
Kvamstykket barnehage 

FERDIGMELDING
OKTOBER 2012

Januar 2010 gust 2012



1

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNREDNING....................................................................................................................................................... 2

1.1 ÅPNING AV BARNEHAGE....................................................................................................................................... 2
1.2 FORBEREDELSE TIL PROSJEKT ................................................................................................................................. 2
1.3 KREVENDE PROSJEKT ........................................................................................................................................... 2
1.4 ENDRINGER ....................................................................................................................................................... 2
1.5 MILJØ OG ENERGI ............................................................................................................................................... 3

2. HISTORIKK........................................................................................................................................................... 4

2.1 GAMLE BYGNING ................................................................................................................................................ 4
2.2 NY BYGNING...................................................................................................................................................... 4

3 FRAMDRIFT .......................................................................................................................................................... 5

4. GJENNOMFØRINGSMODELL .............................................................................................................................. 5

5. ØKONOMI ........................................................................................................................................................... 6

5.1 DISPONIBLE FINANSIERING ................................................................................................................................... 6
5. 2 PROSJEKTKOSTNADER ........................................................................................................................................ 6

6. FUNKSJONELLE FORHOLD .................................................................................................................................. 6

6.1 ARKITEKTONISK KONSEPT ..................................................................................................................................... 6
6.2 STEDS- OG TOMTEFORHOLD ................................................................................................................................. 7

7 FUNKSJONSFORHOLD .......................................................................................................................................... 8

8 PASSIVHUSSTANDARDER .................................................................................................................................... 9

9 PILOTPROSJEKT...................................................................................................................................................10

10. TEGNINGER ......................................................................................................................................................11

10.1 LANDSKAPSPLAN ............................................................................................................................................ 11
10.2 PLANTEGNINGER ............................................................................................................................................ 12
10.3 FASADER .................................................................................................................................................... 15



2

1. Innredning

1.1 Åpning av barnehage

Kvamestykket barnehage ble overtatt den 9.3.2012. Innflytting skjedde i perioden 15.3.2012 - 12.4.201.
Den offisielle åpning er 10.10.2012

1.2 Forberedelse til prosjekt

I 2007 startet Tromsø kommune v/ Eiendom 
planlegging for rehabilitering av Kvamstykket 
barnehage. I 2007 ble det bestilt tilstandsrapport 
for gjennomgang av bygget. 

Det ble foretatt en helhetlig vurdering av 
rehabiliteringskostander, driftskostnader og 
utvikling av barnetall på Tromøya. Da saken ble 
lagd frem til kommunestyret, ble det konkludert 

med at barnehagen skal rives og bygges ut med to 
ekstra baser.  

I K-sak 0230/ 08 bevilger Kommunestyret 46,5 
millioner for rivning av gamle Kvamstykket 
barnehage og bygging av en ny barnehage med to 
baser ekstra i forhold til opprinnelig bestående tre 
baser. 

1.3 Krevende prosjekt

I 2009 startet prosjektering av nye barnehage. I 
prosjekteringsfasen har det kommet endringer i 
forhold til krav i modellbarnehage samt endrede 
krav til bruk av miljøvennlige byggematerialer, 
energibruk og tilretteleggelse for 
funksjonshemmede. Endringene har hatt 
betydning for fremdrift og prosjektkostnader.

På grunn av en bratte tomt er barnehagens 
funksjoner løst på tre plan. 

Dette har krevd et trapperom med heis på alle 
plan. 
Uterom og parkeringsplasser er løst ved å 
prosjektere lekeareal og parkering på forskjellige
nivåer for å kunne oppfylle krav til universell 
utforming. Dette har ført til kostbart 
landskapsløsning med bl.a. .bygging av støttemurer 
og ramper.

