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REGISTRERINGENE BLE FORETATT HØSTEN 2012 



 

FORORD 

I forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel er det bestemt at det skal 
kartlegges hvilke områder som er viktige bruks- og lekeområder for barn. I den forbindelse 
har administrasjonen i Larvik kommune gjennomført barnetråkkregistreringer på alle 
barneskolene i Larvik kommune. For å få et komplett bilde av de arealene som barn bruker 
har administrasjonen også bestemt seg for å foreta registreringer av de arealene som 
barnehagene bruker i sine nærområder.   

 

Følgende personer har vært med på registreringene i barnehagene.    

 Lederne av barnehagene  

 De ansatte i barnehagene  

 Marianne Brekka (barnerepresentant i Larvik kommune)  

 Hanne Holmen (Arealplanlegger i Larvik kommune)   

 Kolbjørn Hem (GIS medarbeider i Larvik kommune)  
 
 
Vi takker for godt samarbeid med lederne av barnehagene og de ansatte som har vært med 
på å registrere plassene barnehagene bruker utenfor barnehagene sine.  
 
 
Følgende personer har vært med på etterarbeidene:  

 Hanne Holmen har skrevet rapporten   

 Kolbjørn Hem og Hanne Holmen har digitalisert registreringene 
 
 

 

 

 

 

 

Larvik 03.06. 2017  

 

 

 

  

 

 



 

INNLEDNING  

I forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel er det bestemt at det skal kart-
legges hvilke områder som er viktige bruks- og lekeområder for barn. I den forbindelse har 
administrasjonen foretatt barnetråkkregistreringer ved alle barneskolene i kommunen. For å 
få en komplett oversikt over hvilke arealer barn bruker har vi også kommet til at vi bør 
registrere de arealene barnehagene bruker i nærområdene sine. Dette vil gjøre oss 
planleggere og politikere bedre i stand til å ivareta barns interesser, både i forbindelse med 
utarbeidelse av planer og i byggesøknader.     

Økt fokus på fortetting medfører at det er viktigere enn noen gang å få registrert de 
områdene som ikke ønskes utbygd. Eksempler på slike områder er barn og unges 
lekeområder, parker, turområder m.m.  

Registreringene gir kommunen oppdatert kunnskap om barn og unges arealbruk. Dette kan 
kvalitetssikre beslutninger som berører barn og unge, legge grunnlag for bedre planlegging 
og dekke dokumentasjonskrav som ligger i plan- og bygningsloven.       

Barn og unges arealinteresser har ofte blitt en salderingspost ved planlegging og utbygging. 
En av grunnene til det er at barn og unges arealbruk ikke er registrert og dokumentert. Derfor 
ønsker kommunen å få registrert arealene som barn og unge bruker. «Barnetråkk-
registreringene» og registreringene rundt barnehagene vil synliggjøre barn og unges 
arealbruk og vil bli en del av kunnskapsgrunnlaget ved utarbeidelse av kommunens planer, 
detaljerte reguleringsplaner (private planer) og ved byggesøknader.  

Registreringene vil bli digitalisert på et eget temakart for barnetråkk. I tillegg vil 
registreringene bli en del av et temakart for grønnstruktur som skal utarbeides ved neste 
rullering av kommuneplanens arealdel som en oppfølging og implementering av «Regional 
plan for bærekraftig arealpolitikk».  



 

METODE  

Larvik kommune har en rekke kommunale og private barnehager. I tillegg har vi åpne 

barnehager og familiebarnehager. Administrasjonen har funnet det hensiktsmessig å foreta 

registreringer av hvilke arealer de kommunale og private barnehagene benytter i sine 

nærområder.   

