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Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen foreslår planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som er 

fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må 

indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. 

Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 

MNOK.                                          

 

 

Sammendrag 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015- 2018 er det avsatt midler til 

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

omsorgssenter på Heradsbygda. Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og 

referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp med 

alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet.  

Rådmannen trakk saken i formannskapsmøtet. Etter politisk behandling så ble prosjektet 

utvidet til en ramme på 68 boenheter og dagsenter for 60 brukere. 

 

Ny mulighetsstudie ble utarbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene. 
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Beskrivelse av saken 

 

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgssenter gir svar på at det er mulig å etablere 68 

boenheter samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor. 

Denne studien ligger til grunn for de videre anbefalinger som her fremkommer. Studien 

inneholder en kalkyle for kostnadene. I tillegg er det gjort vurderinger av tilskudds muligheter 

og en vurdering av realistisk fremdrift for prosjektet. 

 

Ringerike kommune sin energi og klimaplan vil ligge til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet. Sertifisering systemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon. 

 

Det er i forbindelse med mulighetsstudien utført et tilleggsnotat vedrørende bruk av massiv tre 

i prosjektet. Konklusjonen er at massiv tre er egnet og dette vil bli utredet i det videre arbeid 

med tanke på bygging i massiv tre.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69 foreligger for området. 

Planen er ikke formelt vedtatt, dette betyr at området må omreguleres 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med AsplanViak AS for gjennomføring av 

mulighetsstudier. Denne er avsluttet. 
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Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkyle for bygging av omsorgsboligene har blitt utarbeidet i forbindelse med 

gjennomføring av mulighetsstudie vinteren 2017. Kalkylen tilsier en forventet prosjektkostnad i 

størrelsesordenen 303 MNOK. inkl. mva. I tillegg til dette vil det påløpe kostnader i 

forbindelse med tømming og rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt. Dette er anslått 

til 15 MNOK. Inventarbudsjett er anslått til 12 MNOK. Totalt 330 MNOK. inkl. mva. Beløpet 

må indeksreguleres frem til mulig ferdigstilling. 

 

«Nye Heradsbygda Omsorgssenter», bestående av omsorgsboliger, parkeringshus, eldresenter, 

legesenter, fysioterapi og fasiliteter for hjemmetjenestene, vil ha et bruttoareal i 

løsningsforslaget på 8856,1 m2, fordelt på tre plan. Samlet kostnadskalkylen (basert på Norsk 

Prisbok, Standard: Middels høy kvalitet, Tek 10) ligger på kr. 303 MNOK inkl. reserver og 

marginer. Prosjektet vil bli realisert etter TEK17, noe som vil kunne influere på kalkylen. 

Mulighetsstudien presenterer en kalkyle med en snittkostnad på kr. 34 126,-/ m2. I tillegg må 

det innkalkuleres: 

 Løst inventar     : kr.  12 MNOK 

 Rivning/tømming/klargjøring   : kr.  15 MNOK 

Totalt      : kr.  27 MNOK 

 

Samlet kalkyle for prosjektet blir da kr. 330 MNOK. Beløpet er i 2017-kroner og må 

indeksreguleres for byggeperioden. Alle priser er oppgitt inkl. moms. 

 

Når vi fordeler kostnadene på de forskjellige funksjonenes nettoareal (spesifisering av innhold 

i.h.t. vedlegg), vil disse anslagsvis kunne stipuleres til: 

 Omsorgsboligene kr. 248 497 359,- 

 Dagsenteret  kr.   35 051 606,- 

 Hjemmetjenesten kr.   39 201 494,- 

 Legesenter  kr.     7 249 541,- 

 

 

Hvor stort tilskudd fra Husbanken kan påregnes? 

Husbankens tilskuddssatser for omsorgsplasser for 2017, er i snitt inntil 50 % av maksimalt 

godkjente anleggskostnader, fordelt på 45% per omsorgsbolig og 55 % per sykehjemsplass. 

Det kan også gis inntil 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en forutsetning 

at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet skal også kunne 

benyttes av andre som har et slikt behov.  

Ringerike kommune ansees fortsatt ikke som et pressområde, og godkjente anleggskostnader 

pr. omsorgsbolig på Ringerike er maksimalt kr. 3 144 000,-. Kostnader kommunen har utover 

dette, utløser ikke tilskudd. J.fr ovenforstående kalkyle ligger kostnadene pr. omsorgsbolig på 

kr. 3 654 373,- (under forutsetning av at anbudspriser ligger likt med kalkylen), og vil derfor 
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kunne utløse optimalt tilskudd. Tilskuddets størrelse vil derfor for omsorgsboliger være kr. 

1 425 000,-/omsorgsplass. 

Kommunen kan derfor få inntil kr. 96 220 000,- i investeringstilskudd for omsorgsplassene og 

inntil kr. 19 278 400,- for dagsenteret. Lokaliteter for hjemmetjenesten og legesenter utløser 

ikke statlige investeringstilskudd. 

 

Hvilke husleieinntekter kan påregnes? 

Ringerike kommune har vedtatt at husleienivået i kommunalt eide boliger skal harmoniseres 

med «gjengs leie». Heradsbygda ligger pr. definisjon innenfor «Hønefoss sentrum», der «gjengs 

leie» for ett-roms leilighet (35 m2) med normal standard er satt til kr. 6 098,-/mnd. Tilsvarende 

leilighet med god standard (oppusset/ny) er definert med 12 % påslag. Husleien ved 

Heradsbygda omsorgsboliger vil derfor ligge på kr. 6 830,-/mnd. 

