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BAGGRUND
På styregruppemødet den 28. januar 2021 blev arealanalyse og foreløbig ejendomsstrategi forelagt.
På udvalgsmødet den 2. februar 2021 blev det besluttet, at der også skulle udarbejdes et
notat, der redegør for hvordan gangarealer anlægges, så de også er rekreative.
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Udsyn fra gang til gårdhave

GANGAREALERNES KRAV OG FUNKTION
Gangarealerne har forskellige funktioner på et plejecenter og binder plejecenteret sammen til en helhed.
For beboere med demens er det vigtigt for oplevelsen af livskvalitet i hverdagen, at man
oplever tryghed, hjemlighed og frihed til livsudfoldelse i de fysiske rammer. Åbenhed og
gennemsigtighed på gangene er en vigtig faktor ift. at skabe tryghed og overskuelighed
for både personale og beboere. Det er vigtigt, at der skabes udsyn og kontakt til uderum,
så der kommer lys til gangene og de ikke virker lange og mørke for både beboeres og
personalets velbefindende.
Gangarealer i en plejeboligafdeling fungerer som adgangsareal til boligerne og til de
fælles boligrum som fælles opholdsstue og køkken/spisestue. Gangen er desuden en
del af det fælles boligareal og for beboerne virker det ofte også som areal for bevægelse
og mulighed for sansestimulering i mere rolige omgivelser end f.eks. opholdsstue og
spisestue, der for nogle beboere med demens til tider kan opleves for urolige. Gangene
er en vigtig del af beboerens mulighed for oplevelser uden for den private bolig, hvor
man kan opleve kontakt til fællesskabet med personalet og de øvrige beboere og hvor
man har frihed til at finde den rette afstand til fællesskaberne efter den enkeltes behov.
Derfor skal der være stor fokus på at udforme disse gangarealer som sansestimulerende
og med forskellige muligheder for ophold i større eller mindre nærhed til de øvrige fælles
boligrum.
Gangarealerne er oftest også en flugtvej. Flugtveje skal friholdes i forhold til brand, og
den endelige brandstrategi, hvilket gør det vanskeligt at placere møblement i flugtvejsgange og sætter en del begrænsninger i forhold til anvendelsen af gangarealet.
I BR18 stilles krav om håndlister i gangarealer. Kravet om håndlister øger den samlede
bredde på gangen, da der stilles krav om fribredde på 180 cm. Erfaring viser dog at flere
og flere plejecentre anlægges uden håndlister i gangarealerne, idet behovet for gangstøtte opfyldes ved brug af mobile gangredskaber. Gangarealer kan derved reduceres
og øge arealet til fælles opholdsrum. Hvis man ønsker at afvige fra BR18 krav kræves
en myndighedsgodkendt dispensation. Erfaringsmæssigt er det ikke altid muligt at få
godkendt en dispensation herfor. Fællesskabets Hus i Ry er opført uden håndlister, men
under tidligere BR.
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KONKRETE LØSNINGER
Gangarealerne i Fællesskabets Hus i Ry er et godt eksempel på, hvordan ovenstående
krav udmøntes i konkrete løsninger til glæde for både beboere og personale. Nedenfor
er beskrevet konkrete løsninger med udgangspunkt i Fællesskabets Hus i Ry og ERIK
Arkitekters erfaringer fra andre plejecentre.
Beboere med demens har glæde af at gå rundt på gangene, hvorfor gangene også
fungerer som en aktivitet for disse beboere. I forhold hertil er det godt med gange der
ikke ender blindt med mulighed for at bevæge sig rundt i et sikkert og trygt gangforløb,
som byder på forskellige oplevelser under vejs frem for en gang der ender blindt, som
tegningen til højre viser.
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Fra gangene er der adgang til den enkelte bolig, hvor der etableres små indgangsnicher,
hvor der er mulighed for at sætte et personligt præg og skabe genkendelighed for den
enkelte beboer ved brug af eksempelvis personlige dørskilte. Indgangsnicherne giver en
tryg overgang mellem den private bolig og det fælles rum. For nogle mennesker med
svær demens kan overgange til ’nye’ rumligheder virke utrygge. Samtidig giver nicherne
en positiv variation i gangens forløb.
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Langs gangforløbene kan der skabes små opholdsnicher med forskellige temaer, med
mulighed for ophold i mindre grupper, så gangarealet aktiveres og får en rekreativ kvalitet.
Farver, billeder og indretning er med til at skabe varierede oplevelser langs gangen.
Sammen med de let møblerede nicher, billeder og personlige indgangsnicher til boligen
styrkes følelsen af hjemlighed og institutionspræget mindskes. Samtidig bidrager variationen i udformning og indretning af gangene til beboerens mulighed for at finde vej og
derved oplevelsen af frihed til at bevæge sig rundt. Billederne viser forskellige eksempler
på aktivering og differentiering af gangarealet og hvordan gangene bliver et aktiv og en
integreret del af afdelingen/plejecenteret.
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Møbler kan ikke placeres i flugtveje i forhold til brand, men der er mulighed for møbler i
opholdsnicher i et begrænset omfang. Alternativt placeret i en mindre opholdsniche med
mulighed for at kunne lukke den af, så den ikke er en del af gangarealet.
Hvis gangene placeres udenfor og adgangen skal ske fra et udendørs rum mindskes
overskueligheden internt på plejecenteret og arbejdsgangene besværliggøres for personalet, med skift mellem ude og inde især i vinterhalvåret, hvor vejret er mere ustabilt. Det
er ligeledes uhensigtsmæssigt, hvis beboerne skal udenfor for at få adgang til fællesfaciliteter, da man herved kan miste trygheden.
GANGAREALER I GALTEN
I dag ligger Bøgehaven som en “satellit“ og en selvstændig enhed i forhold til Tjørnehaven. Fremadrettet ønskes plejecenteret bygget sammen som en helhed for netop at
fordre tværfagligt samarbejde blandt personalet, hvilket hindres hvis man skal udenfor
mellem de forskellige afdelinger. Der findes andre eksempler på plejecentre, hvor man
har forsøgt at bygge afdelingerne op som små selvstændige enheder, hvor erfaringen
viser at denne opbygning er uhensigtsmæssig især i forhold til personalets arbejdsgange. Hvis gangene placeres udenfor, skaber det ligeledes utryghed for de demente
beboere og især deres pårørende, i forhold til at beboere utilsigtet og uset lettere kan
bevæge sig væk fra plejecenterets trygge rammer.
Åben opholdsstue i forbindelse med gangen.

Gangforløb med indgangsnicher,
materialeskift, dagslys og udsyn