Administrasjonen har valgt å foreta registreringer ved de barnehagene som ikke er dekket av 

barnetråkkregistreringene.  Ved følgende barnehager er det laget barnetråkkregistreringer:  

 
Kommunale barnehager:  

 Bergeskogen idrettsbarnehage 

 Borgejordet barnehage  

 Hovland barnehage 

 Hovlandbanen barnehage 

 Jegersborg barnehage 

 Rødbøl barnehage 

 Sentrumssatellitten barnehage 

 Solstad barnehage 

 Tanum kulturbarnehage 

 Thor Heyerdahl barnehage (Nanset barnehage og Framparken barnehage) 

 Torstrand barnehage 

 Varden barnehage 
 

Private barnehager:  

 Bakkebygrenda barnehage 

 Bisjord FUS barnehage 

 Eventyrskogen barnehage 

 Gapatrosten barnehage 

 Gjerstad natur- og gårdsbarnehage 

 Gonveien barnehage 

 Guriskogen barnehage 

 Gøy på landet barnehage 

 Hakkebakkeskogen barnehage 

 iFokus Lysheim barnehage  

 iFokus Grevle barnehage 

 iFokus Tjølling barnehage 

 iFokus Torpeløkka barnehage 

 Leikvang barnehage  

 Salbutangen FUS barnehage 

 Sjøparken Kanvas barnehage 

 Skattekista barnehage 

 Trollsteinen barnehage 

 Vårtun barnehage 

 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sentrum/Bergeskogen-idrettsbarnehage/
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-nordost/Borgejordet/
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sentrum/Jegersborg/
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-nordost/Rodbol-barnehage/
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sentrum/Sentrumssatellitten-Barnehage/
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sorvest/Solstad/
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sorvest/Tanum-barnehage/
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Larvik-laringssenter/Thor_Heyerdahl_barnehage/Thor-Heyerdahl-barnehage/
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sentrum/Torstrand_Barnehage/
http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sorvest/Varden/Varden-barnehage2/
http://www.bakkebygrenda.com/bakkebygrenda/index.php
http://www.bisjord.bhg.no/
http://www.eventyrskogenbarnehage.no/
http://www.gapatrosten.no/
http://www.gjerstad.barnehage.no/
http://www.firearstider.no/tekst/22/GONVEIEN+BARNEHAGE.aspx
http://guriskogen.barnehage.no/
http://www.fgaktiv.no/gpl
http://www.privatebarnehager.no/
http://www.ifokusbarnehagene.as/barnehager/grevle/om
http://www.ifokusbarnehagene.as/barnehager/tjoelling/om
http://www.ifokusbarnehagene.as/barnehager/torpeloekka/om
http://www.salbutangen.bhg.no/
http://www.kanvas.no/index.jsp?c=82373&exp=82373&XSLP=82372
http://www.barnehagenmin.no/1342/side/personal.html
http://www.trollsteinen.no/
http://www.vartunbarnehage.no/


Følgende barnehager er dermed ikke tatt med i denne rapporten.   

 Helgeroa barnehage - (Barnetråkkregistreringer ved Berg skole)  

 Hvarnes barnehage – (Barnetråkkregistreringer ved Hvarnes skole)  

 Kvelde barnehage – (Barnetråkkregistreringer ved Kvelde barne- og ungdomsskole)  

 Tun barnehage - (Barnetråkkregistreringer ved Kvelde barne- og ungdomsskole)   

 Ulåsen barnehage - (Barnetråkkregistreringer ved Byskogen skole)   

 Valby barnehage - (Barnetråkkregistreringer ved Valby skole)  

 Veldre kulturbarnehage - (Barnetråkkregistreringer ved Sky skole)   

 Villa-Kulla barnehage - (Barnetråkkregistreringer ved Langestrand skole)  

 Fagerli Barnhage – ny (Barnetråkkregistrering ved tidligere Nanset skole)  

 

OPPLEGG FOR REGISTRERINGENE:   

 

Møte med de kommunale barnehagene den 20. november 2012:   

Kommunen deltok på møtet med lederne av de kommunale barnehagene på deres møte 

som ble avholdt 20. november. Her ble oppdraget presentert og det ble diskutert hvordan det 

skulle utføres, hvem som skulle være med og når det var best å gjennomføre 

registreringene. Det ble avtalt at registreringene skulle sendes inn til kommunen eller levers 

til Feyersgate 7, innen 4. desember 2012.  

 

Møte med de private barnehagene den 5. desember 2012:   

Kommunen deltok på julemøtet til lederne av de private barnehagene. Her ble oppdraget 

presentert og det ble diskutert hvordan det skulle utføres, hvem som skulle være med og når 

det var best å gjennomføre registreringene. Det ble avtalt at registreringene skulle sendes 

inn til kommunen eller leveres i Feyersgate 7, innen 21. desember 2012. Når kommunen 

begynte å digitalisere registreringene i 2016, viste det seg at ikke barnehagene hadde sendt 

inn sine registreringer. De siste barnehagene ble registrert vår/sommer 2017.  