Kommunen vil også motta husleie fra aktuelle aktører ved legesenteret og fysioterapisenter. 

 

Kan de som får tildelt plass på Heradsbygda omsorgssenter få bostøtte? 

Retten til bostøtte er inntektsavhengig. Er du over 18 år og bor i bokollektiv der boligen er 

tildelt av kommunen, eller som bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner, 

kan søke om bostøtte. Retten til bostøtte inntrer dersom inntektsgrunnlaget er lavere enn 

definerte grenser.  

I Ringerike kommune er denne inntektsgrensen (en person i husstanden) i tilpasset bolig       kr. 

17 479,-/mnd. For unge uføre er tilsvarende grense kr. 19 909,-/mnd. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Tomten i Heradsbygda har i mange år vært benyttet til helseinstitusjon. Norderhovhjemmet har 

blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleien. Bygningene er i en slik 

forfatning at det er vedtatt å rive alt eksisterende på området. Tomten er regulert til formålet, 

har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til et omsorgssenter.  

 

Rådmannens vurdering er at senteret som er utredet i mulighetsstudien, gir en maksimal 

utnyttelse av tomten, basert på de funksjoner som er definert inn. Nødvendig parkering er 

definert under bakken som frigjør mest mulig plass utvendig til grøntområder og god logistikk 

inn og ut av anlegget. Det at flere funksjoner kan samles i ett senter gir gode effekter av 

sambruk og rasjonell drift. Spesielt gjelder dette parkering/logistikk og mottakskjøkken. Men 

også andre grunnleggende funksjoner som felles bruk av nødvendige møterom, lett tilgang ved 

heis til alle områder, et stort tilpasset uteområde og lignende gir god sambrukseffekt. I 

nærområdet ligger også eksiterende eldreboliger som vil kunne nyte godt av funksjonene i et 

nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av tomten og potensielt gode 

muligheter for mer rasjonell drift.  
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Kostnaden for å bygge vil i et hvert prosjekt være nært knyttet til areal av anlegget, og den 

kvalitet som ønskes. Begge disse vil bli nøye vurdert i videre planlegging. I studien for dette 

anlegget er det lagt til grunn erfaringstall for tilsvarende anlegg og en middelshøy kvalitet med 

basis i passivhus standard. Passiv hus standard betyr i dette tilfellet at man legger seg noe over 

kravet i gjeldende byggeforskrift med tanke på energiforbruk.    

 

Rådmannens vurdering er at samlokalisering av flere funksjoner reduserer byggekostnadene for 

anlegget. Videre er det også økonomisk gunstig at den gamle bygningsmassen som fjernes vil 

klargjøre for bygging av en kjeller med parkering uten at en behøver å gjøre store ytterligere 

inngrep. Dette frigjør areal til bygningsmasse og uteområder som ellers ville blitt båndlagt av 

parkering.    

 

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i 

sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

F.o.m. 1.1.2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være et absolutt krav om 

netto tilvekst i omsorgsplasser for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 

2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes 

plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 pst de 

neste årene.  

Ringerike kommune har ikke foretatt fornyelser i bygningsmassen innen Helse og omsorg på 

flere år, mange omsorgsplasser som er saneringsverdige. Kommunen har lenge drøftet bygging 

av et nytt sykehjem som erstatning for Hønefoss sykehjem og i mangel på korttidsplasser har 

det blitt etablert midlertidige omsorgsplasser på utrangerte rom (uten toalett/dusj) både ved 

Hønefoss og Tyribo.  

Dersom vi manøvrerer oss inn i en posisjon der vi ikke kan etablere omsorgsboligene på 

Heradsbygda uten å demonstrere en netto tilvekst i plasser, vil ikke investeringstilskudd bli 

utbetalt. Det kan derfor være av avgjørende betydning at dette prosjektet fremmes og startes 

opp i 2017, da 80 % husbankens ramme fortsatt kan utbetales dette år uten at netto tilvekst må 

dokumenteres. 

For å få tilskudd innvilget i 2017 må søknad leveres snarest, og byggestart må skje dette året. 

Derfor er oppstart på rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt planlagt til 

september/oktober 2017. For å makte husbankens frister, forhold til anbud, kontrahering av 

entreprenører o.l., må kommunen snarest ha et politisk vedtak om bygging som grunnlag. 

                  

 

Basert på dette er det rådmannens anbefaling at det igangsettes videre planlegging og bygging 

av nytt omsorgssenter i Heradsbygda basert på mulighetsstudien. 
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Vedlegg 

 
- Mulighetsstudie Heradsbygda revidert Alt. A ver. 1.1 
- Notat massivtre Heradsbygda 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen foreslår planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som 

er fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må 

indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. 

Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 

MNOK.                                          

 

 

 

Sammendrag 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015- 2018 er det avsatt midler til 

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

omsorgssenter på Heradsbygda. Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og 

referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp 

med alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet.  

Rådmannen trakk saken i formannskapsmøtet. Etter politisk behandling så ble prosjektet 

utvidet til en ramme på 68 boenheter og dagsenter for 60 brukere. 

 

Ny mulighetsstudie ble utarbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene. 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse av saken 

 

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgssenter gir svar på at det er mulig å etablere 68 

boenheter samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor. 

Denne studien ligger til grunn for de videre anbefalinger som her fremkommer. Studien 

inneholder en kalkyle for kostnadene. I tillegg er det gjort vurderinger av tilskudds muligheter 

og en vurdering av realistisk fremdrift for prosjektet. 

 

Ringerike kommune sin energi og klimaplan vil ligge til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet. Sertifisering systemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon. 

