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OPPGAVEN
Gran kommune har høye og spennende ambisjo-
ner på Sagatangen. Det skal dannes et tyngde-
punkt for samlokalisert og effektivisert helse- og 
omsorgstjeneste, tilbys boformer hvor det er godt 
å bo livet ut, arbeidsplasser som er attraktive for 
høyt kompetent helsepersonell. Samtidig som det 
er et mål om å åpne området for allmennheten 
som park. 

SITUASJON
Sagatangen danner en unik ramme for det plan-
lagte prosjektet. Straks nord for handelssentrum 
på Vassenden med grenser mot naturreservatet 
Jarenvannet i nord og elven Vigga i vest er belig-
genheten både naturskjønn og sentrumsnær.

Området tilhører den eldste del av Gran, men 
fremstår i dag uten et helhetlig historisk byg-
ningsmiljø. Mot øst ligger et mindre boligfelt, 

mot nordvest ligger bebyggelsen til gårdsbruket 
Hofserud Nordre. Tomten rommer i dag lett små-
industri og det er reminisenser etter tidligere 
trelastdrift. Det gamle Saghuset skal bevares og 
rundt dette er det ønskelig å skape et miljø for 
kulturaktiviteter. Store deler av tomta er i dag 
asfaltert eller gruslagt, mens randsonene mot 
vannet og elven har verdifullt tilskudd med frodig 
vegetasjon.

PROSJEKTETS AMBISJON | VISJON
Et sted hvor det er godt å være og godt å bo livet 
ut
I til legg til å svare på programmet er vår ambisjon 
å tilrettelegge for det iboende potensialet som lig-
ger i mulige synergier av en stor offentlig inves-
tering på Sagatangen. For å få mest mulig utbytte 
og merverdi som kan komme flest mulige til gode 
bør det åpnes for å kombinere flere av kommu-
nen oppgaver på samme sted som også kan gi 

spin-off effekter som kommer bygda til gode. Ved 
slippe spennende, utvidede, nye og annerledes 
tanker rundt sambruk og samlokalisering til kan 
det åpnes dører for andre enn den opplagte bru-
kergruppa. Slik kan tilværelsen bli rikere for dem 
som bor der og samlet et bedre tilbud til kommu-
nens befolkning med arealer ute og inne som kan 
benyttes til sosiale og fysiske aktiviteter.

KONSEPT
Tangen er langstrakt og smal, faller fra adkom-
sten fra Jarenstranda i sør mot Jarenvannet i 
nord, med nivåforskjell som utgjør om lag en eta-
sje.
Den foreslåtte bebyggelsesstrukturen poengterer 
tomtas særegenhet og bygger oppunder den ek-
sisterende nivåforskjellen, legger til rette for sam-
spill mellom husets indre og landskapet utenfor. 
Bygningsstrukturen med omsorgsboligenhetene er 
orientert parallelt med tangen og ligger på nedre 

nivå ytterst på tangen, i et tverrstilt bygningsvo-
lum ligger sykehjemsdelen med hovedinngang på 
øvre nivå med fellesarealer i de to nedre etasjer. 
Volumene er forbundet med to gangakser via bro-
er på øvre plan som danner overdekkede gangba-
ner på terrengnivå på nedre plan. Husene er he-
vet noe for å gå klar av kritisk flomkote på c+204.  

I formen avspeiler det grunnleggende konsept 
seg. Det er et klart romlig hierarki som i størst 
mulig grad søker å dra nytte av dagslyset, åpne 
for utsyn og kontakt til grønne omgivelser, samti-
dig favne om trygge og omsorgsfulle omgivelser 
innvendig. 

Byggets uttrykk gjenspeiler planens rytme. Fasa-
dene er underdelt slik at hver enkelt bolig er en 
identifiserbar enhet uttrykt i fasaden. Hensyn til 
funksjonalitet og krav til nærhet og sammenheng 
gir et kompakt anlegg. Strukturen splittes og åp-

nes opp gjennom flere grønne smett på tvers som 
skaper kontakt og forbindelser mellom tomtens 
øst- og vestside og som bryter ned inntrykk av en 
lang sammenhengende struktur.

