Ikke 

HC toalett i huset, og trapp opp til 2. etasje.  
Nærmiljø Stor kunstgressbane som nærmeste nabo. Fine turmuligheter opp mot Løvstakken, kort 

vei til byen. 
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MANNSVERK BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅRSTAD Tlf.: 55 273820 
Gnr/bnr.: 160 / 799  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/mannsverk-barnehage 

Adresse: MANNSVERK 8 e-post:  mannsverk.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning i barnehageområdet.  Barnetall (bto): 48 
Kapasitet: 60 barn over 3 år. Ped. personale: 4 
Barnehagens driftsform er pr i dag 3 avdelinger. En 0-3 
årsavdeling og to 3-6 årsavdelinger med henholdsvis 10 
små barn, 19 x 2 barn over 3 år 

Andre: 7 

 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygg på ett plan, ligger på "Paddemyren" ved Mannsverk torg.  
Bruttoareal: 507 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

241 m2 

Rom og funksjoner: I henhold til helseverngodkjenning fra 2003 er fingarderobe og kjøkken medregnet i 
lekeareal. Småbarnsavdeling har en stelleplass, dessuten en hev / senk benk som er 
defekt. I tillegg er det en enkel stelleløsning på HC toalett. 
  
1 felleskjøkken som trenger oppgradering og som skal utbedres.  
Mangler kjøkkenkrok på en av avdelingene. Små grovgarderober (vindfang) ikke 
tilfredsstillende skille. 1 grupperom og 1 lekerom med scene. 
 
Behov for rehabilitering og oppussing til mer tidsriktig standard.  
 
Personal: Personalrom uten kjøkken med en kontorplass, ett personaltoalett, en dusj, 
ikke noe møterom.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  1112 m2. 
Beskrivelse: Asfaltert lekeareal rundt hele barnehagen, betydelige setningskader da hele grunnen 

siger. Store humper i utearealet. Dreneringsproblemer. Spylemulighet ved hver inngang 
samt skraperister. 

Tilkomst og parkering: Ikke eget p-areal, kun gateparkering sammen med omkringliggende borettslag. Ingen 
problemer i hente-/bringesituasjonen da mange går til barnehagen. 

Universell utforming Ingen dørstokker, HC toalett, hev.senk benk. 
Nærmiljø Tilstøtende leke-/grøntareal for Mannsverk borettslag, fotballbane. Gode turmuligheter 

feks til Tveitevannet. Bruker Landås bibliotek til eventyrstunder 
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MINDE BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅRSTAD Tlf.: 55 577730 
Gnr/bnr.: 13 / 691  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/minde 

Adresse: BENDIXENS VEI 49 e-post:  minde.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning barnehageområdet Barnetall (bto): 60 
Kapasitet: 75 barn over 3 år.  Ped. personale: 1 
 Andre: 9 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Eldre bygg på ett plan, ligger i myrområde (tidligere Rautjern) 
Bruttoareal: 716 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

302 m2 

Rom og funksjoner: Tradisjonell 4 avdeling barnehage, hver avdeling har 1 hovedrom og 1 leke-/soverom. 
2 avdelinger med 18 barn over 3 år, 1 avdeling med 9 barn under 3 år og 1 avdeling 
med 15 barn 2-5 år. 
 
Barnehagen mangler grovgarderober for tre avdelinger og fingarderobene nyttes derfor 
til det formålet. 
 
Sentralt storkjøkken med steamer og komfyr, men mangler egen håndvask. Ikke 
tørrlager. Noen avdelinger har lang vei til kjøkken, og det er ikke egne grovgarderober 
på tre avdelinger - ikke tilfredsstillende skille mellom ren og skitten sone. For liten 
tørkekapasitet til tøy. 4 stelleplasser fordelt med 1 per avdeling, hvorav 2 er hev-senk. 
Totalt 8 toalett for barn. 
 
Barnehagen har behov for rehabilitering og oppussing til en mer tidsriktig standard.  
 
Personal: 1 grupperom. Brukes både til studenter, soving, spes ped. 
pauserom, ingen egen arbeidsplass for de ansatte. Felles garderobe, 2 personaltoalett 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  12873 m2 
Beskrivelse: Stort nok/tilstrekkelig. Deler av lekeareal er skiftet ut ifbm forurenset jord-prosjektet 
Tilkomst og parkering: P-plass for ca 20 biler. Ca halvparten av barna (dette året) kommer gående til bh. 

Bybanepunkt. 
Universell utforming HC-toalett og ramper 
Nærmiljø Fotballplass i Bendixsensvei næmeste nabo, Akebakke. Brukes Storetveitåsen 

regelmassig ("100 -metersskogen"). 
 



PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024 | SIDE 183 

 

PINNELIEN BARNEHAGE 
 

Bydel: ÅRSTAD Tlf.: 55 200811 
Gnr/bnr.: 162 / 174  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/pinnelien 

Adresse: KRONSTADVEIEN 35 e-post:  pinnelien.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning i barnehageområdet. Barnetall (bto): 31 
Kapasitet: 33 barn over 3 år.  Ped. personale: 7 
 Andre: 4 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Barnehagen er en del av Hunstad skole og holder til i en fløy av skolen. Leide arealer. 

Klasserom er omgjort til avdelinger.  
Bruttoareal: 182 m2  
  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

135 m2 

Rom og funksjoner: 3 aldersblandete avdelinger med hørende/døve. Fikk nytt kjøkken i 2010 pga innføring 
av smørelunsj. Fingarderoben er med i leke og oppholdsareal, men er 
gjennomgangsareal til og fra grovgarderoben. 1 spesialrom, samt tilgang på gymsal og 
svømmehall i Hunstad skole. 1 hev-senk stellebenk, 3 wc for barn. Grovgarderoben er 
relativt ny, men bygget for liten, hvor to og to barn deler plass. Barnehagen kan utvides 
ved leie av mer skoleareal.  
 
Personal: Barnehage deler personalrom og -garderobe med Hunstad skole. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  7288 m2 (Hunstad skole). 
Beskrivelse: Asfaltert plass til sykling mv samt lekeplass med diverse apparat 
Tilkomst og parkering: Ikke egen p-plass for barnehagen, sambruk med skolen. Avhengig av p-vakter for å 

hindre "fremmedparkering". Foresatte bruker kortidsparkering ved Kiwibutikken ved 
hente/bringe.  

Universell utforming Tilrettelagt. Bygg på ett plan, rampe. Tilpasset hørselshemmede  
Nærmiljø Solheimsvannet, Kronstad hovedgård 
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SLETTEN BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅRSTAD Tlf.: 55 577720 
Gnr/bnr.: 160 / 687  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/sletten 

Adresse: KRISTOFER JANSONS VEI 31 e-post:  sletten.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning barnetallsutvikling/God 
tilsøkning  

Barnetall (bto): 46 

Kapasitet: 48 barn over 3 år.  Ped. personale: 4 
Full kapasitetsutnyttelse Andre: 6 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Eldre, godt vedlikeholdt murbygg. 3 avdelings barnehage. Nyere sykkel- og vognskur. 

Rehabilitering i 2009.  
Bruttoareal: 516 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

192 m2 

Rom og funksjoner: Barnehagen har tre avdelinger: En småbarnsavdeling med 9 barn, 0-3 år og to store 
avdelinger med 18 barn på hver, 3-5 år. Helsevernetaten reduserte i 2009 arealet fra 
225 m2 idet 2 fingarderober ble trukket ut av arealet (ikke tilfredsstillende overgang 
skitten-ren sone). Totalt 2 hev-/senk stellebenker.  
 
Hovedkjøkken med steamer i tillegg til kjøkken på 2 avdelinger. Behov for liten 
kjøkkenkrok også på den tredje avdelingen Ett tørkeskap på deling.  
 
Personal: Grupperom, personalrom, ett kontor, garderobe med varmekabler i gulv, to 
toaletter. På HC toalett er det dusj og varmekabler i gulv.  Ikke adkomst til toalett 
utenfra 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  2842 m2. 
Beskrivelse: Lekeplass som er kupert, med bakker, en liten skog og gressplen. Den innbyr til 

varierte fysiske aktiviteter, som klatring & balansetrening - et spennende uteareal. 
Tilkomst og parkering: Kun p-plass langs fortau i offentlig vei. Fungerer ok siden mange foreldre leverer uten 

bil.  
Universell utforming  Tilrettelagt.  
Nærmiljø Store grønne områder og fotballbane like utenfor porten. Turmulighet til Tveitevannet 

og Langhaugen. Gangavstand til Bergenshallen og FYSAK. 
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SØRE SKOGVEI BARNEHAGE 
 

Bydel: ÅRSTAD Tlf.: 55 5777500 
Gnr/bnr.: 158 / 360  Hjemmeside:   
Adresse: FIRDAGATEN 35 e-post:  SoreSkogvei.Barnenehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning barnehageområdet  Barnetall (bto): 63 
Kapasitet: 68 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
 Andre: 9 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Byggeår 1978. Et bygg på to etasjer definert som u-etasje og 1-etasje. 4 

innganger til 4 grov/fingaredrober, 2 innganger i hver etasje. 
Bruttoareal: 582 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

274 m2 

Rom og funksjoner: Avdelingsbarnehage med 4 avdelinger med aldersinndelte grupper. Alle avdelingene 
har egen inngang, en liten grovgarderobe/vindfang og fingarderobe. 2 
kjøkken/industrikjøkken i hver etasje som ikke er medregnet i lekeareal 2 steamere til 
oppvask. Hver avdeling har eget kjøleskap. Alle 4 avdelingene benytter 2 
hovedkjøkken. 2 stellerom i underetasje derav 2 stelleplasser med en hev senk benk. 
 
