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Politisk behandling – og forankring  
August 2016 – Enhetlig standard i kommunale formålsbygg
 30.8.2016 – Saksfremlegg til behandling i Formannskap

Orientering:
1. Informasjon om fordeler med å ha enhetlige standarder
2. Prinsipper (standard og tilvalg) for en standard 
3. Prosessen (medvirkning) med å innføre standarder 
4. Føringer for arbeidet med å utvikle standardene

Oktober 2017 - Enhetlig standard i kommunale formålsbygg
 10.10.2017 – Saksfremlegg til behandling i Formannskap 

Tre standarder lagt fram og vedtatt:
1. Tekniske og FDV-begrunnede krav - 2017 (adm. rev. 2019)
2. Standard funksjonskrav for formålsbygg – 2017 (adm. rev. 2019)
3. Standard Rom – og funksjonsprogram for skoleanlegg – 2017

Februar 2020 
 04.02.2020 – Saksfremlegg til behandling i Formannskap 
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Hvorfor behøver vi enhetlige standarder?
• Asker kommune skal investere for betydelige beløp over de neste år. Dette 

fordrer effektive prosesser og kostnadseffektive løsninger i 
investeringene.

• Standard kravspesifikasjoner gir rammer for prosjektene som er forankret 
på et overordnet politisk og administrativt nivå.

• Sikre at innbyggerne tilbys lik kvalitet, en nøktern og god standard.

• Effektiviserer både planleggings- og gjennomføringsfasen.

• Sikrer forutsigbarhet: Markedet (entreprenørene) vet hva kommunen 
forventer, reduserer deres usikkerhet.

• Standard rom- og funksjonsprogram for barnehager sikrer et godt 
pedagogisk tilbud til barna, og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.
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Standard rom- og funksjonsprogram for barnehager

Arbeidsgruppe:
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Deltaker Rolle Virksomhet
Mona Katrin Wold Rådgiver barnehager Barnehagemyndigheten

Kjetil Halvorsen • Virksomhetsleder Risenga barnehager 
• Leder Bleikerfaret barnehage

Oppvekst

Merete Bjertnes • Virksomhetsleder Heggedal og Slemmestad 
barnehager /

• Leder Kistefossdammen barnehage 
Heggedal

Oppvekst

Hilde Bestvold Hovedverneombud

Erlend E. Mæhlum Eiendomsforvalter Samfunnstjenester - Eiendom

Kanwal Kamboj PL – Bleikerfaret barnehage Samfunnstjenester - PRU

Marit Eikemo PL – enhetlig standard Samfunnsutvikling -
Kommuneplan



Standarden gir rammer for en barnehage i Asker

• Avdelingsbarnehager, ikke basebarnehager

• Seks eller åtte avdelinger i hver barnehage

• Avdelinger med inntil 15 små barn

• Avdelinger med inntil 20 store barn

• Alle avdelinger i en barnehage bygges like

• To og to avdelinger har egen inngang
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Nærhetsdiagrammer og arealprogrammer
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Nærhetsdiagrammene viser hvordan 
barnehagen skal være organisert. 

Arealtabellene sier hvor 
store rommene skal være. 



Prinsipp: Standard og tilvalg
Prinsipp: 
 Å komme fram til en standard for formålsbyggene våre, og så blir 

alle avvik fra denne behandlet som et tilvalg med en 
kostnadskonsekvens.

Eksempel areal: 
 Standard rom- og funksjonsprogram for en type formålsbygg

o Arealtabell (lister alle rom - areal for hvert rom)
o Totalareal og areal pr. bruker (barnehage: m2 pr barn) 

 Tilvalg: Økt areal (med kostnadskonsekvens)
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Standard areal Tilvalg areal



Tidligere politiske vedtak – med føringer

Arealeffektivitet 
 Måleindikatoren «areal pr bruker» for hvert formålsbygg 

skal benyttes som en indikator på hvor arealeffektivt bygget 
er, og sammenlignes med hva andre kommuner legger til 
grunn.
• For en 6 avdelings barnehage gir standarden: 9,6 m2/barn
• For en 8-avdelings barnehage gir standarden: 9,3 m2/barn

Funksjonelle krav
 Krav skal ta utgangspunkt i behovet og i minst mulig grad 

beskrive løsningen. 
• Entreprenøren kan foreslå kostnadsbesparende tiltak i sine tilbud 
• Økt bruk av entreprisemodeller som involverer entreprenørene på 

et tidlig stadium (totalentrepriser, samspillkontrakter, etc.).
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Samarbeid og høring

Samarbeid med Norsk kommunalteknisk forening (NKF) 
• Storbynettverk med de 10 største kommunene
• Askers prinsipp om standard og tilvalg er formidlet til NKF  - og vil 

gjelde som prinsipp for standarder som utvikles
• NKF har utviklet prosjektstøtte for norske kommuner

Høringsinstanser
• Miljørettet helsevern
• Kommuneoverlegen
• Folkehelsekoordinator
• Utdanningsforbundet
• Fagforbundet
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LOA – lovbestemt lekeareal (inne og ute)
• Barnehagene er regulert gjennom Lov om barnehager 

