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kartlegging
eksisterende utomhusplan

Oppgaveforståelse

Utbygging av omsorgsboliger på tunet skal et-
terkomme behovet og styrke de etterspurte kvalite-
tene. Omsorgsboligene på tunet er ettertraktede pga. 
nærhet til personale og helsetilbud. Dette gir trygghet 
og nettverk. 

Oppgave: utarbeide en utomhusplan og
avklare behov og utbyggingsprogram

Fleksibilitet er viktig fordi underlaget er usikkert
- usikre analyser, behov og krav 

tomte utnyttelse
    
Utbyggingsstrategi:

volumene.

utfordringen:

 - å vurdere plassering på kommende 
utbyggings prosjekter. 
 
 - å vurdere best mulig utnyttelse og hvilke tjenester 

- å vurdere bygningstyper fra et 
helsefaglig ståsted
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kartlegging
eksisterende situasjon

Karakteristik

- store åpne arealer
 både en kvalitet og en utfording

- ingen skjerming og private soner
 en ulempe

- lav og uhensiktsmessig utnytting av tomt
et resultat av en tilfeldig utbygging. Tomten 
er bygget ut etter som behov for mer plass                 
har meldt seg, men uteområdene har ikke   blitt 
ivaretatt underveis.

Karakteristik

- store åpne arealer
 både en kvalitet og en utfording

- ingen skjerming og private soner
 en ulempe

- lav og uhensiktsmessig utnytting av tomt
et resultat av en tilfeldig utbygging. Tomten 
er bygget ut etter som behov for mer plass                 
har meldt seg, men uteområdene har ikke   blitt 
ivaretatt underveis.
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kartlegging
eksisterende bygg og funksjoner

Eksiterende situasjon 

Tomten har en landlig  og åpen 
beliggenhet

Forventet fortettingen vil være lav i antall bo-enheter, 
programmet tilsier at utbyggingen vil ikke være massiv. 

en ambisjon om aktiviteter på bakkeplan, gode uteop-
pholdsrom med ulike kvaliteter og gode gangforbindel-
ser mellom enhetene som gir beboerne et tilbud om å 

 
Detaljeringsnivå i prosjektet:
Ark og Lark har utarbeidet en helhetlig plan for om-
rådet, med diagrammer og skisser som forklarer 
prosessen bak og gir et bilde på en mulig utbygging 

forslaget som ark/lark har utviklet er et konsept for en 
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kartlegging
eksisterende grønn struktur

Eksisterende beplantning

Uteanlegget på helsesenteret består hovedsakelig av 
to sjikt; et tresjikt og et feltsjikt, der feltsjiktet av klipt 

meste av trær, enkeltvis og i grupper, står i et belte på 
vestsiden av helsesentertomta mellom bebyggelsen 
og Ferjemannsvegen samt i og rundt den tidligere 
barnehagen. 

Plantekasser for beboere er satt opp nord for Laksv-

sykeheimen, et område som nå er avsatt til varelever-
ing og drift.
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kartlegging 
eksisterende kjøreadkomst

Atkomst

av disse er fra Ferjemannsvegen i vest, mens én er 
fra nord via Hildremsvegen. De to nordligste inn- og 

parkeringsplass. 

De to midterste er begge koplet til driftsområde og 

tilgang til Arnebo, hjemmetjenesten og Laksvoll. Det 
er ingen skilting langs Ferjemannsvegen som fortel-
ler hvilken av disse som er hovedatkomst. Orienter-
igsskiltet står lenger inne nærmere hovedinngangen.

Hildremsvegen går i dag fra Overhallsvegen i nord, 
gjennom et boligfelt i nord og gjennom helsesenter-
tomta via den nedlagte barnehagen til Ferjemannsve-
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kartlegging

 eksisterende P og sykkel-P  

Parkering

Parkeringskapasiteten av tilrettelagte biloppstilling-
splasser for helsesenteret ligger på litt i overkant av 
hundre plasser. I tillegg kommer oppstillingsplasser 
foran frittliggende bebyggelse som vertikaldelte 
omsorgsboliger eller nedlagt barnehage samt ledige 

Litt grovt kan parkeringsdekningen deles i to. Hoved-
delen av parkeringsbehovet dekkes av parkeringsplas-

for sykeheimen. Parkeringskapasiteten på denne lig-
ger rundt 65 plasser. Resten av parkeringskapasiteten 
består av mindre parkeringsplasser spredt rundt på 
helsesenteret i tilknytning til senterets forskjellige 
funksjoner.

