SKIEN 2020

18.000
m2 BRA nytt sykehjem

128

30

boenheter

plasser på dagsenter

Vi tar tak i Skien sentrum!
Arbeidet med Skien 2020 startet
i 2011. Det er et unikt samarbeidsprosjekt hvor aktører i byen og
kommunen står sammen og
jobber mot felles mål.

KVERNDALEN
BO- OG DAGSENTER

• Plan og prosjektering fra mai 2017 til
desember 2019
• Bygging april 2020 til januar 2022
• Klargjøring til drift mars til august 2022
• Oppstart drift september 2022
Prosjekteringsgruppe: Børve
Borchsenius Arkitekter AS i samarbeid
med KHR Architecture, København
(samarbeidende arkitekter), Sweco
Norge AS (teknisk rådgiver), Dronninga
Landskap AS (landskapsarkitekt) og
Grunnteknikk AS (geotekniker).
Prosjekteringsleder (PGL): Torun Aksnes
(Børve Borchsenius Arkitekter AS)

#06

Kverndalen boog dagsenter
Skien kommune skal bygge
nytt sentrumsnært sykehjem i
Kverndalen. Området ligger i nordre
del av byens sentrumsområde.
Prosjektet vil være koordinert med
andre byutviklingsprosjekter som
har med utvikling, oppgradering og
fornyelse av denne bydelen å gjøre.
Kommunen har samkjørt prosjektet
med en medvirkningsprosess i form
av ulike workshops.

Forsideillustrasjon: KHR Architecture

INNHOLD
Sykehjemmet får 128 heldøgnsplasser og to
dagsenter med til sammen 30 plasser. Hver
boenhet vil bestå av 8 rom med felles spise- og
oppholdsrom, med tilgang til terrasse/eget
uteområde. I hver boenhet vil det være ett ekstra
stort beboerrom. Dette kan bl.a fungere som
dobbeltrom, med tanke på at ektepar kan bo
sammen på sykehjemmet.
Bygget vil i tillegg inneholde fellesarealer med
ulike aktivitetsrom, storstue, konferansesal,
møterom og kontorer. Gjennom drift av dagsenteret
følger også midler til Den kulturelle spaserstokken,
en nasjonal kultursatsning som har som mål å
formidle profesjonell kunst og kultur til eldre.
illustrasjon:Dronninga landskap AS

UTEOMRÅDE
Sykehjemmet vil få nærhet til bydelens parker, gater,
butikker og trafikknutepunkt. Dette vil danne basis for
sykehjemmets uteområde, med tillegg av mindre spesielt
tilrettelagte hageanlegg og/eller gårdsrom i tilknytning til
sykehjemsbygget. Sykehjemmet skal være en integrert del
av byens nærmiljø, hvor det legges til rette for sambruk av
aktivitetsrom og uteområde med byens innebyggere.
NÆRMILJØ
Synergieffekter med nærmiljøet blir viktig. Det vil derfor
bli tilrettelagt for noe næringsareal i sykehjemsbygget.
Fellesareal med ulike aktivitetsrom vil bli åpent for bruk til
ulike formål for beboere og andre i nærområdet. Slik kan
sykehjemmet bidra til å aktivisere en bydel, samtidig som
det drar nytte av de omgivelser og tilbud som nærområdet
har å by på. Det er foreløpig ikke bestemt hvilken type
næringsvirksomhet som skal inn i bygget, men det vil
blant annet bli tilrettelagt for kafè og virksomhet som kan
komme både byen og senteret til gode.

UNIVERSELL UTFORMING OG
VELFERDSTEKNOLOGI
Utforming av romstørrelser og løsninger er i tråd
med Husbankens krav og universell utforming.
Bruk av velferdsteknologi og andre digitale
løsninger er nevnt som et viktig virkemiddel for å
oppnå en effektiv og fremtidsrettet institusjons
tjeneste. Utfordringen er en rask utvikling med
stadig nye løsninger. Det er vanskelig å forutsi
hva som vil være tilgjengelig av løsninger når
sykehjemmet står ferdig i 2022. Det er derfor
svært viktig å lage en digital infrastruktur i bygget
som kan ta opp i seg de muligheter som kommer
i fremtiden.
MASSIVTRE
Politikerne har besluttet at bygget skal ha
passivhusstandard og ønsker et sykehjem bygget
i massiv- /limtre. Utfordringen står nå på om
dette lar seg kombinere med sykehjemmets
høye brannkrav og lyd- og støykrav. Fordelen
med massivtre er mange, mens lovverket byr
på utfordringer med tanke på hvor stor grad av
eksponert trevirke man kan få til. Rådgivere er
allerede i gang med å se på ulike løsninger.

Modell: KHR Architecture