Fra det åpne inngangspartiet på øvre nivå mot 
sør går bevegelsen videre inn i kjernen av anleg-
get hvor det enkelt å få overblikk, orientere seg 
og identifisere anleggets ulike deler. Her åpner 
det seg både vertikalt og horisontalt og gir sikt 
innover og oppover i anlegget. 

Bygningsstrukturen er bevisst modellert med mo-
duler som kan settes sammen i nye konstellasjo-
ner uten at konseptet går tapt. Det er robust, flek-
sibelt og elastisk og kan fint håndtere endringer 
som ofte oppstår i prosjektutvikling. 

ROMLIGE KVALITETER
Bygningskonseptet er enkelt, fattbart og over-
siktlig organisert med tydelige ferdselslinjer.
Gode romopplevelser skapes av gode lysinnslipp  
fra flere himmelretninger, utsikt, behagelig akus-
tikk og materialitet som stimulerer alle sanser. 
Materialer og farger som benyttes skal bidra til å 
skape en trygg og hjemlig atmosfære, i til legg til 
å skape identitet – og lette orientering. 
Kontakten med grøntområder er stimulerende og 
dagslys gir ro og mulighet til kontemplasjon og 
aktivitet. 
man kan følge årstidsvariasjoner, med vær, vind 
og fugleliv. 
I arealeffektive bygninger som dette er det en 
utfordring å skape gode rom for uformelle møter, 
Men vi har søkt å utnytte små variasjoner i plan-
løsningen som byr på potensiale for å oppnå slike 
kvaliteter.  
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SANSEHAGER. 
Det sosiale liv er viktig og disposisjoner ved planlegging 
kan være avgjørende for om vi hemmer eller fremmer 
sosial aktivitet. At mennesker trives og fungerer sammen 
er en nødvendighet og det er viktig å tilrettelegge for gode, 
sosiale arenaer for å skape kontakt og forståelse. Dimen-
sjonering, form, tilgjengelighet, møblering og vegetasjon er 
noen av de faktorene som er avgjørende for om et gårds-
rom og tilliggende parkanlegg vil fungerer som et sosialt 
uterom. 
Parken mot vest utformes som en sansehage med krys-
sende stier, frukt og bær, blomstring, duft og skyggespill 
under løvkronene. Her skal det være attraksjoner året 
gjennom som sørger for at området blir en naturlig del av 
turnettet på Gran, samtidig som at beboerne kan glede 
seg over årstidsvariasjonen. 
Vi vet at beboerne besøkende vil oppleve og bruke omgi-
velsene på mange ulike måter, avhengig av funksjonsnivå 
og ønsker, kommunikasjonsbehov og sosiale bakgrunn. Vi 
håper at stedets nye brukere vil omfatte beboere, pårøren-

de, og ansatte, samt barnefamilier på søndagstur og ung-
dom som vil bade– for å nevne noe av diversiteten. 

Vi ønsker å legge til rette for et åpent og kommuniserende 
uteanlegg som ivaretar alle. Anlegget må å forene motsi-
gelsen –åpenhet / tilgjengelighet / transparens – vs beho-
vet for sikkerhet og skjerming for å lykkes som et inklude-
rende bofelleskap. 
De tilgjengelige gårdsrommene og felles parkanlegget er 
viktige uterom og vil få stor betydning for alle. Sammen 
med den eksisterende bygningsmassen skal parkanlegget 
ivareta det eksisterende og historiske miljøet, og funksjo-
nalitet, sikkerhet og tilrettelegging for en ny sosial arena på 
Gran. 
For beboere med behov for skjerming etableres det takha-
ger og uterom oppover i etasjene. Også her formes stier 
som slynger seg rundt plantefelt og under skjermende 
strukturer. Takhagene vil i likhet med parkanlegget også 
inneholde en variasjon av planter med duft, smak og far-
ger.

OVERVANNSHÅNDTERING
Utearealet skal kunne benyttes hele året. Derfor må land-
skapet, materialene og rommene ivareta bruken gjennom 

-
tevann, snø og bevegelse. Noen dekker må være per-
meable både for å håndtere overvannet, og for å gi gode 
forhold for etablering av trær eller være arealer egnet for 
snøopplagring. Arealene som skal brøytes vinterstid må 
ha fast dekke og være sammenhengende. Det er lagt 

arealene ved adkomstene. Koblingen av parken rundt 
sykehjemmet mot den eksisterende sentrumsstrukturen 
har også vært vektlagt.

