
HUVUDGREPP - ‘EN LITEN BIT AV SVERIGE’
Vårt bidrag presenterar en robust och sammanhängande byggnadsvolym som på ett stolt sätt 
markerar Brofästplanens yttersta del mot parken och vetter ut mot de storslagna vyerna över 
Husarviken och hamnen. Både struktur– och skalmässigt passar vi in i områdets industriella 
kontext och blir en del av en arkitektonisk stil, som trots sin homogena materialitet, kommer att 
upplevas som varierande och inspirerande.    
  
Bebyggelsen placeras obesvärat längs byggfältets gräns, och den samlade kompositionen 
delar in programmets många önskemål i ett och samma huvudgrepp, som hela tiden prioriterar 
optimal utsikt och ljusförhållande.

Placeringen längs kanten bidrar till den önskade urbana känslan och ramar in boendeenheterna 
i ett fast grepp, med en grön innergård fylld av möjligheter, dit vinden dessutom inte når. 

Vi har tagit oss friheten att utöka Stadsbyggnadskontorets ambition om ett hus i rörelse, genom 
att tillföra ytterligare en nivåskillnad och skapa en öppning i byggnaden mot parken, för att tydlig-
göra byggnadens särprägel och lyfta fram tornets roll, som byggnadens framträdande hörnsten.

Bebyggelsens varierande höjder bryter ner skalan och kan både förknippas med den traditionel-
la stadbyggnadskulturen i Skandinavien, men också relateras till hela Brofästets ambition om 
en modern stadsdel med förebild hos bl.a. de holländska stadsbyggnadsmodellerna, med stor 
variation i bebyggelsen.

I linje med kravet på en mångsidig användarvänlighet har den rörliga byggnadsstommen, på 
ett logiskt sätt, medfört ett antal klassiska uppgångar med tydlig identitet och orienterbarhet. 
Samtliga boendeenheter är genomgående och har varsitt privat uterum med utsikt över vatten, 
natur och kultur. Byggnaden liknas vid formen av en hästsko, där en fi n harmoni råder mellan 
boendeenheterna och de gemensamma ytorna.

De soliga takytorna aktiveras med både växthus och mindre gemensamma hus, vars tak är 
klädda med solpaneler, inspirerat av traditionell stil för att kunna smälta in i det svenska landska-
pet. Från de gemensamma husen rör man sig på stigar och terrasser med en slående utsikt 
med vyer mot ett frodigt svenskt landskap, där de gröna ytorna med växter och träd, av stor 
biologisk mångfald, fungerar som vattenuppsamlande ytor.

EN STAD I BYGGNADEN 
Tävlingsprogrammets sympatiska önskan om ett mångsidigt användande, har på så många 
plan som möjligt, genomförts med grund husets statiska och logiska principer, liksom de nog-
grant studerade fasaduppbyggnaderna vilket minskar antalet problem som kan uppstå vid den 
önskade anpassningen på sikt. Vi introducerar en effektiv boendemodell som trots funktionella 
och arealmässiga skillnader, tillsammans utgör en huskropp, där alla ytor såsom material och 
stämningar, är besläktade med varandra. 

Mot gatan och gården ligger äldreboendets stora och ljusa foajé med en informationsdisk och 
tillhörande väntstolar. Härifrån har man också access till äldreboendets två trapphus.

Det hör till spelreglerna, att maten förbereds I det stora och välutrustade restaurangköket på 
gatuplan, och därefter distribueras till varje vårdenhet, för att serveras på de enskilda avdelnin-
garna.

Med bottenvåningens stadsnära funktioner, som restaurang, vårdcentral, gymnastik och andra 
mer utåtvända aktiviteter mot både gatan samt grönområdet, kommer bebyggelsen att påverka 
lokalsamhället och med sin egen lilla “stad” i byggnaden ge ett kärlekfullt bidrag till den nya 
stadsdelen Brofästet.

