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1:INNLEDNING: 

Streken AS har sammen med Tømmerdal AS, Kvalsund AS, Riksheim Consulting AS og Hagen 
Landskap fått i oppdrag å lage skisseprosjekt for et omarbeidet Rindal Helsetun. I tillegg har vi 
hatt med oss Cowi AS på brannprosjektering og AS Bygganalyse på kalkulering. 
Arbeidet startet i juli 2019 og skisseprosjektrapporten viser prosjektets status pr 15.11.19. 
Vi hadde oppstartsmøte i Rindal 05.07.19, og et oppfølgingsmøte den 17.09.19. I tillegg har 
prosjekteringsgruppen hatt møte i Ålesund.  
 
Skisseprosjektet er senere revidert med revisjonsdato 15.12.19 
 
Deltagerne i skisseprosjektfasen har vært: 
 
ARK: STREKEN AS v/ Ragnhild Amundsen og Fee Hümme 
LARK: Hagen Landskap v/ Mari Klauseth Hagen 
RIB: Tømmerdal AS v/ Atle Settemsdal 
RIE: Kvalsund AS v / Stein Erik Fiskerstrand 
RIV: Riksheim AS v / Asgeir Ytterland / Kurt Riksheim 
RIBr: Cowi AS v/ Pål Andreas Dahl 
Kalk: AS Bygganalyse v/ Knut-Eirik Balke 
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2:SAMMENDRAG: 

Hovedmålsettingen i skisseprosjektet har vært å lage et skisseprosjekt som kan danne 
grunnlag for Rindal kommunes valg av løsning for framtidig ombygging og oppgradering av 
dagens helsetun. Bestillingen fra kommunen er 34 plasser fordelt på omsorgs – og 
sjukeheimsplasser i helsetunet. Dette behovet skal dekkes med 50 mill i låneopptak i tillegg til 
tilskudd fra Husbanken. Arbeidet med skisseprosjektet har avdekket behov for mer plass hos 
legetjenesten, fysioterapeutene, og helsestasjonen. Lokalene er i deler av bygningsmassen 
uhensiktsmessige i forhold til dagens krav. 
Kommunen ønsker å beholde den den godt fungerende løsningen med alle offentlige 
helsetjenester under ett tak. 
 
Vi har utarbeidet to forslag; Alternativ A og alternativ B. 
 
Hovedforskjellen på alternativene er at alternativ A beholder en større del av dagens 
bygningsmasse, mens i alternativ B rives hele 74´fløya. 
Bakgrunnen for begge disse forslaget er signaler fra kommunen om at man ønsker å 
gjenbruke dagens bygningsmasse dersom det er mulig. 
 
Det har fra de ulike konsulentenes side blitt reist spørsmål ved om det er mulig eller gunstig å 
beholde 74´bygget. Det gjelder spesielt byggets bæreevne i forhold til nye snølaster i TEK 17. 
Det har i ettertid kommet opplysninger om at 74´fløya opprinnelig ble dimensjonert for 3 
etasjer, men vi har ikke fått bekreftet dette i form av tegninger eller beskrivelser. 
 
AS Bygganalyse har kalkulert begge de to alternative skisseprosjektene for et nytt Rindal 
Helsetun. 
Kalkylene viser at begge alternativene ligger høyere i pris enn det budsjettet kommunen har 
til rådighet. 
Det er to hovedårsaker til dette:   

• Både alt A og alt B omfatter en vesentlig grad av ombygging av eksisterende bygningsmasse 
som følge av helt nødvendig oppgradering, men også som følge av ønsker fra leietakerne om 
mere funksjonelle arealer 

• En utbygging som enten erstatter hele 74´fløya eller store deler av denne, vil måtte omfatte 
nybygg av mye større arealer enn det som trengs for 15 nye omsorgsplasser, da også arealer 
for legetjeneste, fysioterapi, tannlege og helsestasjon vil måtte erstattes.  
 