Det etableres takhager og grønne enger på takene for 
oppsamling og fordrøyning av vann. Som alternativ til se-

en glissen tørreng.  Glissen tørreng vil på sikt speile de 
lokale vegetasjonsforholdene og bidra til økt biodiversitet.

OVERORDNET GREP 
Bebyggelsen av tomta tar utgangspunkt i 3 viktige struk-
turer – tilgjengelighet, sanseopplevelser og etablering av 
attraksjoner for både beboere og besøkende. 
Mellom disse hensynene har vi forsøkt å la landskapet 

eksisterende randvegetasjon langs elva, samtidig som vi 

Materialbruken i parkanlegget er preget av at vi har øn-
sket å beholde referansene til eksisterende vannmiljøet. 

Det har vært viktig å beholde en ytre sammenhengende, 
grønn ramme. Deretter etablere et enkelt og robust dek-

de ulike oppholdssonen. Vertikale konstruksjoner rundt 
terrassene og i gårdsrommene skaper le og bevegelse 
og er sammen med etablering av nye plantefelt rundt 
bygget og ute i parken med på å skape opplevelser og 
muligheter for rekreasjon.

Overordnet grep

Sansehager

Overvannshåndtering

Utvidelsesmulighet

TRAFIKKAVVIKLING
 Logistikken rundt sykehjemmet og boenhetene ivaretar 

til hovedadkomsten som gående fra sentrum, med syk-
kel, bil eller taxi. Besøkende som kommer fra parkerings-
plassen i vest har god tilgjengelighet via nye gangforbin-
delser langs elva og eksisterende bru til sanseparken i 

Leveranser skjer enten via hovedinngangen i sørøst eller 
til varelevering i underetasje. Avfallet hentes i undereta-
sjen, samt at det etableres bårerom og mulighet for en 
skjermet parkering av bårebil i passasjen mellom bygge-
ne. Det er etablert eget fortau i sin helhet langs bygget 
og det er dimensjonert for snuing i kjørebane ved bruk av 
gårdsrommet.
Soner for sykkelparkering, elbil og ladestasjoner og taxi/

-
søks- og ansattparkering er plassert i vest på andre siden 
av elva.

Situasjon 1:500
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Brannseksjon

ORGANISERING, FUNKSJON, LOGISTIKK .
I organisering og planløsning er det søkt å optimalisere et 

for bemanning, tjenester og arealer.

Korte avstander i avdelingene og mellom enhetene betyr 

plasserte vaktrom, umiddelbar nærhet til støtterom som 
lager for lintøy og utstyr, skyllerom og medisinrom får de 
ansatte et optimalt bevegelsesmønster slik at slitasje re-
duseres og det blir mer tid til omsorg for pasientene. 

Avdelinger kan underdeles i mindre grupperinger ihht 
Husbankens anbefalinger. Det legges til rette for å benyt-

-
niseringen er rasjonelt gjentagende mellom etasjene slik 
at det er enkelt for personalet å veksle mellom arbeid på 
ulike steder ettersom de ikke trenger å endre rutiner.  

SYKEHJEM
Vestibylen åpner seg med funksjoner over to plan, Ho-
vedtrapp og heis fører opp til sykehjemsplasser og til 
øvre plan av omsorgsdelen: Vestibylen ligger med kon-
takt direkte til kantinen på nedre plan. 

Sykehjemsdelen har 20 plasser på intermediæravdeling, 
45 sykehjemsplasser, dagsenter og fellesfunksjoner som 
kafeteria, garderober, kjøkken og vaskeri. 

Sykehjemsavdelingen skal ha plass til gode beboerrom 
og fellesområder fylt med dagslys og med utsyn til det 
omkringliggende landskap, som stimulerer beboerne til 
å være i bevegelse, med sikte på å holde seg i vigør så 
lenge så mulig, Trappen kan brukes i terapi- / trenings-

øyemed, men viktigst er den visuelle åpenheten mellom 
etasjene som gir mulighet for deltagelse også for de som 
ikke kan bevege seg langt. Kanskje kun frem til rekkverk 
på avsatsen for å kikke på livet nedenunder.