MILJÖHÄNSYN OCH ENERGIMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING
Efterhand är ovanstående ord lite väl överanvända. Men, om inte äldreboenden och senior-
boenden skulle stå främst i strävan efter en bättre miljö, vem skulle då göra det? Vi ser på återv-
inning som en resurs, och återanvändning av avfall samt minimering av producerat avfall, som 
genvägar till ett bättre äldreboende. De gröna takträdgårdarna är redo för att få kompostlådor. 
Egen produktion av grönsaker förser naturligtvis storköket på bottenvåningen. 

Vi satsar på klimatvänliga konstruktioner, CO2 neutral byggnadsmateriell och såkallade intelli-
genta resursmedvetna lösningar.  Därför kan ”en liten bit av Sverige” växa och bli mycket större 
med rätt kompetens. Det säger sig själv att inomhusmiljön får mest uppmärksamhet, och att 
fasaduppbyggnaden med det begränsade infallet av solljus, samt våra val av material och det 
föreslagna ventilationssystemet, ger oss tillit att det kommer att lyckas.
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URBANT KONCEPT

MASTERPLAN OCH 
BYGGNADSVOLYM

Intentionen med Brofästets masterplan är att bry-
ta ner större och sammanhängande byggnader till 
mindre byggnadsvolymer med varierande höjd och 
djup. Bortsett från tornet, som är beläget på tävlings-
grundens sydostliga sida, har vi valt att fl ytta bebyg-
gelsen 3 meter tillbaka mot parken, för att skapa en 

semiprivat zon. 

REF: BELÄGGNINGAR

FLÖDEN
En naturlig koppling mellan stad 

och vatten

REF: PLANTERNINGAR

REF: GRÖN FASAD

MÅNGA INGÅNGAR OCH LÄT 
TILLGÄNGLIGHET

För både vård och seniorboende placeras trap-
pingången och hissen centralt och lättillgängligt 
och ingångarnas placering i förhållande till varandra 

skapar tillsammans en förnuftig och livlig rytm. 

DEFINIERA STADENS KANT
Den föreslagna byggnaden defi nierar härmed en 
kant mot staden. På detta vis fungerar byggnaden 
som en sköld mot vinden, vilken rundas av och 
skapar lä på innergården. Mot parken dras endast 
bottenvåningen in 3 meter för att göra innergården 

så stor och ljus som möjligt.

GRÖNA TAKTRÄDGÅRDAR OCH 
UTVINNING AV SOLENERGI  

På fl era nivåer placeras det på byggnadens takytor 
gröna tillgängliga tak med gemensamma funktioner 
och svenska landskapselement. Här satsas det på 
eget odlande och det vattnas med uppsamlat reg-
nvatten. Dessutom utvinns det solenergi med hjälp 
av solpanelerna som sitter på de små gemensamma 

husen. 

OPTIMAL ORGANISERING AV 
VÅRDBOENDEN

För att kunna garantera en optimal placering och 
optimering av vårdboendena, adderas en bygg-
nadsvolym in mot gården motsvarande den angrän-
sande byggnadsvolymen som är planerad i master-
planen med bebyggelsen norr över. Volymen svävar 

över grönområdets nedersta del.  

ETT HÅLLBART MATERIAL I 
SAMMA TON      

Byggnadens fasad är tänkt i ett enhetligt och sam-
manhållande material, en ljus mursten som muras 
upp sedan säckskuras. Murstenen för ens tankar till 
gasverkets fantastiska historia och hyllar materialets 
hållbar- och lättskötthet. Byggnaden blir bara vack-

rare allt eftersom tiden sätter sina spår!

OPTIMALA VILLKOR FÖR DAGSLJUS
Byggnadsvolymen justeras ytterligare för att uppnå 
ett tillfredsställande dagsljus hos seniorboendena 
men också för grannbebyggelsen norr över, vilket 
delvis skapar en ljusare gårdsmiljö och samtidigt 
bidrar till en byggnadsanpassning helt i linje med 

masterplanens idé om skalnedbrytning.