En mulig vei videre kan være at en ser på en løsning der det bygges 15 nye omsorgsplasser på 
tomta nord for dagens sjukeheim – og for øvrig ser bort fra rehabilitering av den eksisterende 
bygningsmassen. Innenfor budsjett er dette den løsningen som vi ser kan løse kommunens 
behov for flere omsorgsplasser.  
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3:BAKGRUNN / FORUTSETNING / MANDAT: 
3.1: POLITISKE VEDTAK 
Kommunestyret vedtok .......  å utlyse en arkitektkonkurranse for å utarbeide et skisse- / 
forprosjekt for Rindal Helsetun, som kan danne grunnlag for kommunens valg av løsning for 
framtidig ombygging og oppgradering av helsetunet. 
Grunnlaget for kommunen har vært en gjennomgang av kommunens helsetjenester av RO, 
samt en tilstandsrapport for byggene utarbeidet av ON arkitekter og ingeniører AS.  
 
 
4: RAMMEVILKÅR / SITUASJON / BYGNINGSMASSE: 
Rindal Helsetun ligger sentralt plassert i Rindal. Sjukeheimsvegen er den naturlige direkte 
forbindelse til sentrum og hoved-adkomstveg til helsetunet.  
 

 
 
Rindal Helsetun består av 4 ulike bygg med et aldersspenn fra 1974 til 2000. 
Byggene er naturlig nok i ulik stand og beskaffenhet, både med hensyn til teknisk verdi og til 
bygningenes brukbarhet til formålet. 
1984- og 2000-byggene er i best stand, og de to sjukeheimsavdelingene fungerer brukbart. 
Likevel er badene for små etter dagens standard, og må ombygges for å oppnå tilskudd fra 
Husbanken. 
En av hovedutfordringene i helsetunet, slik vi har fått det beskrevet, er at de forskjellige 
funksjonene ligger spredt, og at personalressursene også gjør det. 
Prioritet fra kommunen er derfor som følger:  

• Felles personalbase (forutsetning for å kunne effektivisere tjenestene) 
• Samling av avdelinger/senger 
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I begge forslagene våre rives mellombygget. Vi gjør dette for å oppnå en langt bedre «flyt» i 
bygget. Her kommer ny heis og trapp samt varelevering og alle logistikkfunksjoner. For å 
kunne samle alle sengeavdelinger (alt B) må kjøkken flyttes, da kjøkkenet har en høyde som 
gjør at en ellers ikke kan bygge en sammenhengende 2.etasje. 
I forslag A beholdes en stor del av 74 bygget, og det er denne løsningen det er knyttet størst 
usikkerhet til, bl.a med hensyn til byggets bæreevne i forhold til nye krav om snølaster.  
(TEK 17) 
I forslag B rives hele 74 bygget og gir plass til moderne omsorgsboliger i to avdelinger, som 
knyttes sammen med eksisterende sjukeheimsrom i 1984- og 2000- byggene. 
 
 
5:PROGRAM / PROGRAMANALYSE: 
 
5.1: PROGRAMMERT NETTO AREAL 
Det har fra kommunens side ikke vært utarbeidet et romprogram for et framtidig Rindal 
Helsetun, annet enn at det framtidige helsetunet samlet skal gi 34 omsorgsplasser, dagsenter 
og inneholde dagens helsetjenester. 
Vi har derfor brukt vår erfaring og kvadratmetertall fra andre oppgaver, samt husbankens 
arealkrav når vi har satt opp de arealer vi legger til grunn for utarbeidelsen av de to 
skisseprosjektene vi leverer. Romprogrammet tok opprinnelig utgangspunkt «ideell» situasjon. 
Med en ideell situasjon mener vi et romprogram slik det ville foreligge dersom Rindal 
kommune skulle bygge et helt nytt helsehus. 
Etterhvert har vi fått mange innspill fra prosjektgruppa i kommunen, slik at nåværende 
romprogram er harmonisert med disse. Vi mener likevel det er hensiktsmessig å ta 
utgangspunkt i et fullverdig romprogram, og så vise de ulike avvikene fra dette. 
 
