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 Generelt 

 Oppdraget 

På oppdrag fra Ibestad kommune har Norconsult AS bistått ved vurdering av tomtealternativer for nytt 
sykehjem og omsorgsboliger i Hamnvik. 

I henhold til kommunestyrevedtak skal det bygges 16 nye sykehjemsplasser og 12 omsorgsboliger i 
første byggetrinn. Disse skal erstatte 28 eksisterende sykehjemsplasser. I byggetrinn 2 oppføres 
ytterligere 12 omsorgsboliger. 

Oppdraget har bestått av to deloppdrag. 

1. Avklare arealbehov som grunnlag for tomtevurdering og utforming (arealprogrammet må 
bearbeides videre i neste fase) 

 Aktiviteter 

• Definere hovedfunksjoner 
• Innspill/ behov fra brukerrepresentanter 
• Supplering med funksjoner for drift, tekniske anlegg og typiske sekundærfunksjoner. 
• Vurdere sambruksmuligheter 
• Anslå netto arealbehov pr hovedfunksjon og pr rom 
• Beregne forventet bruttoareal bygning (med grunnlag i nettoarealet) 
• Anslå parkeringsbehov og beskrive krav til spesielle innganger/ atkomster utenom 

felles hovedinngang 

 Dokumentasjon 

• Rom- og arealprogram i tabellform  

2. Vurdere aktuelle tomters egnethet 

 Momenter 

• Eiendomsforhold 
• Arealplaner (regulering) 
• Beliggenhet og naboforhold 
• Samdriftsmuligheter 
• Topografi/ terrengforhold 
• Klima og andre miljøforhold 
• Eksisterende bygninger; nåværende bruk og eventuell anvendelighet i prosjektet 
• Drift av eksisterende sykehjemsplasser i rive- og byggefase 
• Framdrift – muligheter og begrensninger 
• Atkomst og trafikk/ trafikkbelastning i nabolaget 
• Tomteareal i forhold til arealbehov og krav til parkeringskapasitet for ansatte og 

besøkende 
• Hensiktsmessig plassering av hovedfunksjoner 
• Senere utbyggingsmuligheter 

 Dokumentasjon 

• Rapport med illustrasjoner 

3. Vurdere kostnader for alle alternativene. 

Mulighetsstudien leveres med opplisting av fordeler og ulemper for alle alternativene  
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Valg av tomt skal danne grunnlag for videre prosjektering og bygging av nytt sykehjem og 
omsorgsboliger. 

 Oppdragsforståelse 

Areal- og funksjonsprogrammet baseres på oppdragsgivers beslutninger om hovedfunksjoner som 
skal medtas og på innspill fra brukermiljøene. Programmet detaljeres i den grad det er nødvendig for å 
få et pålitelig arealgrunnlag for tomtevurderingene. Arealbehov for funksjoner der brukere ikke har 
oppgitt arealer vurderes av rådgiver. Husbankens veiledere legges til grunn for dimensjonering av 
boenheter. 

Forslag til løsning/ tomteutnyttelse gjøres på overordnet nivå der det ikke tas stilling til formgiving, 
fasader eller planløsning utover hovedorganisering av funksjoner. 

For hver tomt utarbeides illustrasjoner som viser: 

 Parkering og atkomst  
 Nybyggenes størrelse og plassering/ orientering 
 Sammenkobling med eventuelle eksisterende bygninger 
 Eksisterende bygninger som må rives 

 Aktivitet i denne fasen 

 Innsamling og bearbeiding av informasjon. Utarbeiding av forslag 

Innsamling av informasjon er gjort gjennom møter i prosjektgruppen, gjennomgang av veiledere fra 
Husbanken, nettsøk på kart- og eiendomsdata og ved direkte kommunikasjon mellom arkitekt og 
prosjektgruppens representanter for ulike fagfelt og tjenester. 

Utkast til rom- og arealprogram ble utarbeidet av arkitekt og distribuert til prosjektgruppen 12.9. 
Programmet ble gjennomgått og bearbeidet i prosjektmøtet 19.9. I samme møte ble utkast til 
bebyggelsesforslag på tomtene presentert. Tilbakemeldingene er forsøkt innarbeidet i forslagene som 
legges fram i denne rapporten. 

Alternativet på eksisterende sykehjemsområde (tomt A) forutsetter at nye sykehjemsplasser er 
etablert før eksisterende sykehjem kan rives, da det ikke fins alternative sykehjemsplasser i 
byggefasen. Det er utarbeidet to forslag for dette tomtealternativet, A1 og A2, og de er bearbeidet noe 
mer enn de øvrige for å sjekke om det er gjennomførbart. Forslag A1 forutsetter riving av eksisterende 
helsesenter, mens forslag A2 viderefører helsesenteret. 

 Møter, kommunikasjon og beslutninger underveis i prosessen 

I perioden fra 30. mai og ut september er det gjennomført 3 prosjektmøter med deltakere fra 
Norconsult og Ibestad kommune. Ekstern rådgiver fra RO har deltatt på de to første av disse møtene. 

Det er arrangert to videokonferanser/møter med Husbanken. Det første møtet 17.8 ble et gjensidig 
orienteringsmøte fordi det ikke forelå tegninger/løsningsforslag på det tidspunktet. Møtet 4.10 har 
status som oppstartmøte. Illustrasjoner av løsningsforslag på situasjonsplannivå for alternative tomter 
var oversendt til Husbanken ca en uke i forveien. 



Oppdragsnr.: 5156657   Dokumentnr.: RA01   Versjon: B03
Nytt sykehjem og omsorgsboliger  |  Mulighetsstudie

 
 

n:\515\66\5156657\5 arbeidsdokumenter\54 ark\rapport mulighetsstudie\rapp_mulighetsstudie.docx 2016-11-09  |  Side 7 av 34
 

 Funksjons- og arealprogram 

 Hovedfunksjoner: 

1.4.1.1 Nytt sykehjem 

● 16 sykehjemsplasser som etableres i prosjektets byggetrinn 1 

1.4.1.2 Omsorgsboliger 

● 12 omsorgsboliger i byggetrinn 1 

● 12 omsorgsboliger i byggetrinn 2 

1.4.1.3 Helsesenter 

I tilknytning til eksisterende sykehjem finnes følgende funksjoner/ virksomheter som forutsettes 
lokalisert i tilknytning til nytt sykehjem 

 Tannklinikk 
 Fysioterapi 
 Ergoterapi 
 Legekontor 
 Helsestasjon 
 Helseadministrasjon 
 Hjemmetjenesten 
 NAV (Ikke avklart om arealer skal medtas i prosjektet) 

 Samdrift 

Samdriftsmuligheter i denne sammenheng er betinget av nærhet mellom helse- og 
omsorgsfunksjoner, både eksisterende og nye, samt muligheter for fysisk sammenkobling av 
funksjoner. 