 

Metode:  

Dere skal tegne inn de områdene som dere bruker utenfor barnehagens eget område. De 

områdene dere bruker vår, sommer og høst skal markeres med grønt. Områdene dere 

bruker om vinteren skal markeres med blått. Så skal dere tegne inn de 

veiene/stiene/snarveiene dere bruker til og fra områdene med gult og tilslutt skal dere 

markere med rødt de områdene som dere synes er skumle og eller farlige  

 

 

1. Leke- og oppholdsareal i sommerhalvåret (vår, sommer og høst) = grønn farge  

2. Leke- og oppholdsareal i vinterhalvåret = blå farge 

3. Veier til å og fra nærområdene = gul farge 

4. Fareområder som trafikk, «skumle» områder av ulike årsaker osv. = rød farge 

 

 

Dersom dere bruker områdene både sommer- og vinterstid så lag en skravur med grønt og 

blått.  

 

 



 
Registrering av nærturområdene til de kommunale og private barnehagene:  
 
 
Bergeskogen idrettsbarnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 
 
 

Fakta om Bergeskogen idrettsbarnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  1008/108 

Besøksadresse: Brekkegt.3, 3260 Larvik 

Styrer:  Trond Gutterød  

Tlf:  33 12 63 52 / 98 03 27 55 

Etablert: 1976 

Størrelse:  4 avdelinger – 72 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  3633,0 m2 (ekskludert parkering) 

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Østre Halsen, idyllisk til ved skogholt, 

fjellknauser, jorder, og i gå avstand til sjøen. Bergslihallen, Østre 
Halsen skole og Bergeskogen idrettsplass ligger rett i nærheten.  

 
 

 
 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sentrum/Bergeskogen-idrettsbarnehage/


 
Kart over områdene som brukes av Bergeskogen Barnehage, Gonveien Barnehage og Østre 
Halsen skole   
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 



 
Borgejordet barnehage  
 

 
Foto: Hanne Holmen  

 
 
Fakta om Borgejordet barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  2011/642 

Besøksadresse: Borgejordet 74, 3269 Larvik 

Styrer:  Torunn Hamre  

Tlf:  33 18 39 20 / 98 23 11 33 

Etablert: 1988 

Størrelse:  4 avdelinger – 63 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  5613,0 m2 inkludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Borgejordet. Barnehagern ligger midt i et 
boligområde. Det er gåavstand til Biblioteket, Bøkeskogen, Månejordet 

og andre fine turområder.  

 
 
 
 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-nordost/Borgejordet/


 
Kart over områdene som brukes av Borgeskogen Barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hovland barnehage  

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om Hovland barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  2005/134 

Besøksadresse: Frostvedtveien 98, 3269 Larvik 

Styrere:  Line E. Jacobsen  

Tlf: 98 25 33 10 

Etablert: 1972 i Frankendalsveien, 2011 på Hovlandbanen  

Størrelse:  4 avdelinger – 63 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  2683,46 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagene ligger på Hovlandbanen. Det er gåavstand til Vestmarka, 
Nanset idrettsanlegg på Fagerli og Månejordet.  

 
 



 
Kart over områdene som brukes av Hovland Barnehage, Hovlandbanen barnehage og 
Sentrumssatelitten barnehage  
 
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 



 
Hovlandbanen barnehage  

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
 
Fakta om Hovlandbanen barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  2005/134 

Besøksadresse: Frostvedtveien 98, 3269 Larvik 

Styrere:  Kjell Morten Lunde 

Tlf:  93 23 48 40 

Etablert: 2007 

Størrelse:  4 avdelinger – 68 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  4331,52 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagene ligger på Hovlandbanen. Det er gåavstand til Vestmarka, 
Nanset idrettsanlegg på Fagerli og Månejordet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kart over områdene som brukes av Hovlandbanen barnehage, Hovland Barnehage og 
Sentrumssatelitten barnehage  
 
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 



 
Jegersborg barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om Jegersborg barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  3020/988,990 og 1583 

Besøksadresse: Jegersborgveien 10, 3257 Larvik 

Styrer:  Mette Farmen Nerli 

Tlf:  33 13 00 70 / 98 22 56 41 

Etablert: Ca. 1970 

Størrelse:  2 avdelinger – 34 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  1269,0 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger midt i sentrum. Det er gåavstand til Bøkeskogen, 
Tollerodden, Mesterfjellet og andre parker i nærområdet.  