I forslag A er romprogrammet modifisert for å passe til de arealene som ligger i den delen av 
74´bygget som vi har bevart. I alternativ B er romprogrammet nærmere et ideelt romprogram 
slik det ville vært dersom vi startet med blanke ark. 
 
5.2: BRUTTO- / NETTOFAKTOR 
I sykehjemsavdelinger gir krav til korridorbredde og universell utforming i alle rom ofte en 
ganske høy brutt-/nettofaktor. 
I dette prosjektet er det i tillegg ulike tilpasninger til eksisterende bygningsmasse, slik at 
arealene ikke blir så effektive som de kunne vært. 
 
 
Konstruksjonsareal er arealet som opptas av bygningens konstruksjoner (vegger, søyler).  
Bruttoareal (BRA) er summen av alt areal i og innenfor ytterveggene, altså inkludert alt 
konstruksjonsareal.  
Nettoareal (NTA) er arealet innenfor omsluttende vegger, altså ekskludert alt 
konstruksjonsareal. 
 
Brutto-/ nettofaktor (B/N-faktor) er et litt flytende begrep, og bør defineres i hvert enkelt 
tilfelle.  
B/N-faktor i sin enkleste form er byggets bruttoareal delt på nettoarealet.  
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6: AREALER ALTERNATIV A OG B (BTA - bruttoareal) 
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7: GJENNOMGANG AV HOVEDDELER AV HELSETUNET: 
7.1: HOVEDINNGANG 

Sjukeheimsvegen er den naturlige direkte forbindelse til sentrum og hovedadkomstveg til 
helsetunet.  
Vi foreslår derfor i begge alternativene å legge hovedadkomsten der de fleste vil komme, og i 
nærheten av gjesteparkering.  
I begge alternativene gir nytt bygg et skjermet uteoppholdsareal mot sør. Her gis det mulighet 
for å sitte ute i sola med en kaffekopp mens man venter. 
 
ALT A: 
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ALT B: 
 

 
 
 

7.2: VARELEVERING, HEIS OG TRAPP,  VISNINGSROM 
Dagens struktur for varelevering, lagring og fordeling av varer inn og ut av huset byr på 
utfordringer for driften av helsetunet. En omrokkering av disse vil derfor kunne gi store utslag 
for effektiv drift. Plassering av heis og trapp er en viktig del av denne løsningen.  
Dagens heis skal byttes ut, da den er for gammel. Vi benytter derfor anledningen til å flytte 
den til et mer egnet sted. I begge alternativene har vi fått på plass en ny varelevering, med 
varemottak, lager og søppelrom rett ved.  
 
Utforming av én drifts- og én offentlig trapp – og heiskjerne vil forbedre arbeidsflyten og 
forbedre beboernes og besøkendes opplevelse av helsetunet som et godt sted å bo og besøke.  
 
Besøkstrapp/heis har vi plassert sentralt ved inngang. Denne fører rett opp til avdelingene.  
Vi har i begge forslagene fått på plass et visningsrom i tilknytning til bårerom. Bårerommet 
ligger nært driftsheisen, mens visningsrommet har egen skjermet adkomst fra foaje. 
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ALT A:  
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ALT B: 
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7.3: AKTIVITETSSENTER 
Helsesenteret har pr i dag ikke et eget aktivitetssenter. For det nye helsetunet er dette et 
viktig element å få på plass for at kommunens «omsorgstrapp» skal fungere slik det er tenkt. 
Vi har dimensjonert et aktivitetssenter til ca 20 plasser, som kommunen mener vil dekke 
dagens og framtidig behov i det nye helsesenteret.  
Utdrag fra husbankens vilkår for tilskudd: 
Det godkjennes et areal på om lag 10 m2 per bruker. Målgruppen begrenses til personer som 
på grunn av somatisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet har 
behov for dagaktivitetstilbud. Dersom tilbudet også skal være åpent for andre, avgrenses 
finansieringen ut fra antall brukere i målgruppen.  
 
ALT A: 

 
ALT B: 
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I alternativ A legger vi aktivitetssenteret opp i 1.etasje, mens i alternativ B legger vi dette på 
0.plan, med mulighet for å kunne åpne opp og ha oppholds- og aktivitetsareal utenfor mot sør. 
 