Fingarderobe ikke inkludert som lekeareal da det er mye gjennomgangstrafikk og 
vanskelig å holde rent.  
 
Personal: 1. kontor, 1 personalrom uten kjøkkenfasiliteter.1 personalgarderobe, dusj og 
1 personaltoalett i hver etasje. Trappetilkomst til u-etasje. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3940 m2 
Beskrivelse: Grus, Asfalt og gress underlag. Høy mur til hovedvei. Bratt tilkomst og lekeplass med 

nivåforskjeller. Grusdekke og sand som fallunderlag der det er nødvendig. Lekeplassen 
har lekehytter, 2 klatrestativ med rutsjebane, treskute, edderkoppdisse og to disse stativ. 
Div vippedyr, bord, benker, Amfi i tre. Overbygget tak for oppbevaring av vogner ved 
inngangsdør i u etasje.  

Tilkomst og parkering: Smal tilkomstvei som skaper problemer for foreldre som kjører inn i gaten for å 
levere/hente barn. Varelevering er problematisk. Barnehagen har tre parkeringsplasser. 
Søre Skogvei blir benyttet til parkering/avsettningsplasser. Bratt tilkomst via ikke 
opparbeidet sti til barnehagebygget fra Søre Skogvei og opparbeidet sti fra Firdagaten.  

Universell utforming Tilrettelagt med rampe ved 1 inngangsdør til 1 etasje. 1 stelleplass med hev senk 
funksjon. 

Nærmiljø Fotballbane rett ved barnehagen. Barnehagen har benyttet gymsal på Ny Krohnborg 
skole, men da skolen er under rehabilitering utgår dette tilbudet midlertidig. Benytter 
Løvstakken, Bergenshallen, kulturtilbud i sentrum og Sentralbadet. 
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ØVREBØ BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅRSTAD Tlf.: 55 577860 
Gnr/bnr.: 160 / 904  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/ovrebo 

Adresse: VILHELM BJERKNES VEI 15 e-post:  Ovrebo.Barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økning i barnehageområdet i perioden Barnetall (bto): 50 
Kapasitet: 64 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Holder til i skolebygg og har i tillegg fungert som helsestasjon. Barnehagedrift i 

lokalene fra ca 1993.  
Bruttoareal: 460 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

258 m2 

Rom og funksjoner: Tradisjonell 4 avdelingsbarnehage, hvor avdeling har et stort rom, og 4 grupperom. 
Alle de 4 avdelingene har fått egen kjøkkenkrok med kjøleskap pga smørelunsj men all 
oppvask skjer på sentralt kjøkken. 3 berøringsfrie kraner montert.  
 
2 av grovgarderobene er for små ift behovet. Utfordring med plassering av tørkeskap 
pga branntilsyn.  
 
Personal: Pauserom. 1 styrerkontor, felles garderobe med mulighet for dusj. 
2 stellerom hvor begge har hev/senk benk. 2 wc til barn per avdeling. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  18667 m2. (Hele tomtearealet på Slettebakken) 1160 m2 netto lekeareal.  
Beskrivelse: Skoleplassen til Slettebakken samt eget inngjerdet uteområde/lekeplass 
Tilkomst og parkering: Øvrebø har ingen egne p-plasser. "Mistet" gateparkering pga bybanen.  Har avtale om å 

kunne benytte endel plasser v/Bergenshallen til hente/bringeplasser. Foreldre og barn 
må da krysse vei og bybane. Deler med Slettebakken skole og ISB.  

Universell utforming Ikke tilrettelagt for funksjonshemmede i 1. etg (som har inngang via skoleplassen.) I 
2.etg er det rullestolrampe. 

Nærmiljø Benytter skoleplassen og ballbingen til Slettebakken og div klatrestativ etter skoles 
åpningstid. FYSAK, Bergenshallen og turvei rundt Tveitevannet som nærmeste nabo. 
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Åsane byområde 
 

BEKKJARKROKEN BARNEHAGE 
 

Bydel: ÅSANE Tlf.:  55392940 
Gnr/bnr.: 206 / 98  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/bekkjarkrokane-barnehage 

Adresse: FLAKTVEITSVINGANE 7 e-post:  bekkjarkrokane.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak nedgang i barnehageområdet  Barnetall (bto): 34 
Kapasitet: 37 barn over 3 år. Ped. personale: 3 
 Andre: 6 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Leide arealer i sokkeletasje i blokk. Ikke varmekabler i gulvene. 
Bruttoareal: 212 m2   

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

151 m2 

Rom og funksjoner: Avdelingsbarnehage og base for familiebarnehage. Et felleskjøkken med 2 kjøleskap 
m/frys, oppvaskmaskin, komfyr som er inkludert i lek/oppholdsareal. Felles grov og 
fingarderobe. Grovgarderobe er liten men overgang til fingarderobe fungerer greit. 
Fingarderobe er inkludert i lek/oppholdsareal 
 
Et tørkeskap. Ikke plass til to sett yttertøy i grovgard.. Tre barnetoalett, stellebenk med 
trapp. Vaskerenne. Vaskemaskin og tørketrommel. Behov for generell rehabilitering av 
barnehagen.  
  
Personal: Pauserom, garderobe, ikke dusj, ikke HC toalett. Pauserommet er inkl i 
lek/oppholdsareal. Tidligere var pauserom på kontoret.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  33811 m2 (Hele borettslaget).  
Beskrivelse: Flat lekeplass, inngjerdet. Tradisjonelle lekeapparater. 
Tilkomst og parkering: På p-plassen til borettslaget.  
Universell utforming Ikke HC toalett. Ikke hev senk stellebenk. Dørstokker. 
Nærmiljø Bruker Flaktveitparken og skogen i nærområdet. Arealet ute er for knapt, men er 

godkjent pga nærområdet.  
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BLOKKHAUGEN BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅSANE Tlf.: 55 534970 
Gnr/bnr.: 188 / 477  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/blokkhaugen-barnehage 

Adresse: MYRDALSKOGEN 55 e-post:  blokkhaugen.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stabil barnetallsutvikling i 
barnehageområdet 

Barnetall (bto): 60 

Kapasitet: 74 barn over 3 år. Ped. personale: 6 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Trebygning. Hovedetasje med avdelinger, og 2. etasje med personalrom, lager og 

ventilasjonsanlegg. 2 skur i tillegg til hovedbygg. 
Bruttoareal: 631 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

298 m2 

Rom og funksjoner: Kjøkken er med i lek/oppholdsareal med steamer, komfyr, fryseskap, 2 kjøleskap. 
Fingarderoben er med i lek/oppholdsareal. Tørkeskap i grovgarderobe, som er meget 
trang. Trimrom for barn med ribbevegg og annet løst gymutstyr. Stellebenker på hver 
avdeling hvor 2 er hev-senk benker.   
 
Personal: Personalrom i 2. etasje. HC toalett, dusj. Grupperom er kombirom for 
spes.ped og pedagogisk konsulent en gang pr. uke.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  4400 m2. 
Beskrivelse: Asfalt og kupert. Tradisjonelle lekeapparater og sandbasseng. Naturtomt og leirplass på 

tomten.  
Tilkomst og parkering: P-plass felles med skolen. Går greit, kun utfordringer ved 

møtevirksomhet/arrangement. 
Universell utforming HC toalett. 2 hev/senk. Vanlige stellebenker på de øvrige avdelingen. Dørstokker, men 

ikke mellom rommene på avdelingene.  
Nærmiljø Skogsområder og fotballbaner 
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ERVIK BARNEHAGE 
 

Bydel: ÅSANE Tlf.: 55 577790 
Gnr/bnr.: 211 / 7  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/ervik-barnehage 

Adresse: ERVIKVEIEN 27 e-post:  ervik.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Stabil utvikling/ pr. i dag 13 søkere med 
1 prioritet. 

