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Arkivsaksnr.: 18/2040-1   Arkiv: F00  

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Eldrerådet 25.06.2018 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Evaluering fra inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

I årene fremover vil Ringerike kommune få stadig flere eldre i takt med eldrebølgen. Det betyr 

at vi i fremtiden må organisere tjenestene våre på en annen måte. Kommunens mål er at alle 

skal bo hjemme lengst mulig og at tjenestene skal gis i hjemmet. Som et ledd i dette arbeidet 

har det blitt organisert inspirasjonsdag for 75-åringer. Formålet med møtene var å sikre tidlig 

kontakt med eldre for å motivere til bevaring og styrking av egen funksjonsevne og helse. 

Dette gjøres gjennom dialog og refleksjon rundt mestring og aktivitet i hverdagen. For å nå 

dette målet etablerte kommunen et samarbeid mellom fysioterapeut, hjelpemiddellager, 

Ringerike brann- og redningstjeneste, frivilligsentralen, tildelingskontoret og sykepleier for å 

gjennomføre disse inspirasjonsdagene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I begynnelsen av året ble det sendt ut invitasjonsbrev til kommunens innbyggere født i 1943, 

med tilbud om fire ulike møter i kommunen.  Møtene var satt opp i Hønefoss, på Sokna, 

Tyristrand og Nes. Det ble imidlertid svært på påmeldinger på Nes, slik at denne dagen ble 

avlyst. I stedet ble det opprettet to ekstra dager på Austjord. En dag for personer som ikke 

fikk plass på det første møtet på Hverventunet og en for de som ble kontaktet da de ikke hadde 

gitt respons på invitasjonsbrevet. 
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Folkeregisteret har registrert 291 personer født i 1943 i kommunen. Etter en gjennomgang i 

pasientjournalen Gerica ble det sendt ut 278 invitasjoner. De som ble ekskludert mottar 

omfattende hjemmetjenester, bor på institusjon eller er utenlands. Av de inviterte møtte 120  

personer født i 1943 og 45 pårørende. Det var totalt 165 deltakere fordelt på fem møter. Dette 

er tilnærmet likt antall som i 2017. 

 

Sammenlignet med 2017 er det en nedgang i prosentpoeng; 43,5% (2017: 49%). Mange av de 

spurte sier de var med på dagene i 2017 (det var en åpen dag i slutten av året) eller at de er 

bortreist når møtene gjennomføres. De som ikke ønsker å møte oppgir at de ikke har behov for 

en slik gjennomgang, men mange av dem takker ja til å få tilsendt brosjyre (16 stykk). Det var 

ingen personer som ønsket hjemmebesøk. 

 

På slutten av hvert møte ble deltakerne oppfordret til å fylle ut et evalueringsskjema. 155 

personer svarte på skjemaene, dette gir en svarprosent på 94% (2017: 96,6%). Svarene på 

dette skjemaet viser at 98,7 % vil anbefale inspirasjonsdagen til andre, og 99,33 % svarer 

«veldig godt» eller «godt» utbytte på temaene – 0,67% svarer «ikke noe utbytte». Tema som 

ble gjennomgått på inspirasjonsdagene var brannforebygging, fallforebygging, helsemessige 

faktorer ved å bli eldre, hjelpemidler og velferdsteknologi, kommunens tjenester og 

frivilligsentralen.  

 

Tilbakemeldingen fra møtene viser at det er fruktbart å holde inspirasjonsdager. 

Tilbakemeldingene viser også at flere får kunnskap og inspirasjon til å ta gode valg for å være 

mest mulig aktive og selvhjulpne i egne liv. Mange oppgir at de ønsker å bo hjemme lengst 

mulig. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener inspirasjonsdag for 75-åringer er et godt tiltak for å bidra til nå 

målsetningen om selvhjulpne innbyggere som bor lengst mulig hjemme. Samtidig er det viktig 

med forventningsavklaringer rundt de tjenestene kommunen tilbyr og de tjenestene som vil 

tilbys i fremtiden. Gjennom tiltak som inspirasjonsdagen bidrar vi til at våre innbyggere får den 

kunnskapen de trenger for å ha en god hverdag i eget hjem, samtidig som vi kan starte tidlig 

forebygging av redusert funksjonsevne eller refleksjon rundt uhensiktsmessige boliger der det 

er behov for dette. 

 

Rådmannen anbefaler at tiltaket videreføres i 2019 og at evaluering av inspirasjonsdag for 75-

åringer tas til orientering. 

 

 Ringerike kommune, 25.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 15/8408-20   Arkiv: PROS 10008  

 

10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg Orienteringssak 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/18 Formannskapet 19.06.2018 

12/18 Eldrerådet 25.06.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering av «Hov 

Øst» tas til orientering. 

 

  

Sammendrag  

Våren 2018 er det gjennomført skisseprosjekt for planlegging av 21 nye omsorgsboliger på 

Hov. Skisseprosjektet baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken 

samt en omfattende og bred brukerprosess. Konseptet som er utviklet i skisseprosjektet er 

vesentlig endret fra konseptet som forelå ved mulighetsstudie (presentert i tidligere politisk 

sak). Dette skyldes først og fremst at målgruppen, etter krav fra Husbanken, er endret fra 

«unge brukere» til «eldre uavhengig av diagnose», samt ytterligere økt fokus på lave drifts og 

vedlikholdskostnader.  

 

Som følge av omdefinering av målgruppen var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21. I 

forhold til den nye målgruppen er det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå 

institusjonspreg. Dette åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen på 

tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg og det er lagt til 

grunn enkel bygningsgeometri.    

 

Den planen som nå foreligger baserer seg på minimumsløsninger med tanke på krav og føringer 

fra Husbanken. Det er i forbindelse med brukerprosess og skisseprosjekt gjennomført flere 

prosesser relatert til optimalisering av løsninger og arealreduksjon. Planlagte arealer er derfor å 

betrakte som «ferdig tygde» løsninger, med lite rom for justeringer.   

 

I skisseprosjektet er det gjort vurderinger med tanke på energiløsninger og byggemetode. 

Vurderingene viser blant annet at bygget kan være egnet for bygging i massivtre og at bruk av 

fornybar energi som solceller er hensiktsmessig. Bygging etter passivhus standard (økte 

energikrav utover forskrift) er derimot ikke hensiktsmessig for denne typen bygg.  
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Prosjektet planlegges utlyst på anbud som totalentreprise senhøsten 2018, med oppstart ca 

mars 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020.  

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir en samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene i 

størrelsesordenen 105,5 MNOK ink mva, som tilsvarer en kostnad pr/ m2 på ca. 37.700 kr/ 

m2.  

 

I tillegg til dette vil det påløpe enkelte kostnader i forbindelse med etablering av infrastruktur, 

deriblant fortau, gangveier og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i 

forbindelse med reguleringsprosessen     

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av sak 107/16 «Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - 

behovsanalyse» ble det vedtatt at Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i 

Heradsbygda videreføres. 

 

Beskrivelse av saken 

Denne saken omhandler prosjekt i handlingsprogrammet for 2019- 2021; «Hov omsorgsboliger 

(Hov Øst)».   

 

Prosjektet «Hov Øst» omhandler bygging av 21 omsorgsplasser finansiert som omsorgsboliger 

med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig kommunal tomt i 

området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til formålet og vil gi en 

bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode dagslysforhold, solforhold og 

utsikt.   

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2019- 2021 er det foretatt avsetninger til 

utbygging av nye omsorgsplasser ved Hov omsorgsområde. Dette ble gjort i forhold til en 

mulighetsstudie med arkitekt og referansegruppe for to prosjekter «Hov øst og «Hov vest», 

gjennomført i 2015/ 2016. 

 

Parallelt ble det og den gang satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle 

tomtene på Hov fra NLF- område til boligformål. Reguleringen ble vedtatt i kommunestyret 

05.04.18, men er i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

 

Prosjektet har vært oppe til politisk behandling i formannskapets sak 191/16 «Hov og 

Heradsbygda omsorgsboliger –Valg av løsninger og rammebetingelser». Saken ble deretter 

trukket, og sendt tilbake til rådmannen for videre saksbehandling.  

I det videre arbeid med saken kom bl.a. husbanken med endringsforslag som gjør at konseptet 

nå framstår ganske annerledes. Den viktigste premissendring er at husbanken ikke godtok et 

planlagt større innslag av unge funksjonshemmede, og det ble enighet om å endre målgruppen 

fra «unge brukere» til «eldre omsorgstrengende uavhengig av diagnose». 

Som følge av omdefinering av brukergruppe var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21, i 

tillegg var det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå institusjonspreg. Derimot 

har husbanken for denne brukergruppen et høyt fokus på tilpasning til demens, som må 

ivaretas. Det nye konseptet åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen 

på tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg. Sammenslåing av 

bygg resulterer blant annet i kortere avstander, vesentlig bedre logistikk for ansatte, behov for 
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kun 1 heis og mer rasjonelle tekniske løsninger. Dette vil medføre betydelig lavere kostnader 

for drift, sammenlignet med inndeling i flere bygg.  

Våren 2018 ble det gjennomført et skisseprosjekt som resulterte i nye planer, skisseprosjekt 

rapport og kostnadskalkyle (planer og skisseprosjekt vedlagt). Dette baserer seg på tidligere 

mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess. I 

denne prosessen er og forholdet til naboer forsøkt ivaretatt best mulig, spesielt barnehagen på 

tilgrensende tomt.  

Skisseprosjekt presenterer følgende vesentlige endringer fra tidligere mulighetsanalyse: 

 Tre ekstra boenheter, slik at prosjektet nå inneholder 21 omsorgsplasser 

 I stedet for to bygninger framstår prosjektet nå med en bygning, og gir vesentlig 

bedre forutsetninger for drift.  

 Bygg og uteområder er i tråd med husbankens føringer langt bedre tilpasset brukere 

med demens. 

 Optimalisert planløsning med redusert areal på leiligheter og fellesareal, gjør at 

samlet areal ikke øker tross tre ekstra enheter. 

 Bygningen har nå to etasjer i stedet for tre.  