7.4: LEGESENTER / HELSESTASJON / TANNLEGE 
Dette er den mest offentlige funksjonen i helsebygget og krever parkeringsplasser nær 
inngang, samt en god og enkel tilknytting til Rindal sentrum via sjukeheimsvegen. 
 
I alternativ A foreslås legesenteret beholdt der det ligger i dag. (74´bygget) Den ytre 
strukturen er beholdt. Men vi har endret noe på innvendig planløsning for å bedre forhold 
rundt ambulanseinngang, og for å få på plass et ekstra kontor til turnuslege. Situasjonen 
oppleves som noe trang, spesielt med tanke på venterom / ekspedisjon / møterom. 
I denne delen av bygget ligger også Helsestasjon og tannlegekontor. Ved endelig avklaring 
rundt tannlegekontorets behov for ett eller to kontorer kan helsestasjonen eventuelt overta 
noe areal fra tannlegen. 
 
ALT A: 

 
 
 
I alternativ B har vi større muligheter til å forme denne avdelingen på en optimal måte. Vi har 
lagt legesenteret i 1.etasje, men slik at en kommer rett opp i ventesone fra trapp og heis. Her 
framstår legesenteret sammen med helsestasjon, fysio- / ergoterapi og tannlege som en 
avgrenset enhet, og gir en langt bedre organisering internt. 
Denne organiseringen gir muligheter for sambruk både av garderober, møterom og 
ventearealer. 
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ALT B: 

 
 
 
7.5: KORTTIDSPLASSER A / SJUKEHEIMSPLASSER  
 
ALT A og B: 
Felles for begge forslag. 
Helsetunet har i dag 7 korttidsplasser.  
Disse blir opprettholdt der de ligger i dag, men badene må bygges om for å tilfredsstille krav 
fra Husbanken. Sove-/oppholdsrommene er såpass små at disse kun godkjennes som 
korttidsrom. 
Samlokalisert med korttidsavdelingen har kommunen pr i dag 12 rom for demente. Også her 
er badene for små, og må bygges om for å bli godkjent av Husbanken. Sove-/oppholdsareal er 
for lite til å kunne benyttes som fleksible omsorgsrom i bofellesskap. Vi anbefaler derfor at 
rommene blir benyttet til en sjukeheimsavdeling. 
Stue- og kjøkkenarealene er noe omarbeidet for å gi bedre flyt og bedre skjerming i 
oppholdsarealene. 
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12 ROM FOR DEMENTE / SJUKEHEIMSROM: 
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7 KORTTIDSPLASSER: 
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KORTTIDSPLASSER A 

Nødvendig oppgradering av bad i pasientrommene, og mulig møblering. 
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SJUKEHEIMSPLASSER B 

Nødvendig oppgradering av bad i pasientrommene, og mulig møblering. 
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7.6: NY AVDELING C & D - FLEKSIBEL / BOFELLESSKAP 

ALT A: 

 
 
 

 
 
I alt A får vi en avdeling C på plan 1, som kan benyttes som demensavdeling, alternativt 
fleksibel bofellesskaps-avdeling. Her er badene store nok til at det kan settes inn en 
vaskemaskin, og det er mulighet for installering av mini-kjøkken.  
I plan 2 legger vi avdeling D – som kan brukes på samme måte som avdeling C, med rom og 
bad som er store nok til å fungere både som omsorgsbolig i bofellesskap og som 
demensavdeling. Avdelingen knyttes tett opp til dagsenter i samme etasje. 
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ALT B: 
 

 
 
I alternativ B ligger begge de nye avdelingene i plan 2. Dette gjør at vi får mulighet for en 
veldig effektiv drift, da alle avdelinger ligger på samme plan. Begge avdelingene egner seg 
som fleksible omsorgsboliger i bofellesskap, som også kan benyttes av demente.  
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EKSEMPEL PÅ INNREDNING; BAD & OPPHOLDSROM 

