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Asplan Viak AS 

FORORD 
Asplan Viak har vært engasjert av Nes kommune for å utarbeide revisjon av KDP for Årnes. Som en 
tilleggsbestilling til arbeidet bestilte kommunen en mulighetsstudie for lokalisering og sammensetning av 
fremtidige omsorgsboliger på Årnes. Alec Ross Andreassen har vært fagansvarlig arkitekt og 
kontaktperson for oppdraget.  Sebastian Østlie, Lina Grundstrøm og Hans Otte  har også deltatt i 
arbeidet, og Cornelia Solheim har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

Oslo, 15.12.2017 

Cornelia Solheim 

Oppdragsleder og kvalitetssikrer 

Alec Ross Andreassen 

Fagansvarlig arkitekt 
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1 INNLEDNING 

1.1 Mulighetsstudiens hensikt 
I forbindelse med revisjon av kommunedelplan (KDP) Årnes som Asplan Viak as gjennomfører høsten 
2017, har Nes kommune bestilt en mulighetsstudie for hvor og hvordan fremtidige omsorgsboliger kan 
lokaliseres på Årnes.  

Mulighetsstudiens overordnede hensikt er å gi innspill til arealformål i KDP arbeidet og dermed sikre at 
fremtidige behov for areal til omsorgsformål blir avsatt i planen. Det skal sikres godt egnete og 
tilstrekkelig store arealer for å dekke inn stipulerte behov frem mot år 2040.  

Det er også en uttalt målsetting fra Nes kommune at denne mulighetsstudien skal danne et 
utgangspunkt for videre arbeid med helhetlig og langsiktig boligstrategi i kommunen.  

1.2 Mulighetsstudiens format 
En mulighetsstudie er ment å fremkalle fornuftige prinsipp for løsninger og tydeliggjøring av kapasitet. 
Samtidig vil studien kunne sette i gang viktige prosesser og skape økt bevissthet rundt behov og ulike 
retningsvalg.  

På stadiet mulighetsstudie kommer man ikke frem til ferdige løsninger eller arkitektoniske uttrykk, men 
det fokuseres i stedet på funksjonell organisering, prinsipiell volumoppbygging og konseptuelle 
hovedgrep. Mulighetsstudien må derfor ikke forstås som et komplett eller ferdig prosjekt, heller en 
pekepinn på gode løsningsvalg og som underlag for videre skritt. I denne mulighetsstudien spesielt har 
stram fremdrift og begrensede rammer tillatt kun helt enkle volumstudier, men som like fullt er del av 
og underbygger tydelige hovedgrep. 

Hovedgrepet skal gi tydelig retning for det videre arbeidet, og skal samtidig være solid nok til å ta opp i 
seg justeringer underveis, med andre ord må det være både robust og fleksibelt.

1.3 Tilnærming til oppgaven 
Arbeidet med mulighetsstudien inneholder kartlegging og vurdering av tomtealternativer. Det tallfestes 
forventede arealbehov, basert på fremskrevne boligbehov for ulike etapper frem mot 2040. 
Arealbehovet fastsettes med utgangspunkt i en vurdering av aktuelle boligtyper og boformer, og i de 
samme vurderinger medtas også arealer for tilknyttede tjenestetilbud og administrasjonsfunksjoner. 

Et viktig utgangspunktet for mulighetsstudien er premissene om på en side å tilrettelegge for synergi- 
og effektiviseringseffekter gjennom nærhet og samlokalisering, og på en annen side tilrettelegge for at 
omsorgsboliger oppleves og oppfattes som normaliserte og integrerte i lokalsamfunnet. For å belyse 
balanseringen mellom to potensielt sett kontrasterende behov, inneholder mulighetsstudien to 
alternativer som tilnærmer seg problemstillingen ulikt.  

Innenfor områdene som vurderes som tomtealternativer, befinner det seg allerede botilbud og andre 
relaterte tjenester. Kapasitetsvurderingene som er gjort med tanke på mulig fremtidig utnyttelse av 
aktuelle tomter er dermed gjort også med tanke på eventuell endret bruk, ombygging eller rivning av 
eksisterende bygningsmasse. 

På bakgrunn av fremskrevne behov for omsorgsboliger, og tidshorisonten for når ulike behov inntreffer, 
er mulighetsstudien inndelt i ulike utbyggingstrinn/-etapper. Første trinn er så snart som kommende år, 
2018 for allerede planlagte tiltak, andre trinn er perioden 2018-2020, tredje trinn er 2020-2025 og fjerde 
og siste trinn er 2025-2040.  

Mulighetsstudien inneholder også en kalkyle over forventede investeringer som følge av foreslåtte tiltak. 
På dette nivået er en slik kalkyle basert kun på erfaringsmessige priser for bygging per m2 for de 
aktuelle funksjoner og på teoretiske bruttoarealer. Arealene i seg selv vil på et så tidlig stadium i 
hovedsak være beregnet på erfaringsmessige behov for de aktuelle bygningstypene, dvs. at for nybygg 
omsorgsboliger er arealene beregnet ut i fra et anslått bruttoareal per boenhet. I tillegg til 
kostnadskalkylen er det også gjort en utregning av mulige investeringstilskudd, basert på dagens 
tilskuddsordninger gjennom Husbanken.  

1.4 Prosess 
Nes kommunes ressursgruppe for mulighetsstudien har bestått av Kommunalsjef Samfunn og miljø 
Elisabet Frøyland, Kommunalsjef Helse og velferd Elisabeth Nordal, spesialrådgiver Helse og velferd 
Marianne Granum og virksomhetsleder Bygg og eiendom Hilde Bentstuen Nordby. I tillegg har 
Camilla Smedsrud, rådgiver plan ved avd. Areal og Miljø, deltatt i prosessen.

Det ble avhold oppstartsmøte for mulighetsstudien 27.10.2017 for klargjøring av rammer og omfang 
for arbeidet med mulighetsstudien. I påfølgende uke ble det gjennomført felles befaring på Årnes, av 
aktuelle tomter og eksisterende bygningsmasse som disponeres til omsorgsboliger og tilhørende 
tjenester innenfor Helse og velferd. Den 14.11.2017 ble det avholdt et arbeidsmøte med 
fremleggelse av skisser til løsning og ulike alternativ. Det har i tillegg vært løpende kontakt per epost 
underveis i prosessen for å avklare ulike større og mindre spørsmål som har dukket opp. Foreløpig 
utkast ble gjennomgått i møte 18.12.2017, med revidert utkast til endelig rapport oversendt 
19.12.2017.  
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2 FREMTIDIGE OMSORGSBOLIGER ÅRNES – BEHOV OG 
MULIGHETER 

2.1 Dagens tilbud omsorgsboliger 
En stor del av dagens omsorgstilbud på Årnes befinner seg allerede i ett av to tomteområder. Rundt 
Søstersletta og Nes sykehjem, er det en rekke botilbud for ulike grupper. Med unntak av sykehjemmet, 
så er botilbudene her særlig rettet mot andre grupper enn eldre, og byggene er av mindre skala, enten 
som egne enheter eller som mindre bokollektiv. 