 
 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sentrum/Jegersborg/


Kart over områdene som brukes av Jegersborg Barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 



 
Rødbøl barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen  

 
 
Fakta om Rødbøl barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  2136/7 

Besøksadresse: Gamle Ravei 312, 3270 Larvik  

Styrer:  Hanne Arnesen Lillehagen 

Tlf:  98 25 33 22 

Etablert: 2006 

Størrelse:  4 avdelinger ca. 60 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  8026,11 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger landlig på Verningen. Barnehagen ligger rett ved 
siden av tidigere Rødbøl skole. Barnehagen ligger rett ved siden av 
skogen og har flotte turområder rundt barnehagen.  

 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-nordost/Rodbol-barnehage/


 
Kart over områdene som brukes av Rødbøl Barnehage.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 



 
Sentrumssatelitten barnehage  

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
 
Fakta om Sentrumssatelitten:  

 

Gårds- og bruksnr.  2005/134 

Besøksadresse: Frostvedtveien 98, 3269 Larvik 

Styrere:  Trine Lise Hvarnes  

Tlf:  98 22 56 36 

Etablert: 2007 

Størrelse:  3 avdelinger – 63 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  3510,77 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagene ligger på Hovlandbanen. Det er gåavstand til Vestmarka, 
Nanset idrettsanlegg på Fagerli og Månejordet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kart over områdene som brukes av Sentrumssatelitten barnehage, Hovland Barnehage og 
Hovlandbanen barnehage.  
 
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 



Solstad barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 

Fakta om Solstad barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4046/139 

Besøksadresse: Agnesveien 14, 3292 Stavern  

Styrer:  Åse-Lill Evensen 

Tlf:  98 23 11 62 

Etablert: 1979 

Størrelse:  4 avdelinger – 64 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  4403,0 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i skogkanten i Stavern. Det er gåavstand til fint 
skogsterreng og gravhauger, samt sjø og strand.  

 
 
 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sorvest/Solstad/


 
Kart over områdene som brukes av Solstad Barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 



 
Tanum kulturbarnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om Tanum kulturbarnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4001/4 

Besøksadresse: Bakkane 71, 3267 Larvik  

Styrer:  Mette Synnøve Omsland  

Tlf:  98 23 11 75 

Etablert: 2008 

Størrelse:  4 avdelinger – 77 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  3864,76 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Tanum mellom Larvik og Helgeroa. Barnehagen 
benytter lokalene til gamle Tanum skole. Barnehagen ligger i landlige 
omgivelser omgitt av skog og jorder.  

 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sorvest/Tanum-barnehage/


 
Kart over områdene som brukes av Tanum kulturbarnehage.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 



 
Thor Heyerdahl barnehage – Framparken barnehage og Nanset Barnehage  

 
Foto: Marianne Brekka  

 
 
Fakta om Framparken barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  3020/2611 

Besøksadresse: Hoffsgate 2, 3262 Larvik  

Styrer:  Lene Vadem  

Tlf:  33 17 31 71 

Etablert: 2009 

Størrelse:  3 avdelinger – 43 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  3661,64 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i Framparken (tidl. handelsskolen). Det er 
gåavstand til friområder, Bøkkerfjellet og idrettsanlegget.    

 
 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Larvik-laringssenter/Thor_Heyerdahl_barnehage/Thor-Heyerdahl-barnehage/


 
Kart over områdene som brukes av Framparken Barnehage.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Larvik-laringssenter/Thor_Heyerdahl_barnehage/Thor-Heyerdahl-barnehage/


 
Thor Heyerdahl barnehage – Nanset Barnehage og Framparken barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
Fakta om Nanset barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  2011/597 

Besøksadresse: Jonas Lies vei 30, 3269 Larvik  

Styrer:  Lene Vadem 

Tlf:  33 17 37 90 

Etablert: 1993 

Størrelse:  3 avdelinger – 41 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal: 1276,1 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Borgejordet. Barnehagern ligger midt i et 

boligområde. Det er gåavstand til Bøkeskogen og Månejordet. 