 
7.7: PERSONAL 
I begge alternativene ligger garderober for ansatte i 1.etasje i 84´bygget. 
Dette er sentralt plassert i forhold til adkomstveier, trapp og heis – og også i forhold til lager 
med rent og skittent tøy. Garderobene er omarbeidet for å gi plass til både dame- og 
herregarderobe. 
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8: VURDERINGER TEKNISKE FAG:  
8.1 RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (RIB): 
74 BYGGET MED -94 OG 2000 MODULER 

I forhold til alder er -74 bygget best tjent med at det rives. 
Ved en eventuell rehabilitering skal nye snølaster benyttes. Bygget er dimensjonert for en 
snølast på 2,5kN/m2, iht gjeldende standarder på byggetidspunkt. Pr i dag er gjeldende 
snølast for Rindal Kommune 4,5kN/m2. Denne lastøkningen utgjør en tilleggslast på 80 %. 
Beregningsmessig vil dette ha innvirkning på eksisterende fundamentering. Søyler, bjelker og 
fundamenter får økning i last, og denne lasten er de ikke dimensjonert for. Økningen i snølast 
er reell, fordi en ved oppgradering og tilleggsisolering av spesielt takkonstruksjonen får økte 
snølaster på tak. Dette henger sammen med isolasjonsmengde og varmegjennomgang. 
Videre er det stor sannsynlighet at dekkekonstruksjonen i betong har oppnådd sin 
tilnærmede største langtidsdeformasjon. For å få plane dekker trenger en da å flytsparkle 
dekket. Dette medfører mer tilleggslast på eksisterende konstruksjoner. 
En vil med bakgrunn i ovenstående ha problemer med å kunne dokumentere tilstrekkelig 
kapasitet i eksisterende konstruksjoner. Dette kan en ikke søke fravik fra. 
Videre er det ofte et gjengående problem med begrensede etasjehøyder på eldre bygg. 
Kravene til gjennomføringen av tekniske anlegg krever større plass enn tidligere, og det 
medfører ofte at nye krav til himlingshøyder for rom ikke kan opprettholdes. 
Vi mener derfor at en riving av bygget vil gi det beste resultatet for prosjektet. 
 
84 OG 2000 BYGGENE 
-84 og 2000 byggene antas å kunne gjenbrukes til de formål som er tenkt. Bakgrunnen for 
dette er små til mindre endringer i dimensjonerende laster. Eventuelle forsterkninger av 
bæresystemet må vurderes på et tidspunkt der planer er satt og en har riktige forutsetninger. 
Stål og carbonfiber er mulige forsterkningsmetoder dersom det viser seg behov for dette. 
Forsterkning av takkonstruksjon er en gjenganger ved tilleggsisolering.  
Som nevnt over, angående begrensede etasjehøyder – gjelder det samme for 84 og 2000 
byggene. For å få til så gode himlingshøyder som mulig er en avhengig av å finne fornuftige 
føringsveger for tekniske føringer. 
Tegningsgrunnlag for de respektive byggene herunder armeringstegninger bør fremskaffes. 
Dette vil gi sikrere tall på kostnader ifm med evt forsterkninger av bæresystemet.  
 

 
8.2 RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO (RIE): 
Elkraft- og teletekniske installasjoner. 
Det er medtatt elkraft- og teletekniske installasjoner i hele bygningsmassen, nytt og 
eksisterende bygg. 
Det er lagt vekt på bruk av moderne velferdsteknologi. I skisseprosjektet er det medtatt 
kabling og montasje av velferdstekologien basert på byggherrens avtale med leverandør av 
denne teknologien.  
Belysningsanlegget baseres på bruk av moderne belysningsløsninger med tilhørende 
styringssystem. Anlegget styres dels av bevegelse og dels av faste innstilte verdier.  
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I beboeravdelinger benyttes teknologien med "tunable white" som gjør det mulig å tilpasse 
belysningsfargen til døgnets gang.  
Det er medtatt total utskifting av elkraft- og teletekniske installasjoner i eksisterende 
bygningsmasse som beholdes. 
Det installeres 2 nye heiser som er dimensjonert for sengetransport. 
Belysning av uteområdene er medtatt i et begrenset omfang. 
 