 Kjelleretasje i planlagt i deler av bygget (nødvendig pga. tomt, utforming og 

geotekniske forhold).  

 Økning i stipulert prosjektkostnad som følge av blant annet tre enheter, samt 

forhold avklart gjennom skisseprosjekt (mulighetsstudien var basert på et annet 

konsept og grove m2 priser). 

 Økt antall parkeringsplasser som følge av krav i reguleringsprosessen.    

Samtlige endringer i prosjektet er avklart med husbanken og vi har fått klar tilbakemelding på 

at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd).  

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Dersom prosjektet godkjennes kan forprosjekt og anbudsgrunnlag 

være klart høsten 2018 med byggestart i 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020. 

Området omfattes av to gjeldende reguleringsplaner; plan nr. 49 «Hov gård» og plan nr. 218-

01 «område ved Hov gård». Ny reguleringsplan med omregulering til boligformål ble vedtatt i 

kommunestyret 05.04.18, men er fortsatt i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

Prosjektet på Hov ØST planlegges utført/samkjørt med Hov VEST (presenteres i egen sak). 

Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles rigg og drift, administrasjon, 

logistikk, HMS, og med tanke på trafikk/ belastning for nabolaget.  

Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for 

omsorgsboligene, ink mva og avsetning for usikkerhet: 

 

Prosjektkostnad (P50): 98,5 MNOK ink.mva  

Prosjektkostnad (P85): 105,5 MNOK.  
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Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 38.000 kr/ m2, noe 

høyere enn gjennomsnittlig referanse kostnad angitt i norsk prisbok for tilsvarende boliger (ca. 

34.000 kr/ m2).  

 

Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er 

verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått 

prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er 

det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen.  

 

Planer fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva 

som er vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de 

enkelte elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer en vesentlig økning av kostnadsrammen 

(utover P85) som lite sannsynlig. 

 

Årsaken til at kostnadene er kalkulert noe høyere i dette prosjektet er forhold som er avdekket 

i skisseprosjektet, deriblant:  

 Stort arealbehov og høy utnyttelse av tomten. Behov for å bygge nært en bratt skrent, 

gir noe usikkerhet med tanke på geotekniske forhold. Behov for fundamentering med 

kjelleretasje og en del terrengtilpasninger.  

 Meget skrå tomt og store høydeforskjeller medfører behov for kjelleretasje i deler av 

bygget. 

 Behov for demenstilpasning ble et krav fra husbanken, spesielt med tanke på den 

tiltenkte brukergruppen. Krever adskilte innganger, tilpasset planløsning i bygget og 

egne uteområder med skjerming.  Mulighet for å skjerme demente personer fra 

personer uten demens tilsier flere adkomster til bygget med hovedadkomst i 

kjelleretasje.   

 Utfordringer med tomten knyttet til høye støyverdier (avklart gjennom faktiske 

målinger), samt premisser fra husbanken/arbeidstilsynet når det gjelder blant annet sol- 

og dagslysforhold. I sum medfører dette at andre løsninger enn det valgte konseptet i 

skisseprosjektet vanskelig lar seg gjennomføre med lavere kostnad.  

I tillegg til prosjektkostnaden for bygging av omsorgsboligene vil det påløpe noe kostnader i 

forbindelse med etablering av infrastruktur i hele området på Hov, deriblant fortau, gangveier 

og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i forbindelse med 

reguleringsprosessen, og er et resultat av omregulering for hele området. Kostnadene for ny 

infrastruktur vil inngå som en del av den totale prosjektkostnaden og dekkes av prosjektet, 

men må holdes utenfor husleieberegningene.  

Kostnader for etablering av infrastrukturtiltak er i skisseprosjektet kalkulert til ca. 5,5 MNOK, 

noe som basert på P85-kalkylen gir en stipulert totalkostnad for prosjektet på 111 MNOK. 

Ink.mva.  

 

Refusjoner: 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid) vil dermed for «Hov Øst» kalkuleres til 111 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe 

kommunen får refundert for boliger rettet mot dette formålet. 
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Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 226 000,-. Dette vil gi en maksimalt uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd på kr. 1 452 000,-/boenhet. Husbanken forutsetter da at omsorgsplassen 

er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem 

og annen velferdsteknologi. 

Med dagens satser, vil da dette byggeprosjektet utløse et investeringstilskudd på inntil kr. 

30 492 000,-. Momskompensasjonen vil utgjøre ca. kr. 21 600 000,-, noe som vil prosjektet en 

nettokostnad for Ringerike kommune på kr. 55 900 00,-. 

Ringerike kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie» med et «øvre tak» på kr. 

8 000,-/mnd. Den samlede husleieinnbetaling vil da bli på kr. 2 016 000,-/år. Da deler av 

husleien også omfatter kommunale avgifter. kan man ikke uten videre benytte hele 

husleieinntekten til å håndtere kapitalkostnadene. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Etableringen av omsorgsboligene på Hov øst, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi meget 

godt tilpassede, fremtidsrettede og driftseffektive omsorgsplasser.  

Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi eller fremdrift. Planer 

fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva som er 

vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler (deriblant utforming, kjelleretasje, avstand fra skråning 

etc.).  

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte til bygging av inntil 21 

enheter. Dette vil medføre en meget god utnyttelse av tomten til det aktuelle formålet og bidra 

til å holde kostnaden pr. enhet nede, samt gi en effektiv drift. Helse og omsorg forventer gode 

synergieffekter med tanke på drift og bemanning knyttet til andre omsorgsboliger i Hov 

omsorgsområde, deriblant Hov Vest. 
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Vedlegg:  

1 Tegninger skisseprosjekt. 

2 Rapport skisseprosjekt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd, Eldrerådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2040-1   Arkiv: F00  

 

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringer i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Evaluering fra inspirasjonsdag for 75-åringer tas til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

I årene fremover vil Ringerike kommune få stadig flere eldre i takt med eldrebølgen. Det betyr 

at vi i fremtiden må organisere tjenestene våre på en annen måte. Kommunens mål er at alle 

skal bo hjemme lengst mulig og at tjenestene skal gis i hjemmet. Som et ledd i dette arbeidet 

har det blitt organisert inspirasjonsdag for 75-åringer. Formålet med møtene var å sikre tidlig 

kontakt med eldre for å motivere til bevaring og styrking av egen funksjonsevne og helse. 

Dette gjøres gjennom dialog og refleksjon rundt mestring og aktivitet i hverdagen. For å nå 

dette målet etablerte kommunen et samarbeid mellom fysioterapeut, hjelpemiddellager, 

Ringerike brann- og redningstjeneste, frivilligsentralen, tildelingskontoret og sykepleier for å 

gjennomføre disse inspirasjonsdagene. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I begynnelsen av året ble det sendt ut invitasjonsbrev til kommunens innbyggere født i 1943, 

med tilbud om fire ulike møter i kommunen.  Møtene var satt opp i Hønefoss, på Sokna, 

Tyristrand og Nes. Det ble imidlertid svært på påmeldinger på Nes, slik at denne dagen ble 

avlyst. I stedet ble det opprettet to ekstra dager på Austjord. En dag for personer som ikke 

fikk plass på det første møtet på Hverventunet og en for de som ble kontaktet da de ikke hadde 

gitt respons på invitasjonsbrevet. 

 

Folkeregisteret har registrert 291 personer født i 1943 i kommunen. Etter en gjennomgang i 

pasientjournalen Gerica ble det sendt ut 278 invitasjoner. De som ble ekskludert mottar 

omfattende hjemmetjenester, bor på institusjon eller er utenlands. Av de inviterte møtte 120 



- 

personer født i 1943 og 45 pårørende. Det var totalt 165 deltakere fordelt på fem møter. Dette 

er tilnærmet likt antall som i 2017. 

 

Sammenlignet med 2017 er det en nedgang i prosentpoeng; 43,5% (2017: 49%). Mange av de 

spurte sier de var med på dagene i 2017 (det var en åpen dag i slutten av året) eller at de er 

bortreist når møtene gjennomføres. De som ikke ønsker å møte oppgir at de ikke har behov for 

en slik gjennomgang, men mange av dem takker ja til å få tilsendt brosjyre (16 stykk). Det var 

ingen personer som ønsket hjemmebesøk. 

 

På slutten av hvert møte ble deltakerne oppfordret til å fylle ut et evalueringsskjema. 155 

personer svarte på skjemaene, dette gir en svarprosent på 94% (2017: 96,6%). Svarene på 

dette skjemaet viser at 98,7 % vil anbefale inspirasjonsdagen til andre, og 99,33 % svarer 

«veldig godt» eller «godt» utbytte på temaene – 0,67% svarer «ikke noe utbytte». Tema som 

ble gjennomgått på inspirasjonsdagene var brannforebygging, fallforebygging, helsemessige 

faktorer ved å bli eldre, hjelpemidler og velferdsteknologi, kommunens tjenester og 

frivilligsentralen.  

 

Tilbakemeldingen fra møtene viser at det er fruktbart å holde inspirasjonsdager. 

Tilbakemeldingene viser også at flere får kunnskap og inspirasjon til å ta gode valg for å være 

mest mulig aktive og selvhjulpne i egne liv. Mange oppgir at de ønsker å bo hjemme lengst 

mulig. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener inspirasjonsdag for 75-åringer er et godt tiltak for å bidra til nå 

målsetningen om selvhjulpne innbyggere som bor lengst mulig hjemme. Samtidig er det viktig 

med forventningsavklaringer rundt de tjenestene kommunen tilbyr og de tjenestene som vil 

tilbys i fremtiden. Gjennom tiltak som inspirasjonsdagen bidrar vi til at våre innbyggere får den 

kunnskapen de trenger for å ha en god hverdag i eget hjem, samtidig som vi kan starte tidlig 

forebygging av redusert funksjonsevne eller refleksjon rundt uhensiktsmessige boliger der det 

er behov for dette. 

 

Rådmannen anbefaler at tiltaket videreføres i 2019 og at evaluering av inspirasjonsdag for 75-

åringer tas til orientering. 