1.4 Endringer

Erfaring fra tidligere prosjekter har vist at det er 
mest lønnsomt i forhold til drift å bygge en
barnehage på fire eller seks baser. Rådmannen ba 
om at Barnehagens størrelse ble endret fra fem til 
seks baser i mai 2009. Dette har gitt en arealøking 
på ca. 110 m2. I samme periode ble det gitt en 
bestilling fra Rådmannen om at 

barnehagen må prosjekteres for bedre 
tilrettelegging til barn med fysisk funksjons-
hemming og økt areal til administrasjon og 
personal. Samlet har arealet økt fra utgangspunkt 
for prosjektering med ca. 180 m2. 
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1.5 Miljø og energi

I henhold til K-sak 0027/04 har prosjektet tatt 
hensyn til at bygningen skal ivareta krav til ny 
teknisk forskrift, TEK 10, med lavenergihus i klasse 
1 i hht. NS 3700. 
Tromsø kommune er med i det nasjonale prosjekt 
« Fremtidens byer « som arbeider med 
problemstillinger knyttet til CO2-utslipp i bygg og 
anlegg. Kvamstykket barnehage er tatt opp som 
pilotprosjekt i fremtidens byer.  
Avgjørelse om prosjektering av Kvamstykket etter 
passivhusstandard ble bestemt september 2009. 

Avgjørelsene har konsekvenser for økonomi og 
barnehagestørrelse. Teknisk rom er økt med 30 
m2.
For å ta hensyn til et godt miljø i barnehagen og 
omgivelser, har Eiendom prosjektert et låsbart 
avfallsrom på ca. 30 m2 i underetasjen i stede for 
utebod.  
For å sikre en streng oppfyllelse av krav til «tørt 
bygg» har Tromsø kommune besluttet å bygge 
under telt frem til hele bygget er lukket». 
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2. Historikk

2.1 Gamle bygning

Det gamle Kvamstykket er oppført i 1954 og har hatt ulike 
funksjoner. Det har bl.a. vært benyttet til vandrehjem. Bygget
var et toetasjes hus med kjeller. Kjeller var bygd med tykke 
betongvegger, 1. etasje hadde murte yttervegger og 2.etasje 
var bygget i tre.

Når ble bygget tatt i bruk som barnehage

Bygget var benyttet frem til rivning høsten 2011 som
barnehage med 3 baser. 

I 1991 ble det gjort ombygging i form av nye inngangspartier 
og rampe m/bro til 2.etasje for å tilpasses til krav for universell
utforming.

I 2007 ble det også foretatt en tilstandsvurdering for både 
bygningsarbeider og tekniske installasjoner. Tilstandsvurdering 
som ble gjennomført viste at det var omfattende bygge-, 
elektro- og VVS- tekniske tiltak som måtte gjøres for å bringe 
Kvamstykket barnehage til et nivå som tilfredsstiller dagens 
forskrifter og regelverk. 

I tillegg til disse tiltak ville en endret planløsning og endret 
bruk av barnehage med hensyn til arealprogram i 
modellbarnehage medføre nye branntekniske tiltak, 
eksempelvis brannsikkert trapp, brannsikkert etasjeskille m.m. 
Eksisterende brannskillevegg i bygningen bestod, og var
dermed en begrensning for ny planløsning.

Alle begrensninger førte til beslutning på å rive bygget og 
bygge ny barnehage. 

2.2 Ny bygning

Kommunestyret vedtok i K-sak 0027/04 full barnehagedekning i Tromsø kommune. I forbindelse med 
prosjektene vil kommunestyret at denne utbyggingen skal preges av miljøvennlige løsninger, 
nærmiljøengasjement og kreativitet fordi barnehagen ofte er «barnas hus” i nærmiljøet og en viktig sosial 
arena.  Kommunestyret vil ha grønne barnehager og ønsker et samarbeid med kompetansemiljøer for å sette 
fokus på miljøprofilen i utbyggingen, og i den videre drift av barnehagene.