8.3 RÅDGIVENDE INGENIØR VVS (RIV): 
VVS installasjoner. 
VVS anleggene skal fremme et godt innemiljø og et lavt energiforbruk. Temperatur i skal 
kunne fritt reguleres for den enkelte soner/rom. Ventilasjon behovsstyres i alle rom med 
varierende personbelastning, ventilasjonsaggregat utstyres med varmeveksler med god 
virkningsgrad. Luftmengder dimensjoneres slik at temperatur ikke overskrider 26 grader selv 
på årets varmeste dager. Sanitæranlegget tilpasses de ansatte og brukeres behov og utføres i 
god men nøktern standard. Bygget utstyres med automatisk slokkeanlegg. 
 
310 Sanitæranlegg 
I alle bygningsdeler, også eksisterende bygninger installeres komplett nytt sanitæranlegg. I 
beboerbad benyttes sanitærutstyr som kan brukertilpasses med høydejustering av servant og 
toalett samt at baderommet utstyres med flere gripehåndtak. 
 
320 Varmeanlegg 
Hovedvarmekilde for oppvarming av bygningene skal være varmepumpe basert på 
energibrønner. Varmepumpen skal sørge for romoppvarming, ventilasjonsoppvarming og 
varmt tappevann. Bygget skal ha gulvvarmeanlegg i alle arealer og være oppdelt i soner for 
god temperaturkontroll. I tillegg installeres snøsmelteanlegg foran inngangsparti og luftport 
ved hovedinngang. 
 
330 Sprinkleranlegg 
Bygget skal ha heldekkende automatisk slokkeanlegg. 
 
36 Ventilasjonsanlegg 
Ventilasjonsaggregat tilpasses de soner det skal dekke med hensyn på temperatur og driftstid. 
Anleggene skal fritt regulere luftmengder med \hensyn på behov. Det vektlegges at anleggene 
utføres på med hensyn på inneklima, lavt støynivå og lavt energiforbruk. Spesialavtrekk 
installeres ved behov.  
I eksisterende bygg kan der være utfordringer med hensyn på høyder og føringsveier for å 
oppnå et godt anlegg. 
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8.4 LANDSKAPSARKITEKT (LARK) 
Det er utarbeidet to alternativer; A og B.  Alternativ A beholder en større del av dagens 
bygningsmasse, mens i alternativ B rives hele 74´blokken.  
 
I begge alternativene legges den nye delen lavere i terrenget enn dagens bygning. Dagens 
inngang pr i dag er ca =153,86 (ikke innmålt). Dette får følger for utomhus og 
parkeringsområdet utenfor. 
I Alternativ A senkes ok gulv plan 0 til = 153,37, altså en halv meter. 
I alternativ B senkes ok gulv plan 0 til = 152,40, altså en og en halv meter. 
Siden det i dag er en liten bakke fra adkomstvegen Sjukeheimsvegen og inn til helsetunet er 
dette positivt. Det blir imidlertid nødvendig å senke høyde og endre på utforming av muren. 
Dette er også gunstig da inntrykket med den høye muren og nettinggjerde, gjør at området 
virker noe goldt i dag. I forbindelse med dette arbeidet bør det vurderes å legge inn noen 
grønne felt for å bryte den store asfaltflaten. 
Gulvhøyden inne i garasjeanlegg for drift er ikke angitt. Endringen av høyder for 
omkringliggende terreng vil gi ringvirkninger hit. Det er nødvendig med mer nøyaktige 
høydeinnmålinger for å se løsninger på dette. 
Varelevering blir i begge alternativer lagt vest for nybygget. En ny trapp gir forbindelse 
mellom garasjeområdet og området hvor dagens hovedinngang ligger.  
To korttid/ av og-påstigningsplasser er lagt tett på hovedinngang med tanke på 
taxi/handikappede. 
 