 

 Ringerike kommune, 25.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/8408-20   Arkiv: PROS 10008  

 

 

10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg 

Orienteringssak 
 

Forslag til vedtak: 

 

De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering av «Hov 

Øst» tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag  

Våren 2018 er det gjennomført skisseprosjekt for planlegging av 21 nye omsorgsboliger på 

Hov. Skisseprosjektet baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken 

samt en omfattende og bred brukerprosess. Konseptet som er utviklet i skisseprosjektet er 

vesentlig endret fra konseptet som forelå ved mulighetsstudie (presentert i tidligere politisk 

sak). Dette skyldes først og fremst at målgruppen, etter krav fra Husbanken, er endret fra 

«unge brukere» til «eldre uavhengig av diagnose», samt ytterligere økt fokus på lave drifts og 

vedlikholdskostnader.  

 

Som følge av omdefinering av målgruppen var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21. I 

forhold til den nye målgruppen er det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå 

institusjonspreg. Dette åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen på 

tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg og det er lagt til 

grunn enkel bygningsgeometri.    

 

Den planen som nå foreligger baserer seg på minimumsløsninger med tanke på krav og føringer 

fra Husbanken. Det er i forbindelse med brukerprosess og skisseprosjekt gjennomført flere 

prosesser relatert til optimalisering av løsninger og arealreduksjon. Planlagte arealer er derfor å 

betrakte som «ferdig tygde» løsninger, med lite rom for justeringer.   

 

I skisseprosjektet er det gjort vurderinger med tanke på energiløsninger og byggemetode. 

Vurderingene viser blant annet at bygget kan være egnet for bygging i massivtre og at bruk av 
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fornybar energi som solceller er hensiktsmessig. Bygging etter passivhus standard (økte 

energikrav utover forskrift) er derimot ikke hensiktsmessig for denne typen bygg.  

 

Prosjektet planlegges utlyst på anbud som totalentreprise senhøsten 2018, med oppstart ca 

mars 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020.  

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir en samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene i 

størrelsesordenen 105,5 MNOK ink mva, som tilsvarer en kostnad pr/ m2 på ca. 37.700 kr/ 

m2.  

 

I tillegg til dette vil det påløpe enkelte kostnader i forbindelse med etablering av infrastruktur, 

deriblant fortau, gangveier og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i 

forbindelse med reguleringsprosessen     

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av sak 107/16 «Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - 

behovsanalyse» ble det vedtatt at Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i 

Heradsbygda videreføres. 

 

Beskrivelse av saken 

Denne saken omhandler prosjekt i handlingsprogrammet for 2019- 2021; «Hov omsorgsboliger 

(Hov Øst)».   

 

Prosjektet «Hov Øst» omhandler bygging av 21 omsorgsplasser finansiert som omsorgsboliger 

med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig kommunal tomt i 

området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til formålet og vil gi en 

bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode dagslysforhold, solforhold og 

utsikt.   

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2019- 2021 er det foretatt avsetninger til 

utbygging av nye omsorgsplasser ved Hov omsorgsområde. Dette ble gjort i forhold til en 

mulighetsstudie med arkitekt og referansegruppe for to prosjekter «Hov øst og «Hov vest», 

gjennomført i 2015/ 2016. 

 

Parallelt ble det og den gang satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle 

tomtene på Hov fra NLF- område til boligformål. Reguleringen ble vedtatt i kommunestyret 

05.04.18, men er i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

 

Prosjektet har vært oppe til politisk behandling i formannskapets sak 191/16 «Hov og 

Heradsbygda omsorgsboliger –Valg av løsninger og rammebetingelser». Saken ble deretter 

trukket, og sendt tilbake til rådmannen for videre saksbehandling.  

I det videre arbeid med saken kom bl.a. husbanken med endringsforslag som gjør at konseptet 

nå framstår ganske annerledes. Den viktigste premissendring er at husbanken ikke godtok et 

planlagt større innslag av unge funksjonshemmede, og det ble enighet om å endre målgruppen 

fra «unge brukere» til «eldre omsorgstrengende uavhengig av diagnose». 

Som følge av omdefinering av brukergruppe var det mulig å øke antall enheter fra 18 til 21, i 

tillegg var det ikke like strenge føringer fra Husbanken for å unngå institusjonspreg. Derimot 

har husbanken for denne brukergruppen et høyt fokus på tilpasning til demens, som må 
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ivaretas. Det nye konseptet åpner opp for en annen utforming og plassering av bygningsmassen 

på tomta enn tidligere. Bygningsmassen er nå slått sammen fra to til ett bygg. Sammenslåing av 

bygg resulterer blant annet i kortere avstander, vesentlig bedre logistikk for ansatte, behov for 

kun 1 heis og mer rasjonelle tekniske løsninger. Dette vil medføre betydelig lavere kostnader 

for drift, sammenlignet med inndeling i flere bygg.  

Våren 2018 ble det gjennomført et skisseprosjekt som resulterte i nye planer, skisseprosjekt 

rapport og kostnadskalkyle (planer og skisseprosjekt vedlagt). Dette baserer seg på tidligere 

mulighetsstudie, krav og føringer fra Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess. I 

denne prosessen er og forholdet til naboer forsøkt ivaretatt best mulig, spesielt barnehagen på 

tilgrensende tomt.  

Skisseprosjekt presenterer følgende vesentlige endringer fra tidligere mulighetsanalyse: 

 Tre ekstra boenheter, slik at prosjektet nå inneholder 21 omsorgsplasser 

 I stedet for to bygninger framstår prosjektet nå med en bygning, og gir vesentlig 

bedre forutsetninger for drift.  

 Bygg og uteområder er i tråd med husbankens føringer langt bedre tilpasset brukere 

med demens. 

 Optimalisert planløsning med redusert areal på leiligheter og fellesareal, gjør at 

samlet areal ikke øker tross tre ekstra enheter. 

 Bygningen har nå to etasjer i stedet for tre.  

 Kjelleretasje i planlagt i deler av bygget (nødvendig pga. tomt, utforming og 

geotekniske forhold).  

 Økning i stipulert prosjektkostnad som følge av blant annet tre enheter, samt 

forhold avklart gjennom skisseprosjekt (mulighetsstudien var basert på et annet 

konsept og grove m2 priser). 

 Økt antall parkeringsplasser som følge av krav i reguleringsprosessen.    

Samtlige endringer i prosjektet er avklart med husbanken og vi har fått klar tilbakemelding på 

at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd).  

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Dersom prosjektet godkjennes kan forprosjekt og anbudsgrunnlag 

være klart høsten 2018 med byggestart i 2019 og ferdigstillelse sommeren 2020. 

Området omfattes av to gjeldende reguleringsplaner; plan nr. 49 «Hov gård» og plan nr. 218-

01 «område ved Hov gård». Ny reguleringsplan med omregulering til boligformål ble vedtatt i 

kommunestyret 05.04.18, men er fortsatt i påvente grunnet klagesak fra en nabo.  

Prosjektet på Hov ØST planlegges utført/samkjørt med Hov VEST (presenteres i egen sak). 

Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles rigg og drift, administrasjon, 

logistikk, HMS, og med tanke på trafikk/ belastning for nabolaget.  

Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkylen fra skisseprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for 

omsorgsboligene, ink mva og avsetning for usikkerhet: 

 

Prosjektkostnad (P50): 98,5 MNOK ink.mva  

Prosjektkostnad (P85): 105,5 MNOK.  



- 

 

Anslått prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/ m2 i størrelsesordenen 38.000 kr/ m2, noe 

høyere enn gjennomsnittlig referanse kostnad angitt i norsk prisbok for tilsvarende boliger (ca. 

34.000 kr/ m2).  

 

Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er 

verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått 

prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er 

det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen.  

 

Planer fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva 

som er vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de 

enkelte elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer en vesentlig økning av kostnadsrammen 

(utover P85) som lite sannsynlig. 

 

Årsaken til at kostnadene er kalkulert noe høyere i dette prosjektet er forhold som er avdekket 

i skisseprosjektet, deriblant:  

 Stort arealbehov og høy utnyttelse av tomten. Behov for å bygge nært en bratt skrent, 

gir noe usikkerhet med tanke på geotekniske forhold. Behov for fundamentering med 

kjelleretasje og en del terrengtilpasninger.  

 Meget skrå tomt og store høydeforskjeller medfører behov for kjelleretasje i deler av 

bygget. 

 Behov for demenstilpasning ble et krav fra husbanken, spesielt med tanke på den 

tiltenkte brukergruppen. Krever adskilte innganger, tilpasset planløsning i bygget og 

egne uteområder med skjerming.  Mulighet for å skjerme demente personer fra 

personer uten demens tilsier flere adkomster til bygget med hovedadkomst i 

kjelleretasje.   

 Utfordringer med tomten knyttet til høye støyverdier (avklart gjennom faktiske 

målinger), samt premisser fra husbanken/arbeidstilsynet når det gjelder blant annet sol- 

og dagslysforhold. I sum medfører dette at andre løsninger enn det valgte konseptet i 

skisseprosjektet vanskelig lar seg gjennomføre med lavere kostnad.  

I tillegg til prosjektkostnaden for bygging av omsorgsboligene vil det påløpe noe kostnader i 

forbindelse med etablering av infrastruktur i hele området på Hov, deriblant fortau, gangveier 

og parkering i området. Dette kommer som en følge av krav i forbindelse med 

reguleringsprosessen, og er et resultat av omregulering for hele området. Kostnadene for ny 

infrastruktur vil inngå som en del av den totale prosjektkostnaden og dekkes av prosjektet, 

men må holdes utenfor husleieberegningene.  

Kostnader for etablering av infrastrukturtiltak er i skisseprosjektet kalkulert til ca. 5,5 MNOK, 

noe som basert på P85-kalkylen gir en stipulert totalkostnad for prosjektet på 111 MNOK. 

Ink.mva.  

 

Refusjoner: 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid) vil dermed for «Hov Øst» kalkuleres til 111 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe 

kommunen får refundert for boliger rettet mot dette formålet. 
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Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 226 000,-. Dette vil gi en maksimalt uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd på kr. 1 452 000,-/boenhet. Husbanken forutsetter da at omsorgsplassen 

er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem 

og annen velferdsteknologi. 

