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Engelsen Bygg har ført opp en avdeling med 48 
beboerrom med tilhørende uteområder ved Stord 
sjukeheim.

Ole Harald Dale
ohd@bygg.no

Byggherre er Stord kommu-
ne, og avdelingen er tegnet av 
Arkitektkontoret Brekke Helgeland 
Brekke og ført opp i en totalentre-
prise. Helle Elecon har vært tek-
nisk totalentreprenør. 

Avdelingen har et samlet areal 
på 4.300 kvadratmeter og ligger 
i L-form nord for de to tidligere 
byggetrinnene ved sykehjemmet. 
Entreprisekostnaden er på 96 mil-
lioner kroner, uten merverdiavgift. 
Byggearbeidene startet i februar i 
2018 og ble fullført i august i år.

God byggeprosess
Prosjektleder Per Steinar Leirvik i 
Engelsen Bygg forteller at det har 
gått bra å føre opp den nye avde-
lingen ved sykehjemmet. 

– Vi praktiserte BIM og delvis 
lean i prosjektet, sier Leirvik.

Den nye avdelingen har 48 be-
boerrom, organisert i grupper med 
felles stuer og kjøkken. Stuene er 
betydelig større og mer innholds-
rike enn ved mange andre syke-
hjem. Avdelingen skal ha vanlige 
sykehjemsbeboere, samt noen 
beboere med utfordringer innen 
rus og psykiatri. Alle tre avdelinge-
ne er forbundet med hverandre. 
Mellom den nye avdelingen og 
Backertunet (andre byggetrinn) 
er det en gangbru i stål og glass. 
Mellom de tre avdelingene ligger 
det en stor sansehage med ple-
ner, beplantning (frukttrær med 
frukt), belegningsstein, sittegrup-
per og belysning. 

God logistikk og struktur 
Sivilarkitekt Arne Tveit i 
Arkitektkontoret Brekke Helgeland 
Brekke forteller at arkitektfirmaet
har lagt stor vekt på å få til god 
logistikk og god intern kommuni-
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kasjon i den nye avdelingen og 
mellom den og de eksisterende 
avdelingene ved sykehjemmet. 

– Vi vant arkitektkonkurransen 
på gode løsninger for logistikk og 
struktur. Vi hadde også en god 
utnyttelse av tomten, med gode 
uteplasser og utsikt mot Leirvik 
sentrum, sier Tveit. 

Han sier det er bevisst at avde-
lingen har store stuer. 

– Vi har lagt stuene på de bes-

te plassene i bygget og gitt dem 
utgang til terrasser. Dette har vi 
gjort i forståelse med Husbanken, 
sier Tveit. 

En gangbru mellom den nye 
avdelingen og Backertunet gir en-
kel tilkomst der man slipper å gå 
gjennom korridorer i avdelingene. 
Gangbrua bidrar til å gjøre avde-
lingene til en helhet. 

Tveit sier at det er brukt fasade-
materialer som harmonerer med 

de eldre delene av sykehjemmet. 
Bruken av felt med trepanel på fa-
sadene finnes igjen i femte etasje 
på Backertunet.  

– Samtidig skal den nye avde-
lingen fremstå som et nybygg fra 
2019 og være del av en spennen-
de helhet. Arbeidet med prosjek-
tet har gått greit og vi har hatt et 
meget godt samarbeid med Stord 
kommune og med totalentrepre-
nøren Engelsen Bygg, sier Tveit.

L-form
Tomten på cirka åtte mål lig-
ger rett nordvest for Leirvik sen-
trum, med utsikt over sentrum, 
Sunnhordlandsbassenget og mot 
Kvinnherad. Grunnen består av 
fjell og det er sprengt ut 22.000 
kubikkmeter faste masser.

Avdelingen har L-form, med en 
fløy på to etasjer liggende nord-sør 
og en fløy på fire etasjer liggende 
øst-vest. Den nye hovedinngan-

Tak- og membranarbeid er utført av

5550 Sveio 
Tlf. 41 78 23 33 - sigurd@nygaardtak.no

TOTAL-
ENTREPRENØR 
for Stord sjukeheim

Pb 124, 5401 Stord   –   Tlf 970 59 029   –   www.engelsenbygg.no

Gangbru mellom ny del og Backertunet. Glassfasade ved hovedinngang.