Beboerne vil i hver etasje oppleve et hierarki i graden av 

-
ne. Beboerrommet har høy grad av privatliv og trygghet. 
Bogruppene er neste nivå og utgjør et mindre fellesskap. 
Oppholds- og spiserommet danner en felles ramme for 
bogruppene. 

I sykehjemmet er sengerommene gruppert i mindre fel-
lesskap med umiddelbar nærhet til et oppholdsrom, en-
ten spis eller stue. For å oppnå størst mulig nærhet mel-
lom privat boenhet og fellesareal er andre plasskrevende 
funksjoner som kontor og skyllerom tatt ut av bogruppen. 
De er plassert i fellesarealet mellom de to bogruppene. 

Ved at bogruppene er plassert i vinkel forhold til hver-

forhold antall beboerrom.. Vaktrommene er plassert slik 
at de har oversikt over to eller tre avdelinger. Dette gir 

felles bemanning på ettermiddag og nattetid. 

Fleksibilitet er ivaretatt ved at det er mulig å dele av 
avdelinger og bogrupper. Det er organisert slik at sam-
bruk, samdrift og samarbeid er mulig på tvers. Det er gitt 
rom for varierende størrelse på pasientgrupper. 

Intermediæravdelingen er et tilbud om opphold i kortere 
perioder før/etter eller i stedet for sykehusopphold er 
plassert på inngangsplanet c+207 med umiddelbar nær-
het til dagsenter og treningsrom. Vaktbasen for interme-
diær ligger lett tilgjengelig for  omsorgsenhetene om det 
behov for dette.  

Sykehjemsavdelingene er plassert i andre og tredje eta-
sje med hhv 30i og 15 plasser for å sikre optimal drift og 

-
gram og beskrivelse. 

Fellesfunksjoner som lintøy, skyllerom, nedkast, banda-
sje, vaktrom, samtale og pårørende stue ligger sentralt 
plassert i hver etasje. Spiserommene har nærhet til post-
kjøkken som har en enkel kommunikasjon til hovedkjøk-
kenet på nedre plan og en roligere stue er plassert lenger 
ute i de enkelte postene. 

OMSORGSBOLIGENE. 
Består av 60 boenheter og tilhørende fellesarealer for 
opphold samt personalrom og støtterom, sosialt samvær 
og bespisning. Fellesrom har glassfelt som åpner mot 
terrasser og atrier. 

Beboerne kan benytte alle fellesareal og tilbud i  hele 
anlegget. Ved behov for tilsyn eller hjemmepleie er det en 
trygghet for beboere i omsorgsdelen at de er tilknyttet sy-
kehjemmet. For de ansatte betyr det mer tid og oversikt 
når de er på hjemmebesøk

I hver bogruppe er det en serie med rom, et spiserom, 
kjøkken og stue for 15 beboere og en pleier skaper en 
fattbar, angripelig og familiær atmosfære mindre grup-
peringer (ref 5 stk Husbanken) i tråd med anbefalinger. 
Skape en tilhørighet i det lille. Hager, uterom og terras-
ser, variasjon i stier og utblikk gjennom andre områder i 
anlegget danner stimulerende omgivelser. For å hjelpe 
beboere orientere seg og navigere gjennom fasilitetene. 
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Plan underetg.  1:200
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Plan 1.etg.  1:200

Planutsnitt beboerrom. 1:100

Sykehjem, 
1 personrom, 23m²

Intermediær, 
1 personrom, 21m²

Omsorgsbolig, 
2 personrom, 40-42m²

Omsorgsbolig, 
1-2 personrom, 38-40m²
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Stue

ker. Dette for i størst mulig grad å oppnå søylefrihet. 
Det vil også være mulig å løse denne delen med limtre 
søyler/dragere og med ribbedekker eller andre langs-
pennsystemer i tre dersom byggherren skulle ønske 
det. 

MT-vegg i det enkelte rom samt evet på yttervegger vil 
være mulig slik at prosjektet kan få et visuelt tre-preg. 