Med dagens satser, vil da dette byggeprosjektet utløse et investeringstilskudd på inntil kr. 

30 492 000,-. Momskompensasjonen vil utgjøre ca. kr. 21 600 000,-, noe som vil prosjektet en 

nettokostnad for Ringerike kommune på kr. 55 900 00,-. 

Ringerike kommunen har vedtatt innføring av «gjengs husleie» med et «øvre tak» på kr. 

8 000,-/mnd. Den samlede husleieinnbetaling vil da bli på kr. 2 016 000,-/år. Da deler av 

husleien også omfatter kommunale avgifter. kan man ikke uten videre benytte hele 

husleieinntekten til å håndtere kapitalkostnadene. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Etableringen av omsorgsboligene på Hov øst, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi meget 

godt tilpassede, fremtidsrettede og driftseffektive omsorgsplasser.  

Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi eller fremdrift. Planer 

fremkommet i mulighetsstudien er langt fremskredne og utviklet vesentlig utover hva som er 

vanlig i en skisseprosjekt fase. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler (deriblant utforming, kjelleretasje, avstand fra skråning 

etc.).  

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte til bygging av inntil 21 

enheter. Dette vil medføre en meget god utnyttelse av tomten til det aktuelle formålet og bidra 

til å holde kostnaden pr. enhet nede, samt gi en effektiv drift. Helse og omsorg forventer gode 

synergieffekter med tanke på drift og bemanning knyttet til andre omsorgsboliger i Hov 

omsorgsområde, deriblant Hov Vest. 

 
 

 

 

 



- 

Vedlegg:  

1 Tegninger skisseprosjekt. 

2 Rapport skisseprosjekt 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Trond Skogdal 
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1 FE LLES

1 .1 Prosjektet

1.1.1 Info

Ringerike kommune vil bygge nye omsorgsboliger og har engasjert prosjektteam fra Asplan Viak AS
for å føre prosjektet fram til et konkurransegrunnlag for total entreprise. Dette dokument utgjør en
oppsummering av skisseprosjektfasen. Etter politisk behandling og eventuell beslutning om
videreføring vil det gjennomføres et forprosjekt som danner gru nnlag for konkurranse og kontrahering
av entreprenør.

1.1.2 Regulering

Området er regulert til formålet. Detaljregulering ble vedtatt i kommunestyret 05.04.18.

1 .2 Energi og Miljø
I skisseprosjekt er det utført analyser for å vurdere om det er hensiktsmessig med passivhusnivå på
prosjektet. Konklusjonen er at formen på bygget er lite energieff ektiv og at det dermed krever dyre
tiltak for å nå passivhusnivå. Det er vanskelig å forsvare dett e i et livsløpsperspektiv og vi vurderer det
derfor slik at det er bedre for dette prosjektet å utføre gode enkelttiltak, som f.eks. å redusere
kjølebehov, forbedre tetthet og benytte gode vinduer.

Det er gjort innledende vurderinger av klimagassutslipp og livssy kluskostnader for bæresystem i tre og
for bæresystem i betong og stål basert på nøkkeltall og tidlige re erfaring. Vurderingene er
overordnede, og har derfor relativt stor grad av usikkerhet, me n oppfyller hensikten å gi et bedre
beslutningsgrunnlag for alternativene. Beregningene viser at et bæresystem i tre vil gi lavere totale
klimagassutslipp (45-55 %) sammenlignet med et bæresystem i beton g og stål. For
levetidskostnadene kan det variere hvilket konseptalternativ som kommer best ut pga. varierende
materialpriser og bygningskonsept. Redusert byggetid trekkes fre m som en viktig faktor som kan gjøre
tre-konsept konkurransedyktig med betong. For å sikre lavere livs sykluskostnader for tre-konseptet,
bør det så tidlig som mulig i prosjektet tas hensyn til at mass ivtre skal brukes, for å sikre optimale
løsninger som gir redusert byggetid.

Bygget har tilknytningsplikt til fjernvarme. Det er i skissepro sjektet gjort en vurdering av LCC og CO2-
utslipp knyttet til energiforsyning med fjernvarme, samt sensitiv itetsanalyse mht. effekttariff og
energikostnad. En tilsvarende analyse er gjort for en alternati v energiforsyningsløsning med
grunnvannsvarmepumpe i kombinasjon med el-kjel. Konklusjonen er at fjernvarmen kommer
kostnadsmessig best ut i et livsløpsperspektiv, mens løsning me d varmepumpe og el-kjel har et lavere
klimagassutslipp i drift. Det er også gjort vurderinger av muli g produksjon fra solceller på bygget.

Det henvises til notater for LCC- og klimagassberegning, samt no tater for vurdering av passivhus og
alternativ energiforsyningsløsning.

1 .3 Bygningsfysikk
Kjellerplan står delvis under terreng og bygges i betong med ut vendig isolering og fuktsikring. Bygget
dreneres med drenerende masser av finpukk/grus mot vegger og gu lv, i tillegg til drensledninger lagt
rundt bygget under gulvnivå. Det skal etableres radonmembran og sekundærtiltak under alle gulv mot
grunnen.

Plan 1 og 2 bygges i tre. Om det benyttes massivtreelementer i yttervegg og yttertak vil elementene
tettes og isoleres utvendig. Om det ikke benyttes massivtreelem enter i yttervegg kan veggene bygges
opp som tradisjonelle bindingsverk av tre med innvendig dampspe rre. Vegger skal utføres etter
prinsipp om to-trinns tetting og med luftet kledning.
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Tak med helning over 6 grader utføres som luftet tak med utvend ige nedløp. Flate tak og takterrasser
skal utføres etter prinsipp om kompakte tak med innvendige nedl øp.

1 .4 Akustikk
Generelt legges NS8175:2012 til grunn for krav til akustikk og lydisolasjon. Lydklasser defineres
nærmere i forprosjektfasen. Det er satt krav til håndtering av trafikkstøy.

1 .5 Brannteknisk
Det er i skissefasen av prosjektet utarbeidet et brannkonsept f or bygget. Konseptet beskriver de
overordnede branntekniske funksjons- og ytelseskrav som skal legg es til grunn for videre
prosjektering. Slik sikres at krav satt i aktuelle forskrift (TE K17) ivaretas.

Det henvises til vedlagte brannkonsept for skissefasen.

1 .6 SH A
SHA-plan og risikovurdering vil utarbeides i forprosjektfasen.
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2 BYGNI N G

2.1 Arkitektfaglig
Ytre forutsetninger

Det foreligger en nylig vedtatt reguleringsplan som delvis er et produkt av innspill i forhold til
mulighetsstudie utarbeidet av Asplan Viak i 2015. Mulighetsstud ie var basert på et program noe
avvikende fra det foreliggende skisseprosjektet, men skisseprosjektet holder seg innenfor gitte
rammer i planen.

Tomten inngår i et større areal under gnr/bnr 87/1. Hvis man regner tomtearealet utfra de naturlige
rammene som skisseprosjektet viser, så gir dette en tomt på ca. 3580 m2. Det inkluderer
parkeringsområdet i sør. Tomtens form gir i utgangspunktet en m arkant tredeling; et svært bratt parti,
et middels bratt parti og en øvre del som er noe flatere der de nne har sin egen rektangulære geometri.
Kun den øvre delen er hensiktsmessig å benytte, grunnet høydefo rhold til adkomstvei i sør. Avkjørsel
anses best ved laveste punkt langs adkomstvei, i sørvestre hjørne.

Østre del av tomten er i dag leid ut til Hov barnehage. Det har vært tydelige signaler fra kommunen på
at hensynet til barnehage skal ivaretas slik at mest mulig av d ette området fremdeles skal kunne
disponeres av barnehagen.

Det er av kommunen vært foretatt en enkel geoteknisk vurdering, der det antas ikke å være leire i
området og at det slik sett ikke er spesielle problematiske forhold som må tas hensyn til ved
fundamentering av ny bebyggelse. Like fullt har tomten et så pa ss bratt parti mot nord at det i øvre
knekkpunkt for dette partiet ikke bør bebygges nærmere enn 8 me ter, som også var et grovt
holdepunkt for mulighetsstudiet. Det ble nylig også foretatt en befaring på tomten med geoteknikker
hvor man kom til samme konklusjon.

Det er ikke blitt formidlet at det er registrert verdifull veget asjon på tomten, men den tette småskogen i
den bratteste partiet har klart en stabiliserende funksjon for øverste jordlag. Tomten må ses i
sammenheng med en rekke omsorgsbygg videre mot øst, i forlengel se av barnehagen, og også med
omsorgsboligene rett vest. Mot sør er det lavere rekkehus-bebyg gelse.

Tomten har fine solforhold, også sent på dagen. Det er fritt utsyn i stort panorama mot vest/nord,
særlig når man kommer litt opp over bakkenivå. Det er foretatt en enkel støyvurdering av området som
viser at deler av tomten i nord og vest vil være støyutsatt.

Program

Rom og funksjonsprogram samt brukerutstyrsprogram utarbeidet av OEC i samarbeid med Ringerike
kommune, datert 06.02. 2018, danner utgangspunktet for skissepr osjektet. Det er i prosessen i
skisseprosjektfasen imidlertid foretatt noen justeringer av pro grammet samt supplert med rombehov
formidlet av tekniske rådgivere.

Prosjektets skal i hovedsak huse 21 leiligheter og felles- og st øttefunksjoner beregnet på «eldre
uavhengig av diagnose», med spesielt fokus på tilrettelegging i forhold til eldre psykisk
utviklingshemmede. I dag utgjør det en definert gruppe på 50 år og oppover. I Program fremholdes
det: « Boligene skal være innrettet slik at beboerne kan opprettholde sine selvstendige gjøremål og
samtidig være tilrettelagt for et sosialt felleskap mellom beboerne.»

