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1. Oppdragets mandat og arbeidsform 
 
Østre Toten kommune ønsker å utarbeide en plan for kunst og utsmykning i nye Labo. Oppdraget 
som kunstnerisk konsulent/prosjektleder er gitt til Kristin Sæterdal. Oppdraget styres av et 
kunstutvalg som har bestått av:  
 

• Kjersti Krageberg, kultursjef 
• Hilde Sophie Myrvold, rep. arkitekt 
• Bjørn Eng, rep. byggherre 
• Kjartan Tosterud, brukerkoordinator 
• Kristin Sæterdal, kunstkonsulent 

 
Kunstkonsulent har utarbeidet kunstplanen gjennom 5 møter med kunstutvalget. På møtene har 
steder for kunst, mål for kunsten, fremgangsmåter for bestilling av kunst, og valg av kunstnere 
blitt behandlet. Kunstplanen godkjennes av styringsgruppa for bygging av Labo helse og 
omsorgssenter.  

2. Beskrivelse av Labo 

Bakgrunnen for prosjektet er et vedtak i Østre Toten kommune om å bygge et nytt helse- og 
omsorgssenter med 110 plasser, dagsenter, samt areal for hjemmetjenester, rus og psykisk 
helse, fysio- og ergoterapi og kommunalt hjelpemiddellager.  

Labo helse-og omsorgssenter skal ligge i utkanten av Lena, innenfor det nasjonalt verdifulle 
kulturlandskapet Balke-Lillo. Kulturlandskapet er preget av langstrakte vidder med bølgende åser, 
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åker og skogholt. Området er et skog- og landbruksområde, noe som avspeiles tydelig i tettstedet 
Lenas bebyggelse og struktur.  

Det nye helse- og omsorgssenteret har en bygningsmasse på ca. 15 000m2. For å nedskalere 
bygningsmassen både i høyde og i volum er bygget blitt oppdelt i mindre sammensatte 
bygningskropper med gjenkjennelige elementer som saltak og balkonger. 

Terrenget på tomten faller ca. ti meter fra nord mot syd, noe som gir en optimal orientering mot 
syd og Lena sentrum. Prosjektet består av en to etasjer høy bygningsmasse mot nord, mens 
bygningskroppen blir tre etasjer høy mot syd.  

På inngangsplanet (plan 0) ligger resepsjon, storkjøkken med kafeteria, dagsenter og polikliniske 
arealer tilknyttet rus/psykiatri henvendt mot atkomstplassen. Base for hjemmebaserte tjenester 
med tilhørende innendørsparkering, hjelpemiddelsentral og teknisk drift har atkomst fra 
varegården mot øst. I plan 0 ligger det også et seremonirom med egen adkomst. Fysio- og 
ergoterapi er plassert i plan 1 som en egen avdeling. 

På plan 1 og 2 ligger fire avdelinger med sykehjemsplasser organisert i bogrupper rundt to store 
atriumshager. Demensavdelingene ligger i plan 1, der beboerne har direkte tilkomst til lukkede 
gårdhager. Geriatri og kortidspost i er plassert i plan 2 der beboerne har terrasser og utsyn mot 
gårdhagene fra fellesarealene og korridorene. Plasseringen av beboernes arealer rundt 
gårdhagene gjør at beboerne har mulighet til å vandre fritt rundt i en rundgang uten å møte 
lukkede dører. 

 

 

 

 

 

3. Kunstens overordnede mål 
 

• Kunsten skal gi meningsfulle opplevelser for alle brukere av bygget.  
• Kunsten skal ha høy kvalitet på håndverksmessig utførelse og estetiske kvaliteter.  
• Kunsten skal bidra til å skape tilhørighet, identitet og være inkluderende. 
• Kunsten skal kunne oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år. 
• Kunsten skal virke i forståelse med byggets arkitektur. 