REKREATIVA SAMMANHANG OCH 
ÖPPEN UTSIKT 

Bottenvåningen penetreras på två ställen så att det 
skapas rekreativa sammanhang mellan innergården, 
gasverksområdet, parken, boulevarden och nation-

alparken som ligger på andra sidan vattnet. 
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200 mm betong

tak: 500 mm isolering
styv isolering
takmembran

HD/F plattor

200 mm isolering

ljus tegel

lätta flexibla fasadelement

fönster: U-värde 0,9 W/(m², K)

ENERGI 
Grundstrategin är att använda så lite energi 
som möjligt och att sedan erforderlig energi 
som tillförs byggnaden är så klimatsmart som 
möjligt. 

Energianvändning: 
Byggnaden förses med ett mycket energieffe-
ktivt klimatskal för att nå så låg energianvänd-
ning som möjligt. Hög isolergrad och minimer-
ing av köldbryggor i kombination med effektiv 
värmeåtervinning via FTX-aggregat ger ett 
totalt energibehov på 43 kWh/(m2 Atemp, år) 
exklusive tillskott från solceller. Med nedan-
stående förutsättningar förutom givna indata:

- Källargolv: 300 mm isolering
- Källarvägg: 300 mm isolering
- Yttervägg: 200 mm betong, 200mm isoler-
ing, tegel
- Tak: 500 mm isolering
- Fönster: U-värde 0,9 W/(m², K)
- SFP 1,5 kW/(m3, s)
- FTX 80% temperaturverkningsgrad
- Aoms/Atemp = 13.451 m²/15.202 m² = 0,88
- Andel fönster av den totala fasadarean= 25% 

Ytterligare energieffektivisering: 
- Mätning av brukarnas energi- och vattenan-
vändning sker på lämplig nivå samt visual-
iseras tydligt för att engagera till energieffek-
tivt användning. 

- Ett övergripande drift- och övervakningssys-
tem samt sektionering av lokalerna med 
hänsyn till verksamhet och väderstreck ger 
möjlighet till ytterligare effektivisering av ener-
gianvändningen. 

- Då största posten för energianvändning är 
varmvatten föreslås utredning av spillvatten-
värmeväxlare. 

Energitillförsel: 
- Norra Djurgårdsstaden har visionen att bli 
en miljöstadsdel i världsklass med mycket 
ambitiösa miljömål. Genom att försörja bygg-
naden med fjärrvärme följs områdesmålen att 
minska CO2-belastningen genom åren, för att 
bli helt fossilfritt år 2030. 

- Tillförsel av el till fastigheten sker genom att 
350 m2 solceller placeras på takhusen (eller 
skriv in det ord ni använder för dessa små tak-
byggnader!) i optimal riktning. Detta beräknas 
ge ca 35 000 kWh solel/år, vilket motsvarar 
knappt 2,5 kWh/(m2, Atemp ) i tillskott. Kom-
pletterande elbehov till fastigheten förses 
genom införskaffande av vindandelar i ny vin-
dkraftproduktion.

VENTILATION
Effektiv ventilation med hög verknings-
grad åstadkoms genom FTX med roterande 
värmeväxlare. Fem olika aggregat i de olika 

byggnadskropparna ger stor fl exibilitet, effe-
ktivare styrning och minimerar kanalförluster.  

Stommen består av en mittlinje av bärande 
stålpelare och stålbalkar. Bärningslinjerna i 
fasad består av 200 mm betongväggar. På 
stålbalkarna och betongväggarna är det up-
plagt prefabricerat betongbjälklag bestående 
av HD/F plattor. Stabiliserande enheter ligger 
i fasad samt i vissa innerväggar.

AKUSTIK 
- För att minimera trafi kbuller placeras ge-
mensamma uteplatser i bullerskyddat läge 
och/eller på gården.

- Eventuella balkonger ges bullerskydd i form 
av absorbenter i takavskärmningar/inbygg-
nad.

- Fasaden utformas med hög ljudisolering, så 
att kraven på högsta inomhusnivåer kan inne-
hållas.

- Lägenheter med fl er än ett rum får minst ett 
rum mot bullerskyddad sida.

- Gemensamma utrymmen utformas rumsak-
ustiskt så att en god ljudmiljö kan uppnås 
även för människor med nedsatt hörsel. 

- Lägenhetsskiljande konstruktioner väljs så 
att ljudklass B enligt SS 25268 kan uppfyllas.