Alternativ A skaper et skille i terrenghøyde mellom den nye hovedinngangen og inngangen på 
74’ blokka. Her må det settes opp en mur og legges inn en trapp. Det bør vurderes om det 
skal legges inn en rampe. Det er trangt og ikke så enkelt å integrere rampen på en god måte. 
Det lages en snusirkel ved inngang til 74’ blokka for tilkomst til legesenter m.m. 
Her blir det også antagelig nødvendig med en rampe til inngangen. 
 
Alternativ B gir en ny og bedre situasjon på tomta. Ikke minst fordi en bryter opp den store 
sammenhengende flaten med asfalt og det langsgående bygget, som dominerer 
førsteinntrykket i dag. Løsningen gjør at en ikke får terrengforskjeller, som må løses med 
ramper og således være en bedre universell og estetisk løsning. Løsningen gir også et solvendt 
og godt uteareal innunder tak, sentralt plassert. 
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8.5 ARKITEKT (ARK): 
Rindal Helsetun er sammensatt av ulike bygninger, oppført med flere års mellomrom. I et slikt 
anlegg er det vanskelig å få til en arkitektonisk helhet. 
Vi har forsøkt å gi det nye bygget i både alternativ A og B et uttrykk som kan høre hjemme i 
Rindal, og som kan tilføre noe nytt uten å bryte for mye med eksisterende byggeskikk. 
 
Skisseprosjektene baserer seg på bestillingen fra kommunen på et samlet antall på 34 
omsorgs-/sjukeheimsplasser og dagaktivitetssenter. Det viktigste med skisseprosjektet har 
vært å belyse hvilke alternativer som finnes for et framtidig Rindal Helsetun, som gir 
kommunen gode lokaler for sine helsetjenester. Spesielt viktig er det at kommunen kan tilby 
rom til pleietrengende som ikke er nedslitte og utdaterte. For ansatte vil det i begge 
alternativene oppleves betydelige forbedringer i garderobeforhold. Flyt av varer og tjenester 
vil bli bedre i begge alternativene, mens de store driftsfordelene oppnår en i alternativ B, der 
hele 74 bygget er revet. Her får vi til at alle grupper / avdelinger ligger på samme plan, og kan 
effektiviserer med tanke på vakthold, spesielt på natt. 

Kommunen har fått innvilget klimasatsmidler til prosjekteringen, med det formål  
«å legge inn ekstra delbestillinger i både skisseprosjektet og forprosjektet som retter seg mot 
mulige klimatiltak når det kommer til bygging. Dette kan f.eks være materialbruk, 
energiløsninger, tiltak på byggeplassen og gjenbruk av bygningsmasse og materialer.»  
Det har derfor vært naturlig for oss å tenke massivtre der det bygges nytt.  
Massivtre gir mange fordeler sammenlignet med både tradisjonelt stenderverk, stål og 
betong.  
Et klimaskall i massivtre kan bygges med færre og homogene sjikt, i forhold til en 
stenderkonstruksjoner. Dette gir raskere byggetid og mindre fare for fukt-problematikk.  
Massivtreveggene har ferdig innvendig overflate i tre som er robuste og egner seg godt til 
helsebygg.  
Ikke minst bidrar tre til å stabilisere inneklima på en slik måte at det skapes stor trivsel. Treet 
tar opp i seg og avgir varme og fuktighet. Erfaringer fra andre bygg viser en betydelig positiv 
effekt på dette området. Tre avgir lite forurensing til lufta i rommene og er enklere å 
ventilere. 

For oppvarming er det lagt til grunn vannbåren varme, basert på boring av brønner. 
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8.6 KALKYLER: 
AS Bygganalyse har kalkulere begge de to alternative skisseprosjektene for et nytt Rindal 
Helsetun:  
Vi har fått opplyst at man kan regne med tilskudd i størrelsesorden 50 MNOK pluss 50 MNOK i 
lån. Med andre ord er kommunens budsjett på ca. 100 MNOK. Fratrekk for mva kan vi ser 
bort ifra, ettersom vi har oppgitt kostnader ekskl. mva. 

Kalkylene viser at begge alternativene ligger høyere i pris enn det budsjettet kommunen har 
til rådighet. 