I K-sak04/02702, vedtok kommunestyret at modellbarnehagens arealkrav skal legges til grunn for fremtidig 
utbygging av barnehager i Tromsø kommune. I K-sak 0230/ 08 bevilger Kommunestyret 46,5 millioner for 
rivning av gamle Kvamstykket barnehage og bygging av en ny barnehage med seks baser. Bevilgningen ble 
innarbeidet i økonomiplan 2009-2012 og denne ble videreført i planer 2010-2013, K-sak 0220/09 og 2011 –
2014, K-sak 0164/10
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3 Framdrift

Oppstart av prosjektering

Oppstart av byggearbeider             

Overtakelse av bygningsarbeider

Innflytting

Overtakelse av utomhusarbeider

18.01.2010

14.03.2011

09.03.2012

12.04.2012

19.09.2012

4. Gjennomføringsmodell

Tromsø kommune engasjerte Asplan Viak AS til utredningsfase, prosjektering og som rådgiver i 
kontraheringsfasen.  Hele prosjekteringsgruppen ble tiltransportert til Nord tre entreprenør As som fikk 
oppdraget med oppføring av Kvamstykket barnehage. En komplett prosjektorganisering er som følger:

Styringsgruppe Brukergruppe

Beate Németh
Ole Martin Høgmo
Gunveig Åsrum
Håvard Sandberg
Odd Røsvik
Ann Bjørg Knutsen

Prosjektleder
Emmanuel Munyaruguru

Byggleder
Norconsult AS v/ Kjeldsen Harald

Marit Dalsbø Karstad 
Anne Helene Larsen 
Øyvind Emaus 
Aina S Bjørkli Johansen 
Løhre Ingvild
Sandnes Torun
Helle Nilsen
Heidi Larsen 
Kari Tyldum

Prosjekterende Totalentreprenør

Asplan Viak AS Nord-Tre Entreprenør AS
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5. Økonomi

5.1 Disponible finansiering

Total finansieringsbeløp består av bevilgning og tilskudd fra ENOVA og Husbanken. Totalt finansieringsbeløp er 
på kr 47 154 700,-. Bevilgning er på kr 46,5 mill. og tilskudd fra Husbanken er på kr 100 000,- og fra ENOVA på 
kr 554 700,-.

5. 2 Prosjektkostnader

Prosjektet har på dette tidspunkt registrert et avvik 
på kr 4.4 millioner inklusiv byggelånsrente.
Prosjektet har en bevilgning på kr. 49,7 millioner 
etter innregulering av kr. 2,2 millioner våren 2012.
Avviket har blant annet sammenheng med økning 
fra fem til seks baser, økning av 
administrasjonsareal og bedre tilrettelegging for 

funksjonshemmede, uten at kostnadsrammen har 
vært tilpasset endringene. Det forventete avvik var 
ikke mulig å ta inn gjennom nye tiltak. Det er 
gjennom prosjektperioden redusert kostnader på 
nærmere 6 mill. i forhold til kalkyle.
Det har vært en stor utfordring å gjennomføre 
sparetiltak og samtidig sikre et godt prosjekt

.   

6. Funksjonelle forhold

6.1 Arkitektonisk konsept

Det overordnete arkitektoniske konseptet for Kvamstykket barnehage er etablert som en enkel, rasjonell 
bygningskropp der vest-, nord- og østvegg favner om rommene og der volumet åpner seg mot sør og gir le og 
kontakt med utvendige lekearealer. Bygningens form er horisontal og den strekker seg ut mot øst i det store 
landskapsrommet, men er like fullt godt forankret inn i terrenget mot vest.

Bygningens form er horisontal og den strekker seg ut mot 
øst i det store landskapsrommet, men er like fullt godt 
forankret inn i terrenget mot vest Innvendig er det søkt å 
gi en romlig orden med god oversiktlighet og tydelige 
romlige prinsipper som lett kan forstås og memoreres 
både av barn og voksne.

Romkonseptet gir en tydelig identitet for både 
basearealene og fellesarealene, der samspillet mellom 
disse er vektlagt.

Prosessen fra utvendig areal, innvendig baseareal, 
fingarderobe og fellesareal som en ’allmenning, er vektlagt 
som et svar på sosiale prosesser for barna.