‘EN LITEN BIT AV SVERIGE’

FASAD SYD 1:400 FASAD VÄST 1:400 FASAD, DETALJ 1:100

FASAD ÖST 1:400 FASAD NORR 1:400

FASAD OCH KONSTRUKTION
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SYNPUNKTER PÅ ETT ÄLDREBOENDE
Ingen planslösning, hur välplanerad den än må vara, kan 
garantera ett lyckat äldreboende.

Men välövervägd planlösning kan bidra till ett värdigt liv 
för de boende och samtidigt underlätta arbetet för de an-
ställda, om planlösningarna medvetet interagerar med om-
världen och samtidigt bjuder in till ett aktivt deltagande av 
”det sociala rummet.”

Att fl ytta till ett äldreboende förknippas ofta med en rädsla 
att förlora sitt sociala nätverk, eller helt enkelt att mista sin 
rätt till självbestämmande. Därför skall den fysiska inred-
ningen välkomna egna initiativ och aktivera och involvera 
de boende, i vardagens alla sysslor. De äldre ska självstän-
digt kunna ta sig runt i lokalerna, medan de anställda ska 
kunna ha överblick och arbetsro. Ett äldreboende ska alltid 
inkludera och aldrig exkludera. 

ÖPPENHET OCH TRYGGHET
De boende och personalen ska både kunna fungera i en 
naturlig samvaro med varandra men också var en och en 
för sig. Stora mått av självständighet kan utvecklas i rätt 
miljö.  Nyckelorden är öppenhet och tillmötesgående, vad 
gäller alla huvudsakliga val, också när det kommer till faci-
liteterna för personalen. 

Öppenheten medför insyn och underlättar lärandet och in-
teraktion vilket kommer alla till gagn. Men det handlar också 
om att skapa attraktiva förutsättningar för de anhöriga, och 
uppmuntra till besök även för övriga gäster, och därmed 
också stärka äldreboendets interaktion med närmiljön. 
Projektet introducerar 10 parbostäder med egna ingångar, 
två gästbostäder som är tilltänkta besökare som stannar 
både kortare och längre perioder och två bostäder som 
kan användas som nattskiftbostäder för personalen. Det 
har uppenbara fördelar för äldreboendet, inte minst med 
hänsyn till en ökad grad av möjlighet för självständighet. 

Bra inomhusklimat, upplevelserika rumssammanhang och 
omsorgsfullt utvalda material, med ett vackert dagsljus, 
skapar en tilltalande miljö i vårt bidrag.  Men även stämn-

ingsfull interiör med en välavvägd belysning och vackra 
funktionella möbler spelar en avgörande roll. Ljusa nord-
iska material som är lätta att rengöra, och som bara blir 
vackrare med åren, genomsyrar våra val. Användning av 
konstgjort material förekommer endast marginellt.

LÅNGT FRÅN KORRIDORTÄNKET
Ett bra äldreboende är kort sagt ett trevligt hus med vackra, 
karakteristiska rum, som inbjuder till trygghet och samvaro 
och som på ett naturligt sätt visar de subtila gränser mel-
lan privatliv och gemenskap, som aldrig är statiska när det 
handlar om levande människor. 

Våra planlösningsförslag är med andra ord långt ifrån ett 
korridortänk. Som det framgår av våra planlösningar av 
äldreboendet har de gemensamma ytorna med vacker ut-
sikt och dagsljus fått högsta prioritet. Avstånden är korta, 
vilket gör att man enkelt tar sig fram, och de öppna och 
sammanhängande ytorna utmanar samtidigt de boendes 
benägenhet att röra på sig. 

Samtliga avdelningar är försedda med inbyggda balkonger 
med möjlighet för insyn från personalrummet. Två 
tvättstugor är förlagda på plan 2 och 3 med direkt anslut-
ning till trappuppgången och äldreboendet. 

Det specifi ka programkravet med 9+9 enheter har haft ett 
avgörande infl ytande på den huvudsakliga planlösningen, 
och den stora vikväggen i matsalen ger möjlighet att dela in 
rummet i 2 självständigt fungerande - eller ett sammanhän-
gande – vårdområde, beroende på vilket platsbehov och 
vilken schemaläggning som råder. 

