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Micasa Fastigheter i Stockholm AB har  
arrangerat en projekttävling för bostäder  
i Kv. Hjorthagen 1:3 inom delområde 
Brofästet i Norra Djurgårdsstaden i  
samarbete med Sveriges Arkitekter.

Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden 
sträcker sig från Husarviken i norr, över 
hamnområdet, till Loudden i söder och  
är ett av Europas mest omfattande stads-
utvecklingsområden. Totalt planeras  
för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya  
arbetsplatser som ska kombineras med  
en modern hamn och annan strategisk  
infrastruktur, till exempel Spårväg City.

Inom delområdet Brofästet ska Micasa 
bygga en fastighet innehållande vård- och 
omsorgsboenden samt seniorboenden.  
Tävlingsförutsättningarna angav att  
av fastighetens bostadsyta ska cirka 50  
procent disponeras för vård- och omsorgs-
boende och resten ska vara seniorboende.  
Vård- och omsorgsboendet ska grupperas  
inom enheter om 9+9 boenden i samma 
plan. Delar av vård- och omsorgsboendet 
bör kunna delas av, med separat entré och 
trapphus, till exempel för avdelning för 
korttidsboende. 5–10 lägenheter i vård-  
och omsorgsboendet ska vara parboende 

kopplat till seniorboendet. Seniorboendet 
ska bestå av ca 50 procent tvårummare  
och cirka 50 procent trerummare.                                                          

Byggnaderna måste vara flexibla, det  
vill säga det måste vara möjligt att utan 
allt för stora kostnader konvertera vård- 
och omsorgsboendet till annan verksamhet  
eller att kunna dela boendet i mindre  
enheter om efterfrågan minskar eller  
behoven ändras. Därför var en förutsätt-
ning i tävlingsprogrammet att huset  
också skulle kunna användas för andra  
boendeformer, till exempel studentbostäder 
eller andra typer av vårdboenden.

I tävlingen ingick också att redovisa  
hur projektet kan uppfylla de krav för  
gestaltning, volym, miljö och hållbarhet  
som gäller för markanvisningen vid 
Brofästet. 

Projekttävlingens syfte är:
Att redovisa förslag till nyskapande 
utformning för ändamålsenligt  
boende för äldre.

Att redovisa förslag till hållbart 
byggande för bostäder. 

Att upphandla arkitekt- och landskaps-
arkitekttjänster för hela uppdraget.

•

•

•

Inledning

Tävlingsområde

Bild: Stockholm Stadsbyggnadskontor.
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Tävlande

Tävlingen föregicks av ett prekvalificeringsförfarande då  
följande fyra kontor valdes ut att delta i tävlingen: 

Arkitema DOT AB, Stockholm

 Marge Arkitekter AB med Land Arkitektur AB,  
Tyréns AB och SINTEF Health Research, Stockholm

 Tegnestuen Vandkunsten A/S, Köpenhamn med ADEPT Aps,  
SLA A/S och Tyréns AB

White Arkitekter AB, Göteborg

•

•

•

•

Jury

Tävlingen har bedömts av en jury  
bestående av följande personer:

Joakim Larsson, äldreborgarråd 
Stockholms stad; juryns ordförande

 Göran Månsson, stadsdelsdirektör 
Östermalms stadsdelsförvaltning

 Marianne Snell, avdelningschef 
äldreomsorg Östermalms 
stadsdelsförvaltning

 Kerstin Bernow, arkitekt SAR/MSA, 
Bernow & Wik Arkitekter AB, utsedd av 
Sveriges Arkitekter

 Ludmilla Larsson, arkitekt MSA, 
Brunnberg o Forshed Arkitektkontor AB, 
utsedd av Sveriges Arkitekter

 Anders Nordstrand, VD Micasa 
Fastigheter i Stockholm AB

 Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighetschef 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

 Cecilia Sjölund, projektledare Arkitekt 
SAR/MSA, Micasa Fastigheter i 
Stockholm AB

Juryns sekreterare har varit arkitekt  
SAR/MSA Katarina O Cofaigh från 
Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär  
var Thomas Juhlin från Fasticon AB.