Personalbase/opplæring/ledelse hjemmebasert og institusjonsbasert tjeneste mm skal være 
samlokalisert i tilknytning til helsesenter og sykehjem. 

 Husbanken 

1.4.3.1 Om «samlokalisering» 

Husbanken har i brev 31.3 2016 vist til at fylkesmannen fraråder samlokalisering av boliger og 
sykehjem i samme bygningskompleks. 

I videomøte 17.8.2016 med Husbanken v/Jan Arild Bøe ble forståelsen av begrepet «samlokalisering» 
tatt opp. Man oppfatter at lokalisering i samme bygg eller fløyer av samme bygg ikke er ønskelig for 
Husbanken, men at lokalisering av omsorgsboliger og sykehjem i samme område er akseptabelt når 
det er ulike bygg med atskilte atkomster, innganger og utearealer. 

For Ibestad kommune er lett atkomst/ god forbindelse mellom omsorgsboliger og sykehjem av stor 
betydning for å nyttiggjøre personalet på en kvalitetsmessig og god måte. 
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Det er også viktig at beboerne i omsorgsboligene enklest mulig kan forflytte seg til helsesenter/ 
sykehjem for å benytte seg av servicetilbudene der. 

1.4.3.2 Oppstartmøte 

Oppstartmøte med Husbanken (Bodø) og Fylkesmannen i Troms ble gjennomført som 
videokonferanse tirsdag 4.10.2016. Det var på forhånd oversendt foreløpige illustrasjoner med enkle 
situasjonsplaner og perspektivtegninger datert 28.9.2016  

Oppsummering 

Både Husbanken (HB) og Fylkesmannen(FM) var av den oppfatning at de oversendte illustrasjoner 
med omsorgsboliger i nærheten av sykehjem viste en uønsket samlokalisering til tross for at 
omsorgsboliger og sykehjem var klart fysisk atskilt, med avstand mellom, og hadde separat parkering 
og atkomster. De hadde forståelse for at kommunen ut fra hensynet til effektiv omsorgsdrift ønsker 
nærhet og fysisk forbindelse mellom sykehjem og omsorgsboliger, men påpekte at det er i strid med 
det regelverket HB og FM skal forvalte.  

Det ble påpekt at felles uteareal i alternativ A virket lite. 

HB/FM foreslo at omsorgsboliger plasseres på eiendommen nord for barnehagen. 

Omsorgsboliger i to etasjer oppfattes som uproblematisk av HB/FM. 

Oversendte tegninger av dimensjonerende omsorgsbolig og sykehjemsrom ble oppfattet som OK. 

Med hensyn til søknad om tilskudd ble det informert om at bygging skal iverksettes innen 3 måneder 
etter at tilsagn gis. Dette vil innebære at tidspunktet for søknad om tilskudd må være noe forut for 
anbudsutsendelse. 

HB oppfordret til å sende inn nye skisser underveis i den videre prosessen inntil løsningen på 
situasjonsplannivå er omforent. Deretter utarbeides nødvendige plantegninger og øvrig 
tegningsdokumentasjon som må være tilstrekkelig detaljert til å kunne bedømmes i forhold til 
regelverkets krav til arealer, størrelser og innredning. 

Oppfølging 

Illustrasjonene som er vedlegg til denne mulighetsstudien er bearbeidet i etterkant av møtet. 

1.4.3.3 Framdrift i forhold til søknad om investeringstilskudd 

KS sin hjemmeside om budsjettet opplyser følgende: 

«I Kommuneproposisjonen i mai varslet regjeringen at den ville foreslå å endre investeringstilskuddet 
til heldøgns omsorgsplasser slik at det fra 2019 bare skulle gis støtte til prosjekter som økte det totale 
antallet plasser i en kommune. I statsbudsjettet utsetter regjeringen denne ordningen til å gjelde fra 
2021.» 

 Usikkerheter 

1.4.4.1 Kjøkkendrift 

Løsning for kjøkkendrift er under vurdering. Dette er en funksjon som krever betydelig areal både 
bygningsmessig og i forbindelse med varetransport. Beslutningen må derfor tas snarest. 

1.4.4.2 Lokaler for NAV 

Det er ikke avklart om NAV fortsatt skal ha kontorer i helsesenteret. Dette påvirker byggets areal. 
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 Dimensjonerende enheter 

Som grunnlag for å fastsette tilstrekkelig programareal for viktige dimensjonerende arealenheter i 
denne fasen er det utarbeidet planløsningseksempler for henholdsvis beboerrom med bad i 
sykehjemmet og en typisk boenhet i omsorgsbolig. Se vedlagte tegninger. 

Disse arealene kan justeres noe i videre prosjektering. 

Husbankens veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem (HB 8.F.7 Mars 2009) er gyldig 
kun fra kapittel 4 og utover. Dimensjoneringskriteriene ivaretar først og fremst minimum plassbehov 
knyttet til manøvrering av rullestol og krav til nødvendig plass for å drive pleie. 
 
Eksempler på omsorgsboliger med fellesløsninger har varierende størrelse fra 40 til nærmere 60 m². 
I prosjektet har vi utarbeidet et eksempel der bod (3 m²) forutsettes lokalisert i tilknytning til felles 
trafikkareal utenfor boenheten og soverommet er dimensjonert for å kunne drive pleie som i et 
sykehjemsrom. Planeksemplet har et nettoareal på 46,5 m² innenfor boenheten. Det vil si totalt ca 50 
m² inkludert bod. 
 