De vårdfunktioner som inte kräver dagsljus, är disponerade 
i små ”chatoller” precis som förfi nade möbler kompletterar 
den ljusa interiören som på ett naturligt sätt delar upp de 
gemensamma ytorna i olika intima zoner. De öppna ytorna 
är sammanhängande utan att upplevas som oändliga. 

Våning 6 är avsedd för korttidsboenden men kan också 
fungera som specialboende för t.ex. psykiskt sjuka. Båda 
trapphusen har direkt anslutning till detta våningsplan och 

det är möjligt att begränsa tillträdet till våningen med ny-
ckelkort. Uppdelningen av vårdhemmet är också mycket 
fl exibelt och kan varieras över tiden.  

DET PRIVATA OCH DET GEMENSAMMA
De gemensamma ytornas höga prioritet har gjort det nöd-
vändigt att disponera de privata boendeenheterna med den 
precision och omsorg som de blygsamma ytorna tillåter. 
Utifrån plan och sektion och fasad har vi gjort vårt yttersta 
för att visa att stora privata boendeenheter inte nödvän-
digtvis fungerar bättre än mindre sådana. Det avgörande 
blir istället möbleringen i dessa välproportionerade, stämn-
ingsfulla rum och framförallt att gränsen mellan det ”priva-
ta” och det ”gemensamma” blir väldefi nierat och gemytligt. 
Den träpanelbeklädda, intimt belysta nischen med det lil-
la upphängda avlastningsbordet, delas med grannen och 
blir en kontaktskapande mötesplats för de boende där 
man kan stifta nya bekantskaper. Alla nischer skapar oli-
ka slags kontaktytor och är, precis som den delvis priva-
ta övergångszonen, i en konstant dialog med de boendes 
möjligheter. 

Att bo på äldreboende innebär att leva tillsammans med 
andra människor och för att det ska lyckas, krävs både re-
spekt och balansgång mellan det privata och det gemen-
samma. 

LOBBY / FOAJÉN / ENTRÉ
I bottenvåningen placeras en central gemensam lobby och 
entré till hela vårdenhet. Förutom mottagning och admin-
istration skapas fl era olika zoner där man kan uppehålla 
sig under väntetid och besök. I foajén är det höga i tak, 
genomgående ljus och den öppnar upp sig mot den gröna 
innergården. Från foajén fi nns direkt tillgång till två trappor 
som leder till vård avdelningarna, uteplatsen och vårdcen-
tralen.

PERSONALFACILITETER
Kravet på öppenhet och trygghet gäller också i hög grad 
för de anställda. En bekväm arbetsordning, överblick och 
transparens samt behov för arbetsro, infrias med en hår-
fi n balans mellan komfort och funktionalitet. Varje våning 

är planerad efter de mest nödvändiga personalfunktioner, 
då vi föreställer oss att plats för omklädning, dusch och 
garderober tar plats i källaren som även rymmer hisstyrda 
fjärrlager samt förvaringsutrymmen för sängkläder. 

VÄLFÄRDSTEKNOLOGI
Ett selektivt användande av välfärdsteknologi begränsar 
beroendet hos de boende, och ger både mer värdighet och 
bidrar även till en högre grad av självhjälp. 
På så vis, skulle man förhindra en negativ arbetsgång och 
samtidigt frigöra personalresurser till både vård och om-
sorg, och dessutom minska antalet arbetsskador. 

Kanske ligger det en aning bortom våra befogenheter, men 
vi vill ändå yrka på, att man borde inreda minst 2 boend-
eenheter som försöksbostäder för välfärdsteknologi. De 
skulle fungera som en slags levande välfärdsteknologisk 
plattform eller laboratorium, och som synliga för alla, skulle 
vittna om ett boende i ständig utveckling. De skulle till och 
med kunna få den roll att de bidrog till ett tvärsektoriellt 
samarbete, inom ramen för sundhet, omvårdnad och grön 
utveckling.          