 
 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Larvik-laringssenter/Thor_Heyerdahl_barnehage/Thor-Heyerdahl-barnehage/


 
Kart over områdene som brukes av Nanset Barnehage.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 
 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Larvik-laringssenter/Thor_Heyerdahl_barnehage/Thor-Heyerdahl-barnehage/


 
Torstrand Barnehage 

 
Foto: Marianne Brekka  

 
 
Fakta om Torstrand Barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  3020/444 

Besøksadresse: Frankendalsgate 14, 3262 Larvik 

Styrer:  Lise Bergan  

Tlf:  98 23 12 85 

Etablert: 1952 

Størrelse:  3 avdelinger – 45 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  2866,2 m2 inkludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger ovenfor tidligere Handelsskolen. Det er gåavstand 
til friområder, Bøkkerfjellet og idrettsanlegget på Fram.   

 
 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sentrum/Torstrand_Barnehage/


 
Kart over områdene som brukes av Torstand Barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  

Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  

Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  

Blå farge = Veier  

Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  

 
 
 



 
Varden barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 

Fakta om Varden barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  5001/965 

Besøksadresse: Fjellveien 7, 3292 Stavern  

Styrer:  Eva Sending  

Tlf:  33 19 83 10 / 98 23 11 63 

Etablert: 1998 

Størrelse:  3 avdelinger – 45 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  5038,9 m2 inkludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i skogkanten i Stavern. Det er gåavstand til 
Brunlaskogen med fint skogsterreng og gravhauger, samt gangavstand 
til sjøen med strand. I tillegg er det gåavstand til flere av Stavern 

historiske områder som f. eks. Minnehallen og Blokkhusene.  

 

http://www.larvik.kommune.no/Om-Larvik/Oversikt-over-enheter/Oppvekst-sorvest/Varden/Varden-barnehage2/


 
Kart over områdene som brukes av Varden Barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 



 
Private barnehager:  

 

Bakkebygrendabarnehage 

 
Foto: Line Daae-Johansen 

 
 
Fakta om Bakkebygrenda barnehage  
 

Gårds- og bruks nr.  2011/661 

Besøksadresse: Fresjeveien 10, 3257 Larvik  

Styrer:  Hilde Momrak  

Tlf:  33 18 70 44 

Etablert: 1988 

Størrelse:  1 avdeling – 23 barn (1-6 år)  

Størrelse på uteareal:  2477,5 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger sentralt i Larvik midt i et boligområde. Det er 
gåavstand til Bøkeskogen, sentrum, Tollerodden og indre havn. 

 
 

http://www.bakkebygrenda.com/bakkebygrenda/index.php
http://www.bakkebygrenda.com/bakkebygrenda/index.php


 
Kart over områdene som brukes av Bakkrbygrenda Barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 



 
Bisjord FUS barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om Bisjord FUS barnehage AS:  

 

Gårds- og bruksnr.  1018/34 

Besøksadresse: Hegdalveien 5, 3261 Larvik  

Styrer:  Monica Johnsen  

Tlf:  47 68 82 98 

Etablert: 2009 

Størrelse:  2 avdelinger (3 grupper + 2 grupper) – 81 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  5494,3 m2 inkl. parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger landlig med skog og jorder rett utenfor barnehagen. 
Det er gåavstand til Numedalslågen.  

 
 

http://www.bisjord.bhg.no/


 
Kart over områdene som brukes av Bisjord Barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 



 
Eventyrskogen barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
Fakta om Eventyrskogen barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4063/287, og 365 

Besøksadresse: Geitramsveien 63, 3268 Larvik  

Styrer:  Ann Christin Johansen  

Tlf:  33 12 02 95 / 45 21 85 23 

Etablert: 2001  

Størrelse:  5 avdelinger – 86 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  5478,2 m2 inkludert parkering   

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Veldre med skogen som nærmeste nabo. 