Illustrasjon på minimumsstørrelse for sykehjemsrom med bad i Husbankens veileder viser et samlet 
areal på ca 28 m² fordelt på 22 m² oppholdsrom/ entré og 5,8 m² bad. Vedlagte planeksempel 
utarbeidet i prosjektet viser en enhet med 24 m² oppholdsrom/entré og 6,4 m² bad. Samlet ca 30 m². 

 Programareal 

Det vises til vedlegg 5.1 Rom- og funksjonsprogram med arealer.  

Bruttoarealer (BTA) lagt til grunn for illustrasjoner og kostnader i mulighetsstudien: 

Sykehjem (inkludert kjøkken og 85% av fellesfunksjoner) 1930 m² 

Helsesenter (inkludert NAV og 15% av fellesfunksjoner) *    841 m² 

Sum sykehjem og helsesenter     2771 m² 

Omsorgsboliger, 12 stk        925 m² 

*Helsesenteret i forslag A2 er videreføring av dagens bygg og følger ikke romprogrammet, da det kun 
skal gjøres mindre tilpasninger. Se kolonne 5 i første ark i programsammendraget. 

 Dokumentasjon 

Denne rapporten består av tomtevurderinger/ mulighetsstudie. Funksjons- og arealprogram, 
planeksempler for dimensjonerende beboerrom og omsorgsboliger samt kostnadsoppsett er 
utarbeidet som vedlegg til rapporten. 

I de viste illustrasjoner i rapporten tas det ikke stilling til formgiving. Planløsning er vist svært 
skjematisk og framstiller gruppering av hovedfunksjoner. Mer detaljerte planløsninger kommer i neste 
fase.  

Alle situasjonskart og flyfoto i planprojeksjon er vendt med nord rett oppover. 

Illustrasjoner på tekstsidene er ikke i målestokk. 
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 Videre aktiviteter 

Når beslutning om tomt/ lokalisering og løsningsalternativ er tatt, utarbeides skisseprosjekt med 
tilstrekkelig informasjonsgrunnlag for behandling i Husbanken.  

Forut for videre arbeid med skisseprosjekt må usikkerhet vedrørende kjøkken/ matproduksjon 
avklares. Det må også besluttes om lokaler for NAV skal medtas, bortsett fra forslag A2. 

Før eventuell konkurranseutsetting av videre prosjekteringsoppdrag må entrepriseform 
(totalentrepriser eller byggherrestyrte entrepriser) besluttes, da det vil påvirke omfanget av 
prosjekteringen. 

Riving av eksisterende bygninger, bygging av nytt sykehjem og bygging av nye omsorgsboliger er 
prosjekt med ulike krav til entreprenørkompetanse. De kan derfor gjennomføres som ulike entrepriser. 
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 Mulighetsstudie 

 Tomtealternativer 

Følgende tomter i Hamnvik har vært vurdert som mulige utbyggingsområder: 

● Eksisterende sykehjem (A) 

● Nøysomheten øst (B) 

● Årsandskogen (C) 

 

 Utbygging/ programforutsetninger 

Tomtene vurderes med forutsetning om å kunne romme funksjoner i henhold til vedtatt antall 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger ved full utbygging/ alle byggetrinn. 
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 Bygninger 

Ved vurdering av tomtenes kapasitet er det lagt til grunn et beregnet bruttoareal (BTA) for 
sykehjemsbygning og helsesenter på 2771 m² pluss 12 omsorgsboliger med samlet BTA 925 m² 
første byggetrinn og 12 omsorgsboliger med samlet BTA 925 m² omsorgsboliger i trinn 2. Dette 
arealgrunnlaget har framkommet gjennom rom- og funksjonsprogrammet. 

For å begrense omfanget av utbygging på samme tomt foreslås omsorgsboligenes byggetrinn 2 lagt til 
annen tomt. I mulighetsstudien er trinn 2 vist på tomta nord for barnehagen. 

 Parkering 

Det er forutsatt at besøkende må kunne parkere nær bygning og at ansatte kan parkere innen 
akseptabel gangavstand. 

Antallet ansatte og besøkende som trenger parkering er oppgitt slik for sykehjem og helsesenter: 

Arbeidstakere  

Helsesenteret - ca 18 arbeidstakere samtidig  
Sykehjemmet – ca 12 personer 
Hjemmetjenestebiler – 5 stk. 
Andre kjøretøy – 1 – 2 plasser 

Besøkende 

Helsesenteret– ca 6 til 8 personer 
Sykehjemmet – ca 4 personer 

 Vesentlige momenter 

2.3.1.1 Utbyggingskapasitet 

Er eiendommen stor nok til å gi plass til funksjoner opplistet i rom- og arealprogrammet? Vil det være 
mulig å bygge ut mer senere, både med hensyn til eiendommens størrelse og gjennomførbarhet? 

Er det plass til å bygge alle omsorgsboligene i en etasje, eller vil det bli nødvendig å bygge i to 
etasjer?  

2.3.1.2 Samdrift 

Mulighet for omfattende driftsmessige besparelser og effektivisering ved lokalisering i tilknytning til 
eksisterende lokaliteter med helse- og omsorgsvirksomhet. 

2.3.1.3 Atkomst og trafikk 

Det må påregnes daglig biltrafikk fra både ansatte og besøkende/ brukere. Det vil også foregå 
syketransporter, vareleveranser og renovasjon. Lokalisering som forutsetter kjøring gjennom 
boligbebyggelse vil bety belastning og risiko for nabolaget, og veier må eventuelt oppgraderes i 
forhold til trafikkbelastningen. Atkomst for/ nærhet til kollektivtransport. 

2.3.1.4 Kostnader 

Hvilke kostnader påløper utover selve byggeprosjektet og normale tomteinngrep? Høye kostnader ved 
eiendomsovertakelse? Må eksisterende bygninger rives, eller kan de ombygges og innlemmes i 
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prosjektet? Må det utføres større terrenginngrep? Er det forurensinger i grunnen som må fjernes? Er 
det andre grunnforhold som medfører spesielle tiltak? Må atkomstveier utbedres eller legges om? Er 
det kraftledninger eller annen infrastruktur som må legges om? 

