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– Generell informasjon om prosjektet

– Gjennomgang av arkitektonisk konsept

– Orientering om prosjektets byggefase

– Spørsmål/eventuelt

Agenda



Bakgrunn for prosjektet (1)

• Stor vekst i antall eldre over 80 år



Bakgrunn for prosjektet (2)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a: 

• Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er 
det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige 
helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3:

• a) Med «langtidsopphold» menes opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgnstjenester uten sluttdato, der det ikke er sannsynlig at 
pasienten eller brukeren flytter hjem.

• b) Med «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester» menes boliger 
som er tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet på eldre pasienter og brukere, og 
som dekker samme behov som ellers dekkes ved langtidsopphold på sykehjem.



Omsorgstrappen  



Konsept – Heldøgns omsorg

• Trygghetsfølelse

• Sosialt fellesskap

• Bistand til daglige gjøremål

• Tilrettelegging av måltider 

• Aktivitetstilbud



Premisser

• Politiske vedtak

• Tilskudd fra husbanken

• Lov og forskrift

• Reguleringsbestemmelser



Premisser



Premisser



Prosjektets ulike faser

2017 - 2018 2019 - 2020 2021 – 2022 2022 – 2023

Oppstart byggefase 
1. kvartal 2021



- Solid Entreprenør 
- Cowi
- Stein Halvorsen Arkitekter
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Omfang
• Antall boenheter

67 omsorgsboliger med heldøgns bemanning 

• Brukergruppe: 
Eldre med omfattende pleiebehov

• Boform: 
Bokollektiv i hovedsak organisert i 8 boenheter per bogruppe, og 3 
bogrupper per etasje/avdeling. 

• Fellesfunksjoner: 
Base for hjemmetjenesten i Vestby syd, lokaler for drift og forvaltning av 
anlegget.

• Publikumsarealer
Dagsenter, fysioterapi og trening, velværeavdeling (hår – og fotpleie), kafé 
tilrettelagt for kulturelle aktiviteter. 



Arkitektonisk konsept



Arkitektonisk konsept



Utomhusplan



Adkomst



Torget og uterommet



Plan 1



Plan 3



Plan U1



Beboerrom



Beboerrom



Prosjektets byggefaser

• Riggplan

• Forfase/rigging og etablering av ny 
trafostasjon (2020)

• Gjennomføring av byggefasen (2021-2022)

• Overlevering og prøvedrift (2022)



Riggplan



Forfase - rigging
• Det skal etableres en ny trafostasjon nordvest for tomta. (Nov-

des 2020)

• Kontorrigg blir på p-plass ved innkjøring til Husjordveien (des 

2020)



Gjennomføring av byggefasen
– Oppstart januar 2021.
– Grunnarbeider og sprenging (jan-mars 2021)
– Betongarbeider (mars-sept 2021)
– Massivtre og utvendige arbeider (aug-des 2021)
– Tekniske fag (okt 2021-april 2022)
– Innvendig arbeider (jan-mai 2022)
– Innredningsarbeider (mai-juli 2022)
– Utomhusarbeider (mai-juli 2022)
– Avslutningsfase, rengjøring og innregulering (juni-nov 2022)
– Overlevering og prøvedrift (des 2022→1 år)



Tiltak for å ivareta 3.person

• Hele byggeplassen blir gjerdet inn med anleggsgjerder, som låses med 
klemmer. Mot barnehage blir det etablert tett anleggsgjerde.

• Kjøreporter ved innkjøring til anlegget.
• Rondell for personell inn på anlegget, med kortleser.
• Skilting i Deørveien med 20km/t og 10km/t ved Husjordveien.
• Etablere rundkjøring inne på anlegget for å unngå rygging ut i Deørveien.
• Ved rygging, skal hjelpemann brukes.
• Planlegge vareleveranser ift tidspunkter for levering og henting i 

barnehage.
• Rystelsesmålere på utsatte hus og bygg, ifm sprengningsarbeider.
• Informasjon på facebook side eller lignende.


