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BARN EI lAGE
MED PASSIVI IUS
STAN DARD
Fjell barnehage er et av de første forbildeprosjektene i
FutureBuilt, et tiårig program med en visjon om å utvikle
klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

FJELL BARNEHAGE, DRAMMEN
CODE: ARKITEKTUR AS

Motstående side: Inn
gang til en av avdelin
gene.
Facing page: Entrance to
one of the playgroups.
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ARKITEKTENS BESKRIVELSE

Ambisjonen har vært å lage et bygg med
differensierte rom og soner der barna kan
finne flest mulig ulike utfordringer. Det er
spesielt lagt vekt på å utvikle fellessonen til
et indre landskap som supplerer avdelinge
ne og danner en overgang mellom inne og
ute. Bygget er “grovt tilhugget”, slik at det
kan utvikles videre av barna og de voksne
i samarbeid — klatrevegg, innvendig øy av
massivtrekapp og andre fremtidige prosjek
ter. Bygget er et passivhus.

Situasjon
Fjell barnehage ligger på en høyde ved
et lite skogholt inne i boligområdet på
Fjell, med utsikt over boligbebyggelsen og
Drammen sentrum. Barnehagen er plassert
lengst nord på tomten mot skogholtet, for
å skape størst mulig lekeareal for barna på
tomtens sørside. Utearealene er organisert
med intime sma soner nær bygget, med
fokus på natur og sanser, og store områder
lenger vekk fra bygget, beregnet på mer
aktiv lek og lekeapparater.

Organisering
Barnehagen har en kapasitet på inntil 8o
barn fordelt på fire avdelinger. Som en
konsekvens av situasjon og programkrav
er prosjektet formulert som et kompakt og
rasjonelt bygg med fokus på et repetitivt
byggesystem, kort byggetid, optimale plan-
løsninger, god klimabeskyttelse og med en

enkel form og materialitet.
Barnehagen er organisert i fem ulike

soner:
- Avdelingssonen hvor hver avdeling har

sine primære oppholds-, hvile- og grup
perom.

- Fellessonen — det indre landskapet som i
tillegg til å være gangsone er formet som
en sekvens av differensierte romforløp
som gir rom for supplerende aktiviteter til
avdelingene. Fellessonens rom er gitt ulike
tema som verksted, musilck, teater, klatring,
matlaging og maling.

- Inngangspartiet med vindfang, garde
robe, toaletter og stellerom.

- Overdekket uteareal beregnet på lek og
soving i vogn. Denne sonen fungerer som
en direkte forlengelse av barnehagens fel
lesarealer inne.

- Utesonen — det ytre landskapet tilrettelagt
for aktiv lek og høyt tempo.

Massivtre
Massivtreelementer er brukt til å skape et
robust og presist sandwich-byggesystem
med stor grad av prefabrikasjon. Elemente
ne er brukt til horisontal og vertikal bæring
over terreng, samt til kledning av ytterveg
ger. Innvendig er alle bærende elementer
eksponert som ferdig vegg og himlingsover
flate. Dette gir solide veggflater som tåler
intens bruk over lang tid. De eksponerte tre
flatene har også en svært gunstig effekt på

inneklimaet, ettersom de evner å oppta og
avgi luftfuktighet. Dette bidrar til en stabil
og behagelig inneluft. Ytterveggene er utført
som komplette veggsandwichelementer i
full vegghøyde og varierende bredde (min
2,4 m) ferdig isolerte (250 mm). Yttertak
består også av komplette elementer isolert
med 6oo mm isolasjon.

Vinduer
Når man bygger passivhus begrenses glas
sarealet i fasadene for å minske byggets
varmetap. Dette medfører at arkitekten
må ta stilling til plassering av byggets
vindusåpninger i større grad enn tidligere.
Barnehagen har få, men store hovedvinduer
for utsikt og gode dagslysforhold, samt en
rekke små vinduer plassert i forhold til spe
sifiklce situasjoner (barnets lave horisont,
“vinke-vinduer” ved inngangspartiene etc).
Glassarealet er av gulvarealet.

All overfiatebehandling inne og ute er
utført med diffusjonsåpne produkter. Gulv
overfiater inne i avdelingene er gummi av
hensyn til inneklimaet (redusert avgassing).
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Motstående side:
Øverst: Atkomst fra
utvendige lekeområder.
Nederst: Fra fellesrom
med spiseplass.
Denne siden:
Øverst: Fra lekeområdet
i skråningen mot syd.
Over til venstre: Fra fel
lesrom, sett mot gruppe-
rom. Vegger i masSivtre.
Over til høyre: Sett fra
scenen mot amfiet.

Facing page:
Top: Approach from the
playground. Bottom:
Common room with
eating area.
This page:
Top: Play area on the
south-facing slope.
Above lefi: View from
common room towards
playgroup. Above right:
View from the stage to
wards the amphitheatre.
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KLIMAGASSUTSLIPP - LIVSLØPSPERSPEKTIV - PROSJEKTERT/BYGGET
GENERISKE UTSLIPPSFAKTORER

Motstående side, 0

Tak med ‘teppe” at

sedum. Nederst: Fi

les lekeareal med i.

mot lekeplassene ~

uteområdet, gardet

bakgrunnen.