2.3.1.5 Framdrift 

Spesielle forhold som kan påvirke framdrift: 

 Eksisterende virksomhet som må flyttes. 
 Eventuell midlertidig flytting av nåværende beboere 
 Reguleringssak og eventuell eiendomsoverdragelse 
 Miljøsanering 
 Grunnforhold 

2.3.1.6 Bosted for nåværende beboere på sykehjem 

Hvordan skal man håndtere bosituasjonen for nåværende beboere i en rive- og byggefase på 
eksisterende sykehjem? 

Beboerne har ikke annen mulighet enn å bo på sykehjemmet inntil nytt sykehjem er bygd. 

 Planforhold generelt 

Regulering er påkrevet for tiltak etter PBL § 1‐6 eller fradeling til slike tiltak, når tiltaket ikke er i 
samsvar med gitte utbyggingsformål, jfr. PBL § 11‐7. 
 
I henhold til kommuneplanens arealdel sjø og land 2015 – 2027, planbestemmelser og retningslinjer, 
skal følgende tidligere vedtatte reguleringsplaner som grenser til eller omfatter aktuelle tomteområder 
fortsatt gjelde: 

H910_08 Id 1991_01 Hamnvik Sentrum  
H910_09 Id 1974_01 Nøysomheten boligfelt  
H910_10 id 1978_01 Nøysomheten vest boligfelt  
H910_11 Id 2001_02 Årsandskogen industriområde  
H910_12 Id 2010_02 Fortau Hamnvik sentrum-Kulturhuset  

Disse er vist på kommuneplanens plankart som hensynssone H910.  

Aktuelle tomter er ringet inn med rødt og påført bokstav på utklippet under. 
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 Tomt A. Eksisterende sykehjem 

 

 

 Reguleringsstatus 

Se pkt 2.4 foran. Området omfattes av hensynssone H910 i kommuneplanens arealdel.  

Plankart for Hamnvik sentrum viser offentlig formål for sykehjemmet og eiendommen Betania. 
Restarealet nord for Betania vist med skravur for grøntareal. 
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H910_08 Id 1991_01 Hamnvik Sentrum regulerer området sør for aktuelt tomteområde og deler av vei 
i tomteområdet. Fortau og parkering sør for veien Nøysomheten er gjennomført. Likeledes vei og 
fortau opp til Helsesenteret. 

H910_12 Id 2010_02 Fortau Hamnvik sentrum-Kulturhuset  

Fortauet er utført. 

Konsekvensene for omgivelsene ved å utvide 
sykehjemseiendommen mot nordøst vurderes å være små. 
Ibestad kommune kan som planmyndighet beslutte om det 
eventuelt skal gjennomføres en mindre reguleringsendring. 

 Tomtebeskrivelse 

2.5.2.1 Lokalisering 

Sentrumsnært, med kort gangavstand til sentrumsfunksjoner 

2.5.2.2 Tomteareal og eierforhold 

Gnr/Bnr 87/50, Nøysomheten 95, er i 
matrikkelen oppgitt til 13318,2 m². Eies av 
Ibestad kommune. 

Tilgrensende eiendommer som kan medtas i 
utbyggingsområdet: 

Øst for sykehjemmet er to ubebygde 
eiendommer, 87/64 og del av eiendommen 
87/18, samlet ca 1308,6 m² samt eiendommen 
Nøysomheten 1, Gnr 87/Bnr 40 «Betania» på 
ca 717,8 m² med påstående bygg.  

Videre må veigrunn øst for sykehjemmet 
medtas i det samlede tomtearealet. Det har 
ikke eget bruksnummer og utgjør ca 710 m². 

Samlet tomteareal ca 16 055 m² 

     

2.5.2.3 Topografi 

Fallende terreng fra vest mot øst med god utsikt mot Astafjorden. 

Høydeforskjell over tomta ca 12 m. Eksisterende bygninger er anlagt mot et øvre og et nedre platå 
med ca 4 m høydeforskjell. 
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2.5.2.4 Vegetasjon 

Ingen av betydning 

2.5.2.5 Grunnforhold 

Det foreligger ikke grunnundersøkelse. Det antas at grunnen kan inneholde leire 

2.5.2.6 Miljø og klimaforhold 

Forurensing 

Ingen kjent forurensing på eiendommen 

Klima 

Sørøstvendt skråning med meget god soleksponering 

Skjermet for nordavind 

Normale snøforhold 

2.5.2.7 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet på vann- og avløpsanlegg i området vurderes å være tilstrekkelig (ref. enhetsleder 
uteseksjon). 

Trafokapasitet i området er ikke avklart. 

2.5.2.8 Eksisterende bygninger. Nåværende bruk. Framtidig bruk 

På 87/50,65 ligger nåværende sykehjem med hovedetasje og underetasje, en trebygning i en etasje 
for beboere med demens samt helsesenter i en etasje. Helsesenteret er fysisk forbudet med 
sykehjemmets underetasje, og demensfløyen er forbudet med sykehjemmets hovedetasje.  
På Eiendommen 87/40 ligger det tidligere menighetshuset Betania som ikke er i bruk og nå i privat 
eie. Ibestad kommune har en intensjonsavtale med eier om å overta tomt og bygning for kr 125 000. 

Alle eksisterende bygninger forutsettes revet dersom prosjektet sykehjem, helsesenter og 
omsorgsboliger legges til dette området. Dersom andre områder velges bør eksisterende sykehjem 
rives, da etterbruk er lite sannsynlig. 

2.5.2.9 Naboskap 

Vest og sørvest for sykehjemmets fløy for demente ligger 12 omsorgsboliger 

 Området er for øvrig omgitt av boliger mot sør, vest og nord. Mot øst ligger Hamnvik sentrum med 
offentlige bygg og næringsbygg/service. Ved krysset Bygdaveien/Nøysomheten ligger en større 
offentlig parkeringsplass. 

 Atkomst- og trafikkforhold 

Veien Nøysomheten starter i krysset ved Bygdaveien (Fylkesvei 131) og omgir hele 
sykehjemsområdet. I dag er det mulig å kjøre rundt hele området og komme til øvre og nedre 
atkomsttun både fra sør og nord. Ved utbygging østover må veien øst for sykehjemmet omlegges. 
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Langs østre del av Nøysomheten og sørover langs mellomveier er det gang- og sykkelvei fram til 
barnehage. Det er også gangvei fra den store parkeringsplassen fram til barnehagen og opp til 
nåværende helsesenter. 