Barnehagen bruker skogen mye, samt at de har egen uteavdeling ved 
Ulfsbakk.  

 
 

http://www.eventyrskogenbarnehage.no/


 
Kart over områdene som brukes av Eventyrskogen Barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 



 
Gapatrosten barnehage 

 

Foto: Siri Pedersen   

 
 
Fakta om Gapatrosten barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  3003/17 

Besøksadresse: Gunnar Reiss Andersensgate 12, 3259 Larvik  

Daglig leder:  Siri Pedersen  

Tlf:  33 18 24 06 

Etablert: 1997 

Størrelse:  4 avdelinger – 63 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  3364,3 m2 inkludert parkering 

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Tagtvedt. Barnehagen har kort vei til flotte 
skogsområder og akebakke (Kubakken).  

 
 

http://www.gapatrosten.no/


 
Kart over områdene som brukes av Gapatrosten Barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 
 



 
Gjerstad natur- og gårdsbarnehage 

 

 

 

 

Foto: Hanne Holmen 

 

 

Fakta om Gjerstad natur- og gårdsbarnehage  

 

Gårds- og bruksnr.  1035/2 

Besøksadresse: Gjerstad Nordre, 3261 Larvik  

Styrer:  Audun Emil Tvedten 

Tlf:  33 12 69 01 

Etablert: 2007 

Størrelse:  2 avdelinger – ca. 25 barn (0-6 år)  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Gården Gjerstad Nordre i Tjølling. Barnehagen 
bruker arealene til gården og har laget et flott uteområde i skogen 
ovenfor gården.  

 
 

http://www.gjerstad.barnehage.no/


 
Kart over områdene som brukes av Gjerstad Natur- og gårdsbarnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Gonveien barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om Gonveien barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  1002/563  

Besøksadresse: Gonveien 75, 3260 Larvik  

Styrer:  Linn Maria Hansen 

Tlf:  416 76 096 

Etablert: 2004 

Størrelse:  4 avdelinger – ca. 80 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  5331,7 m2 inkl. parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i et boligområde på Gon. Det er gåavstand til 
skogsområder og badestrendene Rekkeviksbukta og Gonstranda.  

 

http://www.firearstider.no/tekst/22/GONVEIEN+BARNEHAGE.aspx


 
Kart over områdene som brukes av Gonveien barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 
 



 
Guriskogen barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om Guriskogen barnehage: (Tidligere Maurtua barnehage)  

 

Gårds- og bruksnr.  1027/180  

Besøksadresse: Valbyveien 69, 3261 Larvik  

Styrer:  Tove Skjerven  

Tlf:  91245992 

Etablert: 2007 (Maurtua barnehage etablert i Valby grendehus i 1989)  

Størrelse:  2 avdelinger – ca. 70 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  5704,1 m2 inkludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i Tjølling like ved Valby og Guriskogen. Barnehagen 
er omringet av skog og jorder.   

 
 

http://guriskogen.barnehage.no/


 
Kart over områdene som brukes av Guriskogen barnehage og Valby skole.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 
 
 
 



Gøy på landet barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 

Fakta om Gøy på landet barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4054/2 

Besøksadresse: Fritzøe gård, 3267 Larvik  

Styrer:  Heidi Andreassen  

Tlf:  33 18 42 13 

Etablert: 1990 

Størrelse:  1 avdeling – 36 barn (1-6 år)  

Størrelse på uteareal:  4950,5 m2 inkludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger idyllisk til på Øvre tun på Fritzøe gård mellom 
Stavern og Larvik. Barnehagen bruker Fritzøeparken til turer, i tillegg 
ligger det jorder og skogsteiger rundt barnehagen.    

 

http://www.fgaktiv.no/gpl


 
Kart over områdene som brukes av Gøy på landet barnehage m. fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 

 

 

 

 

 



Hakkebakkeskogen barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 

Fakta om Hakkebakkeskogen barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  3020/884 

Besøksadresse: Håkonsgate 39, 3257 Larvik  

Styrer/Daglig leder:  Elisabeth Aske  

Tlf:  33 18 26 74 

Etablert: 1986 

Størrelse:  1. avdeling 23 barn (1-6 år)    

Størrelse på uteareal:  1150,5 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i et boligområde nær Larvik sentrum. Barnehagen 
har gåavstand til flere friområder og Mesterfjellet.  