Barnetall (bto): 70 

Kapasitet: 77 barn over 3 år. Ped. personale: 7 
 Andre: 10 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Gammelt treetasjes trehus. Loftsetasjen brant i 1991, og er bygget ny. Lekeskur og 

vognskur i tillegg til huset.  Det er ikke innlagt strøm i leke- og vognskur. 
Bruttoareal: 771 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

309 m2 

Rom og funksjoner: Netto leke og oppholdsareal redusert fra 406m2 til 309m2 ved årsskiftet. 6 avdelinger: 3 
småbarns à 10 barn, 3 store à 12 barn. 6 kjøkken. Vaskemaskin, komfyr, frys, 
kjøleskap. Fem avdelinger har fått nye kjøkken, det som gjenstår er veldig slitt. 
Småbarnsavdeling har fått nytt gulvbelegg for ca. 5 år siden. 
 
Grov- og fingarderobe i ett og er ikke inkl i lek/oppholdsareal. Behov for innvendig og 
ytre rehabilitering og oppussing. 
 
Personal: Ikke arbeidsrom til pedagogene. Ikke dusj. Et personaltoalett, ikke HC 
toalett, ikke møterom, ikke lydisolerte kontor. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  2096 m2. 
Beskrivelse: Noe betongdekke med store "hull", ellers flatt med grus. Fallmatter under disser. 

Tradisjonelle lekeapparater som var nye i 08/09. Naturtomt på baksiden. Store 
dreneringsproblemer på vei inn i barnehagen. 

Tilkomst og parkering: Barnehagen har 8 parkeringsplasser til foresatte. Det er ikke parkeringsmuligheter for 
personalet. 

Universell utforming Ikke HC toalett, Trapper på alle avdelinger. To hev/senk stellebord.  
Nærmiljø Skogsområder, golfbanen som akeplass. Gode turmuligheter. Vollane. Bruker gymsal 

på Kalvatræet skole. 
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FLAKTVEIT BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅSANE Tlf.: 55 537360/mob 48138587 
Gnr/bnr.: 206 / 796  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/av
delinger/barnehager/flaktveit-barnehage 

Adresse: FLAKTVEITSVINGANE 15 e-post:  flaktveit.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak nedgang i barnehageområdet/11 søkere 
med 1 prioritet. 

Barnetall (bto): 88 

Kapasitet: 122 barn over 3 år. Ped. personale: 6 
 Andre: 2 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Flaktveit: Trebygning på et plan og uinnredet loft. 4 avdelinger. Ulvedalen som er leide 

lokaler består areal i sokkeletasjen i blokk.  
Bruttoareal: 657 m2 

Flaktveit, 395 
m2 Ulvedalen. 

 

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

491 m2 

Rom og funksjoner: 255 m2 innvendig lekeareal i Flaktveit og 236 m2 innvendig lekeareal i Ulvedalen. Stort 
areal i Ulvedalen skal kompensere for manglende uteareal.  
 
Et kjøkken med steamer, komfyr, kjøleskap, frys, kjølerom som ikke er medregnet i 
lek/oppholdsareal. Behov for generell rehabilitering både innvendig og utvendig.  
 
Personal: Et lite grupperom som bl.a. brukes av spesialpedagog. To kontor, personalrom, 
personalgarderobe, to toalett hvorav et er HC toalett, dusj på alle avdelinger (6). 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:   
Beskrivelse: Flaktveit: Grusdekke, treplattinger på fremsiden, tradisjonelle lekeapparater. Oppgradert 

2009, men noe gammelt står igjen. Ulvedalen: liten lekeplass på betongdekke med 
tradisjonelle lekeapparater. Inneareal kompenserer for lite uteareal. 

Tilkomst og parkering: Tilfredsstillende, deler p-plass med Flaktveit skole. 
Universell utforming HC-toalett, 2 hev/senk, ikke dørstokker (kun mellom brannceller). 
Nærmiljø Flaktveitparken, Hjortland, Flaktveithallen med omliggende park, Liavannet, 

skogsområder. 
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LANGERINDEN BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅSANE Tlf.: 55 534900 
Gnr/bnr.: 206 / 583  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/ba
rnehage/langerinden 

Adresse: BREIMYRA 90, 5134 Flaktveit e-post: langerinden.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak nedgang i barnehageområdet Barnetall (bto): 57 
Kapasitet: 64 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
 Andre: 9 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Tradisjonell 4-avdelings barnehage, alt på ett plan med en inngang per 

avdeling, samt egen personalinngang på byggets bakside. Personalsone på loft.  
Bruttoareal: 517 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

257 m2.  

Rom og funksjoner: Helseverngodkjenning fra 1997. Sentralt industrikjøkken, som brukes av alle 
avdelingene. Stelleplass på 2 av badene, ikke hev-senk benk. Totalt 6 WC for barna. 
 
Alle de 4 fingarderobene er medregnet i leke- og oppholdsareal, men det er ikke 
tilfredsstillende overgang skitten/ren sone, og grovgarderobene er små og en må gå 
gjennom fingarderobe for å komme på toalett utenfra. Mange dører 
/gjennomgangstrafikk i fingarderobene. Tørkeskap i hver fingarderobe, men ikke plass 
til å tørke ansattes ytterklær.  
 
Høy takhøyde (himling) på avdelingene gir mye støy. Kunne vært bygget inn 
og da gitt lagerplass. 
 
Personal: 1 grupperom, 1 pc-rom. Personalrom på loft er ikke godkjent pga manglende 
rømningsvei. Opprinnelig tegnet inn personalrom der styrer i dag har kontor. Felles 
garderobe med wc og 1 dusj. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  3108 m2.  
Beskrivelse: Relativt flat tomt, en haug til aking mm. Treplatting foran hele barnehagen, noe 

overbygget til vogner. Mangler eget vognskur. Asfaltert rundt hele bygget (til sykling 
mm). 4 porter. Kombinert lekeskur/rutsjebane - trenger rehabilitering pga råte eller det 
må fjernes pga sikkerhetsmessige årsaker. 2 dissestativ, 2 sandkasser. Har spilt inn at 
de ønsker klatrestativ. 

Tilkomst og parkering: Egen p-plass for 7 biler, samarbeider ellers med Breimyra borettslag. Tilfredsstillende 
parkeringsløsning.  

Universell utforming Tilrettelagt. Trinnfri atkomst. HC toalett. 
Nærmiljø Gangavstand til Breimyra skole og Flaktveithallen. Låner gymsal på skolen en dag per 

uke. Liten skog like utenfor gjerdet med egen port ut.  
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LIAKROKEN BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅSANE Tlf.: 55 537310 
Gnr/bnr.: 207 / 142  Hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenh
et/barnehage/liakroken 

Adresse: LIAKROKEN 24 A,5132 Nyborg e-post: liakroken.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak nedgang i barnehageområdet. Barnetall (bto): 112 
Kapasitet: 130 barn over 3 år. Ped. personale: 11 
 Andre: 16 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Bygg 1: Opprinnelige Liakroken barnehage med 3 avdelinger. Nabobygget, tidligere 

skolepaviljong for Liakroken skole, ombygget i 2006 og da organisert i 2 baser (heretter 
kalt bygg 2). Mangler pr. i dag helseverngodkjenning. 

Bruttoareal: 358 m2 (bygg 1) 
590 m2 (bygg 2)  

 

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

522 m2. 

Rom og funksjoner: Lekeareal fordelt på bygg 1: 211 m2 og bygg 2: 311 m2.  
 
Bygg 1: Ett felleskjøkken med oppvaskmaskin samt mindre kjøkken på to av 
avdelingene. En stelleplass. 
 
Bygg 2: To kjøkken på hver base. Fingarderoben (felles) for basene i bygg 2 på 38m2 er 
tatt med i leke- og oppholdsareal arealet men fungerer dårlig som lekeareal bl.a. pga støy. 
To stelleplasser. Det er hev/senk benk i begge bygg. 
 
Personal: 1 grupperom, 1 felles personalrom, en garderobe med dusj pr. bygg. Møterom 
kun i bygg 1. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  5902 m2 
Beskrivelse: Flatt, asfaltert uteområde med endel nye apparat i forbindelse med utvidelsen i 2006. 

Uteområdet har dårlig drenering med "basseng" når det regner mye som har ført til 
mange hull i asfalt i tillegg til løse gjerdestolper. Myrområde bak bygg 2 er nå stengt av 
med gjerde og det reduserer uteområdet noe. 6 av de gamle utelekeapparatene ble fjernet 
i 2006 pga A-feil. Det er behov for flere lekeapparater. 

Tilkomst og parkering: 25 p-plasser. Dårlig skilting av hva som er barnehagens p-plasser og hvilke som tilhører 
borettslaget.  