Trafikken i området består av kjøring til sykehjem, helsesenter (herunder ambulansekjøring), boliger 
og barnehage.  

Det er ikke offentlig transport langs veiene i dag og følgelig ingen busslommer. Nærmeste busstopp er 
snuplassen i sentrum.  

Den offentlige parkeringsplassen sørøst for tomta ligger gunstig til som mulig parkering for ansatte. 
Imidlertid er det planer om å bruke deler av parkeringsplassen til byggeområde ved framtidig 
sentrumsutvikling. Dette vil nødvendigvis redusere parkeringskapasiteten. 

 

P-plassen sør for sykehjemmet, forsamlingshuset Betania og eksisterende helsesenter sett fra 
Fylkesvei 131. Gangvei videre langs Fylkesvei 131 er etablert etter at bildet ble tatt. Klipp fra Google 
Streetview, 2010. 

 Samdriftsmuligheter 

Vest og sørvest for eksisterende sykehjem er 12 stk eksisterende omsorgsboliger som vil ha kort vei til 
dagsentertilbud i sykehjem og nærhet til hjemmetjenesten. 

 Spesielle utfordringer 

Det fins ikke noe alternativt bosted for nåværende sykehjemsbeboere i rive- og byggefase. Dette vil i 
stor grad påvirke løsningen på grunn av rekkefølgen i rive- og byggeaktiviteter. Bosted for 28 
sykehjemsbeboere, felles kjøkken og spiserom samt nødvendige funksjoner for bygningens drift må 
opprettholdes inntil nye fasiliteter er etablert. 

Fra ledelsen i kommunens helse, sosial og omsorgsseksjon er en mulig rekkefølge for bygging/ riving/ 
flytting av eksisterende pasienter skissert slik: 

 I første trinn må det nye sykehjemmet bygges. Det kan ikke i denne prosessen rives noe av 
den eksisterende bygningsmassen. Det gjelder også stue og kjøkkendelen. Det er ikke er nok 
te-kjøkken/postkjøkken til å lage mat i selve avdelingen. Dette gjelder også tørrmat. 

 Nåværende skjermet enhet kan ha 9 pasienter og har mulighet til å ordne all tørrmat selv. 
 Når en ny sykehjemsdel står ferdig kan de resterende pasientene flyttes over dit. Det vil si 19 

pasienter. Da det skal bygges plass til 16 må vi ha to dobbeltrom i denne perioden. Det vil da 
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være korttidspasienter som vil måtte dele rom. Det vil fortsatt mangle ett pasientrom og da kan 
vi bruke det planlagte pårørenderommet i denne perioden som pasientrom. 

 Denne løsning er basert på 28 pasienter. Hvor mange vi vil ha i en byggeperiode er ikke 
avklart, men det vil være en fordel å ha så få beboere som mulig. 

Dersom en av de andre tomtene blir valgt, vil gjenbruk av nåværende bygningsmasse bli en utfordring. 
Det må vurderes å rive størstedelen av bygningsmassen for å unngå at det blir stående som 
«spøkelsesby» med løpende kostnader til vedlikehold. 

 Bebyggelsesforslag 

Det er utarbeidet to alternative utbyggingsforslag for tomtealternativ A. Forslagene er betegnet som 
A1 og A2. 

Følgende forhold er felles for begge forslagene: 

Første byggetrinn av omsorgsboligene, to bofellesskap á 6 boenheter, bygges på øvre del av tomta 
når hele eksisterende sykehjem er revet. De vil få utsikt over taket på sykehjemmet. Det bør derfor 
unngås større oppbygg på sykehjemmets tak.  

Det foreslås å binde sammen bofellesskapene med tørrskodd forbindelse i form av svalgang eller 
korridor. Personale kan da ha en felles base for bemanning av alle de nye omsorgsboligene og 
forflytte seg innendørs, og beboerne i omsorgsboligene kan besøke hverandre. 

Det kan etableres tørrskodd forbindelse mellom sykehjem og omsorgsboliger slik at beboerne i 
omsorgsboligene kan benytte fellesfunksjoner/ delta i fellesaktiviteter i sykehjemmet. Det forutsetter 
løsning for høydeforskjellen på en etasje mellom sykehjem og omsorgsboliger løses, fortrinnsvis med 
heis. 

Atkomst til omsorgsboligene med kjøretøy fra vei i nordvest.  

Nordvest for omsorgsboligene foreslås å kjøpe en privat eid ubebygd tomt som kan brukes til 
parkering om nødvendig. Den bør kunne gi plass til ca 18 kjøretøyer. 

For å beholde eksisterende sykehjem i byggefasen foreslås nytt sykehjem og helsesenter plassert 
lengst øst på tomta. 

2.5.6.1 Forslag A1 

 

Illustrasjonen over viser mulig gruppering av bebyggelse og forslag til veier og parkering på 
eiendommen. 
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Beskrivelse 

Nybygg for både sykehjem og 
helsesenter, med sykehjem i 1. 
etasje og helsesenter i underetasje. 
Dette forutsetter at eksisterende 
helsesenter rives som første trinn i 
byggeprosessen. Da hele 
helsesenterdelen må rives før 
bygging av sykehjem starter, må det 
skaffes alternative lokaler til disse 
funksjoner inkludert legekontor. Et 
alternativ vil være nåværende 
ungdomsskole som da vil stå tom. 
Det er lagt inn en kostnad for flytting 
i budsjettet for alt. A1.  

Nybyggets fløy mot nordvest overlapper utstikkende ving mot sørøst på eksisterende sykehjem. 
Denne vingen må rives inn til sykehjemmets hovedfasade mot sørøst. Det forutsettes at kjøkken og 
spiserom for beboerne holdes i drift i byggefasen. 

Atkomst til helsesenteret fra veien Nøysomheten i sørøst. Inngang i underetasje. Atkomst til 
sykehjemmet fra vest. Parkering for rullestolbrukere og taxistopp utenfor hovedinngang. 
Økonomiinngang (vareinntak etc) til sykehjemmet fra nordvest. Denne atkomsten kan utgå dersom det 
ikke blir matproduksjon ved sykehjemmet og vareinntaket legges i underetasje. 

