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Vedlegg Q1 

 

 

Seksjonert eiendom. Styret eller forretningsfører må varsles 

REGATTAVEIEN 1 

1364 FORNEBU    Oslo/København den 24.11.2016 

 

 
Prosjekt:  Nansenparken Barnehage, Forneburingen 199, 1364 Fornebu, Gnr. 41 / Bnr.  905 

 Følgebrev Rammesøknad- Arkitektonisk og estetisk tilpasning 

 

 

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av en 12-basers barnehage på Forneburingen, inklusive 

nødvendige administrasjonslokaler for barnehagen, samt utomhusområder og  infrastruktur. 

Barnehagen gir plass til 200 storbarnrekvivalenter. 

 

Barnehagetomten ligger mellom Nansenparken i vest og Snarøyveien i øst. Barnehagetomten er 

omgitt av boligbebyggelse i 3 til 5 etasjer. På nordsiden av barnehagen er det regulert inn en 

videregående skole, med byggestart etter at barnehagen er ferdig og i bruk.  

 

 

BYGNINGEN OG OMGIVELSENE: 

Bygningsvolumets omvendte C-form danner en sørvestvendt inngangs- og lekeplass, hvor bygget i seg 

selv er med til å skjerme lekearealene fra omkringliggende trafikk og bebyggelse. Fra inngangsplassen 

er det direkte adgang til grovgarderober. I midten av bygningen fører hovedinngangen direkte til det 

store kjøkken/ allrom, trapp og heis til P-kjeller og 2.etasje.  

 

Bygningsvolumet er lett lesbar, gir definert uteareal, og adskiller vareleveringen fra utelekearealene. 

 

Hovedparten av barnas oppholdsarealer inne i bygningen er vendt mot sør, øst eller vest, for best 

mulig dagslysforhold og for å utnytte mest mulig passiv solvarme inn i rommene hvor barna oppholder 

seg størsteparten av dagen. Det er videre lagt vekt på åpenhet, romlig fleksibilitet og lysinnslipp så 

dypt som mulig inn i bygningen, ved hjelp av lommer/torv som danner utposninger i gangarealene.  

 

Barnehagen er organisert med 6  baser på hver etasje samlet rundt et felles aktivitetstorv. Tre baser 

danner hermed et tun som skaper en barnevennlig skala i en stor barnehage. Adkomst, 

grovgarderober, felles allrom, grovmotorikk og kjøkken ligger sentralt plassert i bygget, mens 

administrasarealene er adskilt fra resten i en egen fløy på sørsiden. 

 

Samtale-/grupperommene er plassert i nærhet til garderobene, mens de øvrige aktivitetsrommene 

for¬deles mellom etasjene slik at hver base får tilnærmet likt antall aktivitetsrom. 

 

Personalrom/administrasjon er plassert på sydsiden av tomten med egen inngang og personalets 

oppholds og arbeidsrom får godt med dagslys via sydvendte vinduer. 

 

Det er lagt et særlig fokus på følgende i organiseringen av barnehagens indre rom: 

·    Dagslysforhold dypt inn i bygningen  

·    Optimalisering av termisk komfort ifbm rommene barna oppholder seg i  

·    Legge så godt som mulig til rette for utnyttelse av passiv solvarme for oppnåelse av passivhus. 

Baserom orienteres derfor mot best mulig sol- og lysforhold på syd og vestsiden. 

·    Flyt og fordeling mellom bevegelse og ro i forbindelse med trafikkerte gangarealer og oppholdstorv 
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LANDSKAP & UTOMHUSANLEGG: 

Uteanlegget er utarbeidet ut i fra tre hovedfokusområder: 

 

-                          Skape utemiljø av høy kvalitet med utgangspunkt i barnet  

-                          Optimalisere uteanleggets struktur ift. driftsmessige hensyn 

-                          Landskapstekniske robuste og varige løsninger 

 

Utendørs lek- og oppholdsareal er orientert mot vest og på takterrasse, med atkomst for både gående 

ved port, syklende og kjørende i kulvert i nordvest, flere samlinger av variert lekeutstyr spredt langs 

asfalterte gangforbindelser og med økt grad av naturlek mot tomtens randsoner mot nordvest, vest og 

sørvest. 

 

Barnehagens høydeplassering tilpasses til eksisterende bebyggelse og muliggjør en 1:10 nedstigning  i 

felles kulvert til p-anlegg for kjørende og syklende, gir en hensiktsmessig høydeplassering ift. planlagt 

videregående i nord og øst, og økt arealutnyttelse av langsmale lekeområder rundt bygget. Videre  

sikres trygge flomveier, gode overvannsløsninger og lys i forbindelse med passivhuskrav. 