Mens parkeringskapasiteten for personbiler ligger i 
overkant av 100 plasser er antallet tilrettelagte parker-
ingsplasser for sykler 10 stk fordelt på to stativer. Det 
ene stativet står ved nordvestre inngang ved sykehei-
men, mens det andre stativet står ved inngangen til 
helsestasjonen.
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Eksisterende gangforbindelser

Eksisterende gang- og stiforbindelser for gående el-
ler syklende inne på helsesentertomta er i hovedsak 
konsentrert rundt sykeheimen. Det lengste sammen-

-
siden av senteret. Dette strekket binder sammen park-
eringsplassen og atkomstområde ved helsestasjonen 

og fortau er av kortere lengder og lite sammenehen-
gende. Det er per dags dato ingen egne fortau eller 
gangveier som knytter helsesenteret til tilliggende 
gang- eller sykkelveier utenfor helsesenteret.

kartlegging

 eksisterende gangveier
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kartlegging
avstand til  bussholdeplass og G/S-veg

Gående og syklende må i dag ferdes i veibanen for å 
komme seg til og fra helsesenteret. Mellom gang- og 
sykkelveien langs Overhallsvegen og fortauet foran 

-
kanter.

avstand til nærmeste bussholdeplass: 280m

avstand til nærmeste sammenhengende gang- og 
sykkelvei : 240m

avstand til nærmeste ladestasjon for 
el-bil : 320m
avstand til nærmeste parkeringsplass: 10 m

avstand til nærmeste sykkelparkering: 25 m

alle avstander er oppgitt med utgangpunkt fra hove-
dinngang



11

kartlegging 
eksisterende funksjoner

omsorgsbolig

demensavdeling

lak
sv

oll

arnebo

sykeheim

sykeheim

hjemmebaserte tjenester

tjenester for funksjonshemmede

administrasjon, legesenter

lege, helsestasjon,
psykisk helse, fysio

omsorgsbolig

gjennomgangsbolig

barnehage rives

omsorgsbolig

omsorgsbolig

hovedinngang

kj
øk
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nn
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ng

inngang

Funksjoner og bygg

Dagens helsetilbud og hovedatkomst 
ligger sentralt på tomten med innganger på nordlig 
side av sykeheimen. 
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kartlegging

program
hovedgrep

mulighetsstudie
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program 

Romprogram

Romprogram er overordnet og utarbeidet for å kunne 
anslå hvor mye areal helsesenteret trenger til utbyg-
ging.

-
jekter vi tidligere har vært involvert i.

I forhold til romprogram er dette avhengig av om en 
beholder den gamle bygningsmassen (Ranemstunet) 
eller ikke. 

Det er i dag 4 unge brukere med psykisk ut-
viklingshemming som trenger nye tilpassede boliger. 
Disse trenger personalbase tett på.

Det er i tillegg behov for 10 nye boliger til psyk. Utv.h. 
som i hovedsak trenger boveiledning.

På sykeheimen er det 12 plasser til demente. Dette 
fungerer ikke bra for yngre demente. 

tilby boliger der menneskene kan beholde funksjoner 
lengst mulig, med tilpassede aktiviteter ute og inne og 
noe fellesareal.

Nye boliger bygges for store nok slik at alle får UU-
standard og er tilpasset demente.
Det er viktig for bruken at alle boligene kan benyttes 

uavhengig av brukergruppe/diagnoser. 

(Unntaket vil være psykisk utviklingshemmede med 
behov for tilsyn 24/365, avlastning for barn og evt. 
bofellesskap for demente)



14

program 
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program 
nærhet mellom fremtidige og 

eksisterende funksjoner

Ny demensavdeling
gjerne i forbindelse med eksisterende. 

andre brukere

Aktivitetssenter
generelt tett på alle brukere, både de som 
bor i eksisterende enheter og de som bor i 
nye. folk utefra skal også ha tilgang.

Rusavhengige
plasseres desentralt. avstand til demente, 
eldre og psykiatriske beboere.