Parkering for besøkende til sykehjemmet og ansatte på underetasjenivå ved helsesenteret. Reserve 
parkeringskapasitet kan eventuelt legges på eiendom nord for omsorgsboligene. 

Helikopterlanding i vestre del av området, på et åpent område der det ikke er naturlig å anlegge 
parkering eller bebyggelse. 

Sykehjemmet organiseres i to grupper á 8 beboere der den ene gruppen deles i to hvorav den ene 
delen forbeholdes dementplasser og avskjermes med eget uteareal. 
Dagsenter og eventuell matproduksjon legges i en fløy mot nordvest.  
Helsesenteret legges i underetasje under sykehjemmet. Mellom sykehjemmets hovedinngang og 
helsesenteret i underetasjen etableres forbindelse med heis og trapp. 

Fordeler 

 Sentral beliggenhet og kort vei til sentrumsfunksjoner. 
 Atkomstmuligheter fra flere steder. 
 Gode utsiktsforhold og solforhold. 
 Nær offentlig transport 
 Reguleringsmessig avklart/ enkel prosess 
 Ønsket av Ibestad Eldreråd og pensjonistforeninger 
 Gode utearealer  
 Mulighet for tørrskodd forbindelse mellom sykehjem, helsesenter og omsorgsboliger. 

Ulemper 

 Store deler av eksisterende bebyggelse må bestå i byggefasen for å huse 
sykehjemsbeboerne. Dette legger sterke bindinger på både utbyggingsmuligheter og framdrift. 

 Riving av eksisterende helsesenter tidlig i prosessen medfører at det må skaffes alternative 
lokaler til legekontor og helsestasjon i byggeperioden. (Ledige lokaler i nåværende 
ungdomsskole kan være mulige midlertidige lokaler for legekontoret). Det vil påløpe kostnader 
til å flytte lege- og helsestasjon. 

 Kan være utfordrende for eldre å bo nær/på en byggeplass over såpass lang tid. 
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2.5.6.2 Forslag A2 

 

Illustrasjonen over viser mulig gruppering av bebyggelse og forslag til veier og parkering på 
eiendommen. 

Beskrivelse 

Eksisterende helsesenter beholdes og knyttes til nytt sykehjem med tørrskodd forbindelse. 

Helikopterlanding vest for eksisterende helsesenter. 

Nybygg for sykehjem plassers øst for eksisterende bygninger. Sykehjem i 1. etasje og div 
fellesfunksjoner, driftsfunksjoner og matproduksjon i underetasje.  

I byggefasen for det nye sykehjemmet må det etableres ny atkomstvei til helsesenteret fra veien 
Nøysomheten vest for helsesenteret. Dette medfører at forbindelseskorridoren mellom nåværende 
sykehjem og helsesenter må rives straks byggeprosessen settes i gang. Det samme gjelder en 
utstikkende bygningsdel i underetasjen vest for denne forbindelseskorridoren. 

Denne veien blir hovedatkomst til både helsesenter og sykehjem, med atkomsttun og parkering for 
besøkende. 

 

Økonomiinngang (vareinntak etc), personalinngangen til sykehjemmet og eventuell matproduksjon i 
underetasje med atkomst fra veien Nøysomheten i sør. Her kan også parkering for ansatte etableres. 
Arealprogrammet for funksjoner på underetasjenivå er begrenset, og det vil derfor være mulig å legge 
en del av parkeringsplassene under den sykehjemsfløyen som vender mot sørøst. 

Sykehjemmet organiseres i to grupper á 8 beboere der den ene gruppen deles i to hvorav den ene 
delen forbeholdes dementplasser og avskjermes med eget uteareal. 
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Ettersom det ikke er gjennomkjøring mellom sykehjem og omsorgsboliger skal det være mulig å 
etablere tørrskodd forbindelse mellom sykehjem og omsorgsboliger forutsatt at man klarer å løse 
utfordringene med en etasje høydeforskjell. 

Det vil også være mulig å få sammenhengende grøntareal mellom sykehjem og omsorgsboliger. 
 

Fordeler 

 Sentral beliggenhet og kort vei til sentrumsfunksjoner. 
 Atkomstmuligheter fra flere steder. 
 Gode utsiktsforhold og solforhold. 
 Nær offentlig transport 
 Reguleringsmessig avklart/ enkel prosess 
 Ønsket av Ibestad Eldreråd og pensjonistforeninger 
 Bedre utearealer enn i alternativ A1 
 Mulighet for tørrskodd forbindelse mellom sykehjem, helsesenter og omsorgsboliger. 

 

Ulemper 

 Store deler av eksisterende bebyggelse må bestå i byggefasen for å huse 
sykehjemsbeboerne. Dette legger sterke bindinger på både utbyggingsmuligheter og framdrift. 

 Kan være utfordrende for eldre å bo nær/på en byggeplass over såpass lang tid. 
 Driften av helsesenteret vil foregå tett på byggeplass og rivingsområde. 
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 Tomt B. Nøysomheten øst 

 

 Reguleringsstatus 

I kommuneplanens arealdel er området Landbruk, natur- og friluftsformål. 

Full reguleringsprosess forutsettes for endret arealbruk. 

Tilgrensende planområder med eksisterende reguleringsplaner er i vest H910_10 id 1978_01 
Nøysomheten vest boligfelt og i øst H910_08 Id 1991_01 Hamnvik Sentrum  

 Tomtebeskrivelse 

2.6.2.1 Lokalisering 

Vest for sentrum og sør/øst for boligområde. Eiendom Gnr 87/ Bnr 53. 

2.6.2.2 Tomteareal og eierforhold 

25444,4 m² i henhold til matrikkelen. Eiendom Gnr 87/ Bnr 53 er privat eid og tomtearealet må 
erverves. 

2.6.2.3 Topografi 

Terrenget faller østover, og høydeforskjellen over tverrsnittet av tomta er ca 20 m. 

Den slakeste delen av tomta er i østre del med stigning ca 1:12. I vestre del er stigningsforholdet ca 
1:8. 