Prosjektet er søkt etablert med en arkitektonisk, romlig 
orden



7

6.2 Steds- og tomteforhold

Kvamstykket ligger i en østvendt skråning med veier og frittliggende bebyggelse på alle kanter. Situasjonen er 
åpen og selve tomten er bearbeidet i dag med visse platåer. Det er ikke noen spesifikke landskapsdrag på selve 
tomten som må bevares utover at terrenget må forventes å gi gode forhold til landskapsdraget i hele 
situasjonen på stedet.

Med hensyn på barnehagens behov for solfylte, lune lekearealer og 
inngangspartier er bygget organisert øst-vest, med lek på sørsiden og 
parkering på nordsiden.
Bygningens plassering på tomten gjør at kun endesiden kommer ut med to
etasjer. 

Sammen med vegetasjon mot nord og mindre bodskjerm mot sør fremstår
bygget slik fra nedsiden som relativt mindre og nettere i situasjonen enn 
om det
hadde ligget i retning nord-sør. Fra vest er bygget integrert inn i terrenget.

Over hovedetasjen er det etablert et mindre volum med retning nord-sør, 
dvs. koteretning. Dette takvolumet vil bli den mer markante delen av 
bygningen sett fra avstand og vil være med å etablere en skala og retning 
for barnehagen tilpasset den øvrige boligbebyggelsen i området.

Arbeidsmiljøloven med forskrifter er fulgt og den var lagd til grunn for 
planleggingen. Barnehagen godkjennes etter Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager

.
Barnefløy ligger på ett plan med direkte forbindelser ut til lekearealet. Dette gjør alle oppholdsarealer for barn 
sikre mot hopp på høydeforskjeller. I bygget er det heis og trapp som brukes prinsipielt av voksne og 

funksjonshemmede.
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7 Funksjonsforhold
.

Arealene for barna er etablert på én hovedetasje i nivå 
med utvendig lekeareal.

Inngang for gjester og ansatte, lager og teknisk rom ligger i 
en underetasje i nivå med parkering og adkomst. Ansattes 
funksjoner er lagt i en mindre 2. etasje. Heis og trapp er 
plassert sentralt i bygget og forbinder funksjonene i hver 
etasje.

Utvendig lekeareal er i sin helhet på solsiden og lesiden av 
bygget, og med umiddelbar kontakt til både garderober og 
basenes lekeareal. Basenes inngangspartier er visuelt 
tydelige samtidig som de er inntrukket og lune. 

Det er et godt forhold mellom utvendig lekeareal, 
innganger og innvendig lekeareal i basene som har vært 
overordnet i konseptet. Dette er optimalt gjennomført i 
den helhetlige planløsningen

Innvendige basearealer er oversiktlig organisert med likeverdig forhold til felles lekeareal. Fingarderober 
fungerer som filter mellom baseareal og felles lekeareal og er i seg selv regnet til en viss grad som lekeareal.

Stellerom er strategisk plassert mellom parvise baser hvor fra de ansatte har visuell kontakt til to baser og to 
fingarderober. Dersom alle dører til stellerom og grovgarderober holdes åpne har man visuell kontakt og 
tilgang gjennom alle baser. Sammen med gangsone i felles lekeareal gir planstrukturen i hovedetasjen stor grad 
av sambruk, fleksibilitet og oversikt.

Felles lekeareal er organisert som en stor allmenning med gangsone langs basearealene. Grepet gir stor 
fleksibilitet med tanke på ulik bruk, sambruk og overlapping, også muligheter for endringer av inndelinger over 
tid. Selve gangsonen forstås delvis som lekeareal med ulike funksjoner lagt mot denne, delvis som små nisjer, 
smålekerom etc.

Kjøkken- og spisesoner er etablert sentralt som hjerte i fellesarealet, knyttet til heis og trapp som forbinder opp 
og ned til henholdsvis administrasjon og lager. Sovesoner er lagt i husets to nordre hjørner der nordvestre sone 
også har utvendig forbindelse, med låsbar dør, til fortauet ved parkeringsarealet i nord.