 

 

 

http://www.privatebarnehager.no/


 
Kart over områdene som brukes av Hakkebakkeskogen barnehage m. fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 

 



 
iFokus Grevle barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om iFokus Grevle barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4040/199 

Besøksadresse: Kysthospitalet 40, 3294 Stavern  

Styrer/leder:  Britt-Ingeborg Sagmo 

Tlf:  33 13 93 80 / 92 22 37 33 

Etablert: 2007 

Størrelse:  4 avdelinger – 79 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  3360,9 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser rett utenfor Stavern. 
Barnhagen har gåavstand til Grevleskogen, sjøen og Stavern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifokusbarnehagene.as/barnehager/grevle/om


 
Kart over områdene som brukes av iFokus Grevle barnehage m. fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
iFokus Lysheim barnehage 

 
 
 
Fakta om iFokus Lysheim barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4047/3 

Besøksadresse: Gamle Stavernsvei 200, 3267 Larvik    

Leder:  Wenche Alkemark  

Tlf:  33 13 99 20 / 91 33 20 12 

Etablert: 1993 

Størrelse:  3,5 avdelinger – 67 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:   5.932 m2 inkludert parkering 

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i lokalene til tidligere Lysheim skole på Gamle 
Staverns vei.   

 
 

http://www.ifokusbarnehagene.as/barnehager/tjoelling/om


 
Kart over områdene som brukes av iFokus Lysheim barnehage m. fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 
 
 



 
 
iFokus Tjølling barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om Ifokus Tjølling barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  1045/214 

Besøksadresse: Løveskogen 53, 3280 Tjodalyng  

Styrer/leder:  Monica Holhjem  

Tlf:  33 13 97 60 / 90 59 79 02 

Etablert: 1993 på Tjøllingvollen, nytt bygg på Løve i 2004 

Størrelse:  4 avdelinger – 85 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:   6331,7 m2 ekskludert parkering 

Beliggenhet:  Barnehagen ligger ved Tjølling idrettsanlegg på Løve. Barnehagen har 
turterreng rett utenfor barnehagen.  

 
 

http://www.ifokusbarnehagene.as/barnehager/tjoelling/om


 
Kart over områdene som brukes av iFokus Tjølling barnehage m. fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
iFokus Torpeløkka barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om iFokus Torpeløkka barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4094/135 

Besøksadresse: Torpesvingen 1, 3295 Helgeroa   

Styrer/leder:  Veronica Aas Steinsholt  

Tlf:  91332012 

Etablert: 2007 

Størrelse:  4 avdelinger – ca. 60 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  5749,0 m2 inkludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger rett ved siden av turterreng i Helgeroa. Barnehagen 
har gåavstand til skogen, sjøen og Helgeroa.  

 
 
 

http://www.ifokusbarnehagene.as/barnehager/torpeloekka/om


 
Kart over områdene som brukes av iFokus Torpeløkka barnehage m. fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 
 
 



 
Leikvang barnehage 

 
 
 
Fakta om Leikvang barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4067/118 

Besøksadresse: Eidgata 19, 3264 Larvik  

Daglig leder:  Hilde Almvik  

Tlf:  33 18 36 46 / 98 02 10 83 

Etablert: Startet som en barnepark i 1989   

Størrelse:  ? avdelinger – 28 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:   1197,3 m2 ekskludert parkering 

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Langestrand.   

 
 

http://www.ifokusbarnehagene.as/barnehager/tjoelling/om


 
Kart over områdene som brukes av Likvang barnehage m. fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 



Salbutangen FUS barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 

Fakta om Salbutangen FUS barnehage 

 

Gårds- og bruksnr.  1093/301 

Besøksadresse: Djupedalsfaret 1, 3280 Tjodalyng   

Styrer/leder:  Lisbeth Olsrød 

Tlf:  33 19 57 00 

Etablert: 2008 

Størrelse:  4 avdelinger – ca. 80 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  5616,6 m2 inkludert parkering 

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Hem. Barnehagen ligger rett ved siden av 
skogen og jorder.   