 

Det er i forbindelse med mulighetsstudien utført et tilleggsnotat vedrørende bruk av massiv 

tre i prosjektet. Konklusjonen er at massiv tre er egnet og dette vil bli utredet i det videre 

arbeid med tanke på bygging i massiv tre.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69 foreligger for området. 

Planen er ikke formelt vedtatt, dette betyr at området må omreguleres 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med AsplanViak AS for gjennomføring av 

mulighetsstudier. Denne er avsluttet. 

 

 

 



 

Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkyle for bygging av omsorgsboligene har blitt utarbeidet i forbindelse med 

gjennomføring av mulighetsstudie vinteren 2017. Kalkylen tilsier en forventet prosjektkostnad 

i størrelsesordenen 303 MNOK. inkl. mva. I tillegg til dette vil det påløpe kostnader i 

forbindelse med tømming og rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt. Dette er anslått 

til 15 MNOK. Inventarbudsjett er anslått til 12 MNOK. Totalt 330 MNOK. inkl. mva. 

Beløpet må indeksreguleres frem til mulig ferdigstilling. 

 

«Nye Heradsbygda Omsorgssenter», bestående av omsorgsboliger, parkeringshus, 

eldresenter, legesenter, fysioterapi og fasiliteter for hjemmetjenestene, vil ha et bruttoareal i 

løsningsforslaget på 8856,1 m2, fordelt på tre plan. Samlet kostnadskalkylen (basert på Norsk 

Prisbok, Standard: Middels høy kvalitet, Tek 10) ligger på kr. 303 MNOK inkl. reserver og 

marginer. Prosjektet vil bli realisert etter TEK17, noe som vil kunne influere på kalkylen. 

Mulighetsstudien presenterer en kalkyle med en snittkostnad på kr. 34 126,-/ m2. I tillegg må 

det innkalkuleres: 

 Løst inventar     : kr.  12 MNOK 

 Rivning/tømming/klargjøring   : kr.  15 MNOK 

Totalt      : kr.  27 MNOK 

 

Samlet kalkyle for prosjektet blir da kr. 330 MNOK. Beløpet er i 2017-kroner og må 

indeksreguleres for byggeperioden. Alle priser er oppgitt inkl. moms. 

 

Når vi fordeler kostnadene på de forskjellige funksjonenes nettoareal (spesifisering av innhold 

i.h.t. vedlegg), vil disse anslagsvis kunne stipuleres til: 

 Omsorgsboligene kr. 248 497 359,- 

 Dagsenteret  kr.   35 051 606,- 

 Hjemmetjenesten kr.   39 201 494,- 

 Legesenter  kr.     7 249 541,- 

 

 

Hvor stort tilskudd fra Husbanken kan påregnes? 

Husbankens tilskuddssatser for omsorgsplasser for 2017, er i snitt inntil 50 % av maksimalt 

godkjente anleggskostnader, fordelt på 45% per omsorgsbolig og 55 % per sykehjemsplass. 

Det kan også gis inntil 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en 

forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet skal 

også kunne benyttes av andre som har et slikt behov.  

Ringerike kommune ansees fortsatt ikke som et pressområde, og godkjente anleggskostnader 

pr. omsorgsbolig på Ringerike er maksimalt kr. 3 144 000,-. Kostnader kommunen har utover 

dette, utløser ikke tilskudd. J.fr ovenforstående kalkyle ligger kostnadene pr. omsorgsbolig på 

kr. 3 654 373,- (under forutsetning av at anbudspriser ligger likt med kalkylen), og vil derfor 

kunne utløse optimalt tilskudd. Tilskuddets størrelse vil derfor for omsorgsboliger være kr. 

1 425 000,-/omsorgsplass. 



Kommunen kan derfor få inntil kr. 96 220 000,- i investeringstilskudd for omsorgsplassene og 

inntil kr. 19 278 400,- for dagsenteret. Lokaliteter for hjemmetjenesten og legesenter utløser 

ikke statlige investeringstilskudd. 

 

Hvilke husleieinntekter kan påregnes? 

Ringerike kommune har vedtatt at husleienivået i kommunalt eide boliger skal harmoniseres 

med «gjengs leie». Heradsbygda ligger pr. definisjon innenfor «Hønefoss sentrum», der 

«gjengs leie» for ett-roms leilighet (35 m2) med normal standard er satt til kr. 6 098,-/mnd. 

Tilsvarende leilighet med god standard (oppusset/ny) er definert med 12 % påslag. Husleien 

ved Heradsbygda omsorgsboliger vil derfor ligge på kr. 6 830,-/mnd. 

Kommunen vil også motta husleie fra aktuelle aktører ved legesenteret og fysioterapisenter. 

 

Kan de som får tildelt plass på Heradsbygda omsorgssenter få bostøtte? 

Retten til bostøtte er inntektsavhengig. Er du over 18 år og bor i bokollektiv der boligen er 

tildelt av kommunen, eller som bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner, 

kan søke om bostøtte. Retten til bostøtte inntrer dersom inntektsgrunnlaget er lavere enn 

definerte grenser.  

I Ringerike kommune er denne inntektsgrensen (en person i husstanden) i tilpasset bolig       

kr. 17 479,-/mnd. For unge uføre er tilsvarende grense kr. 19 909,-/mnd. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Tomten i Heradsbygda har i mange år vært benyttet til helseinstitusjon. Norderhovhjemmet 

har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleien. Bygningene er i en slik 

forfatning at det er vedtatt å rive alt eksisterende på området. Tomten er regulert til formålet, 

har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til et omsorgssenter.  