På Runni, i tiknytning til det nå delvis stengte NBSS, er det også en konsentrasjon av omsorgstilbud. 
Her er dagsenter, administrasjonslokaler og kontor, omsorgsboliger for både eldre, for enslige 
mindreårige flyktninger og omsorgsboliger psykisk helse.  

Lenger nord langs Runnivegen ligger også et større anlegg med ca. 40 omsorgsboliger hovedsakelig for 
eldre, og utenfor Årnes i Vormsund, Oppaker og Haga/Framtun er det også omsorgsboliger for eldre, til 
sammen 18. Ingen av disse berøres av mulighetsstudien.  

Det finnes per i dag et midlertidig botilbud for 6 personer i Gorolundevja. Tilbudet er for personer i aktiv 
rus, og leies av kommunen gjennom privat tilbyder. Det er uttrykt ønske fra kommunen sin side om raskt 
å komme frem til en mer permanent løsning for dette boligbehovet.  

2.2 Fremtidig behov for omsorgsboliger og tilhørende tjenesters 
arealbehov 

Det er særlig blant eldre at det vil være en stor vekst i behovet for nye omsorgsboliger i kommende 
perioder, men også blant andre grupper forventes det en viss vekst. Kommunens fremskrevne behov 
for nye omsorgsboliger som ligger til grunn for mulighetsstudien er som følger:  

- I 2018:
o 16 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg (HDO) for eldre
o 8 bemannede rusboliger

- 2019-2020:
o 25 omsorgsboliger HDO for eldre
o 8 boliger psykisk helse

- 2020-2025
o 25 omsorgsboliger HDO for eldre
o 18-20 boliger funksjonshemmede

- 2025-2040:
o 150 omsorgsboliger HDO for eldre

Utover behovet for nye boliger, vurderes det i mulighetsstudien også til dels omplassering av enkelte 
eksisterende boliger, og i tillegg til boligbehovene vurderer mulighetsstudien også tilhørende tjenesters 
øvrige arealer og plassering av disse. Dette omfatter dagsentertilbud for eldre og for 
funksjonshemmede, administrasjonslokaler og andre arealer for hjemmetjenesten og for 
miljøarbeidertjenesten, kontor for tildeling, frisklivssenter, kontor/utadrettet virksomhet psykisk helse, 
demenskoordinator og kreftkoordinator.  

2.3 Boligtyper og boformer 
En synlig trend i det som planlegges og bygges av botilbud for eldre er såkalt hjemliggjøring eller av-
institusjonalisering av de langvarige botilbudene. I takt med at andelen og antallet eldre øker, vil 
terskelen for å får sykehjemsplass bli stadig høyere, og opphold i sykehjem vil i større grad enn i dag 
være korttids opphold, ofte enten for rehabilitering eller for lindrende behandling.  

Etter den lovmessige sidestillingen mellom sykehjemsplasser og omsorgsboliger HDO, vil det i tiden 
fremover bli et stadig større fokus på å kunne tilby gode og tilpassede omsorgsboliger fremfor nye 
sykehjemsplasser. Dette vil svare til både det at noen eldre vil foretrekke å bo i en egen leid bolig 
fremfor i et sykehjem, men også pga. ressursene i kommunen som går med. Det koster mindre å tilby 
hjemmetjenester i en omsorgsbolig enn det gjør å drifte sykehjemsplasser. Det vil da bli viktig for 
kommunene å kunne tilby et sammensatt utvalg av boformer for eldre, som samsvarer med behovene til 
den enkelte beboer og årsakene for tildeling av en omsorgsbolig HDO.  

For personer med en demensdiagnose vil oversiktlighet og trygge rammer være viktige forutsetninger, 
samtidig som bevegelsesfrihet og tilrettelagte aktivitetstilbud og andre stimuli vil kunne ha god positiv 
innvirkning på deres sykdomsforløp og tilfredshet i dagliglivet. For andre grupper eldre med somatiske 
lidelser vil uavhengighet og normalisering kunne være viktige faktorer som bidrar til trivsel, i tillegg til 
sosialt liv, aktivitetstilbud og trygghetsfølelse.  

Det legges etter samråd med Nes kommune Helse og velferd opp til to hovedtyper av omsorgsboliger 
HDO for eldre. En kategori boliger tilrettelegges spesielt for ekstra behovstrengende. Her organiseres 
boligene som grupper på 6-8 boliger, med relativt små individuelle 1-roms boenheter på rundt 28-30m2, 
men med romslige fellesarealer, og med tilgang på skjermede uteoppholdsarealer. Disse kalles i 
fortsettelsen her for HDO-boliger. Den andre kategorien omsorgboliger HDO for eldre er etter modell fra 
Oslo kommunes Omsorg+ konsept. Dette er større individuelle 2-roms boenheter med kjøkken og eget 
soverom, på rundt 48m2, organisert mer som et ordinært leilighetsbygg, men med døgnbemannet 
husvert-funksjon og med nær tilgang til felles restaurant- og varierte aktivitetstilbud. Disse kalles i 
fortsettelsen her for HDO-light boliger.   

For boliger rus, psykisk helse og funksjonshemmede legges det opp til at 8-10 boliger grupperes 
sammen med en del fellesfunksjoner, og med tilgang på egne skjermede utearealer. Boliger rus skal 
organiseres med en eneste felles inngang, som er betjent, med individuelle boenheter på ca. 30m2, og 
fellesarealer for opphold, matlaging, men også samtale, sårstell mm. Plassering av disse boligene er 
følsomt, og det er mange hensyn som skal tas, både skjerming fra og mot nabolag, avstand men også 
nærhet til sentrum. Boliger psykisk helse vil også ha behov for en viss grad av skjerming mot 
omgivelsene, men kan likevel ligge mye tettere på øvrig bebyggelse. Det vil for disse være mer viktig 
med integrering i normaliserte omgivelser og boligområder. Det samme gjelder for bofellesskap 
funksjonshemmede som også gjerne bør ligge nært aktivitetstilbud og ha god tilkomst for HC transport. 

