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Neste møte: Torsdag 6. juni 9.00 på Gran rådhus.  

  

Prosjektleder hadde sendt ut e-post i forkant med informasjon om temaene for møtet: 

1. Status i prosjektet 

2. Orientering om prosjekter og ressurser i rådgiverkontrakten (ved daglig leder i Longva arkitekter AS, 
Knut Longva).  

 

1. Status i prosjektet 

Prosjektansvarlig Gaute Øvrebotten informerte om at Gran kommune signerte kontrakt med 

Longva arkitekter AS om arkitekttjenester og prosjekteringsledelse torsdag 25. april. Det var ved 

utløpet av karensperioden kommet inn én merknad. Denne ble ikke tatt til følge. To tilbydere har bedt 

om innsyn i tilbudene. Innsyn er gitt i sladdede versjoner. 

 

Oppstartsmøte mellom prosjektgruppa i kommunen og Longva arkitekter AS avholdes etter møtet i 

referansegruppen. Prosjektet har fram til i dag arbeidet med administrativt etterarbeid etter 

konkurranse, og forberedt oppstart. Rådgiverne har signalisert at det i utgangspunktet er mulig å 

utrede et skisseprosjekt for politisk behandling som planlagt i november.  

 

2. Orientering om prosjekter og ressurser i rådgiverkontrakten 

Knut Longva, daglig leder i Longva arkitekter AS, presenterte bedriften og orienterte om ulike 

prosjekter arkitektkontoret har jobbet med, eller jobber med for tiden. Han sa blant annet at Longva 

hovedsakelig jobber med offentlige bygg og at prosjektene de har levert stort sett har havnet 

innenfor plan for budsjett og framdrift. Noen av prosjektene han viste fram var skole på Tynset, 

idrettsanlegg på Sotra, bo- og behandlingssenter på Eik, tilbygg til nasjonalbiblioteket i Oslo og 

rådhus på Sola. 

 

Etter spørsmål om hvilke tanker Longva har om sykehjemprosjektet i Gran, svarte han at han mener 

det er en fantastisk tomt med kvaliteter for natur og utsyn.  



 

Det ble spurt om muligheten for å bygge et rasjonelt bygg med god arealeffektivitet. Dette ble 

bekreftet som mulig av Longva. Videre fikk Knut Longva spørsmål om driften av tjenestene som skal 

være i bygget når det er ferdig. Longva svarte at de er opptatt av å tenke på tilrettelegging for god og 

effektiv drift i sitt arbeid, fordi årlige driftsutgifter er en større belastning for kommunen enn 

investeringen. Han fikk også spørsmål om hva som er best av å bygge i høyden eller bredden, når det 

gjelder seinere byggetrinn. Longvas svar på dette var at de ikke ønsker å konkludere ennå. Han 

bekreftet at det ikke er veldig enkelt å bygge på nye etasjer siden fundamentering og bærende 

elementer må dimensjoneres fra start. Longva la også til at påbygg kan være en utfordring for et bygg 

hvor det er drift 24 timer i døgnet. 

 

Flere spurte om fleksibilitet, hvor vidt omsorgsboligene skal være bygget slik at de kan brukes som 

sykehjemsplass dersom det er behov for dette. Prosjektansvarlig Øvrebotten informerte om at 

rommene skal være standardiserte, men at tjenestene skal være fleksible. Rommene i 

omsorgsboligene, og dørene må for eksempel være i en slik høyde og bredde at de kan brukes som 

sykehjemsrom hvis vi skulle trenge det. Rådmannen svarte at han mener det er viktig å bygge med en 

viss fleksibilitet. Det er dyrt å bygge om omsorgsboliger til sykehjemsplasser i etterkant, hvis de ikke 

er noe tilpasset på forhånd. 

 

Det ble spurt om alle omsorgsboligene skal bygges slik at de kan brukes som sykehjemsplasser. 

Prosjektansvarlig forklarte at dette er tanken til prosjektgruppa nå, men at dette spørsmålet skal 

belyses og vurderes i mulighetsstudien. 

 

Longva svarte på spørsmål om brannsikkerhet knyttet til bruk av massivtre. Det er noen utfordringer 

knyttet til dagens regelverk og bruken av massivtre, først og fremst knyttet til brann og lyd (akustikk-

krav). Samtidig er massivtre bedre enn stål: Det brenner seint og er vel så sikkert som stål, som blir 

mykt når det blir varmt. 

 

Longva fikk spørsmål om deres erfaring med å bygge sykehjem i massivtre. Longva svarte at de ikke 

har noen erfaring med å bruke massivtre i sykehjembygg, men at de har generell erfaring med bygg i 

massivtre. De får også med seg rådgiver som kan dette. 

 

Rådmannen påpekte at han ønsker et bygg som både er kompakt, billig, klokt og vakkert. Og la til at 

han ønsker god framdrift i prosjektet, slik at sak kan legges fram for politikerne i november. 

Ordfører supplerte med et ønske om å bygge «så billig som mulig». 

 

Innspill og spørsmål til rådmannen i møtet: 

 Gode, økonomiske valg framover bør være en del av mulighetsstudien i prosjektet. Det er store 

variasjoner mellom kommunene når det gjelder byggekostnader per sykehjemsplass. Hvordan 

kan vi havne i den positive enden av skalaen? 

 Det høres dyrt ut å bygge alle omsorgsboligene slik at de kan gjøres om til sykehjemsplass.  

 Tidligere er det ikke nevnt navn på personer i referatet etter møtet i referansegruppa. Det ble 

gjort i siste referat. Anbefaling om å ikke navngi medlemmer, bare referere til gruppen. I denne 

sammenheng ble det også spurt om hva som er referatets funksjon. Rådmannen svarte at dette 

er rådmannens referat, det skal ikke til godkjenning i referansegruppa. 

 