Ny administrasjon
nye og eksisterende kontorplasser skal 
plasseres sammen.

avstand fra

nærhet tilny demensavdelling 
ca. 530m2 om mulig 
nær eksist. avd.

omsorgsboliger 
kan med fordel 
samles for fleksibilitet

unge voksne 2 stk

psykiatri 2 stk

eldre. 2 stk

bofellesskap unge utv.h.
inkl. barn ca. 610m2

nytt aktivitetssenter 
sentral plassering ca. 310m2

ny administrasjon 
160m2

rusavh. 2 stk adskildt 
fra andre grupper

nytt bofellesskap til erstatning 
for ranemstunet ca. 1010m2
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kartlegging

program

hovedgrep
mulighetsstudie
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hovedgrep
hovedadkomst

HOVED
ADKOMST

Ny hovedakse

Hovedinngangen til både legekontor, fysi-
oterapi, pleie- og omsorg, akutten, helses-
tasjonen og psykiatritjenesten ligger alle 
på nordsiden av dagens helsesenter. Alle 
inngangene er tilgjengelige fra en felles at-
komstvei fra Ferjemannsvegen i vest. Denne 
veien er også atkomsten til både parkering 
og driftsområdet for renovasjon, varelevering 
og annet til helsesenteret. 

Ny utbyggelse tar utgangspunkt i bygn-
ingsstrukturen for og logistikken til det eksis-
terende helsesenteret. Eksisterende atkom-
stvei ligger sentralt på helsesenteret og har 
allerede viktige forgreninger mot parkering, 
varelevering, renovasjon, hovedinnganger og 
andre funksjoner i helsesenteret. Eksister-
ende atkomstvei med tilliggende bebyggelse 
og funksjoner danner derfor grunnlaget for 
etableringen av en ny hovedakse gjennom 
helsesenteret.

Hovedaksen begynner med en tydelig 
hovedatkomst fra Ferjemannsvegen i vest 

dagens parkeringsprinsipp med en stor 

gangbaner på hver side mot ny og gammel 
bebyggelse. Det etableres snuplass, sone 
for av- og påstigning, akutt- og HC-parkering 
i kort avstand til akutt- og hovedinngang, alt 
integrert i det nye torget. For opparbeidelsen 
av torget foreslås det at sambruksprinsippet 
legges til grunn.

Den nye hovedaksen med både atkomstvei, 
forplass, snuplass, sykkelparkeringer, op-
pholdssoner utformet som et felles helsetorg 
på ett plan vil gi god funksjonell sammen-
heng mellom det etablerte helsesenteret og 
fremtidige utvidelser. Rundt selve torget og 
i nær avstand til det eksisterende senteret 
foreslås plasseringen av nytt aktivitets- og 
dagsenter samt andre mye brukte funks-
joner.
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hovedgrep

adskilte soner for bil og for fotgjengere 

I tillegg til helsesenteret ligger det også på eien-
dommen en nedlagt og vedtatt revet barnehage. 
Med barnehagen har det også vært behov for 

ikke minst for driften av barnehagen. Denne har 
hatt en gjennomgående atkomstvei i Hildremsve-
gen som strekker seg gjennom helsesenterets 
nordre del av eiendommen og åpner for gjennom-

-

Overhalla helsesenter er allerede i dag etter-
traktet både på grunn av nærhet til personale og 
tilbudet på senteret. Dette er kvaliteter som skal 

seg ikke rundt internt på helsesenteret med bil 
men beveger seg til fots, gående med rullator 

og attraktivt for både beboerne å ferdes rundt og 
mellom helsesenterets tilbud både ute og inne har 

stimulere til hverdagsaktivitet for bedre fysisk og 
psykisk helse.

helsesenterets vestre områder. Dette underbyg-

-
holdsvis parkering og driftsområde. 

Det etableres snuplass både der Hildremsve-

asfalterte veier. Innsnevringen til gang- og sykkel-
veibredde vil gi tydelige signaler om prioriteringen 
av gående, syklende eller trillende samtidig som 

omsorgsboliger opprettholdes. 
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hovedgrep

 gangveier 

Gamle og nye forbindelser

-
teret. Nye foreslåtte gangveier bygger videre på den 

rundt helsesenteret. 