Samlede arealer for de ulike botilbudene fremgår av tabelloppsett i kapittel 5, kalkyler, og er basert på 
prinsipielle vurderinger av bruttoareal per boenhet i de ulike boformene, da det ikke kan lages ferdig 
uttegnede forslag til løsninger på dette mulighetsstudienivået.  
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2.4 Synergier 
En viktig element som ligger i det å tenke ut helhetlige løsninger for omsorgstilbudet på Årnes er 
muligheten til å skape og utnytte positive synergier tilbudene imellom. Det mest åpenbare vil være de 
rent effektiviserende effektene det å kunne samlokalisere tjenestetilbud vil ha. Det vil kunne være både 
tids- og ressursbesparende, som f.eks. å plassere omsorgsboliger for eldre nært hjemmetjenestenes 
base. Samlokalisering av tjenester vil også kunne medføre bedre samhandling avdelinger imellom, 
både i form av lettere samarbeid på grunn av nærhet, men også gjennom gjensidig 
kompetanseutveksling.  

Potensialet for synergi er også til stede for beboere i omsorgsboliger. Ulike grupper, som f.eks. eldre og 
funksjonshemmede kan ha glede av hverandres selskap, eller kan sambruke felles arealer eller 
aktivitetstilbud hver for seg. Omkringliggende omgivelser og aktiviteter kan trekkes inn i de ulike 
tjeneste- eller botilbudene, og f.eks. kan en barnehage fort oppleves som en ressurs som kan skape 
mye trivsel i et botilbud for eldre.  

Det er utenfor denne mulighetsstudiens omfang å skulle kartlegge alle potensielle synergier, men det 
har ligger likevel delvis til grunn for tankene om funksjonsplasseringer som kommer til uttrykk i de to 
alternativene for utbygging. Det vil kunne være viktig at bevisstheten rundt potensialene som ligger i 
ulike synergier tas med i videreføringen av de ulike prosjektene.   
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3 TILGJENGELIGE TOMTER OG BYGG 

3.1 Generelt om tomtevalg 
Det er gjort en gjennomgang av tilgjengelige kommunalt eide tomter på Årnes, og det er ikke funnet 
tilgjengelige nye tomter for utbygging utenfor de to hovedområdene på Runni og Søstersletta. Det er 
derfor disse to områdene alene og ulike måter å bygge ut disse på, som utgjør alternativene i 
mulighetsstudien. Før studien presenteres i kapittel 4, gjennomgås og vurderes dagens situasjon i disse 
to områdene. Se også flyfoto neste side med tallhenvisning til ulike deler av tomtene og 
bygningsmassen. 

For boligtilbudet som skal etableres for personer i aktiv rus, vil det kunne gjøres tomtevalgsvurderinger 
uavhengig av øvrig innhold i mulighetsstudiens alternativer. For akkurat disse boligene er det en del 
særskilte kriterier som er viktige, og det vil i kapittel 4 være en egen vurdering av alternativer for 
bygging av rusboliger.  

3.2 Runni 
Området kalt Runni rommer blant annet det per i dag nedlagte sykehjemmet Nes Bo- og Servicesenter 
NBSS (1). Til tross for at det stod nybygget etter år 2000, ble det nedlagt som sykehjem allerede i 
2012. Hovedetasjen huser i dag ulike tilbud og tjenester, men er generelt noe dårlig utnyttet. 
Underetasjen huser deler av hjemmetjenesten som skal flytte i nyere lokaler i løpet av 2018. Det 
opprinnelige sykehjemmet i NBSS var spesielt tilrettelagt for demente, med blant annet indre hagerom. 
Romstrukturen er intakt, men alle beenheter oppfyller ikke Husbankens minimumskrav til arealer.  

NBSS søndre del er sammensatt av en eldre verneverdig trehusdel i hesteskoform rundt et gårdsrom 
(2), og med en nyere kantinedel mot nordøst. Sørvest for denne delen ligger to nyere fløyer, også i tre 
(3). Begge disse var bygget som sykehjem også, og den midtre fløyen inneholder 15 omsorgsboliger 
HDO, mens den søndre fløyen inneholder i hovedsak dagsenter for eldre.  

Sør for NBSS (4) ligger et kompleks av 12 omsorgsboliger psykisk helse. På motsatt side av Leirvegen 
ligger en større tomt, Runnivegen 12 (5) på ca. 10.000m2 som strekker seg til Runnivegen på motsatt 
side. Her er det per i dag sammensatt eldre bebyggelse som sannsynligvis vil bli revet på sikt.  Nordøst 
for denne tomten igjen ligger to kommunale tomter til, Runnivegen 19/Leirvegen 12 (6), som inneholder 
en lagerhall brukt til parkering, og et kontorbygg som er under oppgradering for å huse en samlet 
hjemmetjeneste i 2018. Tomtene er på til sammen ca. 7.000m2. Enda en kommunal tomt, Runnivegen 
21 på ca. 5.000m2, videre mot nordøst, inneholder parkering og bussholdeplass (7).  

Øst/nordøst igjen ligger Runni gård. Her er det et gjestehus fra 2015 (8) som inneholder 12 rom med 
bad fordelt på to etasjer som Nes kommune har tilbud om å få kjøpe. Manglende fellesarealer, mangel 
på heis og lite skjerming av inngang og uteareal gjør bygget relativt uegnet som langvarig botilbud for 
noen av gruppene som omfattes av denne mulighetsstudien.  

Generelt ligger Runni området gunstig til med tanke på nærhet til sentrum. Det er lett å finne veien mot 
sentrum, og det er kort avstand via Runnivegen eller foran kirken langs Kirkevegen. Området ligger lyst 
og luftig på et høydedrag, med eksisterende omsorgsbygg langs sørsiden av Leirvegen, og med 
byggbare tomter langs nordsiden. Denne vegen har ingen gjennomgangstrafikk, kun tilkomst til 
eiendommene.  