I programmeringsarbeidet er programvaren dRofus benyttet for ka rtlegging av behov og utstyrsnivå.
Det ble besluttet ikke å vedlikeholde denne programvaren i det videre arbeidet da det i hovedsak er et
oversiktlig prosjekt og nytteverdien ikke forsvarer tidsbruken.

Prosess

Det har i denne fasen vært avholdt innledende avklaringsmøter m ed kommunen ved Trond Skogdal
og innleid prosjektleder Joakim Gjersøe, første møte med befari ng av tomteområdetmed formidling av
prosjektets premisser. Videre er det gjennomført møter med bruk errepresentanter, møte med
representanter fra Hov barnehage, to avklaringsmøter med Husban ken samt en fire
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prosjekteringsmøter med prosjekteringsteamet. Det er gjennomført en dag med befaring i Oslo-
områdetmed representanter fra kommunen, innleid prosjektleder, bygningsteknisk konsulent og
arkitekt. Prosjektene som ble befart barnehage i massivtre samt tre boligprosjekter med
omsorgsleiligheter.

Arkitektonisk grep

Bygningsvolumet er organisert rundt et felles uterom og gir et avklart skjermet og rolig uteområdet,
både fra støykilde i nordvest, adkomstvei og nabobebyggelse. Le ilighetene er vendt ut mot
omgivelsene, fellesrom og adkomstsonene er orienterer inn mot g årdsrommet, det styrker den interne
logistikken og lesbarheten i prosjektet. Mot nord er terrenget fallende og muliggjør en underetasje til
drift, personalrom, tekniske rom og supplerende adkomst. Denne bygningsdelen har også i høyden en
ekstra etasje inneholdende et bofelleskap, fellesrom og en lite n administrasjonsdel. Det er i
skisseprosjektet vist et skåtak med slak takvinkel over denne d elen. Det gir en samhørighet med
taklandskapet i et området ellers preget av skråtak i forskjellige varianter. Volumet på
bygningsmassen er noe større enn det som er ellers i området, m en vil med sin lavmælte karakter og
volumoppbygging ikke kontrastere eksisterende bebyggelse på en pr ovoserende måte.
Bygningsmassen er trukket maksimalt mot vest og gir dermed et s tørst mulig uteareal til det indre
hagerommet samtidig som det ivaretar barnehagens kvaliteter. Bygningen er avtrappet i forhold til
barnehagens nivå, det bidrar ytterligere til å skjerme områdene fra hverandre samtidig som det store
åpne landskapsrommet imellom gagner begge.

Det er et klart mål og la bygningen fremstå med en identitet kn yttet til boligarkitektur fremfor å
identifiseres som en institusjon. Volumoppbygging, materialvalg , takform, landskapstilpasning og
kvalitet i detaljering vil være viktige parametere for å lykkes . Bygningen er i skisseprosjektet gitt et
asymmetrisk skråtak med slak vinkel på den høyeste delen og ett flatt tak på den lave delen ut mot
syd. Den lave delen foreslås benyttet til takterrasse og grønt t ak.

Planløsning

Bygningen inneholder primært 21 leiligheter og støttefunksjoner i forhold til disse. Leilighetene er
organiserte i tre bofellesskap med 7 enheter i hvert bofellessk ap. Det gir fine oversiktlige bofellesskap i
tråd med Husbankens anbefalinger. Alle leilighetene er identisk e og ligger primært speilvendte i
forhold til hverandre. Hver bogruppe er organisert med en lettfattelig logistikk og intensjon om å
minske «korridorfølelsen» og dermed også institusjonspreget.

Leiligheten inneholder et lite soverom, et universelt utformet bad med plass til egen vaskemaskin,
oppholdsrom med kjøkkensone og en bod/oppbevaringsskap. Det har i denne fasen vært satt fokus
på å få optimalisert arealbruk i forhold til funksjon. Den viste løsning har nettoareal ca. 42m2 per
leilighet. Husbanken har oppfordret til å se på alternativ med sovealkove istedenfor et eget soverom,
men tilbakemeldingene fra brukergruppen har vært at det er ønsk elig med et eget soverom. I forhold til
Husbanken vil plasskrav i forhold til pleiestilling av seng vær e ivaretatt i oppholdsrommet. Husbanken
vurderer således ikke soverommet, men overlater denne vurderinge n til kommunen.

Fra inngangspartiet til hver leilighet er det siktkontakt mot f ellesareal samt en visuell orientering mot
uterommet. I hver ende av bofelleskapene ligger oppholdssoner s om gir bogruppene definerte
tyngdepunkt og vendepunkter i en vandrerute. Lagersoner, person altoaletter og gjeste-wc er trukket ut
i fellessoner og tar dermed ikke unødvendig fokus inne i bofell eskapene.

Trapp og heiskjerne ligger sentralt i byggets vestre hjørne og gir enkel og logisk adkomst fra
inngangspartiene og har en strategisk plassering i forhold til alle etasjer. Det er i skisseprosjektet
medtatt en heis tilpasset båre.

Det er avsatt areal til administrasjon i 2.etasje bestående av to kontorer med tilhørende møterom.
Medisinrom er også samlokalisert med disse funksjonene. Møterom er tiltenkt tidvis å kunne slås
sammen med et fellesrom for beboerne ved parkering av mobil ski llevegg. Det muliggjør et mere
generøst rom hvor beboere kan samles. Et tilhørende uterom på t akflaten over 1. etasje er vist i
skisseprosjektet.
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I underetasjen er personalgarderober, rom knyttet til rengjørin g og drift lokalisert. Det er medtatt et
avfallsrom som muliggjør system med selvfalls-sjakt for restavf all. Tekniske rom er tegnet inn sentralt
ved trappe-heiskjerne og vil kunne serve etasjene oppover sentr alt via vertikale sjakter.
Dimensjonering og endelig plassering vil avklares i forprosjektet. Ventilasjonsanlegg vil kunne hente
inn luft direkte via nordvendt yttervegg.

Det er i skisseprosjektet vist en parkeringskjeller med plass for 11 parkeringsplasser, hvorav tre er
dimensjonert i forhold til fullverdige HC-p-plasser. Parkerings kjelleren var i utgangspunktet ikke
programmert. Videre prosjektering og behovsvurdering vil drøfte denne funksjonen videre, men det er
av geotekniker og byggeteknisk konsulent konkludert med at det er behov for en underetasje for å få
til en stabil og god fundamentering av bygningen. Det er videre satt et relativt strengt krav til
parkeringsdekning på egen tomt i reguleringsbestemmelsene, den vil kommunen behovs-vurdere
videre, samtidig som foreløpig geoteknisk rapport tilsier at de t bør være en kjeller under bygningsdel
som ligger ut mot den nordlige skrenten.

Arealer

Det er i skisseprosjektfasen foretatt noen endringer i romprogrammet i forhold til romprogram satt opp
av OEC. Blant annet har nettoareal per leilighet blitt redusert fra 45 til 42m2, fellesareal har økt fra 38
til 56m2, felles allrom redusert fra 40 til 25m2 og det er lagt inn avfallsrom i underetasjen.

Bruttoareal P-kjeller
U.etg 302 571
1.etg 1185
2.etg 760

sum 2247
sum inkl. P-kjeller 2818

Materialitet

Motivert utfra flere aspekter er det et ønske at bygningen skal fremstå som en trebygning, med
hovedsakelig bruk av tre utvendig og til en viss grad innvendig. Den nordlige underetasjen, som ligger
ut mot det fallende terrenget, vil naturlig utføres med bruk av støpte konstruksjoner. Det gir bygget en
naturlig sokkel og en positiv horisontal deling. Bygningsmiljøe t rundt er preget av trebyggeri i
varierende skala. Det er ikke noe ønske om å kontrastere dette, men heller søke å bli en naturlig del
av det. Miljømessig er bruk av tre som kjent positivt og bruk a v tre innvendig har mange positive sider i
forhold til inneklima og innemiljøet generelt. Treflater innvendig virker beroligende og bidrar til å
«hjemlig-gjøre» bomiljøet. Omfanget av innvendige treflater vil være en prosess som belyses i neste
fase, her vil økonomi, brann, ambisjonsnivå og estetikk være vik tige parametere. Prosjektet kan
gjennomføres med bruk av massivtre-elementer, noe som kan bidra til å gi prosjektet en konsekvent
ambisiøs linje.

2.2 Byggeteknikk
Generelt

Dette kapittelet omhandler bygningsmessige arbeider som prosjek teres av rådgivende ingeniør i bygg.
Prosjektering og utførelse skal følge krav og anbefalinger i alle gjeldende relevante norske standarder,
lover og byggeforskrifter.

Bygget oppføres med trekonstruksjoner, betong og stål. Bygget h ar en kjeller i betong, to hovedetasjer
og to tak oppbygg. I kjelleren er det lager, tekniske rom og pa rkering. Kjelleren har tilkomst utvendig
fra rampe ned langs byggets og innvendig i bygget med heis og tr app.
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Geotekniske forhold

Det er utført foreløpige geotekniske undersøkelser i forbindelse med prosjektet. Basert på denne er
det forutsatt at grunnen består av gode masser som ikke er telef arlige. Massene er av god bæreevne
og det legges til grunn direktefundamentering, med forutsetning av at det bygges en kjeller under deler
av bygget. Det bør unngås store konsentrerte laster i nærheten av skråning.

Byggegrop

Tomta forberedes for utgraving ved å rydde trær og vekster. Avt aking av humusholdige masser og
eventuell matjord for lagring og gjenbruk som underlag for utom hus. Det graves først til generelt
gravenivå (planum) som settes lik UK avrettingslag under isolas jon golv på grunn. Deretter graves det
ut for fundamenter.

Grunnen er forutsatt å bestå av faste masser, og fordi fraksjons tørrelsen i disse ikke er kjent, medtas
et avrettingslag adskilt med fiberduk i egnet bruksklasse. Grav emasser antas å være egnet for
gjenbruk og deponeres midlertidig på tomta.

Bygget skal sikres ihht forskriftsmessig krav til radonsikring. Bygget skal dreneres i grunnen med
tilslutninger til drenskummer.