•

•

•

•

•

•

•

•

För ekonomiska och miljömässiga  
bedömningar har Ramböll AB och Bengt 
Dahlgren Stockholm AB varit juryn  
behjälpliga. Stadsbyggnadskontoret  
och Exploateringskontoret har lämnat 
synpunkter på förslagen. 

Alla tävlande inbjöds till ett startmöte 
som hölls den 14 december 2012.

Inlämning

Vid tävlingstidens slut den 28 februari 2013 
hade samtliga tävlanden lämnat in förslag 
som juryn godkände för bedömning.  

Bedömning

Juryn träffades vid fyra tillfällen för att  
bedöma förslagen.

Förslagen har bedömts utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning:

Nytänkande kring bra bostäder och 
boendemiljöer för äldre.

 Arkitektonisk gestaltning av  
byggnaden och grönytor.

 Hållbart byggande med hänsyn tagen till 
energikrav, grönytefaktor, en stomlösning 
som medger en flexibel användning över 
tid och en effektiv förvaltning.

Genomförbarhet; funktionell och 
ekonomisk genomförbarhet. 

•

•

•

•

Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden
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Juryns generella bedömning

Tävlingen visar att de volymer som be-
stämts för fastigheten och som var en 
förutsättning i tävlingen tillsammans med 
kravet på avdelningar om 9 + 9 boenden  
i stor utsträckning bestämmer hur husen 
kan organiseras och vilka möjligheter  
det finns att ordna bra bostäder i huset. 
Byggnaden kommer att tydligt annonseras 
mot parken i öster och där kan den också 
göras högre i en tornliknande volym på  
tio våningar. 

Vissa förslagsställare har valt att ytter-
ligare förstärka tornvolymen genom att  
separera den från den norra skänkeln och 
ge den en speciell fasadbehandling vilket 
juryn bedömer välgörande för gestaltningen 
av kvarteret. Två av förslagen lägger till  
en skänkel i kvarterets norra del för att 
åstadkomma högre kvaliteter i vård-  
och omsorgsboendet, dessa visar dock  
inte sådana kvaliteter att det motiverar  
frånsteg från förutsättningarna i mark-
anvisningsavtalet. 

Kravet på en viss grönytefaktor innebär 
att samtliga förslagsställare har platta  
och gröna tak på sina byggnader, ofta med  
trevliga terrasser för utevistelse. Terrasser 
är positivt särskilt eftersom gården är  
norrvänd och skuggig, men de kräver  
också skötsel vilket måste värderas ur  
förvaltningssynpunkt.  

När det gäller boendekvaliteterna i vård- 
och omsorgsboendet samt i seniorlägenhe-
terna varierar kvaliteten i förslagen. Juryn 
förde en diskussion om hur mycket gemen-
samma ytor det behövs i vårdboendet; efter-
som många som bor där är relativt dåliga 
kommer de inte att använda dem i särskilt 
stor utsträckning och överstora ytor kan 
komma att upplevas som ödsliga. 

Det är bra med en nära koppling mellan  
kök/matrum och vardagsrum eftersom  
personalen har lättare att hålla uppsikt 
då. Det brukar inte heller finnas så mycket 
möbler i de gemensamma utrymmena  
eftersom många boende är rullstolsburna. 

De boende har behov av att kunna sitta och 
titta på något som händer när man inte kan 
delta i olika aktiviteter. För att kontrollera 
effektiviteten i vårdboendet gjordes en 
ytberäkning på gemensamma utrymmen 
och rum per boende, exklusive personalut-
rymmen och liknande. Denna yta varierade 
mellan cirka 45 och 70 kvm/boende vilket 
är en stor skillnad som påverkar boende-
kostnaderna. Förslagen visar att det går  
att åstadkomma bra boendekvaliteter med 
en mindre yta per boende.

Juryn har värderat möjligheterna till  
olika upplevelser inom vårdboendet som  
till exempel tillgång till nära utevistelse  
på balkonger och terrasser i nära anslut-
ning till äldreboendet, utsikter och intima 
alkover i de gemensamma utrymmena. 

