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Hov Øst (omsorgsboliger)

Informasjon om prosjektet: 

- 21 omsorgsleiligheter som bygges på tomt ved siden av Hov barnehage. Inneholder leiligheter (ca. 40 m2). 
personaldel, felleskjøkken, uteområder, avfallsrom/ lager og andre nødvendigheter.

- Bygget som et «Hybrid» massivtrebygg. Deler av bærestystem oppført i stål/ betong og deler i massivtre, samt 
yttervegger og mange innervegger i massivtre. I tillegg kles fasader med «varmebehandlet furu» som krever 
svært lite vedlikehold.  

- Bygget er finansiert av Husbanken og bygges for brukergruppa «eldre uavhengig av diagnose». 

- Bygg og uteområder er i stor grad tilpasset demente brukere.

- Utfordringer i prosjektet: bygge vanlige boliger uten institusjonspreg, samtdig tilpasning til demens, 
velferdsteknologi og strenge brannkrav, samt krav fra Husbanken/ forskrift, støykrav, etc. 2 skisseforslag ble 
forkastet i tidlig fase. 

- Bygging med massivtre. Nye byggemetoder har skapt hodebry og utfordringer, spesielt med tanke på forhold 
rundt lyd og brann (mangler preaksepterte løsninger).

- Miljøfokus: bygget har ca. 20% lavere CO2 avtrykk enn tilsvarende referansebygg gjennom livsløpet, 
hovedsakelig grunnet lavt energiforbruk, beviste materialvalg og bygging i massiv tre.  

- Detaljprosjektering med høyt fokus på å optimalisere løsninger og lave driftskostnader. 

- Gode energiløsninger og egenproduksjon av strøm med solceller. Bygget trenger 20- 30% mindre energi enn et 
tilsvarende referansebygg. Solcellene produserer ca 50.000 kWh pr år. 

- Utstrakt bruk av velferdsteknologi. Blant annet: digitalt nattilsyn, tilpasset styring av dører (varder), sengematte, 
kommunikasjon ansatte/ beboere. Samme forutsetninger som Heradsbygda omsorgssenter 

- Nylig gjennomført infrastruktur prosjekt i området (ny reg. plan) med nytt fortau, gatebelysning langs hele Hov 
alle, samt stort felles parkeringsplass for området. 

Fremdrift

- Oppstart 16.09.19

- Planlagt overtagelse 17.03.21. 

Økonomi
- Prognose total prosjektkostnad pr mai 2020: ca. 115 MNOK ink. mva (uten velferdsteknologi.). Ca. 7 MNOK er  

brukt på infrastruktur tiltak i området. Godkjent total ramme (P85) 127 MNOK ink. mva.    
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Hov Vest- Foreldrekonsept

7 omsorgsleiligheter som privat eid borettslag. 

- Livsløpsstandard og er universelt utformet. 
- Leiligheter på ca. 50 m2 + felles stuer. 
- Vedlikeholdsvennlig bygg.
- Finansiert dels av Husbanken og dels med 

egenfinansiering i grunnlån gjennom etablert 
borettslag. 

- Gir mulighet til å spare opp noe egenkapital over 
tid. 

- Enheter kan selges med en avtalt prisøkning (ikke 
markedspris). 

- Kommunen har tilvisningsrett.  
- Bygget blir klargjort for fremtidig montasje av 

velferdsteknologi på lik linje med Hov øst.
- Overlevering: 17.03.21. 
- Kostnad: ca. 31 MNOK ink. mva (Husbanken 

finansierer ca. halvparten). 
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Felles rom

Fellesstue med åpen 
kjøkken og stue løsning

Fellesareal ute i gangen 

Kontor og hvilende 
nattevaktsrom, toalett 
og dusj



Drift – Hov Vest, ambulerende miljøtjeneste 
sentrum

Hov Vest blir en del av amb.miljøtjeneste bestående av 30 ansatte. 3 
baser og gruppeinndeling av personalet
Enhetsleder Toyni M.  Kristiansen og avd.leder Anne Marie Wilhelmsen
Oppstart 19 april 2020
Avholdt felles møte med foreldregruppa og  godt i gang med individuelle 
samtaler

Avholdt personalmøte med ansatte dannet en utvidet MKS gruppe som 
skal sikre medvirkning
Faglærte med lang fartstid. Fokus på kompetanse og arbeidsmiljø. 
Anskaffelse av 2 El-biler slik at vi kan gi tjenester utenfor bofellesskap. 
Prosjekt stilling som skal være med å sikre god oppstart.

Spent gjeng 
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Hov øst - drift

Enhetsleder Elisabeth Innervik og avd.leder
Kazhal Azari

21 beboere som flytter inn og 30 ansatte

Oppstart 19 april 2021

Avholdt personalmøte med ansatte



Fellesareal, Elveleie, Skogsro og Gallina (Høne)



NÆR, fellesareal 2 etasje; dagtilbud og møtelokaler



Utsmykning i trappeløpet, Hadelands glassverk



Velferdsteknologi



Digitalt tilsyn (RoomeMate)

Innendørs posisjonering / vandrealarm

Dørstyring

Alarmtavle

Rompanel

Kollegavarsling

Alarmknapp med direkte oppkobling til 
personalet







RoomMate



Tilsyn



IKOS tavlen



Bruker- og fokustavle, statistikk