 

Rådmannens vurdering er at senteret som er utredet i mulighetsstudien, gir en maksimal 

utnyttelse av tomten, basert på de funksjoner som er definert inn. Nødvendig parkering er 

definert under bakken som frigjør mest mulig plass utvendig til grøntområder og god 

logistikk inn og ut av anlegget. Det at flere funksjoner kan samles i ett senter gir gode 

effekter av sambruk og rasjonell drift. Spesielt gjelder dette parkering/logistikk og 

mottakskjøkken. Men også andre grunnleggende funksjoner som felles bruk av nødvendige 

møterom, lett tilgang ved heis til alle områder, et stort tilpasset uteområde og lignende gir 

god sambrukseffekt. I nærområdet ligger også eksiterende eldreboliger som vil kunne nyte 

godt av funksjonene i et nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av 

tomten og potensielt gode muligheter for mer rasjonell drift.  

 

Kostnaden for å bygge vil i et hvert prosjekt være nært knyttet til areal av anlegget, og den 

kvalitet som ønskes. Begge disse vil bli nøye vurdert i videre planlegging. I studien for dette 

anlegget er det lagt til grunn erfaringstall for tilsvarende anlegg og en middelshøy kvalitet 

med basis i passivhus standard. Passiv hus standard betyr i dette tilfellet at man legger seg 

noe over kravet i gjeldende byggeforskrift med tanke på energiforbruk.    



 

Rådmannens vurdering er at samlokalisering av flere funksjoner reduserer byggekostnadene 

for anlegget. Videre er det også økonomisk gunstig at den gamle bygningsmassen som fjernes 

vil klargjøre for bygging av en kjeller med parkering uten at en behøver å gjøre store 

ytterligere inngrep. Dette frigjør areal til bygningsmasse og uteområder som ellers ville blitt 

båndlagt av parkering.    

 

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i 

sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og 

omsorgstjenester. F.o.m. 1.1.2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være et 

absolutt krav om netto tilvekst i omsorgsplasser for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal 

gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 

skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 

og 80 pst de neste årene.  

Ringerike kommune har ikke foretatt fornyelser i bygningsmassen innen Helse og omsorg på 

flere år, mange omsorgsplasser som er saneringsverdige. Kommunen har lenge drøftet 

bygging av et nytt sykehjem som erstatning for Hønefoss sykehjem og i mangel på 

korttidsplasser har det blitt etablert midlertidige omsorgsplasser på utrangerte rom (uten 

toalett/dusj) både ved Hønefoss og Tyribo.  

Dersom vi manøvrerer oss inn i en posisjon der vi ikke kan etablere omsorgsboligene på 

Heradsbygda uten å demonstrere en netto tilvekst i plasser, vil ikke investeringstilskudd bli 

utbetalt. Det kan derfor være av avgjørende betydning at dette prosjektet fremmes og startes 

opp i 2017, da 80 % husbankens ramme fortsatt kan utbetales dette år uten at netto tilvekst 

må dokumenteres. 

For å få tilskudd innvilget i 2017 må søknad leveres snarest, og byggestart må skje dette året. 

Derfor er oppstart på rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt planlagt til 

september/oktober 2017. For å makte husbankens frister, forhold til anbud, kontrahering av 

entreprenører o.l., må kommunen snarest ha et politisk vedtak om bygging som grunnlag. 

                  

 

Basert på dette er det rådmannens anbefaling at det igangsettes videre planlegging og bygging 

av nytt omsorgssenter i Heradsbygda basert på mulighetsstudien. 

 

 

Vedlegg 

 
- Mulighetsstudie Heradsbygda revidert Alt. A ver. 1.1 
- Notat massivtre Heradsbygda 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2017 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Asplan Viak ble i 2015 engasjert av Ringerike kommune, gjennom rammeavtale BTV Innkjøp, til å
utarbeide mulighetsstudier for tre ulike prosjekt for omsorgsboliger på Hov og Heradsbygda. Leveranse
av rapport for mulighetsstudie Heradsbygda omsorgssenter ble levert i november 2015, med utredning
av to ulike alternativ for utbygging.

Høsten 2016 ble Asplan Viak engasjert til å bearbeide ett av de tidligere leverte alternativene, alternativ
A, for å vurdere mulighetene for å øke antall boenheter i prosjektet til 68 fra tidligere viste 54
boenheter. Resultatet foreligger i denne rapport, med tekst, tegninger og kalkyle. For generell
redegjørelse rundt formatet for mulighetsstudien og for referanseprosjekt, vises det til opprinnelig
utarbeidet rapport for Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie.

Oppstartsmøte fant sted i november 2016. Prosjektleder for Ringerike kommune har som for den
opprinnelige mulighetsstudien, vært Arild Magnus Rønnestad.

for Asplan Viak as
Oslo, 20. februar 2017

Sivilarkitekt Bård Helland Sivilarkitekt Alec Ross Andreassen
Oppdragsleder Fagansvarlig

Innhold

Beskrivelse av prosjektet s.3
Kalkyle s.5
Arealoppsett s.6
Tegninger revidert alternativ A s.7



3

Tomtens rammer og karakter

Tomten er regulert for helse-formål. Behovet for omregulering er ikke
endelig avklart og vurderes separat av Ringerike kommune.
Tomten er stor, 8.568 m2, hellende mot sørvest og med fall på ca 6 meter.
Den har usedvanlig vakker beliggenhet, med sol hele dagen og panorama-
utsikt, selv mot nordøst, dersom man kommer litt opp i høyden. Stedet
antas å være noe vindutsatt.
Det er lite støy knyttet til tomten; noe fjernt sus fra R7 og E16, og noe
lokal, men uproblematisk bilstøy fra Heradsbygdveien på nordsiden.
Det er ingen verneverdig vegetasjon på tomten, men noen eldre furutrær
helt oppe i nordøst bør vurderes som verdifulle og beholdes om mulig.
Det anses av kommunen ikke å være noen geotekniske utfordringer for
tomten.
Dagens avkjøring i sørøstre hjørne av tomten anses som god, mens en
eksisterende avkjørsel midt i strekket på baksiden oppleves som noe
uoversiktlig ved utkjøring på grunn av terrengsnittet her. Nye avkjørsler
fra andre sider er ikke mulig.