Universell utforming Tilrettelagt med alt på ett plan, ramper ved inngangene, 1 HC wc 
Nærmiljø Gode turmuligheter til Hjortlandsvannet og Liavannet.  
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MORVIKBOTN BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅSANE Tlf.: 55 534910 
Gnr/bnr.: 185 / 676  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/morvikbotn-barnehage 

Adresse: MORVIKBOTN 174 e-post:  morvikbotn.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Bra søkertall  Barnetall (bto): 62 
Kapasitet: 72 barn over 3 år.  Ped. personale: 4 
 Andre: 4 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse:  Trebygning på en etasje med krypeloft som brukes som lager.  
Bruttoareal: 507 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

290 m2 

Rom og funksjoner: 4 avdelingsbarnehage. Kjøkken er ikke medregnet i lek/oppholdsareal og inneholder 
kjøleskap, fryseskap, steamer, komfyr og kjølerom. I tillegg har to av avdelingene 
kjøleskap og kjøkkenbenk. En avdeling har kun kjøleskap og 2 avdelinger har ikke 
vask inne på avdelingen.  
 
Felles grovgarderobe til 2 og 2 avdelinger som innholder 2 toaletter og 2 tørkeskap 
hver. Dører mellom grov og fingarderobe. Litt trangt i grovgarderoben, men plass til to 
sett yttertøy. Spylemuligheter ved begge innganger. Et rom tilrettelagt for 
spesialpedagogisk hjelp. Stelleplass på hver avdeling, hvor to av avdelingene har 
hev/senk benk. 
 
Personal: Kottene på avdelingene er arbeidsplass for pedagogene.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  7250 m2  
Beskrivelse: Asfalter lekeplass med tradisjonelle lekeapparater. Noe kupert terreng. 
Tilkomst og parkering: God tilkomst. P-plass til ca 11 biler, men mulig å få laget plass til to til.  
Universell utforming HC toalett, dørstokkutjevner, to hev/senk, trappefri atkomst til bygget. 
Nærmiljø Fotballbane like utenfor gjerdet. Banen ligger på barnehagens tomt. Skog med gode 

turmuligheter. Gåavstand til sjøen.  
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ROLLAND BARNEHAGE  
 

Bydel: ÅSANE Tlf.: 55 537320/55198660 
Gnr/bnr.: Rolland: 208 / 324. Ulsetåsen: 189/ 159 Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/rolland-ulsetasen-barnehage 

Adresse: ÅSLIA 7 e-post:  rolland-
ulsetasen.barnehage@bergen.kommune.no 

  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak nedgang i barnehageområdet Barnetall (bto): Rolland: 75.  

Ulsetåsen: 29. 
Kapasitet: 128 barn over 3 år.  Ped. personale: Rolland: 10. 

Ulsetåsen: 2. 
 Andre: Rolland: 10. 

Ulsetåsen: 4.  
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Rolland: Trebygning. Malt 2009. Barnehagen har eget lekeskur og bosskur.  

Ulsetåsen: Trebygning. Har fått nytt tak og er nymalt i 2008. Nye gulvbelegg og nytt 
kjøkken. Bygget ut med nytt vaskerom. Mangler helseverngodkjenning pr. i dag.  

Bruttoareal: 1100 m2 
totalt 

 

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

512 m2 totalt. 

Rom og funksjoner: Rolland:  
Arealutnyttelse under 90 %. Kjøkken i midten. Bygd om da barnehagen ble bygget 
på/om. Kjøkken er medregnet i  leke- og oppholdsareal. Tørrlager og kjølerom. To 
fryseskap, 1 oppvaskmaskin. Alle avdelinger har vask og skap, hvorav 3 avdelinger har 
kjøleskap. Tilfredsstillende overgang mellom grov og fingarderobe. Nok plass til to sett 
yttertøy.  
 
Personal: Har fellesrom som skal gjøres om til dramarom. Et grupperom brukes også til 
pedagogisk konsulent. Pauserom, HC toalett, dusj, arbeidsrom, styrerkontor, en 
personalgarderobe. 
  
Ulsetåsen:  
Fingarderoben er med i lek/oppholdsareal. Tilfredsstillende overgang mellom 
grov/fingarderobe dog uten dør. Plass til to sett yttertøy. Felles kjøkken er inkl i 
lek/oppholdsareal. Berøringsfri kran, oppvaskmaskin, frys og kjøleskap, komfyr. 1 
hev/senk stellebenk 
  
Personal: Personalgarderobe, toalett og pauserom som også brukes til grupperom og 
arbeidsrom. HC toalett og dusj. 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  Rolland: 4182 m2 tomteareal. Ulsetåsen: 1032 m2 tomteareal.  
Beskrivelse: Rolland: Flott uteareal, men noe uoversiktlig. Naturområde, lekeplass, asfalt til sykling. 

Treplattinger. 
Ulsetåsen: Tjenlig uteareal med tradisjonelle lekeapparater, bakker og flater. Passasje 
rundt huset dårlig noen steder.  

Tilkomst og parkering: Rolland: P-plass med 15 plasser. Grei tilkomst med buss. 
Ulsetåsen: Felles parkeringsplass med skole. Et lite stykke å gå til bussterminal, som 
forøvrig går veldig sjelden.  

Universell utforming Rolland: HC toalett, 1 hev senk stellebenk, ikke dørstokker mellom avd. kun mellom 
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branncellene.  
Ulsetåsen: HC toalett, 1 hev/senk. Noen dørstokker, men det er stort sett til 
personalrom. 

Nærmiljø Rolland: Flotte parkområder, skog, andedam, fotballbane rett utenfor gjerdet.  
Ulsetåsen: Gode muligheter for skogsturer. Fotballbane i nærheten. Skolen har eget 
område i skogen som de bruker. 
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SALHUS BARNEHAGE 
 

Bydel: ÅSANE Tlf.: 55 190256/mob styrer 41285164 
Gnr/bnr.: 177 / 266  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/salhus-barnehage 

Adresse: VIKAVEGEN 10 e-post:  salhus.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Økende i barnehageområdet/ Har 
venteliste.  

Barnetall (bto): 17 

Kapasitet: 19 barn over 3 år.  Ped. personale: 1 
 Andre: 2 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Trebygning på et plan. Utebod inkludert. i bygget 
Bruttoareal: 179 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

79 m2 

Rom og funksjoner: Lite kjøkken med komfyr, oppvaskmaskin, kjøleskap som er inkludert i 
lek/oppholdsareal. Der er ikke grovgarderobe, kun et lite vindfang. Fingarderoben er 
ikke inkludert i lek/oppholdsareal. En inngang, rist og spylemuligheter utenfor. Behov 
for generell rehabilitering.  
 
Personal:  
Pauserom på kontor. Derfor har personalet 7,5 t arbeidsdag. Personaltoalett på 
stellerom. Ikke HC toalett.  

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  1217 m2. 
Beskrivelse: Utelekeplassen består av grusveier, knauser, gress, sandbasseng og lekeapparater. 

Barnehagen har ikke egen p-plass, men det er uproblematisk ift parkering. 
Tilkomst og parkering: Parkering ved kirken like nedenfor barnehagen, og langs veien som er lite trafikkert.  
Universell utforming Ikke dørstokker. Rampe ved nødutgangen. Trinn ved inngangsdør. Ikke HC toalett.  
Nærmiljø Sjø, fjell, skog og idrettsbaner. Bruker skolens gymsal en gang pr uke.  
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TROLLSKOGEN BARNEHAGE 
 

Bydel: ÅSANE Tlf.: 55 251170/mobil 95440018 
Gnr/bnr.: 199 / 174  Hjemmeside:  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelin
ger/barnehager/trollskogen-barnehage 

Adresse: OLAV BJORDALS VEG 19 e-post:  trollskogen.barnehage@bergen.kommune.no 
  
Nøkkeltall:  
Type: BARNEHAGER KOMMUNALE Barnehageåret :  2010/2011 
Barnetallsutvikling: Svak økning i barnehageområdet i 
perioden.  

Barnetall (bto): 54 

Kapasitet: 67 barn over 3 år.  Ped. personale: 5 
 Andre: 8 
 
Anleggets bygningsmasse  
Beskrivelse: Leid trebygning på et plan, krypeloft som brukes litt som lager. 4 avdelinger. Et 

uteskur som benyttes til leker og verktøy. Holder på å skifte vinduer og kledning, 
venter på utskifting av takrenner.  

Bruttoareal: 440 m2  

  
Rom og funksjoner:  
Netto leke- og 
oppholdsareal: 

270 m2 

Rom og funksjoner: Nytt kjøkken i 2003, men steamer snart utslitt. Kjøleskap, komfyr, mikro, steamer, frys 
(står på lageret). I tillegg har hver avdeling kjøleskap i tillegg til et på lageret til melk. 
En avdeling har kjøkkenkrok. Kun to avdelinger har innlagt vann på avdelingsrommet. 
Stelleplass på avdeling, men ingen hev/senk benk.  
 