Med utgangspunkt i det etablerte gang- og stinettet 
rundt sykeheimen forlenges gangstiene mot både 

-

gangsti nord for der Ranemstunet ligger i dag. Met 
dette grepet skapes det et sammenhengende tilbud for 
gående og syklende inne på helsesentertomta. Gang-
veiene avsluttes mot atkomstveiene Hildremsvegen og 

naturlige portaler inn og ut av helsesenteret. 

Da den vestre delen av helsesentertomta har store 

Namsen og muligheter for et gjennomgående nærmest 

til rekreasjon og uteaktiviteter. 
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helsesenteret sammen med en sammenhengende 
gangvei mellom helsesenteret i vest og Namsen i vest 

-
enaden i mellom. Denne rundturen binder sammen de 

har å by på. Det naturlige utgangspunktet for en tur 

sentralt på område. Her vil det være både beboere 

-
skinnsdager. Fra torget kan turen gå enten nordover 

helsestasjonen få mulighet til å ta Namsen i nærmere 

en komme tettere på elva og nyte roen eller utsynet. 

Videre vil en komme til helsesenterets grill- og 

og blitt gjort noe slakere. Denne delen kalles elve-
promenaden da en her vil gå tett mot randsonen av 
elvens vestside. I enden av elvepromenaden fortset-
ter gangveien fra helsesenter inn på og rundt den 

Her vil det være aktiviteter for barn, unge, voksne 

opp samme vei som en kom. 

den nye delen av helsesenteret. På denne delen vil 
gangveien slynges gjennom en serie av ulike uterom 
med parkopparbeidelse nærmest gangveien mot det 
mer private langs byggenes fasader ved omsorgsboli-
gene. På denne runden vil en kunne oppleve både 
spirealunden, eplehagen eller aktivitetsplassen. 

fungere for rekreasjon, aktivitet eller samvær for 
svært mange av helsesenterets beboere og eller 

hovedgrep
aktivitetsløype
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Uterom

Ny og eksisterende bebyggelse danner sammen med 
terrenget og beplantningen veggene i helsesenterets 
nye uterom. De nye uterommene vil være varierte 

av opplevd offentlig tilgjengelig eller privat. Sammen 
danner de nye uterommene et spennende og variert 

-

hovedgrep
 varierte uterom
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demensavdeling

lak
sv

oll

arnebo

sykeheim

5 boenheter
pr. etasje

5 boenheter
pr. etasje

5 boenheter
pr. etasje

4 boenheter
pr. etasje

4 boenheter
pr. etasje

5 boenheter
pr. etasjepr
5 oen

r a
5 n5

e
oooob aaa eas

rives

eksisterende bygg

nye bygg

hovedgrepfull utbygging av tomten

Bygningsform

Vi presenterer en generell vinkel-formet bygningsk-
ropp. Vinkelformen er valgt for å kunne  skape gode 

ift. bruk og gode uterom. Hvert bygg med denne byg-
ningsformen vil danne en egen ramme rundt uterom-
met. Man er på den måten ikke avhengig av en total 
utbygging for å skape gode uterom på tomten. 

enheter (55m2 omsorgsboliger) med felles fasiliteter, 
slik det er beskrevet i programmet. 

Med et sentralt plassert fellesområde i bygningskrop-

heter per bygg ved å utvide med én boenhet i forlen-

i utbyggingen ved at en kan bygge en rad boliger med 

boenheter til et vinkelformet bygg på et senere tid-
spunkt. 

En annen mulighet er å ta ut samtlige felles arealer i et 

antall mulig enheter: 

1 etasjer = 28 boenheter
2 etasjer = 56 boenheter
3 etasjer = 84 boenheter
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Hovedgrep
omsorgsboligen og boliggruppen

11.4 m²
Sov.

27.1 m²
Stue

9.7 m²
bad

3.4 m²
Entre

3.1 m²
Bod

7200

1122
0069 2213 1500

BA

6.8 m²
Uteplass

omsorgsenhet

omsorgsbolig 55m2

gruppering av enheter på
ca. 4-6 boliger gir en bra 

anslåtte program

felles inne

felles ute

skjermet uterom samt sentrale felles-
funksjoner inne. Denne organiseringen 
skal bidra til å skape samlet og koseligt 
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hovedgrep
 solstudie ved bygging i to etasjer

Sol og skygge

På bakgrunn av skyggestudier av en maksimalt utny-

sjef å arbeide videre med bygg i to etasjer. 