Utsikt mot sør og øst er meget god. 
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2.6.2.4 Vegetasjon 

Østre og søndre del av tomta er eng. Lauvskog not nord og vest i ca 60 meters bredde. 

2.6.2.5 Grunnforhold 

Det foreligger ikke grunnundersøkelse. Grunnen antas å inneholde leire. 

2.6.2.6 Miljø og klimaforhold 

Forurensing 

Ingen kjent. Lite sannsynlig 

Klima 

Meget god soleksponering. 

Ingen spesielle vindforhold 

Normale snøforhold for Hamnvik. 

Barnehagen nedenfor tomta 
karakteriseres som et kaldt område. 
Mulig det også kan være tilfelle for 
tomt B. 

2.6.2.7 Teknisk infrastruktur 

Kraftlinje 22 kV i luftstrekk med retning øst- vest over tomta. Må omlegges. 

Trafokapasitet i området er ikke avklart 

Vann- og avløpsledninger i området skal ha kapasitet for å knytte til den nye bebyggelsen. 

2.6.2.8 Eksisterende bygninger. Nåværende bruk 

En landbruksbygning av eldre dato ved søndre tomtegrense. Ser ikke ut til å være i bruk. Ikke Sefrak-
registrert. 

2.6.2.9 Naboskap 

Barnehage og boliger mot øst. Boliger mot vest, noe høyere i terrenget og skjermet av lauvskog. 

Eneboliger mot nord. 

Skog og landbruksareal mot vest. 
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 Atkomst- og trafikkforhold 

Eneste atkomstvei til området er ned fra veien 
Nøysomheten nordøst for eiendommen. 

 Samdriftsmuligheter 

Ingen nærhet til andre helse- og omsorgsfunksjoner. 

 Spesielle utfordringer 

Ingen 

 

 Bebyggelsesforslag 

 

Perspektivillustrasjon av bebyggelsesforslag på Nøysomheten øst sett fra øst 
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2.6.6.1 Beskrivelse 

Det vises til eget vedlegg med 
volumstudie  

Sykehjem med helsesenter i 
underetasje plasseres på øverste del 
av tomta, mens omsorgsboligene 
plasseres i nedre del. På grunn av 
stigningsforholdene på tomta legges 
omsorgsboligene på rekke med små 
forskyvninger. 

Atkomstveien forlenges oppover 
bakken og forgrenes til 
terrengnivåene for omsorgsboliger, 
helsesenter og sykehjem. 

Omsorgsboliger trinn 2 plasseres på 
annen tom i nærheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.6.2 Fordeler 

 Stor tomt med mulighet for mye uteareal. 
 God utsikt 
 Ingen bygninger eller flytting som påvirker framdrift 

2.6.6.3 Ulemper 

 Bidrar til å spre store bygningsanlegg i stedet for å forsterke sentrum i Hamnvik 
 Både omsorgsboliger og sykehjem blir noe avsondret fra øvrig bebyggelse og ferdsel. Spesielt 

gjelder dette omsorgsboligene som blir liggende litt isolert «oppi lia» 
 Mye terrengfall med tanke på utendørsarealer for mennesker med begrenset bevegelighet. 
 Nedbygging av landbruksareal 
 Det må gjennomføres en full reguleringsprosess, og dette påvirker framdriften i prosjektet 
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 Tomt C. Årsandskogen 

 

 Reguleringsstatus 

Se pkt 2.4 foran. Området omfattes av hensynssone H910 i 
kommuneplanens arealdel 

H910_11 Id 2001_02 Årsandskogen industriområde har 
reguleringsformål som hjemler brannstasjon, kommunalteknisk 
lagerplass og massedeponi. Her er regulert atkomstvei med parkering 
og parkbelte, og det er avsatt fareområde for høyspent omkring 
traseen for eksisterende høyspent luftstrekk. 

Ny reguleringsplan påkrevd for sykehjem, helsesenter og 
omsorgsboliger. 
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 Tomtebeskrivelse 

2.7.2.1 Lokalisering 

Nord for sentrum i Hamnvik. Del av eiendom Gnr 88/ Bnr 1.  

2.7.2.2 Tomteareal og eierforhold 

Tomteareal i henhold til formålsgrense på gjeldende reguleringsplan er ca 22335 m². Området inngår i 
en større eiendom som eies av Opplysningsvesenets fond. Tomtegrenser er derfor ikke definert. 

Eiendommen må erverves. 

2.7.2.3 Topografi 

Relativt flat tomt som i dag brukes til massedeponi og lagerareal. 

Utsikt er mot nord, mot fjellene på Andørja som stikker opp over lauvskog som omgir tomta. Utsikten 
vurderes som mindre god. 

 

 

2.7.2.4 Vegetasjon 

Ingen vegetasjon som krever bevaring. 
Lauvskog i områdets randsoner. 

 

2.7.2.5 Grunnforhold 

Det er ikke utført grunnundersøkelse. 
Det antas at grunnen under 
overflatejord kan bestå av morenegrus. 
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2.7.2.6 Miljø og klimaforhold 

Forurensing 

Deponerte masser som må fjernes, består i hovedsak av stor stein, jord, leire, røtter og vekstjord/ 
overflatejord. Her er anslagsvis 40-50 m3 asfaltrester som kan gjenbrukes. Det forventes ikke 
forurenset masse. 

Solforhold 

Sør for området er det trær, og terrenget faller slakt mot nord. Soleksponeringen er god i 
sommerhalvåret. 

Vind 

Området er utsatt for nordavind, men mer skjermet for vestavind. 

Snø 

Normale forhold for Hamnvik-området. 

2.7.2.7 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende 22 kV luftstrekk over midten av tomta ender i trafo i sørøst. Må omlegges ved byggetiltak 
for helse- og omsorg. 

Trafokapasitet i området er ikke avklart. 

Eksisterende vann- og avløpsanlegg har ikke kapasitet til den nye bygningsmassen. Det må anlegges 
ny tilførsel fra hovedstammen i Fylkesvei 131. 

2.7.2.8 Eksisterende bygninger. Nåværende bruk 

Ingen eksisterende bygninger som berøres 

2.7.2.9 Naboskap 

Boligbebyggelse på tre sider. 