4. Steder for kunst  
 
Kunstutvalget begynte tidlig i prosessen å definere steder som er egnet til kunst. Arkitekt var aktiv 
i dette arbeidet og la grunnlag for gode valg av steder for kunst.  
I uteområdet er det valgt flere mulige steder for skulpturell kunst som vil komme et større 
publikum til gode. I inngangshallen er det to kunstprosjekter som kan ønske velkommen til alle 
som bruker bygget. Det er også valgt å ha kunst på en lang vegg i rus/psykiatri for å gi noe til 
disse brukerne og å gjøre noe spesielt ut av den lange korridorveggen. Et større kunstprosjekt 
som skal være spesielt tilpasset beboerne plasseres i fire korridorer mot gårdhagene, kalt 
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rundgangen. Seremonirommet er et spesielt viktig sted for kunst, her er en vegg satt av til et 
kunstprosjekt. Det er satt av en sum til en fase II hvor det kan bestilles kunst til avdelingene, 
venterom og andre fellesrom. 
 
Illustrasjonene viser planene med rød markering for kunst. De valgte stedene er beskrevet under 

punkt 5, kunstprosjektene. 

5. Kunstprosjektene 
	
1. Vegg	ved	hovedinngangen,	(750.000,-)  
 
Rett innenfor hovedinngangen til venstre er heisene. Heisveggen er satt av til kunst. 
Veggen går over tre etasjer. Det kan også plasseres kunst i luftrommet foran veggen i 2. 
og 3. etasje. Kunstprosjektet vil kunne oppleves fra fellesareal i flere etasjer og fra 
møterom i 3. etasje. 
Kunst her skal være representativ og berike bygget. Den skal gi opplevelser til alle 
brukere av bygget. Kunstutvalget ser gjerne bruk av metall, og evt. andre materialer. 
Gjerne relieff og tredimensjonale elementer. Belysning av kunsten er viktig.  
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Kunstutvalget ønsker å gi oppdraget til Millie Behrens   www.milliebehrens.com 
 
Behrens er en av Norges fremste smykkekunstnere. Hun har hatt oppdrag å lage 
ordførerkjede for Akershus, oppdrag for H.M. Dronning Sonja. Hun deltar på messer og 
utstillinger over hele verden og selger smykker bl. a gjennom et galleri i New York. 
Hennes kunstneriske uttrykk egner seg godt til å forstørres opp i skala og kan fungere 
som smykker i rommet. Dette skriver Behrens om kunsten sin: 
 

” Temaet i mine smykker kretser ofte rundt forholdet mellom natur og 
geometri, men også mellom natur og kultur. Et godt eksempel er 
gjengrodde steingjerder, menneskeskapte konstruksjoner som gror igjen og 
forvandles med tiden. Jeg er opptatt av den prosessen som finner sted når 
naturen tar tilbake menneskeskapte strukturer, der trær og skog tar over for 
betong og jern:   
 
Slik et gammelt drivhus står og forvitrer og ruster mens trærne vokser ut av 
rammeverket og presser glass og jern til side. De geometriske vinklene 
skimtes i bladverket. Disse inntrykkene har jeg med meg når jeg skaper et 
smykke.” 
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Kunstplan	Labo	helse	og	omsorgssenter	
	

	 7	

2. Kunst	i	uterommet	(Budsjettramme	1.000.000,-)	
 

Det er flere mulige steder for kunst i uterommene. Ved inngangen til seremonirom, ved 
sansehagen dagsenter demens og ved korttidsparkeringen (hovedinngangen) kan det 
plasseres kunst. 
 
Kunstutvalget ser for seg skulpturell kunst med god håndverksmessig utførelse. Kunsten 
skal være driftssikker og ha enkelt vedlikehold. Kunstutvalget inviterer tre kunstnere til 
konkurranse. Det vil være åpent for kunstnerne å levere ett eller flere forlag til kunstverk 
på ett eller flere steder. Kunstutvalget er jury for konkurransen. Det skal inviteres inn et 
ekstra kunstfaglig medlem til juryen. Juryen forbeholder seg retten til å velge et eller flere 
prosjekter fra en eller flere av de deltagende kunstnerne. 
 