Förutsättningarna för att utforma senior-
boendet styrs också i hög utsträckning av 
tomtens geometri, de höjder som stipuleras 
i markanvisningsavtalet samt önskan om 
lägenhetsstorlekar och fördelning. Det har 
varit svårt att ordna lägenheter med ljus 
från två håll om man inte har brutit upp 
byggnadens volym ytterligare. I ett  
utvecklingsskede kommer arrangören  
att pröva om inte en större variation i 
lägenhetsstorlekar kan ge bostäder av  
högre kvalitet.  

I Norra Djurgårdsstaden finns höga  
ambitioner när det gäller miljövänlighet 
och energiförbrukning. Några av dessa  
krav ställdes upp som villkor i tävlingen.  
I bedömningen av energi- och miljökraven  
bedömdes att tre av fyra förslag uppfyllde 
kraven. Ett förslag var sämre redovisat och 
beräkningarna innehöll en del fel, detta för-
slag bedömdes inte kunna uppfylla kraven. 
En jämförande ekonomisk kalkyl gjordes 
också av förslagen på en översiktlig nivå.  
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Juryns beslut

Juryn beslöt enhälligt vid sitt möte den 3 april 2013 att 
utse förslaget Meningsfyllt av White Arkitekter AB, 
Göteborg till vinnare i tävlingen och rekommenderar 
förslaget till utförande. 

Joakim Larsson

Göran Månsson

Marianne Snell

Kerstin Bernow

Ludmilla Larsson 

Anders Nordstrand

Raija-Liisa Rapeli Sirén

Cecilia Sjölund

Joakim Larsson

Anders Nordstrand

Raija-Liisa Rapeli Sirén

Cecilia Sjölund
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Meningsfyllt
Förslagsställare: White Arkitekter, Göteborg

Medarbetare: Arkitekt SAR/MSA Ylva Olofsson,  
arkitekt SAR/MSA Susanne Clase, arkitekt MSA Tobias Hesselgren,  
arkitekt MSA Lars Olsson, Maria Nordberg, landskapsarkitekt MSA Joel Hördin

Ingrid Backman, arkitekt MSA Kajsa Sperling, arkitekt SAR/MSA Anders Medin,  
arkitekt SAR/MSA Åsa Carlestam

Meningsfyllt redovisar med stor inlevelse trivsamma och unika  
boendemiljöer för äldre. Hela byggnaden genomsyras av en omsorg  
om detaljerna, från byggnadens träkonstruktion till utomhusmiljöerna.  
Anslaget och lösningarna i förslaget visar en potential för att utveckla  
denna byggnad till ett framåtblickande projekt som kan driva utvecklingen  
framåt, både när det gäller bostadsmiljöer för äldre och miljövänlig  
teknik, vilket stämmer med ambitionerna i Norra Djurgårdsstaden.

Vinnare

Individuella bedömningar
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Med utgångspunkt från människans upp-
levelser innehåller Meningsfyllt många 
känsligt utformade miljöer. Valet av trä i 
konstruktionen är inte bara miljömässigt, 
det ger också en trivsam atmosfär till huset 
som är tilltalande för sinnena redan när 
man kommer in i huset. Valet av en trä-
konstruktion gör också att byggnaden  
blir flexibel och lätt att bygga om. 

Vård- och omsorgsboendet har en väl av-
passad fördelning mellan de gemensam-

ma ytorna och de enskilda rummen. Särskild 
omsorg har lagts ned på utformningen av  
de enskilda rummen där många boende 
kommer att tillbringa en stor del av sin tid. 
Rummet har en trivsam karaktär och det är 
mycket värdefullt att den boende kan röra 
sig mellan olika zoner i rummet. Sekvensen 
balkong, soffa, litet pentry, förvaring är bra 
och fint löst. I de gemensamma utrymmena 
finns också trivsamma detaljer, som en  
öppen spis i matrummet.  