Videre utbygging med 2. etasjes bygg vil gi både sol-

med 1 og 3 etasjes bygg.(Geotekniske
forhold på tomten er ikke kartlagt.)
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hovedgrep
illustrasjonsplan
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kartlegging

program

hovedgrep

mulighetsstudie
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demensavdeling

lak
sv

oll

arnebo

sykeheim

aktivitetssenternytt legesenter

omsorgs
-boliger

bofellesskap
unge 
utviklingsh.
inkl. barn

omsorgs
-boliger

omsorgs
-boliger

bofellesskap
(erstatter ranheimstunet)
unge voksne, eldre, psykiatri

Ny demens
-avdeling og 
omsorgsboliger

tjenester for funksjonshemmede

administrasjon, legesenter

mulighetsstudie
alternativ 1, funksjoner på bakkeplan

Nye funksjoner
 

-
ling i sykehjemmet og nye funksjoner. 

nybygg på andre siden av sykeheimen

-
heim. 

-
stattes av andre omsorgsboliger innen samme struktur. 

Foreslag til nye aktiviteter for eksisterende legesenter 
-

liteter i forbindelse med garderober og sykkelparker-
ing.  

På sikt er der også mulig å tenke eksisterende demen-

fordeler: 
optimert drift av demensavdeling, 
hjemlige boliger for alle demente og en samlet sanse-
hage. Det vil være mulig å omdisponere sykeheim og 
eksist. demensboliger til kontorer og 
korttidsplasser. 
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demensavdeling

lak
sv

oll

arnebo

sykeheim

aktivitetssenter

omsorgs
-boliger

omsorgs
-boliger

omsorgs
-boliger

bofellesskap
(erstatter ranheimstunet)
unge voksne, eldre, psykiatri

Ny demens
-avdeling og 
omsorgsboliger

legesenter

bofellesskap
unge 
utviklingsh.
inkl. barn

sykeheim

hjemmebaserte tjenester

tjenester for funksjonshemmede

administrasjon, legesenter

mulighetsstudie
alternativ 2, funksjoner på bakkeplan

Ny demensavdeling og helsetorg: 
Desentral plassering av ny demensavdeling er vurdert 
positivt underveis i prosessen. 

Demensavdelingen vil med dette både kunne få mer 
varierte og egnede boenheter tilpasset beboernes 

-
parbeides og tilrettelegges for denne gruppen, i tillegg 
til den eksisterende sansehagen. Gode forbindelser 
mellom demensavdeling og nytt aktivitetssenter ble tatt 
opp som et viktig punkt. 

Det poengteres at det er plass for eget aktivitetsrom i 
tillegg til fellesrom i en evt. ny demensavdeling.

Dagens helsetilbud og hovedatkomst sentralt på 
tomten med innganger på nordlig side av sykeheimen. 

-
trale atkomstområde blir et viktig grep for en ny plan. 
Oppgraderte forhold for gående og syklende samt 

med fokus på åpenhet og trygghet. Arkitektgruppen 
-

sive funksjoner vendt ut mot helsesenterets nye felles 

funksjoner på tomten.
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demensavdeling

lak
sv

oll

arnebo

sykeheim

ny avdeling for 
urolige demente

Ny demensavdelingavd.
over aktivitetssenter

utvidde administrasjon

utvidde sykeheim

mulighetsstudie
mulig omrokering av funksjoner

Omdisponering av sykeheimet
 

På sikt er der også mulig å tenke eksisterende demen-

fordeler: 
optimert drift av demensavdeling, 
hjemlige boliger for alle demente og en samlet sanse-
hage. Det vil være mulig å omdisponere sykeheim og 
eksist. demensboliger til kontorer og 
korttidsplasser. 
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omsorgsboliger  

Plan 1 mot nord-øst

 
omsorgsboliger

 
omsorgsboliger

 
omsorgsboliger

 
omsorgsboliger

mulighetsstudie
omsorgsboliger plan 2

Boliger over bakkeplan

På tross av heis, vil disse boligene være mere krev-
ende enn boliger på bakkeplan. Derfor egner de seg 

seg tett på helsesenteret, men klarer hverdagen selv.  
Arealet som i bofellesskaper benyttes til fellesrom, kan 
på dette planet benyttes til skjermede takhager.