Fundamenter

Bygget direkte fundamenteres på stripefundamenter under betongve gger, ringmurer og banketter
under øvrige bærende vegger og yttervegger, punktfundamenter und er søylepunkter. Fiberduk og
oppfylling med min. 300mm pukkpute under alle fundamenter.

Alle konstruksjoner under grunnvannsnivå skal utføres vanntette .

Bæresystem

Det er lagt til grunn at fundamenter, gulv, vegger, søyler og d ekker i under etasje utføres i betong. 1
og 2 etasje er egnet for et bæresystem i limtre og massivtre, el ler stål og prefabrikkert betong
elementer, men også en hybrid løsning med bæresystem i kombinasjon med andre materialer er
aktuelt. Massivtreelementer kan brukes som veggelement, dekkeelem ent, takelement, balkonger og
svalganger.

Dekkene legges hovedsakelig på tvers av lengderetning på bygnings kroppen med bæreakser langs
yttervegger, og langs korridorer i kombinasjon med avstivende inne rvegger. Massivtredekker kan
kombineres med bærende og stabiliserende ytter– og innervegger a v massivtre. Bæresystemet skal
være avstemt med arkitektens planløsning og tekniske føringer. D et kan være hensiktsmessig å
kombinere forskjellige løsninger for å oppnå et optimalt bæresy stem.

Avstivning og stabiliteten skal ivaretas av kjerner og skjærvegg er i etasjeskiller. Det må sikres at
sammenføyninger i dekkene og mellom dekker og vegger/sjakter kan overføre krefter gjennom
avstivingssystemet til grunnen og at alle komponenter har tilstr ekkelig kapasitet. Konstruksjonen skal
ha tilstrekkelig horisontal stivhet og styrke til å motstå laste r fra vind, evt. jordskjelv og skjevlasterm.m.
For å sikre best mulig integritet i vertikalretning i kjerne veg ger, legges det opp til å benytte elementer
med lengde over flere etasjer.
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3 VVS-AN LE GG
Generelt:

Bygget skal prosjekteres og leveres med komplette rør- og ventil asjonstekniske installasjoner for drift
av bygningen og for virksomhet i bygningen. Beskrivelse av løsn inger på de forskjellige faggruppene
innen VVS faget følger nummerering fra bygningsdeltabellen.

3.1 Sanitær
Bygget prosjekteres med komplette sanitærinstallasjoner i og un der bygg. Dette inkluderer også
kummer i grunnen inntil 1 meter utenfor yttervegger.

Anleggsspesifikt:

- Fjernvarmetilkobling for tappevann. 100 % energi-/effektbehov + backup fra
fjernvarmeselskap.

- Veksler leveres av fjernvarmeleverandør (entreprisegrense ette r veksler)
- Akkumulering for å få ned effektbehovet fra veksler. Løsning d iskuteres med

fjernvarmeleverandør.
- Bunnledninger, ledningsnett og utstyr tilkobles kommunalt nett .

3.2 Varme
Bygget prosjekteres med komplette varmeinstallasjoner som benyt ter vann eller andre flytende medier
for energitransport.

Anleggsspesifikt:

- Fjernvarmetilkobling for oppvarming. 100 % energi-/effektbehov + backup mottas fra
fjernvarmeselskap.

- Veksler leveres av fjernvarmeleverandør (entreprisegrense ette r veksler).
- Anlegget skal prosjekteres for lavtemperert varme. Maks 60°C v anntemperatur ved

dimensjonerende utetemperatur (-25,4°C).

3.3 Brannslokking
Bygget prosjekteres med komplette slokkeinstallasjoner for både manuell og automatisk slokking av
brann.

Anleggsspesifikt:

- Brannslangeskap slik at alle rom i hele byggverket dekkes. Mak s lengde på brannslange ved
fullt uttrekk prosjekteres til 25 m.

- Bygget skal fullsprinkles.

3.4 Gass og trykkluft
Anleggsspesifikt:
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- Bygget prosjekteres med komplett sentralstøvsugersystem slik a t alle rom for personal samt
fellesareal i byggverket dekkes.

3.5 Prosesskjøling
Anleggsspesifikt:

- Bygget prosjekteres med komplett DX- kjølesystem til søppelrom

3.6 Luftbehandling
Bygget prosjekteres med komplette installasjoner for mekanisk v entilasjon av alle rom.

Anleggsspesifikt:

- Sentralt aggregat for personal
- Sentralt aggregat for leiligheter
- Eget aggregat for parkeringskjeller
- Sentrale avsugsystemer for kjøkkenavtrekk.

Ventilasjonsskisse:
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3.7 Komforkjøling
Bygget prosjekteres med komplette installasjoner for komfortkjø ling. Simuleringer av bygget viser
hvilke rom som overstiger arbeidstilsynets krav til innetempera tur i arbeidsbygningen, og trenger
kjøling. Ut fra omfanget av kjølebehovet vurderes om det er hen siktsmessig med kjøling via ventilasjon
eller punktvis kjøling via f.eks kjølebaffler. Temperatur over 2 6°C skal unngås. Overskridelse av
grensen på 26°C aksepteres i varme sommerperioder ved utetemperatur over 22°C. Men
overskridelsen bør ikke utgjøre mer enn 50 timer pr. år i lokal ets driftstid.

Anleggsspesifikt:

- Kjølemaskin
- Ringledning 1- og 2 etasje for tilkobling til baffler (14°C- 17°C )
- Utnyttelse av kondensatorvarme fra kjølemaskin til tappevann.

3.8 Vannbehandling
Bygget prosjekteres med komplette installasjoner for vannbehand ling. Sirkulasjonskretser som
benytter vann eller andre flytende medier for energitransport sk al ha sitt eget tilpassede
vannbehandlingsanlegg.

Anleggsspesifikt:

- Vannbehandlingsanlegg (system) til hvert lukkede sirkulasjonss ystem.
- Vannbehandlingsanlegg uten benyttelse av kjemikalier.
- Separat vakumutskiller.

3.9 Automatisering
Bygget skal prosjekteres og leveres med komplett automatisering sanlegg. Automatiseringsanlegget
skal styre/overvåke alle systemer som vises på vedlagte systems kjemaer.

Anleggsspesifikt:

- Skjema for varmtvannberedning og tappevannsregulering
- Skjema for varmeanlegg
- Skjema for sentralstøvsugeranlegg
- Skjema for luftbehandlingsanlegg
- Skjema for kjøkkenavtrekk.
- Skjema for kjøleanlegg

Alt VVS-utstyr skal styres og overvåkes fra SD-anlegg. I tilleg g skal det inngå/vises energiregistreing
av varme, kjøling, temperaturvirkningsgrad på gjenvinnere samt Sfp-verdier på aggregatene.
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4 ELKRAF TI N STALLASJON ER
Generelt

Skisseprosjektet for elkraft, tele –og automatiseringsanlegg er basert på Teknisk program for Hov øst
utarbeidet av Ringerike Kommune, input fra øvrige prosjekterend e samt forhold som har fremkommet
ifm. prosjekteringsmøter.

Etterfølgende kapitler er i hovedsak redigert i henhold til byg ningsdelstabellen NS 3451.

Det er lagt til grunn et behov for 300kW installert effekt for Hov øst og vest (herav Øst 180kw, vest
120kw)

4.1 Generelle anlegg
Det etableres kabelføringsveier for elkraftanlegg, tele- og auto matiseringsanlegg, velferdsteknologi,
ITV -og antenneanlegg og annet audiovisuelt utstyr.

Føringsveier løses primært med kabelbroer over himling samt elk analer og skjult røranlegg der dette
er hensiktsmessig. Etablering av føringsveier organiseres slik at risiko for overføring av støy mellom
systemer begrenses.

Det legges opp til å dimensjonere anlegget med 30 % reserve kap asitet. Det vil bli lagt vekt på enkel
adkomst til kabelbroer.

Beskyttelsesjording utføres i overensstemmelse med krav og anbe falinger gitt i FEL og NEK400

Det etableres jordelektrode som fundamentjord/ringjord og med t verrforbindelser lagt som rutenett
under bygningen. Om nødvendig suppleres det med jordspyd.

Jordelektroden tilknyttes byggets hovedarmering og tilkobles hov edjordskinne i hovedtavlerom.

Det etableres felles jording for elkraft og tele for å unngå po tensialforskjeller.

Som vern mot overspenninger, medtas overspenningsvern i hovedfordeling og alle underfordelinger.

4.2 Høyspenningsanlegg
Hov omsorgsboliger er i dag matet fra trafo C048T1, som er en 6 30 kVA, 400V trafo.

Denne har pr. i dag tilgjengelig kapasitet på ca. 400 kW.

Ringerikskraft anbefaler å sette opp en ny 400V trafo ved Hov Øs t. Ca. pris for tilkobling av ny
nettstasjon er 500’ - 550’, inkl. kabel bort til Hov Vest. (eksk l. graving)

Alternativt må det belages en ombygging av eksisterende nettsta sjon C048T1 og graving på ca. 200-
250 m bort til Hov Øst, i tillegg til nye ca. 230 m til Hov Ves t. Iflg. Ringerikskraft vil denne løsningen bli
vesentlig mer kostbar.

4.3 Fordelingsanlegg
Forutsatt nettspenning er 400V TN-S / TN-C-S

Hovedfordelingssentralen plasseres i plan U. Strømforsyning fra Ringerikskraft skjer via kabel i bakken
direkte fra utvendig etablert trafo.

Det legges egen stigeledning fra hovedtavle til hver underfordeling som dimensjoneres for 20 %
lastreserve. Hverunderfordeling forsynesmeduprioritert kraft, rese rvekraft og UPS-kraft.
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Underfordelere pr. etasje forutsettes etablert i tilknytning ti l vertikal elsjakt.
Frittstående skap forutsettes benyttet for tekniske arealer primært i plan U og for andre tekniske
installasjoner der det er hensiktsmessig.