 Atkomst- og trafikkforhold 

Fra fylkesveien inn ca 140 m langs Parkveien til avkjøring. Eksisterende trafikk hovedsakelig til boliger 
i området. 

 Samdriftsmuligheter 

Ingen helse- og omsorgsrelaterte funksjoner i nærheten. 

 Spesielle utfordringer 

Massedeponi som må fjernes. 
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 Bebyggelsesforslag 

 

Perspektivillustrasjon av bebyggelsesforslag i Årsandskogen sett fra øst 

2.7.6.1 Beskrivelse 

Det vises til eget vedlegg med volumstudie  

Områdets avgrensing foreslås utvidet i sør slik at det følger dagens massedeponi. 

Terrenget terasseres slik at det trappes ned nordover. 

Atkomstvei føres fram langs midten av området. Parkeringsplasser deles opp slik at de forholder seg 
til bygningsgruppene. 

Bebyggelsen grupperes slik at det dannes flere mindre, åpne tun. Sykehjemmet med helsesenter i 
underetasje plasseres lengst nord for å utnytte terrengfallet. Omsorgsboligene i trinn 1 plasseres 
nærmest avkjøringen, vest for intern vei Byggetrinn 2 plasseres på annen tomt.  
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2.7.6.2 Fordeler 

 Stor tomt med 
kapasitet til bygninger og 
utearealer 
 Flere muligheter for å 
gruppere bebyggelsen 
 Ingen bygninger som 
må rives. 

2.7.6.3 Ulemper 

 Avsidesliggende. 
Uten kontakt med 
sentrum. Bidrar til å spre 
store bygninger utover og 
øke trafikken i stedet for å 
forsterke sentrum. 
 Lite utsikt 
 Utsatt for nordavind 
 Mer omfattende 
infrastrukturtiltak enn på 
øvrige tomter. 
 Stort massedeponi 
som må fjernes før 
tomtearbeid kan 
påbegynnes. 
 Det må gjennomføres 
en full reguleringsprosess, 
og det påvirker fremdriften 
i prosjektet, 
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 Kostnader 
Kontosammenstillinger for alternativene er vedlagt. 

Ved beregning av kostnader for nybygg er det benyttet priser i henhold til Norsk prisbok med 
justeringer for lokale forhold. Arealgrunnlaget er beregnet brutto programareal. Det er ikke gjort 
korreksjoner på grunnlag av areal som framkommer i skissene som er presentert, da disse er på et 
svært tidlig stadium. 

Det er medtatt kostnader for riving av eksisterende sykehjem for alle tomtealternativer. 

 Tomt A Eksisterende sykehjem 

Prosjektkostnader 

Forslag A1: Sykehjem/ helsesenter ca 115,3 mill NOK. Omsorgsboliger ca 31,8 mill NOK. 

Forslag A2: Sykehjem ca 92,6 mill NOK. Omsorgsboliger ca 31,8 mill NOK. 

Kommentarer 

Kostnader til kjøp av påstående bygg og eiendom som ikke eies av kommunen medtatt. 

Kostnader til reguleringsprosess ikke medtatt. 

Forslag A2 har med noe ombyggingskostnader for å knytte eksisterende helsesenter til nytt sykehjem. 

 Tomt B Nøysomheten øst 

Prosjektkostnader 

Sykehjem/ helsesenter ca 113,8 mill NOK. Omsorgsboliger ca 31,6 mill NOK. 

Kommentarer 

Kostnader til kjøp av hele eiendommen medtatt. 

Kostnader til full reguleringsprosess er medtatt 

 Tomt C Årsandskogen 

Prosjektkostnader 

Sykehjem/ helsesenter ca 114,6 mill NOK. Omsorgsboliger ca 32,3 mill NOK. 

Kommentarer 

Kostnader til kjøp av hele eiendommen samt fjerning av deponerte masser medtatt. 

Kostnader til full reguleringsprosess er medtatt 
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 Oppsummering fordeler/ ulemper 

 Tomt A. Eksisterende sykehjem 

+Sentralt beliggende 
+Eldrerådet i Ibestad har ønsket denne plassering og det samme er framkommet i møter med 
pensjonistene i kommunen 
+Atkomstmuligheter fra flere sider 
+Parkeringsmuligheter i sentrum 
+God soleksponering og utsikt 
+Mulighet for tørrskodd forbindelse mellom sykehjem, helsesenter og omsorgsboliger. 
+Eksisterende helsesenter kan beholdes i forslag A2, og kostnadene reduseres dermed. 
 
-Krevende logistikk og belastning på beboere og ansatte med bygging av nytt før gammelt kan 
rives. Beboerne må bo i eksisterende sykehjem mens byggearbeidet pågår på samme tomt. 
-Litt begrenset tomteareal 
-Begrenset mulighet for alternativ organisering av bygningsmassen. 
-Kostnader ved å flytte helsesenteret i byggeperioden i forslag A1 

 Tomt B. Nøysomheten øst 

+Stor tomt 
+God utsikt og solforhold 
+Berører ikke eksisterende sykehjem i byggefasen 
 
-Noe usentralt 
-Stor høydeforskjell over tomta gir begrensede muligheter både for å utnytte tomta og få gode 
utearealer 
-Vanskelig å få plass til to byggetrinn omsorgsboliger trass i tomtas størrelse  
-Ensidig atkomst 

 Tomt C. Årsandskogen 

+Stor tomt 
+Mulighet for alternativ organisering av bygningsmasse 
+Relativt liten høydeforskjell over tomta 
+Gode solforhold 
+Berører ikke eksisterende sykehjem i byggefasen 
 
-Usentralt/ avsidesliggende i forhold til sentrum 
-Utsatt for nordavind 
-Lite utsikt 
-Ensidig atkomst 
-Større infrastrukturkostnader enn øvrige tomter. 
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 Vedlegg 

 Rom- og funksjonsprogram med arealer. Revisjon B03 

 A-20-00-01 Planeksempel dimensjonerende boenhet. Revisjon B01 
A-20-00-02 Planeksempel dimensjonerende beboerrom sykehjem. Rev. B01 

 Mulighetsstudie. Illustrasjoner. Revisjon B03. dato 8.11.2016 

 Kontosammenstillinger for alternativene. Dato: 8.11.2016 