Vi ser følgende kostnadsdrivere i prosjektet som kan vurderes, dersom man ønsker å redusere 
kostnad: 

• Grensesnitt mot eksisterende bebyggelse, spesielt 1974-fløy 
• Passivhusstandard 
• Bruk av massivtre (dyrere i innkjøp, men innsparelser ved kortere byggetid) 
• Omfang av rehabilitering. Mottatte kalkyler fra tekniske fag, samt omfang mottatt fra 

kommunens vaktmester tilsier full utskifting av tekniske anlegg. Dette drar også med 
seg bygningsmessige arbeider, f. eks utskifting av himlinger i alle arealer. 
 

Spesielt siste punkt bør det jobbes videre med for å fastsette et omforent nivå på ombygging 
/ rehabilitering som kan forsvares innenfor godkjent kostnadsramme. 
 
Ved et grovt overslag kommer jeg frem til at et redusert alternativ B (riving, nybygg alt B, 
rehab 19 bad i eksisterende 84´og 2000 fløy samt utendørsarbeider) trolig vil koste over 130 
MNOK.  
Slik vi ser det, er dermed løsningen reduksjon av omfang. Dersom man beholder gitte 
kvaliteter, og man tar utgangspunkt i kvadratmeterpris lik 32.500 for nybygg, må areal 
reduseres nærmere 1000 m2. Da er kostnad knyttet til riving og utendørsarbeider beholdt 
uforandret. 
 Alternativt kan man kanskje gå noe ned på kvalitet, men dette vil nok ikke gi like store utslag. 
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9: KONKLUSJON: 
 
Kommunens mål om 34 omsorgs-/ sjukeheimsplasser fordelt på fire avdelinger som ligger 
samlet, sammen med personalbase og tilhørende funksjoner, lar seg ikke løse dersom en 
samtidig skal oppgradere alle de øvrige funksjonene i helsetunet.  
En løsning innenfor budsjett vil medføre at legesenter, fysioterapi, helsestasjon og 
tannlegelokaler må bestå som de er. 
Aktivitetssenter vil kunne plasseres i 1.etasje i 74-bygget, og funksjonene i 0.etasje vil bestå 
uforandret. 
Vi vil i tillegg anbefale at utskifting av heis plasseres der den ligger i dag, og at det gjøres tiltak 
for å få på plass en ny og effektiv vare- og søppelhåndtering. Dagens personalgarderober må 
oppgraderes, i tillegg til at det etableres egen herregarderobe. 
 
Ved å bygge 2 nye avdelinger på nordsiden av 1984 og 2000 bygget vil en kunne samle alle 
sjukeheimavdelingene på ett plan, med tilhørende personalbase, som er prioriterte ønsker. 
 
Vi har illustrert dette med en skisse alternativ C, som må sees på som et lite detaljert oppslag, 
da rammene for skisseprosjektet ikke strekker til for å utrede enda et alternativ mere 
detaljert. Et forprosjekt vil kunne gi sikrere svar på både pris og funksjonalitet i løsningen. 
 
Nybygg av to sjukeheim- / omsorgsavdelinger samt personalbase og nye forbindelser mellom 
disse vil samlet gi ca 1500m2 nybygg.  
Med en m2 pris på 32 500 kr eks mva vil et nybygg beløpe seg til ca 49 mill kr. eks mva.  
 
Med full refusjon fra Husbanken vil dette dekkes inn med hhv 27,3 mill kr / 22,3 mill kr 
avhengig av om boligene defineres som sjukeheimsrom eller omsorgsboliger.  
 
Badene i de to eksisterende avdelingene i hhv 84- og 2000 bygget må oppgraderes for å 
oppfylle Husbankens krav.  
Kostnader til oppgradering av ett bad vil ligge på mellom 300 000 og 500 000,- 
For 19 bad vil dette utgjøre 5,7 til 9,5 mill kr eks mva. 
Oppgradering av badene vil til gjengjeld utløse midler fra Husbanken. 
 
Disse tiltakene vil kunne gjøres innenfor kommunens budsjett. 
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