Fingarderobe er med i lek oppholdsareal. Tilfredsstillende overgang. Spylemuligheter 
utenfor på to sider og plass til to sett yttertøy. Ikke plass til flere garderobeplasser. 
Tørkeskap i hver garderobe. Ingen grupperom 
 
Personal: Pauserom m arbeidsplass, pers toalett (ikke HC), dusj 

 
Nærområde: 

 
 

Tomteareal:  6500 m2 
Beskrivelse: .  
Tilkomst og parkering: Tilfredsstillende. 20 p-plasser 
Universell utforming Ikke hev/senk. Ikke HC toalett, ikke dørstokker, kun ved en branndør.  Klemsikring 

dører. Rampe ved hovedinngang. 
Nærmiljø Fjell, fotballbane, svømmebasseng i tidligere Vestlandsheimen som benyttes 1 g pr. 

uke. Uproblematisk å være nabo til fengsel. 
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Vedlegg 2 

Prognoser 

Barnetallsprognosen 

Barnetallsprognosen er hentet fra Bergen kommune sin offisielle befolkningsprognose. Denne 
ble utarbeidet vinteren 2010 med utgangspunkt i folkeregisterets registrerte folkemengde i 
grunnkretser pr. 1. januar 2010. Befolkningsprognosen ble til gjennom et samarbeid mellom 
byrådsavdelingene Byutvikling, næring og klima v/Etat for plan og geodata og Finans, 
konkurranse og eierskap. Beregningene ble gjort i prognoseverktøyet Kompas. 

Befolkningsprognosen er utarbeidet med barneskolene sine opptaksområder som minste 
geografiske enhet. Barnehageområdene består av et aggregat av disse områdene. 
Byområdevise tabeller med førskolebarnprognoser for de enkelte barnehageområdene er 
gjengitt til slutt i dette vedlegget. Et eget hefte som oppsummerer prognosene og 
forutsetningene for de enkelte barnehageområdene vil også bli utarbeidet og gjort tilgjengelig 
på kommunens internettsider.   

Prognoseperioden strekker seg til og med år 2023.  

Forutsetninger 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for prognosen: 

Barnehageområder 
Barnehageområdene er satt sammen av de gjeldende opptaksområdene til alle barneskolene i 
området våren 2010. 

Fruktbarhet og dødelighet 
Fødselsfrekvensen er basert på seneste erfaringstall, som tilsier om lag 2 barn per kvinne i 
alderen 16-44 år. Dette har økt noe de senere årene. Fruktbarhet/fødselstall blir i 
prognoseberegningene justert for områdevise forskjeller basert på tilsvarende tall fra 2008. 

Dødeligheten påvirker barnetallsprognosene i liten grad, men beregningene er basert på 
Statistisk sentralbyrås (SSB) forutsetning om redusert dødelighet (økt levealder). 
Dødelighetstabell hentet fra 2009-framskrivingen til SSB (Midtalternativ for Hordaland) er 
lagt til grunn. 

Flytting 
I befolkningsprognosen er det forutsatt en årlig netto innflytting til Bergen på 2000 personer i 
2010, 1500 i 2011 og deretter 1000 pr. år i resten av perioden. Aldersfordeling og geografisk 
fordeling av inn- og utflytting, samt all flytting innenfor kommunens grenser (internflytting), 
er i prognoseverktøyet beregnet med utgangspunkt i faktiske flyttetall i perioden 2004-2008 
(hensyntatt boligbygging). For kommunen sett under ett gir dette en forventet liten netto årlig 
utflytting av småbarnsfamilier. Flyttetallene viser store forskjeller bydelene imellom.  

Boligbygging 
Forventet boligbygging er lagt inn i prognoseverktøyet med utgangspunkt i et skjønnsbasert 
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boligbyggeprogram med årlige boligbyggingstall for hver boligtype fordelt på skoleområder, 
og summert opp til barnehageområder. Nærmere om hvordan tallene er framkommet og 
hvilke tall som er lagt til grunn, er oppsummert i eget avsnitt nedenfor.  

Estimeringperiode for folkemengde etter husholdningstype, boligfrekvenser, boligtype og 
boligskifte er 2004-2008. 

Usikkerhet 
Prognosene for barnetallsutviklingen i det enkelte barnehageområde er mer usikre enn 
prognosen for hele kommunen sett under ett. Samtidig er prognosene for områder med få 
barn, relativt sett, mer usikre enn prognosene for de større områdene. 

Det er mye flytteaktivitet blant småbarnsfamilier. Samtidig vil endringer i fruktbarhet kunne 
påvirke tallene i betydelig grad. Prognosene vil dermed være mer usikre jo lengre fram i tid en 
går. 

Usikkerheten i prognosene har sammenheng med at forutsetningene som er lagt til grunn om 
flyttebevegelser og boligbygging kan vise seg ikke å slå til. Det er f.eks. knyttet stor 
usikkerhet til framtidig boligbygging. 

Boligbygging 
Gode anslag vedrørende framtidig boligbygging er en forutsetning for å kunne utarbeide gode 
prognoser. For mange av barnehageområdene vil nybyggingen ha liten innvirkning på 
barnetallsutviklingen, men i områder som har store nye boligfelt i sitt nærområde, vil 
imidlertid endrede framdriftsplaner kunne påvirke barnetallsutviklingen i vesentlig grad.  

Nedenfor er det redegjort for antall nye boliger som det er tatt høyde for i 
prognoseberegningene, og hvilke vurderinger som ligger til grunn. 

Boligpotensialet er vurdert med utgangspunkt i 4 datakilder: 

 Byggesaker, godkjente saker hvor boligene ikke er tatt i bruk og boligbygg under 
behandling 

 Ubebygde boligarealer i vedtatte reguleringsplaner 
 Boligpotensial i reguleringsplaner under behandling 
 Andre arealer avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. 

 

Byggesaker 
Byggesaker er hentet fra etatens sakssystem, som inneholder informasjon om antall 
boligenheter i hver sak. Pga. finanskrisen ble en del boligprosjekter ikke igangsatt som 
forutsatt, og boligproduksjonen i 2009 var vesentlig mindre enn tidligere år (I følge SSB var 
antall ferdigstillte boliger bare vel 700; dvs. om lag halvparten av tidligere år) 

Med bakgrunn i en oversikt over godkjente byggesaker for boliger som ikke er tatt i bruk er 
det antatt at disse utgjør en boligreserve på ca. 2400 boliger. En antar at boligproduksjonen tar 
seg opp igjen til omtrent samme nivå som før. Denne boligreserven er forventet å bli tatt i 
bruk i løpet av de nærmeste 2 årene.  



 
 

SIDE 200 |  PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING 2012-2024  

Reguleringsplaner 
Boligarealer i gjeldende reguleringsplaner er nylig kartlagt 
av plan- og geodataetaten. Her er områdenes arealreserve 
er oppgitt. Boligpotensialet er anslått med utgangspunkt i 
denne arealreserven.  

Forventet antall boliger i reguleringsplaner under 
behandling er oppgitt av saksbehandlerne ved Etat for 
byggesak og private planer. Ved forrige gjennomgang av 
boligpotensialet ble opplysninger innhentet i dialog med 
utbyggerne, i denne omgang har slik kontakt vært 
begrenset til Bergen Tomteselskap. Tidligere opplysninger 
om forventet boligbygging er supplert med boligtall for 
nye plansaker. Private planer utgjør et relativt stort antall. 
Det er antatt at boligpotensialet i denne gruppen av saker 
vil bli tatt i bruk over en periode på 6 år, 2012-2017. 
Boligpotensialet i disse områdene er inntil ca. 8000 
boliger.  

Kommuneplanens arealdel 
Arealer som er avsatt til boligformål i kommuneplanen og 
hvor det foreløpig ikke er igangsatt regulering forutsettes 
tatt i bruk i perioden 2018-2024. I denne arealgruppen er 
det forutsatt at ca. 8000 boliger blir tatt i bruk fram til og 
med år 2024. Boligtallene er ikke knyttet til felt, men 
oppgitt som et potensial pr. skole- og barnehageområde.  

Langsiktige forventninger 
Omfanget av mindre boligprosjekter i fortettingsområder er 
vanskelig å forutsi på lang sikt. Det er i hovedsak lagt til 
grunn at framtidig boligbygging vil skje innefor kjente 
arealreserver.  Det er mulig at kommuneplanens strategi 

om fortetting og at markedsutviklingen for nye boliger vil stimulere til flere 
fortettingsprosjekter. For eksempel kan det tenkes at områder som Fyllingsdalen, som i dag 
ikke ser ut til å ha fortettingspotensial, kan bli vurdert på en annen måte om noen år. En kan 
heller ikke se bort fra at en del av boligetterspørselen vil bli rettet mot områder i 
omegnskommunene. Dette er usikkerheter som ikke er tatt med i det tallmaterialet for 
forventet boligbygging som er benyttet som grunnlag for befolkningsprognosen.  

