Eberg barnehage i Trondheim

Beskrivelse
Eberg barnehage er en seks avdelings barnehage sentralt i Trondheim. Den er
lokalisert ved skole, idrettsanlegg og friomåde. Bygningen er i to etasjer, med fire
avdelinger i første etasje og to avdelinger i andre, sammen med administrasjon
og personalfasiliteter. To avdelinger deler inngang, grov- og fingarderope, kjøkken
og fellesarealer i en sone. I midten av bygningen ligger en storstue som knytter
sammen barnehagens øvrige arealer. Bygningens hovedkonstruksjon og dekker er
laget av betong mens fasader er av tre, både i konstruksjon og stående kledning.
Utendørs kledning får beholde sin naturlige farge med unntak av kledning i nisjer
som har forskjellige farger etter avdelinger.
På alle veggflater står trespiler utenpå kledningen med varierende avstand.
Disse tilfører fasadene en leken dynamikk og varme, og danner rekkverket rundt
uteareal i andre etasje. Hver avdeling har et stort utkraget vindu som bryter
opp fasaden og gir barna et sted å være. Runde vinduer i forskjellig størrelse
inne i bygningen gir spennende og lekende område som bryter opp bygningens
stramme form.
Universell utforming er et viktig element i hele prosjektet, at alle føler sig
velkommen og trygg på alle måter, ute og inne. Da tomten er ganske liten ble
det valgt å bruke en del av taket til første etasje som utemråde. En rampe knyter
sammen de to lekeområdene. Uterarealet er et spennende sted å være, med to
nivåer til opphold og lek, en rundløype, ute/inne arealer, farger, nisjer og terreng
som gir forsjellige høyder.
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