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Tilbygg

EIK BO- OG BEHANDLINGSSENTER
Tønsberg

LONGVA ARKITEKTER

Teks t :  Knu t  Longva .  Fo to :  An thony Hopk ins

Prosjektet er resultat av en arkitektkon-
kurranse om utvidelse av et eksisterende 
bo- og behandlingssenter for demente. 

Eik Bo- og behandlingssenter ligger 
ved et skogholt i landlige omgivelser ved 
Tønsberg. Den eldre bebyggelsen er opp-
ført som fløyer/paviljonger av rød tegl, og 
fremstår som typiske representanter for 
nordiske institusjonsbygg fra siste del av 
forrige århundre.

LONGVA ARKITEKTER har kontor i Oslo. Vi er 12 arkitekter. 
Kontoret har varierte oppdrag, stort sett for offentlige oppdragsgivere. 
Vi arbeider for tiden med helikopterbase, idrettshall, flerbrukshall, innendørs 
 gjenbruksstasjon, kontorer og boliger.

www.longva-arkitekter.no
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En overordnet intensjon for utforming 
av tilbygget var at hele anlegget skulle 
oppleves som en helhet. Relasjonen 
til den eldre bebyggelsen ble oppret-
tet ved slektskap i struktur, takform og 
fasade materiale. Hver enhet i tilbygget er 
utformet som paviljonger i skogen. Pavil-
jongene har karakteriske valmtak med 
overlys, med referanse til valmtakene i 

Adresse:  Jutulveien 29, 3122 Tønsberg

Tiltakshaver:  Tønsberg kommunale eiendom KF

Arkitekt:  Longva arkitekter AS

RIB:  Christiansen og Roberg AS

Entreprenør:  TRIO entreprenør AS 
murarbeider: Tveiten & Riis Murmesterfirma AS

Leverandør tegl:  Wienerberger AS – Bratsberg Teglverk

Ferdigstilt:  2012

Areal:  3.550 m2

Byggekostnad:  80 mill (entreprisekostnad eks. mva)

Materialer: teglstein type Bratsberg Børstet Rød med fargespill

Sn i t t  pav i l j ong

Ti l bygge t s  fasade  mot  no rd  med ny  hoved inngang . 
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P lan  1 .  e tas je

Lengdesn i t t
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den eldre bebyggelsen. Fasadematerialene 
rød tegl og trepanel er gjentatt. 

Ny hovedatkomst med foajé er plassert 
i tilbygget. De ulike avdelingene: skjer-
mede enheter, korttidsenhet, dagsenter og 
administrasjon, er organisert rundt foajé-
området. De ulike beboerenhetene har 
tilkomst direkte fra foajé. Dagsenter ligger 
i umiddelbar nærhet til adkomst, vis-à-
vis denne. Fellesfunksjoner er lokalisert i 
knutepunkt mellom nytt og eksisterende. 
Administrasjon med resepsjon er plas-
sert mellom ny inngang og eksisterende 
bygning.

Re las j onen  t i l  den  e ld re  bebygge lsen  opp re t tes  ved  s lek t skap  i  s t r uk tu r ,  ta k fo rm og  fasade  mate r ia le r  –  rød  teg l  og  t repane l
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Bygg for demente
Demente er en brukergruppe som stiller 
spesielle krav til utforming av bygg. De 
har behov for enkle og identifiserbare 
omgivelser. Å skalere bygget ned i mindre 
enheter er et svar på dette. At hver 
avdeling med åtte beboerrom er utformet 
som en egen paviljong gir trygge fysiske 
rammer for pasientene. 

Alle beboerrommene er orientert rundt 
et felles oppholdsrom. Dette gir godt 
overblikk og god orienterbarhet. Det 
distanserer enhetene fra institusjonspreget 
som ofte kjennetegner denne type bygg. 
Både det store felles oppholdsrommet og 
spisekjøkkenet i hver avdeling har utgang 
til skjermede og overdekkede uteplasser. 

Oppholdsrommene har godt med 
dagslys fra overlys og glassfeltet mot 
terrassen. Bygninger for demente skal ikke 
ha store speilende glassflater. Derfor er 
glassfeltet delt opp med kraftige spros-
ser. Sn i t t  g jennom y t te rvegg  og  ta k