-
ført brannhemmende maling/lakk evet at det benyttes 

MASSIVTRE HAR EN REKKE FORDELER:

-Kort og behagelig arbeidsmiljø under oppføring/byg-
getid (råbygg)
-Godt innemiljø etter ferdigstillelse
-Miljøvennlig materiale – fornybar ressurs 
-Bygging med tre er positivt for Norges CO2 regnskap 
-Lav vekt – enklere fundamentering. Enkel innfestning 
av tekniske installasjoner. 
-Rent og attraktivt arbeidsmiljø i produksjon og på byg-
geplass 
-Redusert avfall på byggeplass og enkel gjenbruk 
-Gode egenskaper vedr. varme, fukt, brannmotstand 
(forutsigbar) 
-Gode egenskaper vedr. avstiving og bearbeiding 
-Allsidige bruksområder (dekke, vegg, tak, balkonger, 
svalganger etc.) 
-Alle trelastkvaliteter kan anvendes

Samtidig må vi også påpeke noen utfordringer:
-

res.
-Akustikk

Standardisering gir mulighet for hensiktsmessig prefa-
brikasjon for å holde kostnader og byggetid nede. Spe-
sielt er dette hensiktsmessig for prefabrikerte baderom 
og  massivtreelementer og sjelden hensiktsmessig for 
større komplette rom og enheter- Dette fordi det er for  
få leverandører på markedet til at det kan blir konkur-
ransedyktig i gjennomføring. 

Fundamenter og vegger mot terreng utføres i lavkar-
bonbetong. 
Yttervegger isoleres 500 mm, tak 600 mm.
Fasadene kles med variert bruk av trepanel i ulike 

-
ge. På tak foreslås “eng på tak”.

Tre er også gjennomgående i den innvendige materi-
alpaletten, enten i form av massivtreelementer i vegger 
og gulv  eller som paneler på vegger og tak og heltre 
parkett på gulv. 

Det vil gjennomgående benyttes lavemitterende ma-
terialer og produkter. Dette vil både gi et trygt og sunt 
innemiljø og danne grunnlaget for å minimere luft-
mengdene i ventilasjonssystemet. Det foreslås å ta 
utgangspunkt i BREEAM NOR kravnivå, men samtidig 

-
ninger, som i dag ikke omfattes av BREEAM NOR.
Oppvarming og ventilasjonsløsning er valgt for å skape 
et best mulig inneklima, i tillegg til et lavt energiforbruk. 

UNIVERSELL UTFORMING
Universell tilgjengelighet og orienterbarhet er et viktig 
premiss for utforming av arealene. Det er lagt til rette 
for lett tilkomst for bevegelseshemmede med interne 

-
enteringen i bygget, med ledelinjer, farge-og kontrast-
valg, lyssetting. Det benyttes lavt-emitterende, miljø-

klar og tydelig planløsning, med godt dagslystilfang, 
som gjør det lett å orientere seg. 

LYSFORHOLD
Gode dagslysforhold er et viktig element for trivsel. 
Med dagslys sikres optimal fargegjengivelse og opple-
velse av størrelser og romlighet og enkel orientering. 
Dagslys bidrar også til økt arbeidsglede, konsentra-

Optimale dagslysforhold vil derfor ikke kun redusere 
energiforbruket til kunstig belysning, men også medvir-
ke til å skape behagelig og stimulerende innemiljø. De 
gode dagslysforhold sikres ved å anvende vinduer med 
høy lystransmitans (LT-verdi). Lysanlegg behovssty-
res, og tar hensyn til rommenes varierende anvendelse 
gjennom dagen. 
Der det er hensiktsmessig at sensorer vil automatisk 
slukke lyset når det ikke lenger er aktivitet. På arbeids-
plassene vil kunstig belysning automatisk slukke hvis 
dagslystilgangen er tilstrekkelig til å opprettholde et 
akseptabelt lysnivå.

BÆRESYSTEM
Grunnforhold og fundamentering.

104.  Terrenget heves noe slik at bebyggelse blir lig-
gende over kritisk nivå på denne koten. Bygningsstruk-
turen med omsorgsboliger prosjekteres uten kjeller. 
Sykehjemsdelens nedre plan ligger delvis under ter-
reng fordi terrenget stiger opp til kote 207 mot sør. Ved 
tekniske arealer der det evt er behov for høyere etasje-
høyde kan gulvnivået senkes om det utføres som kar. 