3.3 Søstersletta 
Området kalt Søstersletta rett øst for Årnes sentrum, rommer Nes sykehjem (2), med også legevakt og 
ambulansestasjon, omtrent midt i området. Mot vest ligger en grusbane (1) på ca. 12.000m2 som vil bli 
tilgjengelig som byggbar tomt på kort sikt. Mot nord ligger en annen kommunal tomt (3), inntil dagens 
idrettsbane, og denne utgjør ca. 3.300m2. Øst for sykehjemmet ligger en rekke ulike botilbud og 
omsorgsboliger, og videre øst, over Svarverudvegen, ligger to andre kommunale tomter (4). Disse 
rommer per i dag hver sin barnehage, men en ny barnehage under ferdigstilling skal ta over for disse to, 
og tomtene vil således frigjøres for andre formål. Byggbart areal på disse to tomtene er ca. 3.500m2 for 
hver av dem. Plassen foran sykehjemmet er per i dag opptatt av en parkeringsplass for 50 biler (5) og 
like inntil ligger et lite skogholt på ca. 5.000m2 som er delvis opparbeidet som ute-/turareal.  

Generelt ligger Søstersletta området gunstig til med tanke på nærhet til sentrum. Det er få minutters 
gangavstand, men likevel preges karakteren i området i stor grad av å være et boligområde. 
Sykehjemmets store volumer er markante og tydelig institusjonsaktige, mens øvrige kommunale 
botilbud i området er i liten skala og harmonerer skalamessig bra med øvrig bebyggelse.  

3.4 Øvrige tomter 
Per i dag er det et midlertidig botilbud for personer i aktiv rus et stykke sør for sentrum, i Nedre 
Hagaveg/Gorolundevja, som et privat botilbud på en privateid tomt. Det er et uttrykt ønske fra 
kommunen om å etablere et mer permanent og oppgradert botilbud for beboerne herfra. Det er flere 
alternative tomter som kan vurderes som aktuelle for dette botilbudet, begge de to barnehagetomtene 
som frigjøres ved Søstersletta kan være aktuelle. Det kan også vurderes om muligheten til å anskaffe 
tomten botilbudet befinner seg på i dag kan være ønskelig, med tanke på å samme sted bygge et nytt 
og oppgradert botilbud.  
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1 Grusbanetomten
2 Sykehjemmet
3	 Idrettsbanetomten 
4 Barnehagetomtene 
5 Parkeringsplass - sykehjemmet

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

6 

7 8

1	 NBSS	(�yere	del)
2 NBSS trehus - eldste del
3 NBSS trehus sør - eldre del4 
4 Runni Sør
5 Runnivegen 15  
6 Runnivegen 19
7 Buss- og bilparkering
8	 Runni	Gård	-	ny	bygget	overnattingslokaler

OVERSIKTSKART - TOMTER

RUNNI SØSTERSLETTA
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4 ALTERNATIVER 

4.1 Alternativ 1 - Omsorgsgaten 
Hovedideen bak dette arkitektoniske grepet ligger i å konsentrere en lang rekke helse- og 
eldreomsorgsrelaterte tilbud lineært på begge sider av den eksisterende Leirvegen. Gjennom å etablere 
Leirvegen som en beskyttet og innholdsrik «omsorgsgate», er tanken at man skaper gode rammer for 
både å bo trygt og gjenkjennbart med god tilgang til varierte aktivitetstilbud og attraktive uteområder.  

I dette alternativet plasseres alle omsorgsboliger HDO som skal etableres frem mot 2040 i samme 
område på de tilgjengelige tomtene vis-à-vis NBSS, og NBSS anlegget i seg selv videreutvikles til å 
inneholde skjermede omsorgsboliger i den nordlige nyeste delen, mens en rekke utadrettede 
virksomheter og dagsenter plasseres i den sørlige trehusdelen av anlegget, og således skaper 
attraksjoner, turmål og møtepunkter langs «omsorgsgaten» som da Leirvegen kan videreutvikles som. 

Marmalade Lane, Cambridge, England, Mole Architects      Rehab Basel, Sveits, Herzog & deMeuron Architects,  
     fotografi: Joe Perez-Green.

Den nye bygningsmassen som skal bygges langs nordsiden av Leirvegen holdes relativt lav, selv om 
høydene øker noe i senere byggetrinn lengst mot nord. Det legges også vekt på å dyrke de mindre 
rommene langs Leirvegen/«omsorgsgaten» slik at det blir gode steder å stoppe opp og møtes på en 
benk eller i en hage, og det legges opp til generøse uterom og grøntareal i tilknytning til nybygde 
omsorgsboliger.  

Størrelsen på tilgengelig tomteareal på Runni muliggjør også en interessant mulighet for utvikling av 
også private boligtilbud, gjerne spesielt rettet mot voksne og eldre kjøpere, men også gjerne unge med 
barn, langs Runnivegen. En slik løsning bidrar både til normalisering av bomiljøet, at det ikke blir for 
ensidig og homogent samtidig som det bygger opp og tydeliggjør Runnivegen i seg selv som gate fra 
flaten og inn mot byen, i det som i dag oppleves som et litt løst og udefinert område/kvartal mellom 
Runni gård og mot kirken.  

Søstersletta området utvikles i dette alternativet i den retning det allerede er utviklet, men mindre 
bofellesskap for ulike grupper av beboere som i utgangspunktet ikke er der pga. alderdom. Det er 
mange mindre bofellesskap og omsorgsboliger i området allerede, og det planlegges her for 3-4 nye 
her nå. Disse plasseres på tomtene som ligge i ytterkant av området og blander seg således godt med 
boligområde rundt, samtidig som grusbanetomten på sikt kan utvikles til ordinære/private boliger slik at 
området som helhet fortsatt ikke i for stor grad preges av et omsorgsformål, men tvert imot kan 
oppleves som et relativt normalisert boligområde. Det foreslås også at deler av parkeringsplassen til  

sykehjemmet flyttes til baksiden av bygget og at arealet her omdisponeres til et grønt opplevelses- og 
aktivitetsareal til glede for hele nabolaget, og som også kan knyttes til den allerede eksisterende 100-
metersskogen.  

Det som kanskje mest av alt karakteriserer alternativ 1 er et tydelig funksjonsskille mellom de to 
områdene for utbygging. På Runni konsentreres alle boliger for eldre, mens omsorgsboligene for andre 
funksjonshemmede og psykisk helse legges til Søstersletta. Dette skillet samsvarer da med 
tjenesteinndelingen mellom Hjemmetjenesten og Miljøarbeidertjenesten. Sistnevnte foreslås da også 
flyttet til Søstersletta sammen med deres dagsenter for å oppnå en større nærhet til tjenestemottagerne. 