Boligbestand 
Det totale antall boliger er oppgitt av SSB og oppdatert i prognoseverktøyet Kompas til og 
med 2008. Da var det 125.778 boliger i Bergen. Statistikken viser at boligbestanden økte mer 
enn den årlige boligbyggingen, og dette kan forklares med at en del boliger er blitt 
etterregistrert i det nyetablerte boligregisteret.  

Samlet boligproduksjon 
Antatte boligreserver er fordelt noenlunde jevnt utover i prognoseperioden. For hele perioden 
på 15 år er det forutsatt en boligproduksjon på ca. 17.000 boliger.  Boligbyggingen er fordelt 
med omtrentlig like store tall per år for hele 15-årsperioden.  

 

 Boligbygging og 
 barnetalls-
 utvikling 
 I et boområde med 20 boliger vil 

det i gjennomsnitt være et barn 
på hvert årstrinn. I boligområder 
som er spesielt tilpasset 
barnefamilier, vil barnetallet 
kunne være opptil dobbelt så 
høyt, spesielt i årene like etter 
utbygging.  

 I områder hvor det er mange og 
varierte boliger fra før, vil en 
ofte oppleve at relativt mange av 
de som flytter inn i de nye 
boligene, kommer fra 
nærområdet. De fleste områder 
vil derfor tåle en viss fornying 
uten at barnetallet øker i 
nevneverdig grad. 

 En rask utbygging av et nytt 
boligområde vil gi et stort press 
på barnehagekapasiteten de 
første årene. Utbygging over tid 
vil fordele presset over flere år. 
Hvis en ser isolert på 
barnehagekapasiteten, vil det 
derfor være mest gunstig at nye 
boligområder utbygges gradvis 
over et lengre tidsrom. 
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Boligpotensial i bydelene  
En oppsummering av boligbestand og forventet boligproduksjon pr. bydel er vist i tabellen 
nedenfor. Geografisk fordeling av forventet boligbygging er også vist i figur lenger nede. 

Tabell | Boligbestand og forventet boligproduksjon pr. bydel  

Bydel Boligbestand 2008 Boligprogram  
2010-24 

Endring % 

Arna 5 299 828 16

Bergenhus 27 480 2 242 8

Fana 14 926 3 573 24

Fyllingsdalen 12 516 497 4

Laksevåg 17 638 1 326 8

Ytrebygda 9 540 2 640 28

Årstad 22 197 3 159 14

Åsane 16 182 2 988 18

Sum 12 5778 17 253 14

 
Forventet boligbygging i byområder  
Siden barnehageområdene er bygget opp som en sum av barneskoleområder følger de ikke 
bydelsgrensene. Sammenhengen mellom bydeler og byområder kan kort oppsummeres slik: 

 Arna byområde følger stort sett bydelsgrensen. 
 Bergenhus byområde omfatter områdene til alle barneskolene i Bergenhus bydel. 
 Fana byområde omfatter områdene til alle barneskolene i Fana bydel, inkludert den 

delen av Nattland skole sitt område som ligger i Årstad bydel og den delen av Skjold 
skole sitt område som ligger i Ytrebygda bydel. De deler av Fana bydel som tilhører 
Minde skole hører i denne sammenheng til Årstad byområde. 

 Fyllingsdalen byområde omfatter områdene til alle barneskolene i Fyllingsdalen 
bydel, samt hele området til Bjørndalsskogen skole i Laksevåg bydel. De delene av 
Damsgård og Søreide skoler sine områder som ligger i Fyllingsdalen bydel tilhører 
hhv. Laksevåg og Ytrebygda byområde i denne sammenheng.  

 Laksevåg byområde omfatter områdene til alle barneskolene i Laksevåg bydel, med 
unntak av Bjørndalsskogen sitt område som i denne sammenheng tilhører 
Fyllingsdalen byområde. Den delen av Damsgård skole sitt område som ligger i 
Fyllingsdalen bydel, hører også til Laksevåg byområde. 

 Ytrebygda byområde omfatter områdene til alle barneskolene i Ytrebygda bydel. Den 
delen av Søreide skole sitt område som ligger i Fyllingsdalen bydel, er i denne 
sammenheng også med i Ytrebygda byområde. Den delen av Skjold skole sitt 
område som ligger i Ytrebygda bydel hører i denne sammenheng til Fana byområde. 

 Årstad byområde omfatter områdene til alle barneskolene i Årstad bydel, inkludert 
den delen av Minde skole sitt område som ligger i Fana bydel. De deler av Årstad 
bydel som tilhører Nattland skole sitt område hører til Fana byområde. 

 Åsane byområde følger stort sett bydelsgrensen. 
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Tabellen nedenfor viser en oppsummering av forventet boligproduksjon i hvert byområde: 

 
Tabell | Forventet årlig boligproduksjon pr. byområde  
Byområde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2010-

2024 

Arna 47 47 64 64 64 64 64 64 69 69 69 69 69 69 69 961 

Bergenhus 89 89 95 95 95 95 95 95 121 121 121 121 121 121 121 1595 

Fana 357 357 238 238 238 238 238 238 172 172 172 172 172 172 172 3346 

Fyllingsdalen 89 89 54 54 54 54 54 54 48 48 48 48 48 48 48 838 

Laksevåg 135 135 109 109 109 109 109 109 68 68 68 68 68 68 68 1400 

Ytrebygda 224 224 131 131 131 131 131 131 199 199 199 199 199 199 199 2627 

Årstad 139 139 153 153 153 153 153 153 222 222 222 222 222 222 222 2750 

Åsane 126 126 255 255 270 305 305 305 227 227 227 227 227 227 227 3536 

Sum 1 206 1 206 1 099 1 099 1 114 1 149 1 149 1 149 1 126 1 126 1 126 1 126 1 126 1 126 1 126 17 053 

 
TABELL | Barnehageområder med forventet boligproduksjon på over 1000 boliger i perioden 

Barnehageområde Antall boliger Merknad 

4. Fridalen/Kronstad/Landås/ 
Slettebakken 

1 886 Mest bygging i områdene til Kronstad og 
Slettebakken. Mest boliger i slutten av 
perioden. 

10. Midtun/Kringlebotn/ 
Sædal/Nattland/Paradis 

1 446 Halvparten av boligene er planlagt i 
Paradis skole sitt område. Mest boliger i 
starten av perioden. 

24. Flaktveit/Kyrkjekrinsen/ 
Li/Rolland  

1 402 Bl.a. boliger i Ulset vest og Åsane sentrale 
deler. Relativt jevnt fordelt utover i hele 
perioden. 

18. Aurdalslia, Skranevatnet, Søreide, 
Skeie, Søråshøgda 

1 370 Nær halvparten av boligene forventes i 
området til Skeie skole. Relativt jevnt 
fordelt utover i hele perioden. 

5. Christi Krybbe/Hellen/ 
Krohnengen/Haukeland 

1 361 Mest boliger i Hellen sitt område. Relativt 
jevnt fordelt utover i hele perioden. 

19. Hjellestad/Liland 1 257 Nesten alle boligene kommer i Liland sitt 
område. Mest i siste del av perioden  

22. Haukedalen/Tertnes/ 
Ulsetskogen 

1 047 Flest boliger er ventet i Tertnes sitt 
område. Relativt jevnt fordelt, men mest 
mot slutten av perioden.   

*) Detaljerte tall for barnehageområdene er vist i heftet som oppsummerer elevtallsprognoser og forutsetninger.  
 
Boligtyper 
Forventet boligbygging er fordelt på 4 boligtyper med blokk som den dominerende 
boligtypen. I ytre bydeler er det lagt til grunn at 20-30% av boligene er rekkehus og 
tomannsboliger. Eneboliger er forutsatt bare i deler av Arna, Fana og Åsane.  

Endringer i forhold til forrige prognose 

 En sammenlikning med tilsvarende boligoversikt for forrige 
befolkningsframskrivning viser disse hovedtrekkene:  

 Boligområder i randsonen av byen som er avsatt i kommuneplanen er redusert og 
/eller forskjøvet så mye i tid at de ikke blir klar for innflytting i tidsperioden fram til 
2024.  

 Innsigelse fra Forsvaret resulterer i at et større område i vestre bydel ved Håkonsvern 
sannsynligvis faller bort. 
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 Det er registret flere planlagte boligprosjekter i sentrale bystrøk enn tidligere, og for 
øvrig er det flest fortettingsprosjekter i søndre bydeler. 

 

FIGUR | Geografisk fordeling av forventet boligbygging 
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Prognosetabeller 
 
Tabell | Barnetallsprognose førskolebarn 2011- 2024 byområde/barnehageområde, tall pr. 1.1. 