Tre kunstnere inviteres til konkurranse: Tore Reisch  www.reisch.no 
 
Reich arbeider hovedsakelig i tre, og han utfører som regel sine skulpturer selv. 
Hans tema er ofte relatert til jordbruk og landskap, med titler som for eksempel Digging 
where we stand og The fat of the land. Han setter sammen gjenkjennelige elementer med 
underlige nye former. 
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Gunn Harbiz www.gunnharbitz.com 
 
Harbiz jobber med store steinskulpturer. Hun har lager flere utsmykkinger og har lang 
erfaring med kunst i offentlige rom. Hun bruker steinmaterialet på en bevisst og ydmyk 
måte, hvor hun får frem det beste i steinen. Hun jobber også med lys sammen med stein. 
I prosjektet Åsteinen (Under) er tema at to elver møtes, dette er knyttet til stedet Åmot i 
Vinje, hvor kunstprosjektet er laget til Svingen Bofelleskap. Flere av hennes arbeider kan 
brukes til å sitte på. 
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Henning Olav Espedal  www.espedal.info 
Espedal har i en lengre periode delt sin tid mellom Norge og Kina men flytter nå hjem til 
Toten. Han fikk høsten 2017 tildelt arbeidsstipend fra Oppland fylkeskommune. Espedal 
jobber innenfor ulike teknikker og materialer. Hans kunstnerskap er både 
abstrakt/konseptuelt, og han har også et figurativt uttrykk. Han har utført skulpturer til 
offentlige rom, både på Kapp, og i Alta. Han deltok på en utstilling på Balkesenteret 2016. 
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3. Fondvegger	i	trapp	og	seremonirom	(Budsjettramme	660.000,-)	
 
To fondvegger i trappenisje og en vegg i seremonirom er samlet til ett prosjekt, tilsammen 
tre vegger. Det kan gi sammenheng og gjenkjennelse i bygget at disse veggene er utført 
av samme kunstner.  
 
Seremonirommet er et viktig rom, her har også kunsten en spesiell rolle. Kunstprosjektet 
her skal være høytidelig og sette en stemning. Rommet skal danne ramme rundt viktige 
hendelser i livet. Veggene skal ha en materialitet, og god håndverksmessig utforming. 
Glassmosaikk og murale teknikker kan vurderes. Kunstutvalget ser for seg at kunst i 
seremonirommet kan inspireres av landskap, himmel eller natur. Kunsten skal være 
verdinøytralt. Kunsten skal virke i forståelse med interiøret.  
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Kunstutvalget ønsker å invitere Ebba Bring www.ebbabring.no til å lage et skisseutkast i 
honorar 50.000,-   
 
Bring jobber med maleri og mosaikk og andre teknikker. Hennes uttrykk er på grensen 
mellom det figurative og det abstrakte. Henne arbeider er ofte materialbasert. Hun har 
tidligere utført kunstprosjekter i offentlige rom i mosaikk. Bring har hatt en rekke separat-
utstillinger på anerkjente gallerier. Skisseprosjektet skal løse den komplekse oppgaven 
om kunst til seremonirommet, og forslag til kunst i trappenisjene.  
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4. Rundgangen	(800.000,-)	
 

Rundgangen består av fire korridorer med glass ut mot hagen. To av disse er i 1. etasje 
og to i 2. etasje. I hver korridor er det to nisjer med sittemulighet. Her kan beboere vandre 
trygt rundt uten å møte stengte dører. Her kan de også få andre inntrykk og stimuli både 
fra kunst og fra å se ut på hagene.  
Kunstutvalget ønsker et kunstprosjekt som kan fungere som samtalestarter. Det skal 
være solid og taktilt og fortelle historier gjennom gjenstander. Det kan gjerne være ulike 
temaer og stemninger i de fire korridorene. Belysning er en del av oppgaven. Kunstens 
ideer og utførelse skal være særlig forankret hos brukernes representanter.  
 

 
 
 
Kunstutvalget ønsker å gi oppdraget til Ann Kristin Aas   www.annkristinaas.no 
 
Her er fra hennes kunstnerstatement: 
 

” Jeg jobber med objekter og installasjoner. Mine arbeider tar utgangspunkt i 
naturmaterialer og gjenstander som jeg finner. I det visuelle uttrykket forsøker 
jeg å belyse ulike problemstillinger i møtet mellom natur og kultur. Jeg samler 
på ting som bærer preg av levd liv. Jeg er opptatt forgjengelighet og det 
sanselige potensialet i materialene/gjenstandene. Tingene bærer sin historie 
med seg, men ved å plassere dem i nye og uventete sammenhenger skjer det 
noe i opplevelsen av dem. Jeg er opptatt av å ta vare på og å løfte frem.  