Heiane 31, 5412 Stord  I  Tlf 53 40 90 60
post@ingjorgens.no  I  www.ingjorgens.no

Byggteknisk rådgjevar
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gen ligger i den minste fløyen. Det 
er ny tilførselsvei fra Bandadalen 
og Kringsjå. 

Bærende konstruksjon er i 
stålsøyler og hulldekker. Det er 
ferdigbetong i inntilfylte ytter-
vegger. Taket har q-dekker og er 
isolert og tekket med takbelegg. 
Fasadene har trepanel, platekled-
ning eller glass. Det er parkett i 
stuene og belegg med oppbrett i 
korridorer og beboerrom. I stuene 

er det systemhimlinger i kombi-
nasjon med spilehimlinger, i kor-
ridorer og på beboerrom er det 
systemhimlinger. Alle vinduer er 
i tre med beslag av aluminium, 
noe som sikrer lang levetid – og 
det er automatisk styrte screens 
på vinduer mot øst, sør og vest.

Luftveksling på 0,36
Det er 250 millimeter isolasjon i 
yttervegger og i snitt 300 millime-

ter i taket. Vinduer og glassfasader 
har U-verdi på 0,8. Trykktesting vi-
ser en luftveksling på 0,36 per 
time. Hele avdelingen har uni-
versell utforming og er sprinklet. 

Ved innkjøringen til sykehjems-
området ligger det en ny parke-
ringsplass som rommer cirka 20 
biler. 

Den nye avdelingen er pro-
sjektert og ført opp etter Tek10. 
Oppvarming skjer med vannbå-

ren gulvvarme basert på varme-
pumpe mot seks borehull på 250 
meter. Ventilasjon er balansert og 
har varmegjenvinning. Beregnet 
energibruk per kvadratmeter per 
år er 185 kWh.

Da byggeaktiviteten var på topp 
var 70 personer med. Avdelingen 
er fullført uten fraværsskader.

Besøk vår hjemmeside på spenncon.no

BYGGET FOR 
FRAMTIDEN MED 
PREFABRIKERTE 
BETONGELEMENTER 

Kompetanse • Kvalitet • BIM • Miljø

Besøk vår hjemmeside på spenncon.no

Besøk vår hjemmeside på spenncon.no

/ Forprosjekt
/ Brannkonsept  
  (prosjektering/byggefase)
/ Revisjon av branntegninger  
  og konsept
/ Rømningsplaner

support@firesafe.no 
firesafe.no
tlf 22 72 20 20

optimera.no

STOLT 
LEVERANDØR
AV BYGGEVARER
til Stord sjukeheim

Bad på beboerrom. Hovedstue.
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BETONGARBEIDENE 
er utført av

Hamnegata 86 - Pb 124, 5401 Stord
Tlf. 53 40 90 10 • www.engelsenentreprenor.no

Vi takker for leveransene av 
Elementer og Ferdigbetong 
til Stord Sjukeheim 

• Ølen Betong
Byggelementer Tlf. Sandeid 4888 9980 
for næringsbygg, industribygg, boligblokker og bolighus 
Veggelementer, hulldekker, søyler, dragere mm. 

Ferdigbetong Tlf. Stord 4888 9968 
Blandeverk: Leirvik, Bergen, Odda, Tysvær og Ølen 
samt over 40 blandeverk i Norge innen gruppen. 
Betongtransport og pumping med erfarne medarbeidere 

Betongvarer Tlf. Ølensvåg 4888 9900 
Utsalg i Haugesund, Bergen og Ølen 

Sentralbord Tlf. 4888 9900 
e-post: mail@olenbetong.no 
www.olenbetong.no 

Inntrukket øverste etasje gir terrasse på taket.

Fasade mot nord.

Alt av flisearbeid, naturstein
 og uteheller er er utført av

LEVERANDØR:

engevikbyggsenter.no

flisdesign.as
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