Individuella bedömningar – Meningsfyllt
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Det går att koppla parboendet både till 
seniorboendet och till vårdboendet på olika 
sätt beroende på behov. Förslagsställarna 
visar också att det går att bygga om vård-
boendet till student-, senior- eller helt  
vanliga lägenheter. Juryn ser också att  
det går att använda denna del av huset  
till exempelvis hotell. 

Seniorboendet är rationellt utformat och  
också i denna del av huset finns framåt-
blickande detaljer. Uppdelningen av våt-
rumsenheten i en badrumsdel och en tvätt-

rumsdel är ett exempel på en intressant och 
trevlig lösning liksom möjligheten att koppla 
badrummet med sovrummet.

Bottenvåningen med galleriet för konst  
och utställningar ger byggnaden ytterligare 
ett fint utrymme för gemensam vistelse för  
alla boende i huset samtidigt som den kopp-
lar samman de olika delarna i huset. I galle-
riet kan man också uppleva gården utan  
att behöva gå ut. Gården är funktionell med 
flera platser av olika karaktär att vistas på. 
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Individuella bedömningar – Meningsfyllt

Plan 1, entréplan

Plan 4–7, typplan

Plan 2–3
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Byggnaden har getts en intressant utform-
ning även om den är mer skissartat presen-
terad än resten av förslaget. Fasaderna mot 
gatan är omsvepta av ett yttre skal av glas 
som möjliggör uterummen till lägenheterna 
och på vilket solceller är monterade. Huset 
kommer att lysa upp om kvällen och för-
ändras med dygnet och årstiderna. Men den 
stora andelen glas ger byggnaden en något 
avvisande karaktär i sin nuvarande gestalt-
ning mot gatan. I den fortsatta utvecklingen  

bör husets fasader mot gatan utvecklas  
för att ge ett varmare intryck motsvarande 
gårdsfasaderna mer ett större inslag av trä. 
Tornet bör bearbetas mot gata och park  
för att få en mer distinkt utformning. 

Trähus i flera våningar och av denna 
storlek är en teknik som är under utveck-
ling och har stor potential. Det föreslagna 
systemet är relativt kostnadskrävande men 
det finns alternativ som bör undersökas i 
den fortsatta utvecklingsprocessen.
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Connected
Förslagsställare: Marge Arkitekter AB med Land Arkitektur AB och Tyréns AB

Marge Arkitekter genom: arkitekt SAR/MSA Pye Aurell Erhström,  
arkitekt SAR/MSA Katarina Grundsell, arkitekt SAR/MSA Louise Masreliez,  
arkitekt SAR/MSA Susanne Ramel, arkitekt MSA Frida Bengtsson,  
arkitektpraktikant Kajsa Berntzon, arkitekt MSA Linda Björn,  
arkitekt MSA Ethem Erdogan, arkitekt SAR/MSA Cecilia Nilsson,  
arkitekt SAR/MSA Eli Nurbo, arkitekt MAA Johanne Vestergaard

Land Arkitektur genom: landskapsarkitekt LAR/MSA Lisa Hellberg,  
landskapsarkitekt Cand. Hort. Arch. Therese Lemos, landskapsarkitekt  
LAR/MSA Alf Orvesten, landskapsarkitekt praktikant Marta Wännman

Rådgivande konsulter, Tyréns AB genom: energi, civilingenjör Andreas  
Behm Fredin; hållbarhet och miljö, civilingenjör Anders Enebjörk; konstruktion,  
civilingenjör Mats Lundström C; dagvatten, civilingenjör Johan Ekvall.  
Brandskyddslaget genom: brandingenjör Björn Andersson 

Förslaget tar sin avstamp i forskningen och de vill åstadkomma  
integrering och en hälsosam miljö genom mycket vegetation och  
möjligheter till rörelse. Stor omsorg har lagts ned på att de boende  
alltid ska se och ha nära till grönska.

Individuella bedömningar
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En del i detta koncept är att använda 
bottenvåningen till en stor gemensam 
foajé där det fi nns restaurang, bibliotek 
och andra gemensamma utrymmen. Den 
allmänt tillgängliga bottenvåningen gör 
det möjligt att röra sig mellan husets olika 
delar inomhus med en koppling till gården. 
Denna lösning är ytkrävande men huset 
fungerar utan att man använder botten-
våningen till alla de gemensamma 
aktiviteterna.