4.4 Belysningsanlegg
Lyssetting skal bidra til å skape en hjemlig atmosfære forbeboerne. Ly sanlegget skal utføres i
samsvar med aktuelle publikasjoner fra Lyskultur og NS 11001 (univer sell utforming), og tilfredsstille
krav i gjeldende TEK. Alle rom skal ha et belysningsanlegg som er tilpas setbruken av rommet.
I tekniske rom og kontor, parkering o.l. benyttes standard bevegelsesd etektorerog lysbrytere. I
oppholdsrom og andre sosiale sonerbenyttes daglysstyring og dempni ng.

I boenhetermedtas bryter, dempning og bevegelsesfølere. Det skal i ti llegg være mulig åslå lys av
frasengen.

Det forutsettes belysningsutstyr med lavt energiforbruk. Det benyt tes LED som lyskilde. Antall
varianter av belysningsarmaturer og lyskilder holdes lavt.

Bygget utstyres med ledesystem og nødlys i henhold til gjeldende TE K og NS 11001.

Det skal medtas et komplett lysstyringssystem. Lysstyring må løses i nært samarbeid med leverandør
av velferdsteknologi. Leverandør velferdsteknologi angir behov/ omfang ift. fjernstyring o.a.

4.5 Elvarme
Generelt skal varmebehovet dekkes med vannbåren varme.

Byggets varmebehov dekkes av vannbåren varme. Elvarmeanlegg omfatte r anlegg som
varme i taknedløp/taksluk, varmekabel under kjøreport etc.

4.6 Reservekraft
Bygget skal forsynesmed avbruddsfri strømforsyning (UPS) til de vikt igste anleggene forå holde
bygget i drift samt sikre drift av installasjoner ifm. brukernes sikkerhet ved b rann o.a.

Forutsetter 2 stk. UPS – En for driftstekniske installasjoner so m SD, IKT, anlegg ifm. velferdsteknologi
og en for brann og rømningstekniske installasjoner.

UPS forutsettes lokalisert i plan U.
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5 TE LE- OG AU TOM ATI SE RI N GSAN LEGG

5.1 Bæresystemer
Vedr. føringsveier vises det generelt til pkt 4.1 hvor felles fø ringsveier er omtalt.

Oppbygning av strukturert kabelnett baserespå inntaksfelt (HF), by gningsfordeling (BF) og
etasjefordelinger (EF). Generelt benyttes19” rackmedkoblingspane ler for RJ-45kontakterog snorer i
fordelerene.

5.2 Integrert kommunikasjon
Det etablereset vertikalt stamnettbestående av fiber og kopperkabe l mellom HF, BF og EF.

Horisontalt spredenettutføres som et strukturert kabelanlegg base rt på Cat 6A, ogskal ivaretabyggets
ulike signalanleggs behov for kommunikasjon.

Detetableres trådløstnettverk for WiFiog DECT med PoE. Trådløst DECT- anlegg skalhadekning
overhelebygget og utendørs.

WiFiskalhadekning forbesøkende iomsorgssenteret.

WiFi-dekning foransatte være tilsvarende som dekningmed DECT.

5.3 Telefoni og personsøking
Det etableres IP-telefoni som nevnt i pos 5.2.

Dørtelefonermedvideokameraetableres vedhovedinngangog varemotta k.

5.4 Alarm og signal
Bygget utstyres med et fulldekkende adresserbart brannalarmanlegg. Alarmanlegg suppleresmed
optiske signalgivere i områdermed krav til universell utforming.

Alle inngangsdører til bygget utstyres medadgangskontroll, i till egg til dører i korridorer for
bogrupper. Spesielle rom som medisinrom, garderober og enkelte tekn iske rom vil også ha
adgangskontroll.

Øvrige dører i skallet overvåkes (lukket/låst). Adgangskontroll skal kommunisere medporttelefon og
system for velferdsteknologi.

5.5 Lyd og bildesystemer
Signalleverandør leverer TV -og radiosignal til definert grense snitt i bygget. Signalene forutsettes
distribuert til beboerrom, oppholdsrom, møterom mv.

Det skal etableres et IP-basert intern-TV via IKT-spredenettet f ra BF- og EF-rom (se post 5.2).
Anlegget skal fungeresom varslingssystem og informasjon tilbesøkend e, ansatte, beboere m.v.

Videre etableres utvendig kameraovervåking av alle innganger og fasader.

Lydsystemer skal ivaretakrav ifm. universellutformingogbrukeres/p leieresbehov. Dvs. teleslynger
o.a.
Videre medtas lydanlegg for daglig bruk i møterom og andre sosi ale arealer.
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5.6 Automatiseringsanlegg
Detmedtas et automatiseringsanlegg for styring, regulering og overvåki ng avde tekniske anlegg.
Det legges opp til et system som overvåker og styrer anlegg for varme, ven tilasjon og belysning.

Alle anlegg som har innvirkning på klima og energiforbruk skal styres av dette systemet.

Det skal videre etableres et EOS-system (energioppfølgingssystem ) for registrering og
overvåking av energiforbruk.

Automatikkanlegget skal tilknyttes Ringerike kommunes sentrale anlegg. Type Exoscada fra Regin.
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6 H EI SE R OG LØF TEAN RE TNI N GER
Iht. bl.a. TEK og andre krav til universelle løsninger (sengetr ansport o.a.), er det inntatt 1 stk. heis
som vist på arkitektens plantegninger.

Detbenytteselektriskdrevetmaskinromløsheismed energieffektiv dr ift.

Heisanlegget vil tilknyttesalarmsentral, brannalarm-, adgangskontro ll-, og SD-anlegg.
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7.1 Terrengarbeider
Vegetasjonsbeltet på tomtens nordside i knekkpunktet ned mot Hv alsmoveien bevares. Trærne i dette
bratte partiet er med på å stabilisere øvre jordlag samtidig som trærne skjermer mot trafikken fra E6.
Eksisterende vegetasjonsbelte beskyttes med gjerde under anlegg sperioden slik at trærne ikke
påføres skade fra anleggstrafikk. Ingen enkelttrær på tomten fo r øvrig bevares i byggeperioden. All
øvrig vegetasjon på tomten fjernes og røtter og vegetasjonsrest er kjøres til deponi.

Terrengbehandling vil omfatte både utgraving og utskifting av u brukbare masser samt noe fylling
(30m2) i deler av arealet.

Avtaking av humusholdige masser og eventuell matjord fra utgrav ing av byggegrop lagresmidlertidig
på tomta for gjenbruk.

7.2 Utendørs konstruksjoner
For å ta opp terrengsprang og skjerme beboere for innsyn legges det opp til en natursteinsmur opp
mot barnehagen. Gjerde mellom barnehage og omsorgsbolig festes på muren. Det legges opp til en
liten rampe i sør ned til atkomst til p-kjeller. Ramper opparbe ides med rekkverk.

7.3 Utendørs VA
Dette kapittelet gir en kortfattet beskrivelse av foreløpige lø sninger på utendørs VA for bygget, samt
omlegginger og nye anlegg på kommunalt nett.

7.3.1 Anlegg tilhørende bygg

Dette avsnittet omfatter utendørs VA som ikke skal overtas av k ommunalteknisk avdeling.

Vannforsyning

Bygningen skal utstyres med automatisk slokkeanlegg, enten spri nkler- eller vanntåkeanlegg. Aktuelt
tilkoblingspunkt for dette anlegget er kommunal 150mm vannledni ng i kum 14587 i Harald Hårfagres
vei. Ledning for slokkeanlegg må tilkobles i kum.

Kapasitet i det kommunale ledningsnettet til sprinkler- /vanntåk eanlegg og annet slokkevann (50 l/s
mot 1 bar) er ikke klarlagt pr i dag. Det må bestilles tappetes t som vil dokumentere kapasiteten.

Forsyning av forbruksvann tas fra samme tilkoblingspunkt, enten som egen ledning eller fra samme
ledning som sprinkler/vanntåke.

Spillvann

Spillvann tilkobles kommunal AF200 PVC ledning i samme område som tilkoblingspunkt for vann.

Overvann

Eiendommen har naturlig fall mot bekk langs jordekant i nord. B ekken er relativt kort (ca 700 meter)
før den renner ut i Randselva. Overvann fra eiendommen som ikke infiltrerer i grunnen belaster derfor
pr i dag denne bekken. Det er ingen mengdebegrensning på utslipp av overvann i bekken.
Løsmassekart fra NGU indikerer at hele eiendommen er godt egnet for infiltrasjon.
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For å opprettholde en mest mulig naturlik tilstand bør det derf or benyttes ulike infiltrasjonsløsninger for
overvann fra utvendig arealer og takvann såfremt geotekniske for hold tilsier at det er akseptabelt.
Overskytende vann som ikke infiltrerer belaster bekken (flomvei ).

Det foreslås enkle løsninger for infiltrasjon basert på store p ermeable flater og regnbed med gode
drenerende masser til fordrøyning. Alle kanter mot regnbed og gr ess går i flukt slik at regnvannet kan
renne uhindret til disse flatene.

Drensvann fra bygningen er normalt små mengder og ledes ut på terreng nord for bygget eller i bekk
via stakekum.

7.3.2 Omlegging og nyanlegg kommunalt VA

I følge ledningskart er det tre brannuttak fra kommunalt nett i nærheten av bygget. Den nærmeste av
de er imidlertid ca 70 meter fra hovedangrepsvei, noe som er li tt langt i forhold til kravet på 25-50
meter. Det må derfor etableres en ny brannkum/hydrant som ligger innenfor kravet. Denne foreslås
plassert i fortau langs Hov allé med en ny kommunal vannledning fra kum 5024 (ca 100 meter).
Løsningen innebærer at eks. fortau sannsynligvis må reetableres . En slokkevannsmengde på 50 l/s
må tas fra to eller flere uttak, og resterende mengde forutsettes tatt fra eks. brannkummer (dersom det
er kapasitet).

Eksisterende spillvannspumpeledninger (to stk, 100 + 150mm SJK) og signalkabel som krysser
eiendommen må legges om. De foreslås lagt om langs nord og østs iden av bygget, minimum 4 meter
fra.

Nye kommunale ledninger må legges på minimum 1,8 meters dybde u tenfor vei eller 2,1 meter i vei for
å ligge frostfritt. Ev. må de isoleres.