Denne siden, t.v.:]
ved inngang/utven

lekeareal.
Facing page, top: R

covered in sedum

ting. Bottom: Froni

playground.
This page, left: Roc

vering above playgt

entrance.

Bæresystemer

Hundsund barnehage:
Lovfestede minimumskrav og

standard materialvalg

Storøya bamehage: Fjell barnehage:
Passivhus og vekt på materialvalg Passivhusnivå på energibruk og

vekt på materialvalg
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Utarbeidet av Eivind Selvig, Civitas og Kirsti Gimnes Are, Rambell
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Takk til FutureBuiii

diagrammene.
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Hundsund barnehage: Storøya bamehage:
Lovfestede minimumskrav og Passivhus og vekt på materialvalg

standard materialvalg

Utarbeidet av Eivind Selvig, Civitat og Kirsti Gimnes Are, RambøIl

KLIMAGASSUTSLIPP - MATERIALER - LIVSLØPSPERSPEKTIV
PROSJEKTERT/BYGGET, GENERISKE UTSLIPPSFAKTORER

________ — Transport

Stasjonær energi

Materialbruk

Fjell barnehage:
Passivhusnivå p8 energibruk og

vekt på materialvalg

Trapper og balkonger

— Yttertak

— Dekker

Innervegger

Yttervegger

Grunn og fundamenter
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pholdsrom/lek
kerom/hvile
upperom
llesrorn/spiseplass
sne
økken

7. Utekjøkken/kjøkkenhage
8. Felles lekeareal/malerom

9. Felles lekeareal/verksted
ro. Garderobe
ix. Vindfsng
12. Stellerom

i Commom/play room
2. Play srea/rest

3. Group room
4. Commom room/eating
5. Stage
6. Kitchen

7. Ouidoor kitchen/garden
8. PIsy ares/psining

9. PIsy srea/workshop
to. Cloakroom

si. Lobby

52. Nursery

Målestokk i:i~o. Section. Scale 1:150.

Fjell kindergarten, Drammen

Architects: Code arkitektur as
Fjell kindergarten is located on a hill by
a small wood in the Fjell residential area.

The building is sited adjacent to the wood,

leaving most ofthe site for open play areas.

The outdoor areas are divided into smaller,

intimate zones closer to the building, with

larger areas for active play farther away.

The kindergarten has a capacity of 8o

children. The building is compact, and the
construction is based on a repeating system,
minimising construction time. The system
is based on pre-fabricated solid timber
sandwich elements. These are used as struc

tural slabs above ground, and for exterior

cladding. The bad bearing elements are

exposed in the interior. Window openings

are carefully considered for view and day

light, to save heating energy. The building
achieves passive energy standard.

PROSJEKTOPPLYSNINGER

Byggets nsvn: Fjell Bsmehsge
Adresse: Fjelisveien ~, Drsmmen
Ferdigstilt: 2050

Byggherre: Drsmmen Eiendom KF
Arkitekt: Code Arkitektur AS
Medarbeidere: kjerneteam: Silje Kolltveit, Henning Kalsnd
og Marte Danbolt, med innsplll fra Bjarne Ringstad,
Eivind Nygård, Ole Einejord, Gsute Stensrud og julisn
Lynghjem, alle sivilarkitekter.
Interiør: srkitekten
Landskspsarkitekt: Hindhsmsr Landskapsarkitekter AS v/
Lars EinarTeien
Konsulenter Will Arentz jststikk grunn), Sigurd Etde
jstatikk massivtre), EM Teknikk A5 jenergiberegninger/
RIV), ABICON jelektro), Helge Lunde (varmeanlegg), Tor
Helge Dokka (spesialkonsulent paasivhus)
Brutto areal: Boo kvm
Foto: Espen Gees Future Built, Code arkitektur.

MIUØOPPLYSNINGER

Beregnet energiforbruk: 66 kWh/kvm BTA pr. år
Arealbrssk: oppholdsareal ~,s kvm pr. barn
Gjennomsnittlig U-verdi (W/kvmKj: vegg: o.s5, tak: os,
vinduer o.8
Energikilder: jordvarme, varmepumpe
Ventilasjon: mekanisk med høy gjenvinningsgrad
Materialbruk: Bygget består av lokalt hugget og bearbeidet
trevirke (kortreiat)
Inneklima: generell bruk av lavemiterende/giftfrse
materialer jmassivtre, gummibelegg, linoljebaaertbasers
overfiasebehandling). Diffusjonsåpne sak- og veggkon.
struksjoner. Msssivtre opptar og avgir fuktighet, og bidrar
til å regulere inneklimaet.

siden prosjektet er en del av Future Built jse www.
flsturebuilt.no) er det laget et klimagassregnskap som viser
Fjell barnehage sammenlignet med Storeya barnehage
og Hundsund barnehage jArkitektur N nr. 5 2009). Se
diagram side 39.

i. Målestokk s:aoo. Ground floor plan. Scale 1:200.
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