Bebyggelsen på selve tomten er av kommunen beregnet som kondemna -
bel og planlegges revet før ny bebyggelse etableres.
Tomtens utbredelse er rektangulær der det er stort nok areal til å arbeide
med bebyggelse i ere retninger og med ulike prinsipper for bebyg -
gelsesmønster.
Siden naturlig adkomst er i et hjørne er det hensiktsmessig å etablere en
logistikk i anlegget med utgangspunkt i dette punktet; altså med sentrale
funksjoner nærmest dette.
Omkringliggende bebyggelse har boligformål, i en til to etasjer. Rekke -
husene i sørvest er seniorboliger/omsorgsboliger der beboerne til en viss
grad vil kunne benytte fellesfunksjoner i det nye anlegget, alt etter hvilke
retningslinjer som legges til grunn (vedtaks-prinsipp eller ikke).
Beliggenheten oppe på åsryggen gir en følelse av et unikt sted og må
forstås som identitetssterkt i lokalmiljøet.

Programmets omfang

Programmet for Heradsbygda er sammensatt der noen funksjoner bør
skjermes fra mer eksponerte funksjoner.
I hovedsak ser vi en tredeling i programmet; omsorgsboliger inkl. lokal
betjening av disse, base for hjemmetjenesten med mottakskjøkken og til
sist dagsenter med diverse fasiliteter. I tillegg kommer et ikke ubetydelig

Heradsbygda Omsorgssenter,
revidert alternativ A

stort parkeringsbehov i forbindelse med hjemmetjenesten, samt legekon -
tor som bør adskilles noe fra de øvrige omsorgsfunksjonene.
Omsorgsboligene organiseres i grupper med 7 boenheter som har sitt
eget fellesareal, og der 2 grupper skal kobles sammen betjenings-logis -
tisk til en avdeling med felles skrivestue.
I utgangspunktet var det fra kommunen angitt et behov for 28 boenheter,
men der vi ble bedt om å undersøke muligheter for en optimal mengde
utover dette. Mulighetsstudiet fra 2015 viste at det selv med et kon -
sept med bare 2 etasjer over terreng, ville tomten kunne gi anslagsvis
54 boenheter i alternativ A. Dette alternativet har nå i 2016/2017 blitt
vurdert ytterligere, og det vises nå i dette reviderte alternativ A, hvordan
prosjektet kan romme inntil 68 boenheter innenfor samme hovedform
som tidligere, men med en full utbygging av øverste plan. Dette gir et
nybygg med 2-3 etasjer over bakkeplan.

Størrelser

Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i at husbanken legger opp til omsorgs -
boliger innenfor en kategori tilsvarende sykehjem-størrelser, det vil si ca
30 m2 pr enhet pluss ca 10 m2 felles oppholdsareal pr boenhet.
For dagsenteret beregner Husbanken også her 10 m2 pr bruker, som i
dette tilfelle er av kommunen satt til 50 stk. Oppgitte romprogram for
dagsenteret går noe utover disse rammene, der vi ser at en mulig konsen -
trering vil kunne skje ved mer overlappende funksjoner. Dette vil være
naturlig å jobbe videre med i et skisseprosjekt.
Garasjen er dimensjonert for ca 50 biler med standard avstander og
størrelser.
Base for hjemmetjenesten er dimensjonert ut fra oppgitte grove rammer
der mottakskjøkken er på ca 80 m2 og varemottak på ca 20 m2. I tillegg
kommer administrasjon, lager med mer.

Organisering, funksjoner

Det synes hensiktsmessig å samle dagsenter og base for hjemmetjeneste i
ett bygg, for best mulig sambruk, arealoptimalisering og effektiv logis -
tikk. Her er det naturlig at også legekontoret inngår, men klart adskilt og
med egen inngang.
Ved denne samlokalisering kan disse funksjonene få sin egen identitet
i eget bygg, som henvender seg mot adkomst, for god synlighet og for
knappest mulig bilbruk inne på tomten.