Jeg er fascinert av de gamle forundringskabinettene 
(Wunderkammer/Cabinets of Curiosites). Historisk sett består et 
forundringskabinett av sjeldne dyre,- og plantearter og ofte verdifulle 
gjenstander. Jeg er opptatt av det som finnes nært rundt meg, og ser etter det 
assosiative, metaforiske og estetiske potensiale i det. Objektene jeg finner 
bearbeides, iscenesettes og presenteres som en samling hvor fortid møter 
nåtid. ” 
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5. Korridor	ved	rus/psykiatri	(360.000,-) 
 
 
Avdelingen for rus og psykiatri har en lang korridorvegg som egner seg godt til et 
kunstprosjekt. Her er det mulig å lage en lang fortelling som kan kommunisere med 
brukere av alle aldersgrupper. Kunsten skal gi trygghet, og gode opplevelser. Kunsten må 
være solid og ufarlig. 
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Kunstutvalget ønsker å gi oppdraget til  Sara Christensen www.sarachristensen.net 
 
Christensen jobber med maleri, tekstil, løvsagarbeider og andre teknikker. Hennes 
arbeider har ofte en underfundig humor ved første øyekast, men det ligger ofte en dypere 
bunn bak overflaten. Hun bruker ofte livlige farger, gull, symboler og tekst i sine arbeider.  
Christensen er tilknyttet det anerkjente galleri K i Oslo og hun har lager kunstprosjekter til 
offentlige rom, bl. a Kulturrådet. 
 

 
       Wings-will-be-worn-higher-this-year. Sara K. Christensen 
       Forget me not. Sara K. Christensen 
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6. Innkjøp	Liv	Blåvarp	og	Tore	Gimle	(Budsjettramme	200.000,-)	
 

Det skal kjøpes inn kunst av Liv Blåvarp og Tore Gimle, som skal monteres på en god 
måte. Venterommet til Seremonirommet er et aktuelt sted for montering. 
 

  

                     Smykke av Liv Blåvarp. Skulptur til Mule sykehjem av Røysamb og Rosén. 
 
 
7. Fase	II	(Budsjettramme	300.000,-) 
 
Fase II settes i gang når kunstprosjektene er godt i gang og riktig finansiert. Spesielt i 
forhold til konkurransen er det fint å ha en buffer, det kan hende det kommer inn flere 
gode prosjekter som bør ha en litt annen kostnadsramme.  
Midlene i fase II skal gå til kunst. Hvis det er midler til det ønsker kunstutvalget å: 
- kjøpe inn kunstverk som kan henge i stuen i de 13 avdelingene. 
- Kjøpe inn små bronseskulpturer av Røysamb & Rosén til vannelement ved inngangen 
 
Kunstutvalget vurderer å søke KORO/KOM-midler til en kunststi fra Lena sentrum-Labo 
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6. Formidling med mer  
 

Kunstutvalget ønsker å dokumentere og formidle kunsten. 
Kunstverkene skal skiltes på en tydelig måte. Det kan komme utgifter som for eksempel honorar 
til eksternt jurymedlem i konkurransen.  

 

7. Budsjett, Totalramme 5.000.000,- 
 
 
Budsjett  
Kunstprosjekter* 4 070 000  
5% kunstavgift  203 500  
Konkurransehonorar 3 stk.  90 000  
Konsulent, budsjettramme inkludert 14,1 % 
arbeidsgiveravgift 

 500 000  

Formidling med mer  136 500  
Sum 5 000 000  
 
*Kunstprosjekter  
Vegg ved hovedinngangen  750 000  
Kunst i uterommet 1 000 000  
Fondvegger og seremonirom  660 000  
Rundgangen  800 000  
Korridor ved rus/psykiatri  360 000  
Blåvarp, Gimle  200 000  
Fase II  300 000 
Sum kunst 4 070 000  
 

8. Fremdriftsplan 
 

• Oppstart mars 2017 
• Utkast til kunstplan med forslag til kunstnere oktober 2017 
• Godkjent kunstplan november 2017 
• Oppstart og kontrakt med kunstnerne jan 2018 
• Søknad til KORO 1. Februar 2018 
• Gjennomføre konkurransen jan-mai 2018 
• Godkjenne skisseprosjektene mai 2018 
• Godkjenne kunstprosjektene med gjennomføringsplaner høst 2018 
• Bestille og kjøpe kunst Fase II høst- vinter- vår 2018-19 
• Overtagelse av kunstprosjekter januar 2020 

 