Bæresystemet generelt forutsettes utført i massivtre. 
Boligdelen er tenkt løst med massivtredekker liggen-
de på langs av bygningskroppene og som spenner fra 
delevegg til delevegg i massivtre. Dette medfører rela-
tivt korte spenn og dertil akseptable tykkelser på dek-
kene, noe som bidrar til et kostnadsoptimalt prosjekt. 
Stabiliteten vil enkelt tas opp av den enkelte delevegg, 
noe som medfører små krefter i den enkelte veggskive. 
Tak kan løses i massivtre med kompaktisolasjonsløs-
ninger og evt grønt tak. Yttervegger og korridorvegger 
kan med fordel også løses i massivtre, men her kan 
en også benyttes prefabrikkerte elementvegger i bin-
dingsverk. Der hvor det vil være behov for bjelker så 

HSQ-bjelker i stål for enklere fremføring av tekniske 
anlegg. 
Når det gjelder sykehjemsdelen så er det tenkt at de 
2 øverste etasjene løses på samme måte som for bo-
ligdelen. Deler av 1. etasje kan løses med massivtre 
vegger og dekker på tilsvarende måte som for etasjene 
over. Den delen som har åpne arealer kan løses med 
bruk av stålkonstruksjoner og prefabrikkerte hulldek-

kan videreutvikles. Bygningsstrukturen gir ulike mulighe-
ter for påbygging og videreutvikling av anlegget. Løsnin-
gen legger opp til at funksjoner kan utvides både horison-
talt og vertikalt
Vi har vist plass for utvidelser : 

i bruk arealer for takterrasse
•            Omsorgsboligene kan utvides med 30 boenheter 
ved å dimensjonere anlegget med ytterligere en etasje
•            Ved å innløse nabotomten kan man utvide anleg-
get mot sørvest med plass for ytterligere sykehjemsplas-
ser, og/eller desentraliserte sykehustjenester. Anslått 
utvidelsespotensiale er ca 2000 m2 pr etasje i 3 eller 4 
etasjer. Det vil være plass for opptil 60 nye sykehjem-
splasser eller opptil 8 000m2 med andre funksjoner. 

Byggets sirkulasjonssystem gjør det enkelt å koble på 
senere byggetrinn. Plassering av heis/ trapp tillater 

BEBOERROM
Hvert rom blir lett variert etter hvor det ligger i anlegget 
og hva det har nærhet og henvendelse til. Beboerrom-

soner og tiltak som forebygger spredning av smitte. 
Rommene har generøse vindusstørrelser med lav 
brystning. Pasienten kan ligge i sengen og likevel ha 
god utsikt og vindusnisjen kan benyttes som sitteplass. 

Boenheten har et lite pentry hvor man kan lage egen 
favorittmat og om gi seg med gjenstander slik at bebo-
eren blir vertskap. 
Beboerrommene er utformet med plass til sove- og 
oppholdssone. Alle beboerrom er utstyrt med ubrutt 
takskinne fra seng til bad. 

FELLESAREALER
Hovedkomst på øvre nivå, i tillegg inngang på nedre 
nivå for personalet og andre som er familiære i anleg-
get. Garderober for ansatte er lagt i underetasje. Per-

sonalinngang og garderober c204  fra parkering tilgang 
-

lektiv 
Dagsenter er plassert på inngangsplanet. Lett tilgjen-
gelig fra resepsjonen og hovedinngang, men også lett 
tilgjengelig og synlig for beboerne i omsorgsboligene. 

ADMINISTRASJON
Administrasjonsdelen er lagt i tilknytning til resepsjo-
nen. Administrasjonen kan romme kontorer for både 
heimetjenesten og administrasjonen. 

TRENINGSSENTER 
Byggets tilknytning til parken gir en naturlig sam-
menheng mellom arealer for trening, terapi og andre 
dagaktiviteter. Treningsrom / legekontorer ligger tett 
ved Intermediær  som angitt i programmet, men også 
sentralt i anlegget slik at det er tilgjengelig og åpen for 
alle.

5

HOVEDKJØKKEN
Hovedkjøkkenet er en arbeidsplass og er plassert i 
nær tilknytning til kafeteria/kantine med gode dagslys-
forhold og en viss grad av eksponering for å vise akti-
viteten ut i anlegget.