Detta är det enda förslaget med en hori-
sontell delning mellan vård- och omsorgs-

boendet och seniorboendet med senior-
boendet överst. 

Detta bygger på en idé om att vårdboendet 
ska ha närmare till gården och grönskan och 
att alla boende i huset ska integreras. Det 
fi nns också ett resonemang i förslaget om 
att lägga vård- och omsorgsboendet i botten-
våningen för att komma ännu närmare 
gården. Den horisontella uppdelningen 
innebär att de två olika funktionerna får 
dela trapphus på ett sätt som är tveksamt. 
Vårdboendets lägenheter är relativt stora 
och breda längs med fasad. Detta innebär 
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Individuella bedömningar – Connected

Entréplan

Plan 4

Plan 1
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att de blir ljusa men det fi nns också obe-
arbetade och svårutnyttjade ytor i rummen, 
som den stora hallen. De stora gemen-
samma ytorna är relativt stora och kan 
upplevas som ödsliga. Det är fi nt med en 
tydlig upp delning mellan kök och sällskaps-
rum men de kunde vara bättre kopplade 
för att underlätta uppsikten.  

Seniorlägenheterna är stora och som 
regel dubbelsidiga för att klara av buller-
kraven. Proportionen mellan de stora 
hallarna och de små köken och vardags-
rummen är en konsekvens av geometrin 

och skulle behöva utvecklas. Det är trevligt 
med ljusa trapphus. 

Gården är inlevelsefullt utformad och alla 
rum i äldreboendet har blomlådor för att 
grönskan alltid ska vara närvarande för de 
boende. När det gäller stommen gör den 
bärande hjärtväggen att huset blir lite min-
dre fl exibelt för en framtida annan använd-
ning. Det är synd att hela byggrätten inte 
har utnyttjats. Byggnaden har fått en lek-
full och varierad fasad i tegel men byggnaden 
som helhet har inte någon distinkt karaktär.
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En liten bit av Sverige
Förslagsställare: Tegnestuen Vandkunsten A/S, Köpenhamn 
med ADEPT Aps, SLA A/S och Tyréns AB

Genom: Olmo Ahlmann 

Kvarteret har medvetet fått en homogen industriliknande karaktär med  
sina enhetliga tegelfasader som delats upp i volymer. En viktig karaktär  
i förslaget är kvarterets takterrasser med gemensamma utrymmen där  
stor del av de gemensamma aktiviteterna i huset ska ske.

Individuella bedömningar
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Vård- och omsorgsboendet är bra löst men 
har relativt stora gemensamma ytor. Det 
finns fina detaljer som nischerna utanför 
bostadsrummen och sambanden mellan 
matplatser och uppehållsrum. En skänkel 
har lagts till byggnaden i norr för att få 
bättre funktionalitet vilket går emot täv-
lingsförutsättningarna. Öppenheten är fin 
och det går att förtäta vårdavdelningen med 
fler lägenheter enligt förslagsställarna själva. 

Flexibiliteten är ganska stor i byggnaden 
och det går att dela upp vårdavdelningarna 
och parlägenheterna på olika sätt efter  
behov eftersom de är placerade kring  
trapphusen.  

Seniorlägenheter är tvåsidiga, ljusa  
och relativt väl planerade. De indragna  
balkongerna tar dock yta från vardags-
rummen som kunde vara större. 
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Individuella bedömningar – En liten bit av Sverige

Plan 2

Plan 6

Plan 4
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Taket utnyttjas nästan helt till trädgårdar 
och gemensamma lokaler av olika karaktär 
på ett trevligt sätt. Det är tveksamt om 
man verkligen kommer att kunna använda 
och underhålla alla dessa ytor och en del av 
dem skulle säkert i en utvecklingsfas göras 
om till gröna tak.