Residential Care Home, Andritz, Østerrike, Ditger Wissounig Architekten,        Almshouse, Soutwark, London, Wither Watson Mann 
fotografi: Pail Ott.              Architects.
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Asplan Viak AS 

Følgende trinn foreslås gjennomført innenfor hver definerte etappe i prosjektet, se også 
oversiktsplaner for hver etappe, og egen plan for konseptskisse ombygging NBSS til    
omsorgsboliger HDO.  

- 2018:
o Ca. 30 nye HDO-boliger for ulike grupper eldre etableres i ombygde lokaler i NBSS nyeste

del (1), som erstatning for de allerede etablerte 15 boligene og de planlagte nye 16
boligene i NBSS sørlige del (5). Boligene organiseres i bogrupper på 6-8 beboere med
fellesarealer for hver bogruppe. Fokus i ombygging på hjemliggjøring av bogruppen, og
det å skape god tilgang på utearealer. Boligene vil kunne benyttes av ulike grupper eldre,
også beboere med ulike demenslidelser og vil kunne sees på som et "sykehjem light" type
langtids botilbud. Personalfunksjoner, garderober etc. plasseres i underetasjen.

o Hjemmetjenesten sentraliseres i nye ombygde lokaler i Runnivegen 19 (8).

o Frisklivsenter flyttes til frigjorte arealer i NBSS søndre del (5).

o Dagsenter og administrasjon miljøarbeidertjenesten flytter til sykehjemmets arealer for
storstue og tidligere frisklivssenter.

o Enslige mindreårige flyktninger forblir enten i resterende del NBSS nyeste del (1) eller om
nødvendig flyttes til annet midlertidig bosted.

- 2019-2020:
o Det etableres ca. 20 nye omsorgsboliger HDO i «light» utgave etter modell av Oslo

kommunes Omsorg+ tilbud sør på den store ledige tomten (3) ved NBSS, med
henvendelse mot Leirvegen, med samtidig etablering av større hageareal for felles
aktiviteter.

o Ca. 5 nye HDO-boliger for ulike grupper eldre etableres i ombygde lokaler i NBSS nyeste
del (1). Boligene organiseres som egen bogruppe med fellesarealer. Fokus i ombygging
på hjemliggjøring av bogruppen, og det å skape god tilgang på utearealer. Boligene vil
kunne benyttes av ulike grupper eldre, også beboere med ulike demenslidelser og vil
kunne sees på som et "sykehjem light" type langtids botilbud.

o Dagsenter eldre flyttes og reetableres ved ombygging i den eldste trehusdelen av NBSS
(4), med etablering av felles uteoppholdsarealer også inne i hesteskoen som bebyggelsen
utgjør mot Leirvegen. Dagens kantine for personal omdefineres til å bli også et
restauranttilbud for brukere av dagsenteret.

o Tildelingskontor (flyttes fra Rådhuskvartalet), ergo-/fysioterapi (flyttes fra sykehjem) samt
psykisk helse, demens- og kreftkoordinator reetableres i NBSS, sør i eldre del (5).

o Etablering av nytt bokollektiv med personalbase psykisk helse på tomt (12) ved
idrettsbanen Søstersletta.

o Etablering av 8 rusboliger, bemannet. Realiseres som eget separat prosjekt, uavhengig
av alternativer for øvrig utbygging enten på tidligere barnehagetomt Svarverudvegen (11)
eller på nykjøpt tomt Gorolundevja.

o Ca. halvparten av tomten tilhørende Runnivegen 15 (6) kan bygges ut som andre boliger,
enten ordinære private boliger, kommunale utleieboliger, eller som private bofellesskap
tilrettelagt for eldre.

o Deler av parkeringsplassen foran sykehjemmet omgjøres til uteoppholdsareal, park, areal
for uteaktivitet, hagearbeid o.l. (13), mens p-plassene flyttes til baksiden av sykehjemmet
hvor dagens p-areal der utvides.
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Alternativ 1

2018 - 2020
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1 Ombygget NBSS (nyere del)
2 Runnivegen 19 (tomt)
3 HDO Light (fase 1)
4 NBSS trehus - eldste del
5 NBSS trehus sør - nyere del
6	 Runnivegen	15	-	tomtedel	utviklet	til	boligformål	utenom	helse	og	omsorg 
7 Lager og parkering 
8 Ombygget base for hjemmetjenesten
9	 Bokollektiv	psykisk	helse	(eksisterende)

10 Sykehjemmet
11	 Bemannede	rusboliger	(alternativt	her	eller	Gorolundevja)	
12	 Bokollektiv	og	personalbase	psykisk	helse	-	idrettsbanetomten	(fase	1)
13	 Sykehjemsparken	(parkeringsplasser	omgjort	til	park)
14	 Grusbanetomten

OVERSIKTSKART - ALTERNATIV 1 2018-2020
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Asplan Viak AS 

- 2020-2025:
o Etablering av ca. 25 nye omsorgsboliger HDO i «light» utgave etter modell av Oslo

kommunes Omsorg+ tilbud midt på den store ledige tomten (7) ved NBSS, med
henvendelse mot Leirvegen, med samtidig etablering av fellesareler/ utvidet dagtilbud i
en lett tilgjengelig 1. etasje.

o Etablering av to nye bokollektiv med personalbase funksjonshemmede for til sammen 18-
20 beboere på tidligere barnehagetomt (14) ved Søstersletta.

o Ca. halvparten av tomten tidligere grusbanen (16) kan bygges ut som andre boliger,
enten ordinære private boliger, kommunale utleieboliger, eller som private bofellesskap
tilrettelagt for eldre.
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1 Ombygget NBSS (nyere del)
2 Runnivegen 19 (tomt)
3 HDO Light (fase 1)
4 NBSS trehus - eldste del
5 NBSS trehus sør - nyere del
6	 Runnivegen	15	-	tomtedel	utviklet	til	boligformål	utenom	helse	og	omsorg 
7 HDO Light (fase 2)
8 Lager og parkering 
9 Ombygget base for hjemmetjenesten
10	 Bokollektiv	psykisk	helse	(eksisterende)

11 Sykehjemmet
12	 Bemannede	rusboliger	(alternativt	her	eller	Gorolundevja)
13	 Bokollektiv	og	personalbase	psykisk	helse	-	idrettsbanetomten	(fase	1)
14	 Bokollektiv	og	personalbase	funksjonshemmede	-	barnehagetomtene	(fase	2)
15	 Grusbanen	(redusert	størrelse)
16 Boligutvikling

OVERSIKTSKART - ALTERNATIV 1 2020-2025
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Referanse rusboliger i Skien tegnet av Gunnar 
Dale Arkitekter. Faksimile av Telemarksavisa

