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SIRKELEN SLUTTET
Kleppetunet sykehjem, Jæren, Rogaland

HV iDT ARKiTeKTeR

Teks t :  sy reen  Lou i se  Kihm ,  HV iDT ARKiTeKTeR
Fo to :  H rund  Winck le r ,  HV iDT ARKiTeKTeR

HViDT ARKiTeKTeR er et veletablert dansk arkitektkontor 
med røtter tilbake til 1944. Kjerneområdene er kontor,  
bolig, sykehjem, byplan og broer.  
Pr i dag er vi ca 20 arkitekter og interiørarkitekter.

Kontoret har en sterk internasjonal tradisjon, spesielt i  
skandinavia. Målet er, gjennom en balansert blanding  
av funksjon og estetikk, å skape bærekraftig arkitektur  
med mennesket i sentrum. www.hvidtark.dk

Kleppetunet sykehjem ligger i lett kupert 
landskap i Klepp kommune nær stavanger. 
Omgivelsene er åpne, preget av åkre og 
enger og totreetasjes trehus.

Anlegget er formet som en sirkel i 
tre etasjer – en klar og enkel form som 
hviler vakkert i det åpne, lett bølgende 
landskapet. inntil sirkelen ligger svømme
hallen, en mindre, rektangulær bygning.

Sirkelen
Den sirkelformede bygningen inneholder 
bolig for 48 pasienter, frisør, fotpleie, 
forskjellige aktivitets og treningsrom 
samt kontorer for personale og hjemme
sykepleie.

Hver av sykehjemmets avdelinger har 
sin egen gjennomgående farge, noe som 
styrker beboernes orientering. i tillegg 
utgjør sirkelformen en struktur man ikke 
kan gå seg vill i – en logistikkmessig 
effektiv konstruksjon med korte adkomst
veier, fri for blindgater og lange, mono
tone korridorer. 

Alle beboerrom ligger ut mot den ytre 
fasaden, med vid utsikt over landskapet, 
mens birommene er plassert med utsikt 
til det indre gårdsrommet. 

sykehjemmet er delt opp i avdelinger 
med åtte beboerom i hver samt felles 
stue, kjøkken og terrasse. 

Hver  avde l i ng  ha r  s i n  egen  g jennomgående fa rge ,  noe  som s ty rke r  beboer nes  o r i en te r i ng
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sykeh jemmet  se t t  f ra  sydves t .  en  i dy l l i sk  kana l  s lynger  seg  langs  tomten



P lan  1 .  e tas je

sn i t t
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Rektangelet 
Den rektangulære, énetasjes bygningen 
rommer badebasseng, fysio og ergoterapi 
og andre rehabiliteringsfasiliteter – alle 
med utsikt over det åpne landskabet. 

Fordi det er et legekontor i forbindelse 
med sykehjemmet er det også anlagt en 
helikopterlandingsplass,

Uterommene
inne i sirkelen er det innredet sansehage 
med en blanding av høye bed og bed 
på terrengnivå med små trær, busker og 
planter, benker, en dam og en liten gress
plen. Mellom disse slynger det seg brede 
stier. Hagen er dermed rik på trygge og 
lune oppholdssteder – et rolig og samti
dig stimulerende miljø, beskyttet og i le 
for vinden. 

i andre og tredje etasje er det terrasser 
fra fellesrommene inn mot gården, slik at 
hagen også kan nytes herfra.

Rundt sykehjemmet anlegges det flere 
rekreasjonsarealer i form av stier, boccia
bane og små sittegrupper.

Sansehagen ha r  bed  med små t rær ,  busker  og  p lan te r ,  benker ,  dam og g ressp len .  Me l lom d i sse  s lynger  de t  seg  b rede  s t i e r

Adresse:  Olav Hålands Veg 8, 4352 Kleppe

Tiltakshaver:  Klepp kommune 

ARK:  HVIDT ARKITEKTER A/S

LARK.: Norconsult

PL: Ribe AS

BL: Opak AS

RIB:  Rambøll Stavanger AS 

Entreprenører: BET: Block Berge Bygg AS 
MUR: Waldeland & Varhaug AS

Leverandører: teglstein: Wienerberger AS 
fabrikkbetong: Block Berge Bygg AS

Ferdigstilt:  2012

Areal:  7.500 m2

Byggekostnad:  ca. NOK 182 mill. 

Konstruksjon:  Plasstøpte betondekker med stabiliserende plasstøpte betongvegger, 
bærende stålsøyler

Materialer:  Fasadene er murt med Bratsberg Struktur Brun med mørk fuge.  
Vinduer: tre/aluminium. Balkonger: betong/galvanisert stål. Beslag: sink. 
Belegning: betongheller

Tekn. anlegg:  Automatisk solavskjermingsn i t t
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Materialer 
Teglfasadene er brutt av bygningshøye 
glassåpninger i forbindelse med hoved
trappene. Fordelingsgangene har store 
glasspartier ut mot gårdsrommet, noe 
som både gir godt lys i gangene og utsyn 
til gårdsrom og sansehage. 

gesims og øvrige beslag er i sink. 
Vinduene er aluminiums kledd, og solav
skjermingen har aluminiums lameller. 

Lyst metall står godt mot mørk tegl
stein og skaper, sammen med de enkle 
vindusflatene, en fin balanse mellom 
letthet og masse.

Et bygg for fremtiden 
Med sine velutstyrte boliger, omfattende 
rekreasjonsfasiliteter og stimulerende 
uterom er Kleppetunet et  attraktivt og 
fremtidsrettet sykehjem. – «et bygg for 
framtida», som Klepps ordfører Ane Mari 
Braut nese uttrykte det ved innvielsen. 

F ra  no rd-ves t .  Den  lave ,  rek tangu lære  s i debygn ingen  i nneho lder  svømmeha l l

Fasadene  e r  mur t  med B ra t sberg  S t r uk tu r  B run  med mørk  f uge



www.forsand-sandkompani.no post@forsand-sandkompani.no Tlf: 5170 0670  Fax: 5170 0671

Prosjekt: Klepptunet sykehjem, Klepp. 

- ALLE TYPER FERDIGMØRTEL

KVALITETSMØRTEL
MURMØRTEL M5 
Farge: Koksgrå m/aks. Mørtelen er
tilpasset teglets farge og vannoppsug.

MURMØRTEL M5
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- Valgt av fagfolk!

Svømmeha l len  se t t  f ra  sø r-øs t
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