Huset är homogent i sin fasadutform-
ning men förslagsställarna har separerat 

tornbyggnaden något i en egen volym. Detta 
innebär en öppning i fasaden mot parken 
som gör gården något ljusare. Byggnaderna 
på taket gör att byggnaden upplevs som  
högre än förutsättningarna tillåter. Fasaden 
mot parken ligger också tre meter närmare 
gatan än förutsatt.

Stommen är tung med bärande fasader vil-
ket ger möjlighet till en flexibel användning.
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Oasis
Förslagsställare. Arkitema DOT med Grontmij AB

Genom: Arkitema DOT, arkitekt SAR/MSA Jørgen Bach, Peter Kinnmark,  
arkitekt MAA Eske Ramvad, Even Brænne Olstad

Landskapsarkitekt: Majken Olofson Buch

Grontmij AB, ingenjörer Cornelis Oskamp,  
Katarina Johansson, Malin Lärkestål.

Byggnaden har fått en vacker gestaltning som tydligt  
annonserar en tornbyggnad mot parken.

Individuella bedömningar
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Förslaget bygger på en idé om att männis-
korna i huset ska umgås över generations-
gränserna och förslagsställarna lägger till 
och med ett daghem i bottenvåningen för 
att ytterligare addera en generation till 
byggnaden. Det finns vackra berättelser  
om livet i byggnaden i förslaget. Viktiga 
platser för möten mellan människor blir 
restaurangen, takterrasserna och det 
mångfunktionella entréplanet.  

Vård- och omsorgsboendet ligger i  
en smal byggnad som går runt halva 

gården. För att uppnå kvaliteten med ljusa 
kommunikationsytor och för att klara 
bullerkraven har byggnaden förlängts i en 
skänkel längs kvarterets norra del på ett 
sätt som går utanför tävlingsförutsättning-
arna. Boendet har relativt stor andel  
gemensamma ytor som är svåra att över-
blicka. Bostadsrummen är fint utformade 
med två fönster ut mot gården i varje rum. 

Seniorlägenheterna är väl lösta och den 
uppdelade volymen möjliggör en stor andel 
lägenheter med ljus från två håll. Det finns 
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Individuella bedömningar – Oasis

Entréplan

Plan takvåningar

Typplan bostadsvåningar

1.  Entré vård- och 
omsorgsbostad. 

2.  Entré och 
personalutrymmen. 

3.  Restaurang. 
4.  Entré Bostadstornet. 
5.  Dagcenter. 
6.  Butikslokal. 
7.  Entré, seniorbostad. 
8.  Entré förskola. 
9.  Förskola. 
10.  Vårdcentral 

(två våningar).

1.  Vård- och 
omsorgsbostad. 

2. Vardagsrum. 
3. Kök. 
4. Personal och drift. 
5.  Seniorbostad, 

tre rok. 
6.  Seniorbostad,

två rok.

1. Korttidsbostad. 
2. Vardagsrum. 
3. Kök. 
4. Takterrass. 
5. Festlokal. 
6. Orangeri. 
7. Gym.
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takterrasser både till vård- och omsorgs-
boende och seniorboendet och till det en  
fint utformad gård.

Förslaget har delat upp kvarterets volym 
med ett tornhus i blänkande brun alumi-
nium och övriga byggnadskroppar i vit puts. 
Tornbyggnaden har fått en egen karaktär 
som annonserar sig tydligt mot parken  
och ger kvarteret en mer varierad gestalt. 

Huset har en tung stomme med bärande 
ytterväggar vilket ger möjlighet till en  

flexibel användning av huset över tiden. 
Oasis är det förslag som varit svårast  

att bedöma när det gäller om det uppfyller  
kraven på energiförbrukning och miljökrav. 
Huset är långt och smalt vilket inte är för-
delaktigt ur energiförbrukningssynpunkt 
och de södervända glasade korridorerna kan 
bli för varma och svåra att ventilera på ett 
energisnålt sätt. Juryn bedömer att förslaget 
kommer att ha svårt att uppfylla kraven.



www.micasa.se

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms  
Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms  
stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter  
om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.  
Läs mer på www.micasa.se