 

http://www.salbutangen.bhg.no/


 
Kart over områdene som brukes av Salbutangen FUS barnehage.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 



 
Sjøparken Kanvas barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 

 
Fakta om Sjøparken Kanvas barnehage:  

 

Gårds og bruksnr.   4046/318 

Besøksadresse: Sjøparken Larvik, 3290 Stavern  

Styrer/leder:  Gunnhild Alida Sande  

Tlf:  92 65 02 11 

Etablert:  2010 

Størrelse:  4 avdelinger – 80 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  4456,2 m2 ekskludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger på Agnes som ligger mellom Larvik og Stavern. 

Barnehagen ligger nærme sjøen og har gåavstand til store friområder 
med skog og sandstrender.   

 

http://www.kanvas.no/index.jsp?c=82373&exp=82373&XSLP=82372


 
Kart over områdene som brukes av Sjøparken Kanvas barnehage.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 

 

 
 
 



 
Skattekista barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om Skattekista barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4060/189 og del av 47 

Besøksadresse: Bakåsveien 27, 3265 Larvik   

Styrer/leder:  Eva Heum  

Tlf:  33 18 07 18 

Etablert: 2001 

Størrelse:  4 avdelinger – ca. 60 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  3607,6 m2 inkludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i et boligområde på Tveteneåsen. Barnehagen har 
skogen helt inntil barnehagen.   

 
 

http://www.barnehagenmin.no/1342/side/personal.html


 
Kart over områdene som brukes av Skattekista barnehage.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 



 
Trollsteinen barnehage 

 
Foto: Marianne Brekka  

 
 
Fakta om Trollsteinen barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  2005/1213 , 1120  

Besøksadresse: Nordbyveien 29, 3271 Larvik   

Styrer/leder:  Bente Seierstad 

Tlf:  33 11 66 52 / 90 05 71 84 

Etablert: 1991 

Størrelse:  6 avdelinger – ca. 90 barn (0-6 år)  

Størrelse på uteareal:  6788,9 m2 inkludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger innerst i boligområdet Hagalia. Barnehagen har 
gåavstand til Vestmarka og Nanset idrettsanlegg.   

 
 

http://www.trollsteinen.no/


 
Kart over områdene som brukes av Trollsteinen barnehage m.fl.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 
 
 
 



 
Vårtun barnehage 

 
Foto: Hanne Holmen 

 
 
Fakta om Vårtun barnehage:  

 

Gårds- og bruksnr.  4102/4 

Besøksadresse: Helgeroaveien 884, 3267 Larvik  

Styrer/leder:  Hilde Gusland 

Tlf:  48342646 

Etablert: 1997 

Størrelse:  1 stor avdeling – 19 barn (1-6 år)  

Størrelse på uteareal:  4721,3 m2 inkludert parkering  

Beliggenhet:  Barnehagen ligger i Frikirka sine lokaler på Eidsten, som ligger i 
nærheten av Helgeroa. Barnehagen har skogen som nærmeste nabo. 

Barnehagen bruker også gymsalen på Berg skole.   

 
 

http://www.vartunbarnehage.no/


 
Kart over områdene som brukes av Vårtun barnehage.  
 
Fargekodenen på kartet:  
Grønn farge = Leke- og oppholdsareal som brukes vår, sommer og høst.  
Gul farge = Leke- og oppholdsareal som brukes om vinteren (Ski/Aking)  
Oransj farge = Leke og oppholdsareal som brukes hele året  
Blå farge = Veier  
Rød farge = Farlige veistrekninger, kryss, stup m.m.  
 



 

Videre bruk av registreringene:   
Registreringen skal være tilgjengelig for alle kommunens saksbehandlere i kommunens 

kartsystemer. Disse skal sjekkes ved alle arealbruks- og byggesaker, slik at man har 

tilgjengelig og tilstrekkelig kunnskap og unngår at verdifulle leke- og oppholdsarealer går tapt 

av f.eks. uvitenhet. Disse opplysningene vil ha betydning på lik linje med kulturminner, 

biologisk mangfold, friluftsliv osv., og må veies opp mot hverandre og andre verdifulle 

samfunnsinteresser i alle arealbrukssaker.  

 