KANTINE
Kantinen er et naturlig samlingspunkt arena for sosiale 
tilstelninger og kan fungere som forsamlingslokale som 
leies ut til ulike arrangementer. Skyvevegger mellom 
kafé og møterom gjør at det går an å ha større arran-
gementer.
Varemottak er lagt øst på nedre plan, med god logis-
tikk til/fra kjøkken, vaskeri og andre service, avfall, 
varelevering, verksted etc. 

UTVIDELSE
Utkastet har forholdt seg til gjeldende program uten av-
vik, men det er lagt til rette for at supplerende funksjoner 
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VELFERDSTEKNOLOGI
Målet for velferdsteknologi er å ta hensyn til de eldres 

-
dreomsorg. Det er en rask utvikling på dette feltet og 
løsningene omfatter f.eks sensorteknologi, posisjone-
ringsutstyr, trådløse smykkesendere og elektroniske 
nøkkelsystemer. Dette skaper muligheter for økt bevegel-
sesfrihet innenfor trygge og verdige rammer. 
Omgivelseskontroll kan benyttes for å hjelpe personer 
med kognitiv svikt. Omgivelseskontrollen omfattet alt fra 
bevegelsessensorer, komfyrvakter, følere på vann på 
badet og sensorer som angir om dører og vinduer er luk-
ket. Velferdsteknologiske sensorsystemer kan gi kognitiv 
støtte for å forhindre fall. Tilbakemeldinger fra sensor går 
til beboer der dette er hensiktsmessig og/eller til perso-
nale. Støtte til beboeren kan være i form av et nettbrett 
som formidler talebeskjeder til beboeren på bakgrunn av 
informasjon fra sensorene. Beskjedene omhandler alt fra 
kalenderhendelser til at komfyren er på over lengre tid.  
Denne typen støtte kan for eksempel hjelpe beboere/bru-

belysning kan aktivt benyttes til å styre døgnrytmer og 
forbedre søvnkvalitet, både for beboere og ansatte (sær-
lig nattskift). Belysningen kan simulere soloppgang og 
nedgang samt dagslyset forøvrig gjennom variasjon av 
lysnivå og fargetemperatur. Resultatet kan være høyere 
aktivitetsnivå på dagtid, bedret nattesøvn, samt redusert 
medisinering (anti-depressiva).
Belysningen skal sammen med arkitekturen og interiø-
ret forøvrig være universelt utformet, men også spesielt 
tilpasset brukere med kognitiv svikt. Belysningen skal 
være demensvennlig og tilpasset personer med demens 
og særskilte behov. Trygghet, mestring og aktivitet er 
nøkkelord i tilpasning av velferdsteknologi i sykehjem og 
omsorgsboliger. Belysning kan enkelt tilpasses slik at den 
kan bidra til å forebygge fallskader, for eksempel knyttet 
til nattlige toalettbesøk, samtidig som nattlyset ikke unø-
dig forstyrrer nattesøvnen gjennom tilpasset lysnivå og 
fargetemperatur.
Sammen med ARK vil vi sørge for at løsningene er spe-
sielt tilpasset personer med kognitiv svikt, i tillegg til å 
være universelt utformet, og ikke ha et typisk institusjo-
nelt preg. Samtidig skal de gode løsningene ivareta funk-
sjonsbehovet til de ansatte.

verdig liv i alderdommen der det er mulig å føle seg fri, 
aktiv og selvhjulpen, snarere enn institusjonalisert. En 

-
sibilitet både for brukere og driftsansvarlige. Blant annet 
kan posisjonssenderne være trådløse og batteridrevne. 
En slik løsning er mindre arbeidskrevende og billigere 
enn kablede alternativer, da den er enklere å montere/

trådløse bærbare smykkesendere for beboerne og mobi-
le håndsett for de ansatte for mottak av alarmer og an-
rop.