Referanse boliger i Trondheim tegnet 
av arkitekt Bård Helland

Illustrasjon av rusboliger på Gorolundsevja



Asplan Viak AS 

- 2025-2040:
o Etablering av ca. 150 nye nye omsorgsboliger HDO i «light» utgave etter modell av Oslo

kommunes Omsorg+ tilbud nord på den store ledige tomten (8) ved NBSS, med
henvendelse mot Leirvegen og Runnivegen, med samtidig etablering av fellesareler/
utvidet dagtilbud i en lett tilgjengelig 1. etasje. Dagens lagerhall/parkering og bygg for
hjemmetjeneste i Runnivegen 19 forutsettes revet for å gi plass til nybygg.

o Tomten lengst nord i Runni-området, tidligere parkering og bussholdeplass bygges ut
som andre boliger, enten ordinære private boliger, kommunale utleieboliger, eller som
private bofellesskap tilrettelagt for eldre.

o Etablering av nye arealer for hjemmetjenesten i nybygg lengst sør på tomten ved Runni
(9), etter riving av psykisk helse boliger. Egen direkte tilkomst for bil fra Runnivegen for å
unngå trafikk i «omsorgsgaten».

o Etablering av 12 nye boliger psykisk helse på resterende deler av Grusbanetomten (15)
Søstersletta.
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1 Ombygget NBSS (nyere del)
2  Runnivegen 19 (tomt)
3 HDO Light (fase 1)
4 NBSS trehus - eldste del
5  NBSS trehus sør - nyere del
6	 Runnivegen	15	-	tomtedel	utviklet	til	boligformål	utenom	helse	og	omsorg 
7 HDO Light (fase 2)
8 HDO Light (fase 3) 
9 Ny base for hjemmetjenesten (Runni Sør)
10 ´Omsorgsgaten` (Leirvegen)

11 Sykehjemmet
12	 Bemannede	rusboliger	(alternativt	her	eller	Gorolundevja)	
13	 Bokollektiv	og	personalbase	psykisk	helse	-	idrettsbanetomten	(fase	1)
14	 Bokollektiv	og	personalbase	funksjonshemmede	-	barnehagetomtene	(fase	2)
15	 Bokollektiv	psykisk	helse	-	grusbanetomten	(fase	3)
16 Boligutvikling

OVERSIKTSKART - ALTERNATIV 1 2025-2040





Asplan Viak AS 

4.2 Alternativ 2 - Motpoler 

Selv om mange foreslåtte tiltak er felles for både alternativ 1 og 2, ligger det en vesensforskjell i det at i 
motsetning til alternativ 1, søker alternativ 2 ikke å dyrke tematiserte, så å si, utviklingsområder for hhv. 
eldre beboere på Runni og andre beboere på Søstersletta, eller om man vil, for Hjemmetjenesten på et 
sted og for Miljøarbeidertjenesten på det andre stedet. Tvert imot søkes det i alternativ 2 å spre 
omsorgsboliger for eldre utover to forskjellige områder, slik at man både skaper et større og mer variert 
tilbud til boliger og nabolag, og samtidig på begge tomter unngår en høy konsentrasjon av boliger med 
samme kategori beboere. For Runni området betyr det at det i siste fase blir rom for en større andel nye 
private boliger, mens det for Søstersletta betyr færre private boliger, men til gjengjeld en større blanding 
av ulike former og typer for omsorgsboliger, med ulike beboergrupper som forhåpentligvis kan ha glede 
av hverandres nærhet.  

Det ønskes også her å foreslå, og dette gjelder i begge alternativer og i begge tomteområder, at det 
legges inn et særskilt fokus på å utvikle grøntområder ikke bare som park og hage, men også som 
meningsfulle og varierte aktivitetsrom. Det er god plass generelt på Årnes, og man har sterke både 
hagebruks- og landbrukstradisjoner. Det virker dermed svært naturlig å prøve å dra dette elementet inn 
som noe som bidrar til varierte aktiviteter og opplevelser for så mange som mulig av beboere i de ulike 
omsorgsboligene og også dagtilbudene. Det finnes mange eksempler på eldre som har stor glede av 
hagearbeid, og blant annet i Finnmark har man flere steder tilbud for demente som inkluderer mer 
fysiske «grønne» aktiviteter som f.eks. vedhogst. Erfaringene derfra er positive både på trivsel og de 
fysiske helseeffektene som aktivitetene gir. Dette temaet er et interessant potensial som Nes kommune 
er i en svært gunstig posisjon til å utnytte og eventuelt å bli en foregangskommune på.  

Fra avisen iFinnmark 15. des. 2015: Nordmo gård på Holmfoss har i tre år hatt Inn på tunet-tilbud for demente….Bjarne Henriksen fra Kirkenes 
stortrives med blant annet vedhogging på gården Foto: Ole-Tommy Pedersen 

Maggie's Centre, Manchester, Norman Foster Architects.



Asplan Viak AS 

Følgende trinn foreslås gjennomført innenfor hver definerte etappe i prosjektet, se også 
oversiktsplaner for hver etappe, og egen plan for konseptskisse ombygging NBSS til 
omsorgsboliger HDO.

- 2018:
o Ca. 30 nye HDO-boliger for ulike grupper eldre etableres i ombygde lokaler i NBSS nyeste 

del (1), som erstatning for de allerede etablerte 15 boligene og de planlagte nye 16 
boligene i NBSS sørlige del (5). Boligene organiseres i bogrupper på 6-8 beboere med 
fellesarealer for hver bogruppe. Fokus i ombygging på hjemliggjøring av bogruppen, og 
det å skape god tilgang på utearealer. Boligene vil kunne benyttes av ulike grupper eldre, 
også beboere med ulike demenslidelser og vil kunne sees på som et "sykehjem light" type 
langtids botilbud. Personalfunksjoner, garderober etc. plasseres i underetasjen.

o Hjemmetjenesten sentraliseres i nye ombygde lokaler i Runnivegen 19 (8).

o Frisklivsenter flyttes til frigjorte arealer i NBSS søndre del (5).

o Dagsenter og administrasjon miljøarbeidertjenesten flytter til sykehjemmets arealer for 
storstue og tidligere frisklivssenter.

o Enslige mindreårige flyktninger forblir enten i resterende del NBSS nyeste del (1) eller om 
nødvendig flyttes til annet midlertidig bosted. 