Vedlagte fasadetegninger viser prinsipper for vindusplasseringer.
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8 Passivhusstandarder

Arealforbruk: TBRA: 1305m2 / BYA: 1104,5m2, BRA: 1157m2

Netto energibehov (NS3031): 68 kWh/m2 pr år

Beregnet levert energi (NS-
3031):

53 kWh/m2 pr år

Energiforbruk:
Forbruk: 68 kWh/m2/år (Oslo klima). Levert energi: ca. 53 kWh/m2/år 
(Oslo klima).

Energikilder: Varmepumpe (primær)

Energimålet på 60 % oppnås ved reduksjon av energibehov. Følgende tiltak gjennomføres for å oppnå 

passivhusnivå:

 Kompakt bygningsutforming

 Moderat vindusareal

 Vindusplassering med fokus på passive soltilskudd

 Superisolert klimaskjerm

 Reduksjon/eliminering kuldebroer

 Superisolerte vinduer

 Tett klimaskjerm

 Ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning og lav vifteeffekt (SFP)

 Bruk av lavemitterende materialer for reduksjon luftmengder

 Strenge krav om beregning og utførelse av kuldebroer og om 

tetthetskontrollmålinger.

I tillegg ble det planlagt økt bruk av fornybare energikilde utover krav i TEK 07.  Ca.40 % av energibehov til 
romoppvarming og varmtvann er dekket av vann/ vann varmepumpe.

Utstyr og belysning er også energieffektivt. I flest av rom er belysning bevegelsesstyrt. Det er også montert en 
balansert og CO2- styrt ventilasjonsanlegg. 

Prosjektet egner seg som forbildeprosjekt for fremtidig offentlig og privat energieffektiv utbygging. 
Kvamstykket barnehage er den første barnehagen i passivhuskvalitet nord for polarsirkelen.

Det legges vekt i prosjektet på god dokumentasjon og synliggjøring av resultater i prosjektet. En ønsker å bidra 
til kjennskap og formidling av kunnskap om passivhus til både bransjen og hele samfunnet. Et mål for 
prosjektet har vært i å bidra tiløkt etterspørsel i markedet. Et grep vil her være å ikke bare kunne vise til 
oppnådde energimål, men også til andre kvaliteter i passivhus, som godt inneklima og komfort. 
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9 Pilotprosjekt

Kvamstykket barnehage inngår i programmet Framtidens byer 2008 – 2014 som pilotprosjekt. Hovedmålet for 
programmet er å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene og å utvikle strategier for å møte 
framtidige klimaendringer. Delmålet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, 
sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling.

Samlet klimagassutslipp forutsettes å utgjøre maksimalt halvparten av det som er dagens praksis. 
Utslippsreduksjonene er fordelt på de tre områdene transport, materialbruk og energibruk i drift.

Ved utforming av bygningen, tekniske anlegg og uteområde er det lagd vekt på løsninger som tar hensyn til 
dagens og framtidens klima

Kvamstykket barnehage og i samspill med omgivelsene er blitt et positivt bidrag til det fysiske bymiljøet ved 
god arkitektonisk utforming, gode miljøkvaliteter, universell utforming og ivaretakelse av barneleker for alle 
barn i område ved barnehagen.

En løpende klimagassregnskap har vært del av planleggings-, prosjekterings- og byggeprosessen, spesielt ved 
valg av byggematerialer. Det er å beklage om at avgjørelse om pilotprosjekt ble tatt når stålstruktur et noen 
betongarbeider var ferdig prosjektert og under utførelsesfaen. Det var mye å redusere på klimagassutslipp ved 
å bruke tre istedenfor stål og strukturell betong istedenfor vanlig betong.
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10. Tegninger 

10.1 Landskapsplan
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10.2 Plantegninger
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10.3 Fasader
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