Trådløse enheter gjør tilpasningene enklere. Det er viktig 
å huske at beboere har individuelle behov, og det er der-
for viktig at det teknologiske sikkerhetsnettet enkelt kan 
endres og tilpasses den enkelte. Dette kan for eksempel 
være sengematter som varsler når en beboer er på vei 
ut av sengen eller har falt ut av sengen, ander former for 
vandrealarm og automatisk låsing/opplåsing av dører. 
Trådløse sykesignalanlegg/ pasientvarslingssystemer 

BELYSNING
 Det er stadig økende kunnskap om lysets evne til å 
påvirke døgnrytmer og indirekte helse og velferd. I el-
dreomsorg er det særlige utfordringer knyttet til søvn 
blant beboere. Bruk av dagslys i bygninger bør prioriteres 

dagslys og utsyn over døgnet og gjennom året. Moderne 

kere med å ta sine medisiner til rett tid.
-

ne type løsningen er at de ansatte alltid har tilsyn med 
beboerne uten å være fysisk til stede. Dette er spesielt 
nyttig om natten. Uten denne teknologien må ansatte 
rutinemessig sjekket beboerne i hvert rom. Dette er både 
kostbart og unødvendig forstyrrende for beboerne. Nå 
kan man ved hjelp av teknologien ha tilsyn med hvert 
enkelt beboerrom, og varsler bare ansatte hvis det er 
uregelmessigheter - for eksempel hvis beboere med 
dårlig mobilitet er på vei ut av sengen, eller at beboere 
med demens er på vei til å forlate rommet sitt. Et annet 
viktig mål er at personalet skal føle større trygghet i sin 
arbeidshverdag, ved å få bedre oversikt og mer tid til be-
boere som trenger hjelp. Denne muligheten til å ompriori-
ter de ansattes tid kan gi nedgang i pasienterskader fordi 
personalet kan konsentrere seg om å forhindre potensielt 
farlige situasjoner.  Personalet kommer raskere til stedet 
og beboerne blir ikke liggende med smerter og engstelse. 

grunn av færre fall ut av sengen og at løsningene i tillegg 
gir mulighet for personalbesparelser. Denne type løsnin-
ger er gjennomført i institusjoner i Norge. Erfaringen som 

spare bemanning på nattevakt ved bruk av digitalt tilsyn, 
uten at det går utover kvaliteten på pleien om det gjøres 
riktig.

Målsettingen ved bruk av velferdsteknologi er et godt og 

BRANNSIKKERHET
Brannsikkerheten i sykehjem er særdeles viktig for å 
sikre tilfredsstillende personsikkerhet. Dagens krav til 
heldekkende sprinkleranlegg sammen med brannseksjo-
nering i slike risikoklasse 6 bygg er et godt utgangspunkt 
for ivaretakelse av brannsikkerheten i bygget . I tillegg er 
det vesentlig å være bevisst på bygningsutformingen er 
en vesentlig faktor mht til brannsikkerhet og de samlede 
branntekniske løsningen og helhetlig god brannsikker-
hetsstrategi. 

intuitive rømningsveier, samt sikre gode muligheter for å 
raskt kunne få god oversikt over personer og situasjonen, 
være vesentlig for en helhetlig god brannsikkerhetsstrate-
gi. Branntekniske prinsipper for bygningsmassen bidra til 
bygningsutformingen og optimalisering av løsningene slik 
at man sikrer optimal løsninger planløsninger og forhold 
som påvirker brannsikkerheten i bygget.
Hvert beboerrom er egen branncelle. Det etableres verti-
kal og horisontal rømning.

MILJØ OG ENERGI
Som energiforsyning er varmepumpe med energibrønner 
vurdert som det mest gunstige alternativet. Varmean-
legget baseres på lav turtemperaturer for å oppnå høye 
virkningsgrader. Varmepumpesystemet dimensjoneres 
for å dekke 80 til 90% av byggets totale energibehov til 
oppvarming. Systemet benyttes også til oppvarming av 
varmt tappevann. 
Alle ventilasjonsanlegg konstrueres med fokus på lavt 
energiforbruk. Vi vil ha fokus på at anleggene splittes 
opp slik at luftmengder kan fordeles/ styres etter byggets 
driftstider samt dimensjonere anleggene med lave kanal-
hastigheter. 
Prosjektet legger til rette for gode energi- og miljøløsnin-

-
rensierte, desentraliserte systemer) og med utførelse i 
hht. gjeldende byggeforskrifter.
Løsningene er i henhold til underlagets miljøkriterier og 
kvalitet til materialer, både med tanke på inneklima og for 
å optimere investering- og driftskostnader.
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