- 2019-2020:
o Det etableres ca. 20 nye omsorgsboliger HDO i «light» utgave etter modell av Oslo 

kommunes Omsorg+ tilbud sør på den store ledige tomten (3) ved NBSS, med 
henvendelse mot Leirvegen, med samtidig etablering av større hageareal for felles 
aktiviteter.

o Ca. 5 nye HDO-boliger for ulike grupper eldre etableres i ombygde lokaler i NBSS nyeste 
del (1). Boligene organiseres som egen bogruppe med fellesarealer. Fokus i ombygging 
på hjemliggjøring av bogruppen, og det å skape god tilgang på utearealer. Boligene vil 
kunne benyttes av ulike grupper eldre, også beboere med ulike demenslidelser og vil 
kunne sees på som et "sykehjem light" type langtids botilbud.

o Dagsenter eldre flyttes og reetableres ved ombygging i den eldste trehusdelen av NBSS 
(4), med etablering av felles uteoppholdsarealer også inne i hesteskoen som 
bebyggelsen utgjør mot Leirvegen. Dagens kantine for personal omdefineres til å bli også 
et restauranttilbud for brukere av dagsenteret.

o Tildelingskontor (flyttes fra Rådhuskvartalet), ergo-/fysioterapi (flyttes fra sykehjem) samt 
psykisk helse, demens- og kreftkoordinator reetableres i NBSS, sør i eldre del (5).

o Etablering av nytt bokollektiv med personalbase psykisk helse på tomt (12) ved 
idrettsbanen Søstersletta.

o Etablering av 8 rusboliger, bemannet. Realiseres som eget separat prosjekt, uavhengig 
av alternativer for øvrig utbygging enten på tidligere barnehagetomt Svarverudvegen (11) 
eller på nykjøpt tomt Gorolundevja.

o Ca. halvparten av tomten tilhørende Runnivegen 15 (6) kan bygges ut som andre boliger, 
enten ordinære private boliger, kommunale utleieboliger, eller som private bofellesskap 
tilrettelagt for eldre.

o Deler av parkeringsplassen foran sykehjemmet omgjøres til uteoppholdsareal, park, areal 
for uteaktivitet, hagearbeid o.l. (13), mens p-plassene flyttes til baksiden av sykehjemmet 
hvor dagens p-areal der utvides. 
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1 Ombygget NBSS (nyere del)
2 Runnivegen 19 (tomt)
3 HDO Light (fase 1)
4 NBSS trehus - eldste del
5 NBSS trehus sør - eldre del
6	 Runnivegen	15	-	tomtedel	utviklet	til	boligformål	utenom	helse	og	omsorg
7 Lager og parkering 
8 Ombygget base for hjemmetjenesten 
9	 Bokollektiv	psykisk	helse	(eksisterende)	

10 Sykehjemmet
11	 Bemannede	rusboliger	(alternativt	her	eller	Gorolundevja)
12	 Bokollektiv	og	personalbase	psykisk	helse	-	idrettsbanetomten	(fase	1)
13	 Sykehjemsparken	(parkeringsplasser	omgjort	til	park)
14	 Grusbanetomten

OVERSIKTSKART - ALTERNATIV 2 2018-20



Asplan Viak AS 

- 2020-2025:
o Etablering av ca. 25 nye omsorgsboliger HDO i «light» utgave etter modell av Oslo

kommunes Omsorg+ tilbud på den store ledige tomten (10) på grusbanen Søstersletta,
med samtidig etablering av fellesareler/ utvidet dagtilbud i en lett tilgjengelig 1. etasje, og
med etablering av romslige uteoppholdsarealer.

o Etablering av to nye bokollektiv med personalbase funksjonshemmede for til sammen 18-
20 beboere på tidligere barnehagetomt (13) ved Søstersletta.
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1 Ombygget NBSS (nyere del)
2 Runnivegen 19 (tomt)
3 HDO Light (fase 1)
4 NBSS trehus - eldste del
5 NBSS trehus sør - eldre del
6	 Runnivegen	15	-	tomtedel	utviklet	til	boligformål	utenom	helse	og	omsorg
7 Lager og parkering 
8 Ombygget base for hjemmetjenesten 
9	 Bokollektiv	psykisk	helse	(eksisterende)	

10 HDO Light med fellesarealer (fase 2)
11 Sykehjemmet
12	 Bokollektiv	og	personalbase	psykisk	helse	-	idrettsbanetomten	(fase	1)
13	 Bokollektiv	og	personalbase	funksjonshemmede	-	barnehagetomtene	(fase	2) 
14 Grusbanen (redusert størrelse)
15	 Bemannede	rusboliger	(alternativt	her	eller	Gorolundevja)
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- 2025-2040: 
o Etablering av ca. 50 nye omsorgsboliger HDO i «light» utgave etter modell av Oslo 

kommunes Omsorg+ tilbud midt på den store ledige tomten (7) ved NBSS, med 
henvendelse mot Leirvegen, med samtidig etablering av fellesareler/ utvidet dagtilbud i 
en lett tilgjengelig 1. etasje.  

 
o Etablering av nye arealer for hjemmetjenesten i nybygg lengst sør på tomten ved Runni 

(9), etter riving av psykisk helse boliger. Egen direkte tilkomst for bil fra Runnivegen for å 
unngå trafikk i Leirvegen  

 
o Runnivegen 19 (8) kan bygges ut som andre boliger, enten ordinære private boliger, 

kommunale utleieboliger, eller som private bofellesskap tilrettelagt for eldre. som 
erstatning for dagens lagerhall/parkering og bygg for hjemmetjeneste som forutsettes 
revet. 

 
o Etablering av ca. 100 nye omsorgsboliger HDO i «light» utgave etter modell av Oslo 

kommunes Omsorg+ tilbud midt på den store ledige tomten (14) på grusbanen 
Søstersletta, med samtidig etablering av fellesareler/ utvidet dagtilbud i en lett tilgjengelig 
1. etasje, og med etablering av romslige uteoppholdsarealer. 

 
o Etablering av 12 nye boliger psykisk helse på deler av Grusbanetomten Søstersletta (15) 

som erstatning for psykisk helse boligene som erstattes av nye lokaler hjemmetjenesten.  
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3 675,6 m2

Alternativ 2

2025-2040
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1 Ombygget NBSS (nyere del)
2  Runnivegen 19 (tomt)
3 HDO Light (fase 1)
4 NBSS trehus - eldste del
5  NBSS trehus sør - eldre del
6	 Runnivegen	15	-	tomtedel	utviklet	til	boligformål	utenom	helse	og	omsorg 
7 HDO Light med fellesarealer(fase 3)
8 Boligutvikling 
9 Ny base for hjemmetjenesten (Runni Sør)