 

Barn 1 - 5 år i Arna: Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

1 Garnes/Tunes, Trengereid 206 199 200 206 202 199 201 200 189 192 196 199 201 204 206 209 212
2 Haugland, Ytre-Arna 189 187 189 200 195 200 204 204 202 205 207 209 210 211 212 213 214
3 Lone, Ådnamarka 369 394 422 425 439 460 469 467 485 492 500 507 516 526 532 540 547

Arna byområde 764 780 811 831 836 859 874 871 876 889 903 915 927 941 950 962 973

Barn 1 - 2 år i Arna: Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

1 Garnes/Tunes, Trengereid 75 73 74 84 81 67 70 71 73 74 74 75 75 77 77 78 78
2 Haugland, Ytre-Arna 73 70 76 84 83 80 81 82 83 84 85 85 86 86 86 87 87
3 Lone, Ådnamarka 152 153 185 178 170 183 187 190 193 196 199 202 207 210 212 215 217

Arna byområde 300 296 335 346 334 330 338 343 349 354 358 362 368 373 375 380 382

Barn 3 - 5 år i Arna: Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

1 Garnes/Tunes, Trengereid 131 126 126 122 121 132 131 129 116 118 122 124 126 127 129 131 134
2 Haugland, Ytre-Arna 116 117 113 116 112 120 123 122 119 121 122 124 124 125 126 126 127
3 Lone, Ådnamarka 217 241 237 247 269 277 282 277 292 296 301 305 309 316 320 325 330

Arna byområde 464 484 476 485 502 529 536 528 527 535 545 553 559 568 575 582 591

Barn 1 - 5 år i Bergenhus Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

5 Chr.Krybbe,Hellen,Krohnengen, Haukeland 1036 1091 1159 1177 1189 1225 1246 1255 1266 1274 1281 1290 1299 1307 1316 1323 1328
6 Møhlenpris,Nordnes 398 427 451 491 502 521 538 542 549 551 550 551 553 553 554 554 555

Bergenhus byområde 1434 1518 1610 1668 1691 1746 1784 1797 1815 1825 1831 1841 1852 1860 1870 1877 1883

Barn 1 - 2 år Bergenhus Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

5 Chr.Krybbe,Hellen,Krohnengen, Haukeland 487 508 526 552 563 568 569 573 578 582 585 589 593 596 599 601 603
6 Møhlenpris,Nordnes 203 218 225 244 251 257 260 260 261 262 261 262 262 262 263 263 262

Bergenhus byområde 690 726 751 796 814 825 829 833 839 844 846 851 855 858 862 864 865

Barn 3 - 5 år Bergenhus Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

5 Chr.Krybbe,Hellen,Krohnengen, Haukeland 549 583 633 625 626 657 677 682 688 692 696 701 706 711 717 722 725
6 Møhlenpris,Nordnes 195 209 226 247 251 264 278 282 288 289 289 289 291 291 291 291 293

Bergenhus byområde 744 792 859 872 877 921 955 964 976 981 985 990 997 1002 1008 1013 1018

Barn 1 - 5 år i Fana: Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

7 Apeltun,Skjold,Smørås 677 662 660 648 659 645 668 654 662 657 657 660 666 673 677 684 692
8 Kaland/Samdal 214 196 215 211 221 226 240 247 260 262 267 276 284 294 305 315 325
9 Kirkevoll,Krokeide,Nordvik 381 334 325 312 311 288 297 297 278 283 287 291 293 295 299 300 301

10 Midtun,Kringlebotn,Sædal/Helldal,Nattland,Paradis 1254 1255 1306 1327 1362 1356 1369 1355 1377 1397 1406 1414 1414 1419 1427 1432 1435
11 Riple,Ulsmåg 365 379 395 383 389 402 415 422 451 467 482 486 488 489 489 487 486

Fana byområde 2891 2826 2901 2881 2942 2917 2989 2975 3028 3066 3099 3127 3145 3170 3197 3218 3239

Barn 1 - 2 år i Fana: Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

7 Apeltun,Skjold,Smørås 251 249 246 262 256 262 263 259 261 258 259 260 262 266 268 271 273
8 Kaland/Samdal 83 79 85 86 93 106 105 105 106 109 112 116 119 123 129 133 137
9 Kirkevoll,Krokeide,Nordvik 140 119 102 122 122 106 106 107 107 109 109 110 110 112 113 114 115

10 Midtun,Kringlebotn,Sædal/Helldal,Nattland,Paradis 479 474 526 525 509 525 535 540 541 547 551 554 552 555 558 561 561
11 Riple,Ulsmåg 149 159 163 151 144 163 170 177 184 191 197 198 199 199 197 195 195

Fana byområde 1102 1080 1122 1146 1124 1162 1179 1188 1199 1214 1228 1238 1242 1255 1265 1274 1281

Barn 3 - 5 år i Fana: Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

7 Apeltun,Skjold,Smørås 426 413 414 386 403 383 405 395 401 399 398 400 404 407 409 413 419
8 Kaland/Samdal 131 117 130 125 128 120 135 142 154 153 155 160 165 171 176 182 188
9 Kirkevoll,Krokeide,Nordvik 241 215 223 190 189 182 191 190 171 174 178 181 183 183 186 186 186

10 Midtun,Kringlebotn,Sædal/Helldal,Nattland,Paradis 775 781 780 802 853 831 834 815 836 850 855 860 862 864 869 871 874
11 Riple,Ulsmåg 216 220 232 232 245 239 245 245 267 276 285 288 289 290 292 292 291

Fana byområde 1789 1746 1779 1735 1818 1755 1810 1787 1829 1852 1871 1889 1903 1915 1932 1944 1958
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Fortsettelse; Barnetallsprognose førskolebarn 2011-2024 byområde/barnehageområde, tall pr. 1.1. 

 

Barn 1 - 5 år Fyllingsdalen Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

12 Bønes,Fjellsdalen 541 556 547 560 549 538 521 526 512 518 522 524 525 525 523 522 520
13 Lyshovden,Løvås,Seljedalen,Sælen 694 723 760 791 815 817 831 825 823 818 816 813 816 815 815 814 811
14 Bjørndalskogen,Varden 406 415 442 457 447 446 439 444 432 441 449 456 463 473 479 486 494

Fyllingsdalen byområde 1641 1694 1749 1808 1811 1801 1791 1795 1767 1777 1787 1793 1804 1813 1817 1822 1825

Barn 1 - 2 år Fyllingsdalen Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

12 Bønes,Fjellsdalen 208 217 214 211 209 193 197 200 202 203 203 203 203 202 201 200 199
13 Lyshovden,Løvås,Seljedalen,Sælen 317 312 330 351 350 348 343 342 343 341 340 339 340 339 339 340 338
14 Bjørndalskogen,Varden 172 167 170 181 179 160 163 167 172 174 176 178 180 184 186 189 193

Fyllingsdalen byområde 697 696 714 743 738 701 703 709 717 718 719 720 723 725 726 729 730

Barn 3 - 5 år Fyllingsdalen Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

12 Bønes,Fjellsdalen 333 339 333 349 340 345 324 326 310 315 319 321 322 323 322 322 321
13 Lyshovden,Løvås,Seljedalen,Sælen 377 411 430 440 465 469 488 483 480 477 476 474 476 476 476 474 473
14 Bjørndalskogen,Varden 234 248 272 276 268 286 276 277 260 267 273 278 283 289 293 297 301

Fyllingsdalen byområde 944 998 1035 1065 1073 1100 1088 1086 1050 1059 1068 1073 1081 1088 1091 1093 1095

Barn 1 - 5 år Laksevåg Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

15 Damsgård,Holen,Nygårdslien 694 708 717 790 822 837 865 885 874 889 901 910 916 922 926 930 933
16 Kjøkkelvik,Olsvik 573 586 593 567 584 598 594 592 612 606 607 608 610 612 615 619 623
17 Alvøen,Loddefjord,Mathopen,Vadmyra 978 965 981 984 978 975 982 981 981 992 999 1008 1013 1022 1032 1037 1044

Laksevåg byområde 2245 2259 2291 2341 2384 2410 2441 2458 2467 2487 2507 2526 2539 2556 2573 2586 2600

Barn 1 -2 år Laksevåg Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

15 Damsgård,Holen,Nygårdslien 312 303 316 375 389 363 372 379 387 392 396 396 398 401 403 405 405
16 Kjøkkelvik,Olsvik 220 239 255 228 230 254 251 249 247 246 247 249 251 251 252 253 255
17 Alvøen,Loddefjord,Mathopen,Vadmyra 396 378 388 395 388 391 392 396 396 403 406 409 412 415 419 421 422

Laksevåg byområde 928 920 959 998 1007 1008 1015 1024 1030 1041 1049 1054 1061 1067 1074 1079 1082

Barn 3 - 5 år Laksevåg Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

15 Damsgård,Holen,Nygårdslien 382 405 401 415 433 474 493 506 487 497 505 514 518 521 523 525 528
16 Kjøkkelvik,Olsvik 353 347 338 339 354 344 343 343 365 360 360 359 359 361 363 366 368
17 Alvøen,Loddefjord,Mathopen,Vadmyra 582 587 593 589 590 584 590 585 585 589 593 599 601 607 613 616 622