Dermed vil den tredje hoveddelen i programmet, omsorgsboligene, få en
egen, prioritert del av tomten, den roligste; skjermet fra eksterne aktivi -
teter. Samtidig legger vi opp til en god forbindelse til base og dagsenter,
både av betjeningshensyn og for å gi mulighet for at beboere eventu -
elt kan ha noe kontakt dit. I revidert alternativ A er hovedforbindelsen
mellom dagsenterbygget og omsorgsboligene yttet fra plan 0 til plan 1.
Dette gir en bedre og mer direkte tilknytning mellom disse funksjonene,
og en forbedret situasjon for hovedinngang besøkende til boligdelen.
Hovedendringen forøvrig i revidert alternativ A er at det er lagt til 14
boenheter i plan 2, mot sør og vest, og etasjen kompletteres slik med to
bogrupper like de i etasjen under. For ikke å få et for dypt atrium, løftes
bakkenivået i det omsluttede atriet/hagen opp til plan 1 i sin helhet, der
det tidligere lå delt mellom plan 0 og plan 1. Hoved-gangforbindelsen
løftes tilsvarende og blir en glassgang gjennom hagearealet, hvor vi også
har vist muligheten for å legge inn mindre paviljonger som kan fungere
som ulike aktivitetsrom og fellesrom. Løsningen gir gode muligheter for
sambruk mellom de to atriene. I plan 0 er planløsningene for bogruppene
justert noe, særlig fellesarealer, da disse ikke lenger vil nyte godt av dags -
lys fra atriet/hagen. De to bogruppene her vil i stedet få direkte utgang til
uteareal på terreasser i forkant av bygget, mot sørvest.
Ett moment ved hovedgrepet for omsorgsboligene er å skape gode for -
hold mellom inne og skjermete uterom. I alternativ A og revidert alterna -
tiv A, skjer dette ved et avsondret indre atrium, oppdelt i ulike hager.
Det er lagt vekt på at uterom skal være som en egen indre, beskyttet
verden, også klimatisk. Her er planstrukturen organisert slik at korridor
er ensidig, med glidende overganger mellom korridorfunksjon og op -
pholdsrom, der disse arealene henvender seg inn mot hagene. Dette kan
gi særlig attraktive løsninger både for innvendig bruk og ved utvendig
opphold, der hagetemaet vil være en viktig atmosfærebygger.
Omsorgsboligene består av 10 grupper, med 7 boenheter i hver (2 med 6
enheter), der 2 grupper danner 1 avdeling.
Det er lagt vekt på oversiktlig logistikk, med tydelig forbindelse til det
øvrige programmet; base for hjemmetjenesten inkludert mottakskjøkken
og dagsenter. Forbindelsen til boligdelen er her bevart i plan 0 for disse
funksjoner.
Garasjen, som utgjør en relativ stor del av programmet, er organisert
under bebyggelsen/bakken med direkte kontakt både til dagsenter, lege -
kontor, base for hjemmetjeneste og også omsorgsboligene, vi 3 stk heiser
og trapper. Dette gjør garasjeanlegget anvendelig med direkte kontakt for
alle typer funksjoner uten at funksjonen blir særlig merkbar i anlegget.



4

Volumer

Volumoppbyggingen re ekterer organiseringen av funksjoner, der
dagsenter, base for hjemmetjenesten, samt legekontor, er samlet i et eget
volum, som kan få sin klare identitet som samlende bygg. Omsorgsboli -
gene de neres som ett omsluttende volum. På grunn av at alle boen -
hetene er henvendt mot ytre fasader vil disse her ha en mer nmasket
oppdeling, mens fasader inn mot atriet samt for «fellesvolumet» kan få
større skala i vindusoppdelinger og ater. Volumene kan få relativt enkle
hovedformer, men med eventuelt bearbeidelse både i takformer og fasa -
deliv. Eventuelt kan man arbeide med å trekke deler av volumene opp
eller ned for å skape større variasjon i byggets takkontur.

Relasjon til omgivelsene

På grunn av tomtens utbredelse er det ganske uproblematisk å arbeide
med en relativ lav bebyggelse; 2-3 etasjer. Dette gir god sammenheng
med øvrig bebyggelse og ingen sjenerende fjernvirkning. Tross større fo -
tavtrykk enn nabobebyggelsen mener vi det ikke oppstår særlige kon ik -
tområder mellom ny og eksisterende bebyggelse. På det høyeste vil alter -
nativet ha 3 etasjer og ligge en del høyere enn nærmeste bebyggelse, men
pga. dennes funksjonsfordeling, solretning, og pga. avstanden horisontalt,
vurderes også dette som relativt uprobelmatisk. På grunn av arealeffektivt
og konsentrert kjøremønster, med parkering under bakken, vil det heller
ikke oppstå særlige kon iktområder med hensyn på sikkerhet og støy .
Adkomstveien bør anlegges med fortau for god fotgjenger-tilgjengelighet
ned til omsorgsboligene sørvest for anlegget.

Arkitektoniske muligheter

Volumene og uterommene gir et godt grunnlag for arkitektonisk bear -
beidelse til et ferdig uttrykk og en rik atmosfære. Selv om anlegget er
omfattende samlet sett, er det organisert med en oppdeling i håndterlige
størrelser der valg av underdelinger, nmodellering, detaljer og mate -
rialer kan gi et samlet rikt anlegg. Hovedformene har en typologi og et
format som tåler stå som klare og ryddige former i situasjonen, og der
grepet gir rom for ulike retninger for den videre arkitektoniske
utviklingen av konseptene.
Tatt konteksten i betraktning med relativ lav trehusbebyggelse, ville det
kunne være relevant å arbeide med tre også i det nye anlegget, i alle fall
som ytre værhud. Bruk av tre, både i eksteriør og interiør, vil kunne være
med å gi anlegget et hjemlig preg for brukerne.

Utnyttelse

Hensyn til planstatus og evt. behov for regulering avklares internt av
Ringerike kommune.
I mulighetsstudiet legges det opp til fotavtrykk på ca 2.500 m2 og BRA
på ca 8.260 m2, hvilket ville ha gitt BYA på rett i underkant av 30%.
Dagens bebyggelse gir BYA på ca. 20%.

Brannteknisk / rømning

Det er ikke på dette nivået foretatt brannteknisk prosjektering. Like fullt
er det angitt prinsipper for oppdelinger som også kan fungere branntekni -
sk, samt prinsipper for rømning. Ved brannteknisk prosjektering vil det
eventuelt måtte bli kompletteringer, for eksempel med noen utvendige
rømningstrapper fra 2. og 3. etasjer, mens 1 etasje er i varetatt med rømn -
ing ut på bakkenivå. Slik unngår man unødvendig mye innvendig areal -
bruk til rømning i et relativt lav bygg.
Brannprosjektering vil være naturlig å legge inn allerede i et skissepros -
jekt.