 

Beplantningen danner vegger, gi le, skygge og årstidsvariasjoner i de ulike uteområdene. Terrenget er 

formet for å invitere til både aktiviteter eller opphold gjennom året og dandert sett i sammenheng 

med det lokale overvannsanlegget.  Variert lekeutstyr er spredt ut i og tilpasset hvert av lekeområdets 

alderstilpasning. Port i nordvest er av sikkerhetsmessige årsaker trukket et stykke inn på eiendommen for 

å øke tryggheten ved atkomst tett på vendehammeren. 

 

 

FASADER & MATERIALITET: 

Barnehagen får et tydelig og enkelt eksteriør med et rikt og spennende indre. En enkel og samlende 

form er med til å gi barnehagen en sterk egenkarakter og selvstendighet, men samtidig med intensjon 

om sammenheng med omgivende bygninger og natur, slik at barnehagen fremstår som selvstendig, 

men med et uttrykk og henvendelse tilpasset i forhold til den nye skolen på nabotomten.  

 Fasadene utføres i en kombinasjon av tegl og tre, somer med til å gi bygningen en robusthet, 

tilpasning til omgivelsene, og med varme, naturlige materialer til glede for barn og voksne som 

oppholder seg langs fasaden.   

 

Barnehagens fasadematerialer skaper kontrast mellom fasadene rundt barnehagens utelekearealer 

og fasadene mot videregående skole og boliger. 

 

Fasadene mot videregående skole og boliger (mot by) skal være muraktige med robust material, f. 

eks. mørk tegl med uregelmessig forband og med vinduer i ulike størrelser og høyder. 

 

Fasadene mot utelekearealer (mot barn) fremstår med en annerledes, lettere materialitet og lysere, 

varmere fargepalett enn fasadene mot videregående skole, f. eks. Lekter, trepaneler, plater, teking og 

større vindusflater. Rekkverket integreres til fasadenes uttrykk. 

 

Takets høyeste punkt er hjørnet i nordøst mot videregående skole. Taket kurver mykt ned mot 

lekearealer. Murveggene og taket har samme fargepalett, og sammen former de et skjell rundt 

barnehagens indre fasade.  

 

I forbindelse med videre bearbeiding av prosjektet er det nødvendig å få tilpasset 

reguleringsbestemmelsene for prosjektet på grunn av noen uhensiktsmessige bestemmelser: 
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Høydeplassering av bygget 

 

I reguleringsbestemmelsene er det fastlagt en høydeplassering av bygget med en kote i kjeller på +12 

og en gulvkote på +16 i første etasje. På grunn av eksisterende terrengkoter rundt byggetomten er det 

ikke mulig å etblere en tilkjøringsrampe til kjelleren på kote +12. Gulvkoten på +16 i første etasje kan 

ikke løses teknisk forsvarlig når eksisterende og fremtidig kote rundt bygningskroppen ligger på kote 

+17. I den forbindelse søkes det om en endring av kotehøydene til +13 for kjellergulvet og +17.1 for 

første etasje. 

 

Tilleggsbestemmelse i forbindelse med formålsgrensen i øst. 

 

For å sikre drift i barnehagen mens det etableres bebyggelse mot øst, er det nødvendig å etablere en 

støttemur i betong i tomtegrensen mot øst som tar opp terrenget til kote +17. Bestemmelsen i 

reguleringen må tilpasses til dette. 

 

Endring av formålsgrensen 

 

I henhold til illustrasjonsplanen i reguleringen har vi idet aktuelle prosjektet optimalisert utforming og 

plassering av vendehammer til vareleveringen mot vest. Det er derfor mulig å utnytte et litt større areal 

til lekeområde for barnehagen. Det søkes om en mindre regulering av formålsgrensen mote vest. 

 

Varsling om justering av fotballbanen 

 

På grunn av byggeprosjektet er det nødvendig å fjerne den sydlige delen av den midlertidige 

fotballbanen og det sydøstlige hjørnet av den midlertidige kunstgressbanen på nabotomten. 

Midlertidig fotballbane justeres mot nord og behandles i egen søknad gnr/bnr 41/869. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mark Krebs 

Partner & arkitekt maa 

Bjerg arkitektur a/s 

+45 29 45 56 50 

mk@bjerg.nu 

 