Etasje over aktivitetssenter

Denne etasjen blir en nesten halv etasje over terreng 

lettere arrangeres til bofellesskap.
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Nytt helsetorg

mulighetsstudie
etape 1
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mulighetsstudie
Etappe 1

Etablering av ny parkering atkomstområde og bilfritt 
område for rekreasjon og opphold.

kan som tidligere nevnt inneholde opp til 10 omsorg-
senheter eller alternativt en kombinasjon av legesenter 
og omsorgsboliger.

Ranemstunet

eksisterende boliger erstattes av nytt aktivitssenter og 
5 omsorgsboliger. etterpå kan det resterende ranems-
tunet rives og erstattes med omsorgsboliger. 

eksisterende bygg

nye bygg

eksist. bygg rives

P

nytt helsetorg

ny atkomst

ny atkomst

minimum tiltak - etappe 1

1
2

3
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mulighetsstudie
Opphold og aktiviteter

Svært grovt kan uterommene deles i fem ulike delom-

Atkomsten gis en opparbeidelse som tydelig markerer 
-

datkomst. Fra dette området kan en ta seg til tre av de 
andre delområdene; parkeringen i nord, fellestorget i 

de varierte uterommene og hagene rundt på helsesen-
teret.

Torget blir det nye knutepunktet ved helsesenteret. 

og personale. Her samles inngangene til helsesen-
terets sentrale funksjoner. Det etableres en romslig 
forplass ved hovedinngangen til sykeheimen. Orienter-

legges det en snuplass og sone for av- og påstign-
ing. Korttids- og HC-parkeringer legges også i forlen-
gelsen av denne. På andre siden av torget kommer 
nytt aktivitetssenter og inngang til sykkelparkering 

-
forskjellene i terrenget kan aktivitetssenteret og dets 

bebyggelse. Omsorgsboliger legges i 2. etasjen med 
terrasser mot torget. På denne måten kan nye funk-

beboere og andre brukere og som en naturlig utvidelse 
av dagens bebyggelsesstruktur på ett plan.

Det velges beplantning som gir årstidsvariasjoner og 
varierte årstidsopplevelser. Utplasseringen av trær og 

variasjoner mellom bebyggelsen og for å skape sær-
trekk ved det enkelte uterom. På denne måten vil de 
ulike rommene kunne få ulike kvaliteter til ulike deler 
av året, og med det fungere som en meny av forskjel-

beboerne.
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uterom
aktiviteter

Uterom, aktiviteter og sanser

tidligere foredlede uterom oppleves. Variasjonen i 

opplevelsesrik og interessant tur. Det legges opp til 
stor rikdom i opplevelsen av uterommene for beboere, 

Aktiviteter kan være lek og fysisk utfoldelse. Det gir 

eldre å se på.

Dyrehold er en annen aktivitet. Dyr krever noe av 
beboene og kan bli et bra og ansvarsfyllt job for de der 
kan klare det. på den annen side kan dyr bli en attrak-
sjon for eksempelvis demente.
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uterom
spirealund - lekeområde

De mange uterom

Det er særlig årstidsvariasjon gjennom hele året og 
god blomstring gjennom sommersesongen som har 
blitt vektlagt i valg og plassering av ny beplantning. 

driftsstandard for uteanlegget.

Felles for uterommene er at de skal være gode steder 

bruk. 

Variasjonen i uterommene skapes ved at ingen rom er 
-

tering. Variasjonen vil kunne oppleves gjennom aktiv-

et eget utvalg av tre- og busker. Eksempler på dette 
er eplehagen, rognehagen eller spirealunden. Hvert 
rom gis egenart med et knippe trær eller busker som 

bogruppe.

Mens uterommene mellom bebyggelsen av omsorgs-
boliger gis en park til hage karakter gis den nye felles 

brukeren mer som et offentlig rom med mye aktivitet 
til og fra helsesenteret sammen med nytt aktivitets- og 
dagsenter.
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mulighetsstudie
 utsnitt av illustrasjonsplan
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godkjent reguleringsplan
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