(barnehageloven)
• Kunnskapsdepartementet har utgitt en arealnorm som fastsetter 

størrelsen på lekearealet i en barnehage
• Asker kommune følger veiledende arealnorm
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 Lekeareal inne per store barn (over tre år):  4 m2
 Lekeareal inne per små barn (under tre år): 5,3 m2 
 Lekeareal ute per barn: Seks ganger større enn lekearealet inne

• 6 avdelings barnehage: LOA gir min. 480 m2, standard 568 m2 
• 8 avdelings barnehage: LOA gir min. 640 m2, standard 745 m2



Referanseprosjekt: 
Kistefossdammen barnehage i Heggedal
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Nærhetsdiagram for barnehager
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Nærhetsdiagram for personalavdeling

Rommene for personalet skal ligge i nærheten av 
hverandre
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Kistefossdammen barnehage -
pauserom

Kistefossdammen barnehage -
pauserom



Hvilerom/aktivitetsrom for barn

Standard: Hvilerom/aktivitetsrom 
• Fleksibelt rom
• Barnehagen velger om det skal møbleres 

med senger eller madrasser på gulv
• Også for store barn. 

Tidligere: Vognrom inne eller 
vognskur ute

• Ergonomi: Bruk av vogner er utfordrende 
i forhold til de voksnes arbeidssituasjon, 
både helsemessige utfordringer og i 
forhold til tidsbruk. AMU i Asker fraråder 
bruk av vogner.

• Barns sikkerhet: Må unngå fall fra vogn. 
Ønsker å lette tilsyn med barna 14

Ny rammeplan, sitat fra kap1. 
Barnehagens verdigrunnlag:

«Barna skal ha mulighet til ro, 
hvile og avslapping i løpet av 
barnehagedagen».



Aktivitetsrom 
Standard 
• Ett aktivitetsrom pr avdeling 
• Er plassert ved hver avdeling, men ut mot 

kommunikasjonsareal
• Kan være temarom som lånes ut til de andre avdelingene
• Kan tilhøre hver avdeling

Kistefossdammen barnehage 
• 6 avdelinger med 6 ulike temarom:

1. Vannlek
2. Aktiv lek/boltrerom
3. Rollelek
4. Matematikk/språk
5. Forming- og naturvitenskaplig rom
6. Bygging/konstruksjon
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Kistefossdammen barnehage -
vannlek



Stellerom og toaletter for barn – for to avdelinger
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Kistefossdammen barnehage - stellerom



Arealtabell for barnehager
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Fra nærhetsdiagram til arkitektskisser
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Ny Føyka barnehage  - 6 avdelinger - 2. etasjer



19

Fra nærhetsdiagram til arkitektskisser
Ny barnehage ved Bondivann

Utsnitt hovedetasje – 6 avdelinger 

Utsnitt underetasje – administrasjon og fellesrom



Fra nærhetsdiagram til arkitektskisser
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Ny barnehage på Nyhustomta i Heggedal – 8 avdelinger

Utsnitt hovedetasje – 8 avdelinger 



Fra nærhetsdiagram til arkitektskisser
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Ny barnehage på Nyhustomta i Heggedal

Utsnitt andre etasje – administrasjon og fellesrom



Standard funksjonskrav formålsbygg – 2017  (rev.2019)

Felles funksjonskrav for alle formålsbygg
Innhold (blant annet): 
• Kunst og utsmykning 

 Det skal vurderes å avsettes inntil 1 % av byggebudsjettet til kunstnerisk 
utsmykking. Ansvar for kunstinnkjøp legges til rådmannen.

• Krav til dokumentasjon 
 Universell utforming (Asker kommune har Temaplan for universell 

utforming)
 Akustikk (ihht nye standarder for akustikk)
 Dagslys (for å sikre gode lysforhold)
 Plan for sikkerhet og soneinndeling (både person og verdisikkerhet)
 Møbleringsplan
 Utomhusplan 
 Miljøplan (alle prosjekter over 250 m2 skal ha miljøplan)
 Klimagassregnskap
 Redegjørelse for livssykluskostnader
 mm

• Overordnet
 Reservekapasitet, skilting, låssystemer, materialer, vvs, elektro, 

automasjon, overflater, interiør, brannsikring, inventar, utendørsareal, 
mm 
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Videre fremdrift
• Forutsetning: 

 Standarddokumentene vil ved behov bli oppdatert for å ivareta lovendringer, endringer 
i kommunens premisser (temaplaner, strategier, politiske saker etc.) samt utvikling i 
eiendomsbransjen.

• Revidere felles teknisk standard og standard funksjonskrav 
 Miljøkrav og andre overordnede krav, som gjelder for alle formålsbygg, vil bli 

utarbeidet og forelagt politisk behandling, når ny klimaplan er behandlet – hvor det 
forventes at kommunestyret setter miljømål for kommunens formålsbygg.

• Fortsette arbeidet med å utvikle standard rom- og funksjonsprogram 
 Revisjon av skolestandard til også å omfatte barneskoler
 Evt. rom og funksjonsprogram for sykehjem 
 Evt. rom og funksjonsprogram for omsorgsboliger
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Takk for oppmerksomheten!

Marit Eikemo
Rådgiver
Samfunnsutvikling
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