Kalkyle

Kostnadskalkylen er på grunnlag av brutto arealer og erfaringstall/stan -
darder for tilsvarende funksjonstyper. Kalkylen må tas for det den er;
et grov anslag ut i fra stipulerte forhold. Den er strukturert med under -
delinger på grove elementer/fag, men selv disse underpostene må sees
på mer som et arbeidsverktøy i kalkylen mer enn som konklusjoner pr
underpost. Kvadratmeterpris gitt av kalkylen og bruttoareal gir også et
grunnlag for vurdering her.
Siden kalkylen støtter seg til et mulighetsstudie, som er mer prinsipper
enn løsning vil kalkylen tilsvarende bære preg av prinsipielle størrelser,
der det vil være nødvendig å revidere denne når et ferdig skisseprosjekt
foreligger. I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- nanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader/rivekostnader

Norsk Prisbok har blitt lagt til grunn for kalkyler. Standard er middelshøy
kvalitet, etter TEK10. Realisering av prosjektet vil bli etter TEK17.

På neste side følger selve kalkyleoppsettet for revidert alternativ A.
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Kalkyle Heradsbygda revidert alternativ A

# Konto Pris Pris/BTA Andel

1 Felleskostnader 25 082 099 2 799,3 14,1%

2 Bygning 97 388 247 10 869,2 54,8%

3 VVS 24 592 366 2 744,7 13,8%

4 Elkraft 11 445 536 1 277,4 6,4%

5 Tele og automatisering 8 593 259 959,1 4,8%

6 Andre installasjoner 2 837 319 316,7 1,6%

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 169 938 826 18 966,4 95,7%

7 Utendørs 7 651 693 854,0 4,3%

SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 177 590 519 19 820,4 100,0%

8 Generelle kostnader 32 651 083 3 644,1 18,4%

SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD 210 241 602 23 464,5 118,4%

9 Spesielle kostnader 52 560 400 5 866,1 29,6%

SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD 262 802 002 29 330,6 148,0%

RM Reserver og marginer 39 420 300 4 399,6 22,2%

SUM Kalkyle 302 222 303 33 730,2 170,2%
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Arealoppsett revidert alternativ A

H E RAD SBYGDA OM SORGSSE N TE R -
revidert alternativ A Alternativ A Kommentar

AREALER FUNKSJONER I LØSNINGSFORSLAG revidert alternativ A

Funksjon Antall Areal Samlet areal

1 Omsorgsboliger
Beboerrom med bad 68 29,9 2033,2 Alle boenheter tegnet med omtrentlig minimumsareal. Hvorvidt alle skal følge denne norm, eller det skal legges opp til variasjon av størrelser, må avklares.
Felles oppholdsstue og spiseplass 10 72,3 723,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skyllerom 10 14,7 146,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Lager i bogrupper 10 12,7 127,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
WC/RWC i grupper 10 8,4 83,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skrivestasjon felles to grupper 5 9,0 45,0
Kontor avdelingsleder, felles to grupper 5 9,5 47,5
Aktivitetsrom felles 3 32,0 96,1 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Kontor enhetsleder 2 8,0 16,0
Medisinrom 1 10,0 10,0
Lager felles 1 78,6 78,6
Nettoareal i løsningsforslag 3407,2

2 Dagsenter 480,6 Husbankens anbefaling om 10 m2 per bruker skal legges til grunn. Ikke endret i revidert alternativ A
Oppholdsrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Trimrom med apparater
Treningsrom aktiviteter
Aktivitetsrom
Erindringsrom
Datarom
Vaktrom
Kontor
HC WC
WC
Frisør og fotpleie
Garderobe
Fysioterapi Kan vurderes samlokalisert med legesenter eller at benytter trimrom dagsenter
Nettoareal i løsningsforslag 480,6

3 Hjemmetjeneste 379,6 Spiserom og møterom deles med personal for omsorgsboliger Ikke endret i revidert alternativ A
Vaktrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Kontor Inkl. kontorer for fysio/ergo
Medisinrom
Medisinsk lager
Stort møterom
Lite møterom
Garderober, med dusj og toalett 60,0
Lager 77,9 antall og areal må avklares
Pasientarkiv 20,0 areal må avklares
Nettoareal i løsningsforslag 537,5

4 Legesenter 99,4 Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene. Ikke endret i revidert alternativ A
Resepsjon
Venterom
Undersøkelsesrom
Laboratorium
HCWC
WC personal
Nettoareal i løsningsforslag 99,4

5 Fellesfunksjoner Ikke endret i revidert alternativ A
Mottakskjøkken 80,0
Varemottak 20,0
Nettoareal i løsningsforslag 100,0

6 Parkering 55 plasser, samt sykkelparkering 1536,4 antall må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Parkering hjemmetjenestens biler
Parkering besøkende
Parkering ansatte
Vaskeareal for biler hjemmetjenesten 40,0
Nettoareal i løsningsforslag 1576,4

7 Tekniske areal areal må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Teknisk rom
Bøttekott
Boder beboere Behov vurderes
Nettoareal i løsningsforslag

Sum nettoarealer i løsningsforslag m2 6201,1

BRUKSAREAL OG BRUTTOAREAL I LØSNINGSFORSLAG revidert alternativ A

BRA Bruksareal parkering plan 0 1576,4
Bruksareal plan 0 1664,5
Bruksareal plan 1 2604,8
Bruksareal plan 2 2414,4
Sum bruksareal i løsningsforslag m2 8260,1