7.4 Utendørs elkraft
Detopparbeidesethierarki i utv endig belysningen der de viktigste områ denebelyses tydeligere enn
øvrigearealer. Deter viktig åmarkere inngangspartierog hovedadkomstvei tydelig, samtatområder
medkameraog porttelefon skal haøktbelysningsstyrke tilpassetbehov.

Utvendigestrømuttakpå fasade ved vannuttak osv. ivaretas.

7.5 Utendørs tele og automatisering

Det legges opp til RJ45uttakmedcat.6Akabel forkameraerog basestasjon er
for trådløsenettverk. Detvil også værebrannvarslingutenforbygningen .

7.6 Veier og plasser
Hovedatkomsten til omsorgsboligene ligger på kote c+90,0 og går gjennom gårdsrommet. Denne
adkomsten opparbeides med kjøreport for utrykningskjøretøy. Ad komsten er universell utformet, slik at
alle kommer seg rundt på en enkel måte. Dekket er i kjøresterkt , kostet betong.

Adkomsten til parkeringskjeller skjer via en nedkjøringsrampe f ra Hov allé. Innkjøring til
parkeringskjeller ligger på kote c+86,5. Parkeringskjelleren er tilpasset 11 parkeringsplasser, hvorav 3
er HC-p-plasser. Varelevering og renovasjon skjer via p-kjeller . Nedkjøringsrampe opparbeides med
gatevarme.

I tillegg til parkering i p-kjeller etableres det 15 plasser i øst ved Hov allé, samt 19 plasser for
omsorgsboligen og barnehagen i nordvest. Parkeringen til omsorg sboligen fra Hov allé følger dagens
terreng på kote c+92,. Det betyr at det anlegges en støttemur i den østlige delen opp mot barnehagen.
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Totalt etableres det 7 sykkelparkeringsplasser innendørs i P-kj eller. I gårdsrommet vil det i tillegg være
14 sykkelplasser spredt på forskjellige sykkelstativer for gjest er og beboere.

Brannbilatkomst skjer via hovedatkomst i øst og nedkjøring til p-kjeller i vest. Utomhusplanen følger
Brann- og redningsetaten rettingslinjer for Ringerike kommune.

7.7 Park og hage
Den overordnede tanke i utformingen av uterommene har vært å sk ape et grønt og frodig prosjekt med
funksjonell og god standard for beboere og ansatte. Beboerne ha r lav mobilitet og det er derfor lagt vekt
på at uteoppholdsarealene er trygge, universelt utformet og har gode lokalklimatiske forhold.
Utearealene skal oppmuntre beboerne til å være i aktivitet. Gan gveiene er tilpasset rullestol og det er
plass til to i bredden. Uteoppholdsarealet er skjermet med gjerd e og port. Uterommet har flere
hvileplasser.

Kantsoner i vest og nord tilsås med slåtteeng av arter hjemmehø rende på Hønefoss. Dette blir lett
skjøttete arealer som ivaretar områdenes kulturarv og biologiske mangfold. Bed og plantekasser vil
opparbeides med tradisjonelle kulturplanter brukt på gårder og husmannsplasser i Ringeriksområdet.

Regnbed opparbeides med vannelskende planter. Vegetasjonen bidr ar til at overvannet renses,
infiltreres og fordrøyes lokalt på tomten. All vegetasjon vi væ re allergivennlig, giftfri og ingen av artene
vil være registrert i norsk svarteliste.

Grønne og lokale materialvalg har vært viktig i prosjekteringen . Det er i plantekasser, terrasser,
benker og bord brukt tre. Det er en forutsetning at trematerialet som blir brukt er giftfritt, bærekraftig
og vedlikeholdsfritt.
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8 KOSTN AD S VU RD E RI N G
Prosjekt: HOV ØST - OMSORGSBOLIGER
Byggherre: Ringerike kommune
Fase Skisse
Dato: 25.05.2018

KOSTNADSVURDERING
SAMMENSTILLING AV KOSTNADER Aareal m2 BTA: 2 818

Konto Beskrivelse NOK Andel NOK/m2

1 FELLESKOSTNADER 7 890 400 14 % 2 800

2 BYGNI NG 35 544 963 62 % 12 614

3 VVS-INSTALLASJONER 6 916 170 12 % 2 454

4 ELEKTROINSTALLASJONER 4 004 300 7 % 1 421

5 TELE OG AUTOMATI SERI NG 2 474 570 4 % 878

6 ANDRE INSTALLASJONER 600 000 1 % 213

SUM HUSKOSTNAD (01-06) 57 430 403 100 % 20 380

7 UTENDØRS ARBEI D 7 086 955 12 % 2 515

SUM ENTREPRISEKOSTNADER (01-07) 64 517 358 112 % 22 895

8 GENERELLE KOSTNADER 9 863 000 17 % 3 500

SUM BYGGEKOSTNAD (01-08) 74 380 358 130 % 26 395

9 SPESIELLE KOSTNADER 300 000 1 % 106

10 Merverdiavgift (for konto 01 til 09) 18 670 089 33 %

SUM BASISKOSTNAD 93 350 447 163 % 33 126

11 Forventet tillegg (inkl. mva) 10 % 9 335 045 16 % 3313

SUM PROSJEKTKOSTNAD (01 til 11) (P50) 102 685 492 179 % 36 439

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. mva.) 7 % 7 187 984 13 % 2551

SUM KOSTNADSRAMME (P85) 109 873 477 191 % 38 990

13 Prisregulering (inkl. mva.)

SUM
KOSTNADSRAMME INKL
PRISREGULERING (1 til 13)

109 873 477
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8 KOSTN AD S VU RD E RI N G
Prosjekt: HOV ØST - OMSORGSBOLIGER
Byggherre: Ringerike kommune
Fase Skisse
Dato: 25.05.2018

KOSTNADSVURDERING
SAMMENSTILLING AV KOSTNADER Aareal m2 BTA: 2 818

Konto Beskrivelse NOK Andel NOK/m2

1 FELLESKOSTNADER 7 890 400 14 % 2 800

2 BYGNI NG 35 544 963 62 % 12 614

3 VVS-INSTALLASJONER 6 916 170 12 % 2 454

4 ELEKTROINSTALLASJONER 4 004 300 7 % 1 421

5 TELE OG AUTOMATI SERI NG 2 474 570 4 % 878

6 ANDRE INSTALLASJONER 600 000 1 % 213

SUM HUSKOSTNAD (01-06) 57 430 403 100 % 20 380

7 UTENDØRS ARBEI D 7 086 955 12 % 2 515

SUM ENTREPRISEKOSTNADER (01-07) 64 517 358 112 % 22 895

8 GENERELLE KOSTNADER 9 863 000 17 % 3 500

SUM BYGGEKOSTNAD (01-08) 74 380 358 130 % 26 395

9 SPESIELLE KOSTNADER 300 000 1 % 106

10 Merverdiavgift (for konto 01 til 09) 18 670 089 33 %

SUM BASISKOSTNAD 93 350 447 163 % 33 126

11 Forventet tillegg (inkl. mva) 10 % 9 335 045 16 % 3313

SUM PROSJEKTKOSTNAD (01 til 11) (P50) 102 685 492 179 % 36 439

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. mva.) 7 % 7 187 984 13 % 2551

SUM KOSTNADSRAMME (P85) 109 873 477 191 % 38 990

13 Prisregulering (inkl. mva.)

SUM
KOSTNADSRAMME INKL
PRISREGULERING (1 til 13)

109 873 477

KOSTN ADSKALKYLE
Skisseprosjekt

Prosjekt: HOV ØST - OMSORGSBOLIGER
Byggherre: Ringerike kommune
Fase Skisse
Dato: 25.05.2018 REV. B: 31.05.2018

KOSTNADSVURDERING
SAMMENSTILLING AV KOSTNADER Aareal m2 BTA: 2 818

Konto Beskrivelse NOK Andel NOK/m2

1 FELLESKOSTNADER 7 608 600 13 % 2 700

2 BYGNING 35 538 963 62 % 12 611

3 VVS-INSTALLASJONER 6 796 170 12 % 2 412

4 ELEKTROINSTALLASJONER 4 004 300 7 % 1 421

5 TELE OG AUTOMATISERING 2 474 570 4 % 878

6 ANDRE INSTALLASJONER 600 000 1 % 213

SUM HUSKOSTNAD (01-06) 57 022 603 100 % 20 235

7 UTENDØRS ARBEID 6 365 784 11 % 2 259

SUM ENTREPRISEKOSTNADER (01-07) 63 388 387 111 % 22 494

8 GENERELLE KOSTNADER 8 000 000 14 % 2 839

SUM BYGGEKOSTNAD (01-08) 71 388 387 125 % 25 333

9 SPESIELLE KOSTNADER 300 000 1 % 106

10 Merverdiavgift (for konto 01 til 09) 17 922 097 31 %

SUM BASISKOSTNAD 89 610 484 157 % 31 799

11 Forventet tillegg (inkl. mva) 10 % 8 961 048 16 % 3180

SUM PROSJEKTKOSTNAD (01 til 11) (P50) 98 571 532 173 % 34 979

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. mva.) 7 % 6 900 007 12 % 2449

SUM KOSTNADSRAMME (P85) 105 471 539 185 % 37 428

13 Prisregulering (inkl. mva.)

SUM
KOSTNADSRAMME INKL
PRISREGULERING (1 til 13)

105 471 539

Asplan Viak AS
\\tonsberg10\oppdrag\617954\02\02_Produksjon\KALKYLE\Kostnadsvurdering SKISSEPROSJEKT justert 31 05 18
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Klimagassregnskap basert på nøkkeltall notat

LCC-notat bæresystem og ventilasjon

Passivhusnotat

Foranalyse energiforsyning HOV ØST

AP 00 Plan U.etasje

AP 01 Plan 1.etasje

AP 02 Plan 2.etasje

AS 01 Snitt

AF 01 Fasade nord og vest

AF 02 Fasade sør og øst

AZ 01 Perspektiver

L_O_ 001_LANDSKAPSPLAN_S_01
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