Laksevåg byområde 1317 1339 1332 1343 1377 1402 1426 1434 1437 1446 1458 1472 1478 1489 1499 1507 1518

Barn 1 - 5 år Ytrebygda Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

18 Aurdalslia,Skranevatnet,Søreide,Skeie,Søråshøgda 1530 1545 1565 1550 1542 1516 1510 1482 1482 1501 1518 1537 1551 1568 1584 1600 1621
19 Hjellestad,Liland 400 401 412 406 416 415 423 426 433 440 446 463 476 489 503 519 535

Ytrebygda byområde 1930 1946 1977 1956 1958 1931 1933 1908 1915 1941 1964 2000 2027 2057 2087 2119 2156

Barn 1 - 2 år Ytrebygda Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

18 Aurdalslia,Skranevatnet,Søreide,Skeie,Søråshøgda 581 576 602 603 565 554 565 573 579 584 589 596 602 610 615 622 631
19 Hjellestad,Liland 146 146 153 158 158 159 161 165 169 172 174 180 186 191 198 203 209

Ytrebygda byområde 727 722 755 761 723 713 726 738 748 756 763 776 788 801 813 825 840

Barn 3 - 5 år Ytrebygda Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

18 Aurdalslia,Skranevatnet,Søreide,Skeie,Søråshøgda 949 969 963 947 977 962 945 909 903 917 929 941 949 958 969 978 990
19 Hjellestad,Liland 254 255 259 248 258 256 262 261 264 268 272 283 290 298 305 316 326

Ytrebygda byområde 1203 1224 1222 1195 1235 1218 1207 1170 1167 1185 1201 1224 1239 1256 1274 1294 1316
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Fortsettelse; Barnetallsprognose førskolebarn 2011-2024 byområde/barnehageområde, tall pr. 1.1. 

  

Barn 1 - 5 år Årstad Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

4 Fridalen,Kronstad,Landås,Slettebakken 1356 1457 1544 1613 1643 1678 1690 1697 1691 1707 1722 1747 1774 1793 1819 1846 1866
20 Minde,NyKrohnborg 605 618 611 658 700 730 768 787 805 817 831 838 848 855 861 863 868

Årstad byområde 1961 2075 2155 2271 2343 2408 2458 2484 2496 2524 2553 2585 2622 2648 2680 2709 2734

Barn 1 - 2 år Årstad Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

4 Fridalen,Kronstad,Landås,Slettebakken 624 680 725 757 745 725 733 742 750 755 760 770 782 793 806 816 823
20 Minde,NyKrohnborg 297 291 288 316 331 349 355 361 367 373 378 381 384 387 389 389 390

Årstad byområde 921 971 1013 1073 1076 1074 1088 1103 1117 1128 1138 1151 1166 1180 1195 1205 1213

Barn 3 - 5 år Årstad Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

4 Fridalen,Kronstad,Landås,Slettebakken 732 777 819 856 898 953 957 955 941 952 962 977 992 1000 1013 1030 1043
20 Minde,NyKrohnborg 308 327 323 342 369 381 413 426 438 444 453 457 464 468 472 474 478

Årstad byområde 1040 1104 1142 1198 1267 1334 1370 1381 1379 1396 1415 1434 1456 1468 1485 1504 1521

Barn 1 - 5 år Åsane Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

21 Eidsvåg,Kalvatræet 315 330 362 356 363 362 363 359 364 371 375 377 378 380 379 379 379
22 Haukedalen,Tertnes,Ulsetskogen 599 602 621 629 619 618 606 619 630 644 658 670 682 694 704 719 728
23 Haukås,Hordvik 319 312 312 316 320 332 335 356 380 400 424 430 439 446 449 455 455
24 Flaktveit,Kyrkjekrinsen,Li,Rolland 912 946 956 934 908 904 901 906 908 934 953 975 997 1016 1037 1058 1076
25 Mjølkeråen,Salhus 352 342 354 379 368 367 365 356 350 355 359 368 369 374 374 381 383

Åsan byområde 2497 2532 2605 2614 2578 2583 2570 2596 2632 2704 2769 2820 2865 2910 2943 2992 3021

Barn 1 -  2 år Åsane Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

21 Eidsvåg,Kalvatræet 132 140 151 149 140 144 147 149 151 153 154 155 156 156 155 155 155
22 Haukedalen,Tertnes,Ulsetskogen 252 250 250 232 233 234 241 247 253 257 263 267 271 276 279 284 287
23 Haukås,Hordvik 115 125 118 113 123 126 132 138 147 156 167 169 171 173 173 176 175
24 Flaktveit,Kyrkjekrinsen,Li,Rolland 371 375 366 356 340 331 341 349 357 366 373 381 390 397 405 413 419
25 Mjølkeråen,Salhus 149 137 144 156 145 130 134 136 140 141 141 145 145 147 147 150 151

Åsane byområde 1019 1027 1029 1006 981 965 995 1019 1048 1073 1098 1117 1133 1149 1159 1178 1187

Barn 3 - 5 år Åsane Prognose
Område 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

21 Eidsvåg,Kalvatræet 183 190 211 207 223 218 216 210 213 218 221 222 222 224 224 224 224
22 Haukedalen,Tertnes,Ulsetskogen 347 352 371 397 386 384 365 372 377 387 395 403 411 418 425 435 441
23 Haukås,Hordvik 204 187 194 203 197 206 203 218 233 244 257 261 268 273 276 279 280
24 Flaktveit,Kyrkjekrinsen,Li,Rolland 541 571 590 578 568 573 560 557 551 568 580 594 607 619 632 645 657
25 Mjølkeråen,Salhus 203 205 210 223 223 237 231 220 210 214 218 223 224 227 227 231 232

Åsane byområde 1478 1505 1576 1608 1597 1618 1575 1577 1584 1631 1671 1703 1732 1761 1784 1814 1834
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Vedlegg 3 

Problemstillinger til dialogmøte 
Spørsmål: 
 
1. Fleksible bygg 

 Hva har en oppnådd ved å løse opp avdelingsgrensene? 
 Hvordan skaper bygget muligheter for skjermede omgivelser for de minste barna? 
 Hvordan fungerer sentraliserte garderober? 
 Gir bygningen rom for ulike driftsløsninger? 
 Er bygget utformet på en slik måte at det(kan benyttes av barn)er velegnet for barn i 

alle aldersgrupper? 
 Hvordan fungerer bygget med tanke på alderssammensetning i gruppene fra år til år? 
 Hvordan utnytter barna det tilgjengelige arealet? 
 Hvordan utnytter de voksne det tilgjengelige arealet i sin tilrettelegging? 
 Hvordan oppleves følgende forhold med tanke på: 
 -støyforholdene og uro? 
 - ro og avskjerming? 
 - oversiktlighet og ryddighet? 
   

2. Hensynet til enkeltbarnet og barnets individualitet 
 Hvordan fungerer bygget med tanke på: 
 - barns tilknytning til voksne? 
 - valg av lekekamerater? 

 - tilhørighet i en liten gruppe kontra tilbud på tvers av "primærgrupper"? 
 - barns medvirkning og aktive deltagelse? 
 - å styrke enkeltbarnets muligheter for lek, læring og utvikling 

 
3. Foreldre 

 Hvordan er foreldrenes tilbakemeldinger i forhold til: 
 - mulighet for medvirkning og samarbeid 
 - barnets trivsel og utvikling 
 

4. Pedagogisk tilbud 
 Hvordan ivaretar bygget muligheten for å innfri barnehagens samfunnsmandat med 

tanke på: 
 - omsorg, lek og læring 
 - basiskompetanse (sosial og språklig kompetanse) 
 - trygge nære relasjoner som betingelse for utvikling av identitet 
 - tilrettelegging for utvikling innen fagområdene 
  - tilrettelegging av et stimulerende læringsmiljø 
 

5. Ledelse og organisering av pedagogisk arbeid 
 Er pedagogens rolle i det direkte arbeidet med barnegruppen endret/annerledes enn 

ved en avdelingsbarnehage?  
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 Hvordan påvirker de fleksible byggene pedagogens planleggingsarbeid og samarbeid 
internt og på tvers av basene? 

 Hvilke konsekvenser gir bygget med tanke på ubunden arbeidstid for pedagogene? 
 
6. Sosiokulturelt arbeidsmiljø 

 Hvordan påvirker bygget det sosiokulturelle arbeidsmiljøet (opplevelsen av 
arbeidsvilkår)?  

 
7. Kritiske suksessfaktorer 

 Hva mener dere er kritisk(e) suksessfaktor(er) for at bruken av et barnehagebygg med 
fleksible arealer skal fungere godt? 

 
8. Andre forhold 
Har dere gjort erfaringer på andre områder - positive eller negative - mht bruk av fleksible 
arealer som dere mener er vesentlige å få fram i diskusjonen rundt hvilke planløsninger som 
fungerer godt? 
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