BTA Bruttoareal plan 0 3414,4
Bruttoareal plan 1 2838,8
Bruttoareal plan 2 2602,9
Sum bruttoareal i løsningsforslag m2 8856,1
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Tegninger revidert alternativ A
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Situasjonsplan og snitt A-A 1:500 (A3)
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 0. etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune Heradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 0. etasje
3 240,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
14,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
3,5 m2

RWC
7,2 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Lager
57,4 m2

Garderobe
35,0 m2

Garderobe
25,0 m2

Mottakskjøkken
80,0 m2

Arkiv
20,0 m2

Varemottak
20,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

Ikke utgravd
576,2 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Parkering 55 plasser
1 717,1 m2

Vaskeområde biler hjemmetjeneste
40,0 m2

Lager
70,5 m2

Medisinrom
10,0 m2

Opphold
74,4 m2

Lager
20,5 m2

Mulig teknisk
349,6 m2

WC
3,1 m2

Opphold
84,1 m2

Lager
9,8 m2

RWC
8,2 m2

Lager
3,3 m2

Terrasse
99,6 m2

Terrasse
99,6 m2

Lager
8,1 m2
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 1 . Etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
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3D-modellfoto, fugleperspektiv,
sett fra sør

Perspektiv, fra øst
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NOTAT
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Oppdrag: 531311 - 23 – Heradsbygda Omsorgssenter
D ato: 07.03.2017
Skrevet av: Odd Øverdahl
Kvalitetskontroll:

MASSI VTRE I HERADSBYGDA OMSORG S SENTER

Innledning

I forbindelse med mulig hetsstudie t for Heradsbygda Omsorg s senter er Asplan Viak blitt bedt
om å utarbeide et nota t som belyser potensialet f or bruk av massivtre som byggesystem i
dette prosjektet.

Asplan Viak gjorde i 2015 et studie støttet av Bergen kommune og Innovasjon Norge av
massivtre som byggesystem for sykehjem. Gjennom å lage et massivtreprosjekt parallelt
med et likt, konvensjonelt bygget syke hjem undersøk te vi massivtreet s egnethet med tanke
på brann, akustikk, CO2- avtrykk, hygroskopi, energiforbruk, drift, kostnad og bokvali tet. På
bakgrunn av dette, og på grunnlag av vår generelle erfaring med tre og massivtrebyggeri
mener vi det er fullt re aliserbart og hensiktsmessig å bygge omsorgsboliger i massivtre.

M assivtre generelt

Konstruksjoner i massivtre magasinerer CO2 i hele byggets levetid. I tillegg reduseres
bygningens CO2- avtrykk med opptil 50 % sammenlignet med et konvensjonelt byggeri i
bet ong og stål. Lav vekt gir redusert kostnad og miljøbelastning ved transport og forenkler
også fundamentering en . Eksponerte trekonstruksjoner h ar varmemagasinerende
egenskaper som jevner ut temperatursvingninger over døgnet , og treets hygroskopiske
egenskap er stabiliserer luftfuktigheten . Sammen med evnen til absorbere lukt og
varmelagringsevnen kan dette redusere nødvendige luftmengder, og dermed redusere
bygningens energiforbruk .

Stolpediagrammet viser klimagassutslippet fra referanseprosjektet sammenlignet med
treprosjektet (fra Råstølen sykehjem forprosjekt).
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Massivtre har gode brannegenskaper. Treet brenner sakte og k onstruksjonen beholder sine
konstruktive egenskaper lenge. Massivtrekonstruksjoner kan derfor oppnå både høy
klassifisering for bæreevne og brannskillende konstruksjon.

Massivtre ha r ikke gode lydisolerende egenskaper. For å oppnå fullverdige skiller mellom
boenheter kreves det en dobbel konstruksjon eller påforing på en av sidene. Nødvendig
trinnlydsisolasjon oppnås med overgulvskonstruksjon.

Treet er i seg selv er ikke lydabsorbere nde, men overflaten kan utformes for spre lyden og
motvirke ekkoeffekt. Spaltepanel med bakenforliggende absorbent kan brukes der det er
krav til kort etterklangstid.

Byggesystem med vegg - og dekkelementer i massivtre.

Prinsippdetalj som viser hvordan lydisolasjon mellom boenheter ivaretas.
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M assivtre og helsebygg

Mass ivtrebyggeriet har mange dokumenterbare tekniske fordeler, men den viktigste fordelen
i helsebygg er antagelig knyttet til opplevelsen. Treet skaper trivsel og trygghet gjennom
gjenkjennel se og taktilitet. Treet aldres vakkert og tar farge av sine omgivelser; det blir
gyllent i solen og gl att der hånden ofte stryker .

Perspektivskisse fra Råstølen sykehjem. Skissen viser et tenkt interiør fra et sykehjem
oppført med massivtreelementer.

M assivtre og Heradsbygda Omsorgssenter

Mulighetsstudiet for Heradsbygda Omsorgssenter viser en planstruktur som egner seg godt
for byggeri med massivtre. Skissen viser en smal bygningskropp med små, gjentagende
enheter og korte spenn . R etningen på de bæren de skivene står vinkelrett på hverandre og
gir global stivhet sammen med trapp - og heissjakt som også kan utføres i massivtre. En høy
grad av repetisjon legger til rette for prefabrikasjon og kort byggetid. Bygningens relativt lave
høyde og mulighet for rømming hor isontalt kan forenkle brannstrategien.
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