10 HDO Light med fellesarealer (fase 2)
11 Sykehjemmet
12	 Bokollektiv	og	personalbase	psykisk	helse	-	idrettsbanetomten	(fase	1)
13	 Bokollektiv	og	personalbase	funksjonshemmede	-	barnehagetomtene	(fase	2) 
14 HDO Light med fellesarealer (fase 3)
15	 Bokollektiv	psykisk	helse	-	grusbanetomten	(fase	3)
16	 Bemannede	rusboliger	(alternativt	her	eller	Gorolundevja)
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5 KOSTNADSKALKYLER 

Investeringer per fase og per delprosjekt 

Kalkyle av investeringskostnad er gjort med utgangspunkt Norsk Prisbok sin kvadratmeter (m2) priser 
for nybygg for ulike typer formålsbygg. Priser er på 2017 nivå, og inkluderer total prosjektkostnad inkl. 
mva., dvs. også inkludert kostnader forbundet med prosjektering, administrasjon, 
usikkerhetsavsetning. Det er med utgangspunkt i m2-nybygg tall beregnet tre priskategorier, hhv. 
nybygg, tyngre ombygging og lettere ombygging. 

Det er viktig å ha i mente når tallene vurderes, at dette er investeringer som skal gjøres over en lang 
tidsperiode, frem mot 2040. Det vil også være sannsynlig at deler av investeringene vil kunne dekkes 
gjennom tilskudd fra Husbanken, til både omsorgsboliger og andre prosjekter som f.eks. dagsenter. 
Det vises her til Husbankens egne informasjonssider for mer informasjon om Husbankens 
tilskuddsordninger og bestemmelser https://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-investeringstilskudd/

https://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-investeringstilskudd/
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6 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 

Det er viktig å presisere at på dette nivået så er ingen løsninger absolutte. Konseptene i begge 
alternativer er robuste nok til å romme både fleksibilitet og justeringsmuligheter, men det er allikevel 
viktig å bevare helhetsbildet av endringene som foreslås. Mange av de foreslåtte endringene henger 
direkte sammen, slik at en flytting inn, også forutsetter en annen flytting ut. Selv om konseptene er 
fleksible må likevel helheten ivaretas og sikres i videreføringen av prosjektet.

Mye er likt i de to alternativene, og i første fase er alt likt. Hovedforskjellen ligger i at det i alternativ 1 
bygges omsorgsboliger for eldre kun på Runni, mens det i alternativ 2 bygges omsorgsboliger for 
eldre både på Runni og på Søstersletta. 

Det å kunne konsentrere omsorgstjenestene innenfor ett felt/ en tjeneste i ett geografisk område vil gi 
bedre driftsvilkår og effektivitet. For miljøarbeidertjenesten legger begge alternativer opp til en 
konsentrasjon i Søstersletta området i tillegg til at dagsenter og administrasjon flyttes hit, så her 
ivaretas gode driftsforhold av begge alternativer. For hjemmetjenesten ivaretas forholdene best i 
alternativ 1 gjennom at alle omsorgsboliger HDO på kort og lengre sikt bygges innenfor samme 
område på Runni, og således vil alternativ 1 utgjøre det beste alternativet driftsmessig.

Det er alltid en fare at man ved å bygge for mange boliger av samme kategori i samme område, 
skaper omgivelser som i for stor grad preges av den ene beboergruppen med sine særegne 
karakteristikker. Målet med å etablere omsorgsboliger i etablerte nabolag med variert 
beboersammensetning er å skape gode vilkår for normalisering og integrering av beboerne i de 
umiddelbare omgivelsene. Dette aspektet ligger til grunn for å utarbeide et alternativ 2 av 
mulighetsstudien, som viser hvordan omsorgsboliger for eldre kan spres i begge de tilgjengelige 
utbyggingsområdene. 

Området på Runni er mer sammensatt enn Søstersletta. Mot nord langs Runnivegen ligger 
industriområdet, mens mot vest og sør ligger det boliger i tillegg til skole, ishall og kirke. Søstersletta 
området oppleves i større grad som et boligområde. Det er her en allerede relativt høy grad av 
kommunale boligtilbud, men disse integreres godt inn både skalamessig og bruksmessig med 
boligområdet for øvrig, riktig nok med unntak av sykehjemmet som tydelig fremstår som institusjon. 

Begge alternativene i mulighetsstudien legger opp til en relativt betydelig utvikling av også private 
boligtilbud innenfor de utvalgte utbyggingsområdene. Ett av de viktigste tiltakene Nes kommune kan 
gjøre på sikt for å begrense behovet for omsorgsboliger er å legge til rette for bygging av boliger med 
høy grad av tilgjengelighet, slik at fremtidens eldre selv kan kjøpe egnede boliger og bli boende 
hjemme i egen bolig lengre enn de kan i mindre tilrettelagte boligbygg. 

Vår vurdering av de to alternativene er at alternativ 1 bør danne grunnlag for videre arbeid med plan 
for omsorgsboliger på Årnes frem mot 2040. Bakgrunnen for denne vurderingen er at vi mener 
alternativ 1 både vil kunne gi det mest attraktive botilbudet for eldre i HDO omsorgsboliger og at det 
for kommunen vil gi det mest driftseffektive resultatet. Vi vurderer det dithen at bygging på ett område 
av alle fremtidige omsorgsboliger HDO for eldre, ikke vil skape et i for stor grad ensartet område, fordi 
den parallelle utbyggingen av private boliger som foreslås langs Runnivegen og det ellers 
sammensatte innholdet i nabolaget, vil være tilstrekkelig til å skape den nødvendige balanse og 
variasjon. Vi mener at en konsentrasjon av omsorgsboliger på Runni tvert imot vil danne det beste 
grunnlaget for å skape positive synergier både med andre aktører og internt. Gjennom å kunne 
utforme spesialtilpassede omgivelser rundt en konsentrert «omsorgsgate» vil aktivitetstilbud for eldre 
kunne oppstår og blomstre, både gjennom planlagte arrangement og gjennom uformelle og tilfeldige 
møter. Vi betrakter dermed konsentrasjonen som noe positivt og som viktig for at synergieffekter skal 
inntreffe. Det er gjennom denne interaksjonen som oppstår at det kan skapes økt trivsel og livskvalitet 
for beboerne i omsorgsboligene. 
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