MÅNGSIDIG ANVÄNDARVÄNLIGHET
Äldreboendets relativt djupa byggnadskropp och den valda 
tillgångsprincipen möjliggör en spegling av boendeenheter 
mot gårdssidan, vid ett framtida behov för expandering 
eller omorganisering. Takhöjden är densamma överallt, 
330 cm, också i fl yglarna. Detta främjar den mångsidiga 
användarvänligheten i hela boendet. Det valda statiska 
systemet med bärande fasader, ger oss friheten att frångå 
en planlösning med bärande skiljeväggar, och öppnar upp 
för en mer fri disponering av byggnadens ytor.

De uppvisade boendeenheterna kan läggas samman till 
både en och två eller tre enheter. Här är det bara fantasin 
som sätter gränser. Fasadsystemet med generösa öppnin-
gar som är jämnt fördelade över hela tegelstensfasaden, 
kan  fyllas i med både lätta transparenta och stängda par-
tier. Utfyllnaderna, kan utan att kräva något större ingrepp, 
bytas ut på båda sidor av huset om det så skulle önskas 
framöver.   

VÅRDHEM AVD.B

VÅRDHEM AVD.A

PERSONAL FACILITETER

SERVICERUM

PERSONAL FACILITETER

GÄSTBOSTÄDER / FLEXBOSTÄDER

STABILISERANDE KÄRNOR

SPÄNNRIKTNING BJÄLKLAG

LÄNGSGÅENDE BALK

BÄRRANDE FASADER

GEMENSAM YTA AVD.B

GEMENSAM YTA AVD.A

MÖJLIG UTV. AV ENHETER

NUVARANDE ENHETER

STÖRRE BOENHETER 6+6

EXISTERANDE SERVICERUM

STORA GENOMLYSANDE LÄGENHETER

TILLGÅNG, KONSTRUKTION 
OCH SERVICE BEVARAS

‘EN LITEN BIT AV SVERIGE’

PLAN OCH SEKTION, DETALJ 1:50

ORGANISERING AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE LOGISTIK FLEXIBILITET

ÖVERGRIPANDE FLÖDEN 
Två centrala kärnor leder till var sin ände av de gemensam-
ma faciliteterna, med utsikt mot innergården och Husar-
viken. Den sista kärnan etableras som ett inträde till vård-
boendena med tillgång till seniorboendet och kan fungera 
både separat och som en öppen del av vårdboendenas 

fl öde. 

KLAR ORGANISERING AV RUM OCH 
GEMENSAMMA FUNKTIONER

Rummen placeras huvudsakligen mot stadens kant, så att 
de äldres gemensamma liv och sysslor sker samlat och 
intimt i hästskons inre del, med överblick över fl era varier-

ande funktioner och öppna ytor.

GEMENSAMMA YTOR
PRIVATA RUM

INDGÅNGAR
(TRAPPA OCH HISS)

9 ENHETER
+ 9 ENHETER

TAKTRÄDGÅRDAR
ALTANER
LOBBY & AKTIVITETSPROGRAM

ENKEL DELNING I TVÅ 
SEPARATA ENHETER

Planlösningen fungerar så att de 9 + 9 boendeenheter-
na problemfritt kan delas i två separata vårdområden och 

fungera var och ett för sig. 

GEMENSAMMA TAKTRÄDGÅRDAR, 
AKTIVITETSPROGRAM OCH BALKONGER
På taken etableras en rad lättillgängliga aktivitetserbju-
danden i fl era mindre gemensamma hus, där de äldre kan 

umgås och njuta av både utsikt och natur. 

KONSTR. SYSTEM ORGANISERING GEMENSAM YTA FRAMTIDA FÖRTÄTNING FRAMTIDA OMDISP.
EXEMPEL 01: 6 + 6

FRAMTIDA OMDISP.
EXEMPEL 02: LÄGENHETER

20130227_panels07_mal.indd   420130227_panels07_mal.indd   4 28-02-2013   03:27:5528-02-2013   03:27:55



TRÄDGÅRDAR TILL ALLA SINNEN 

MÅL
Vår intention med uterummet är att skapa gröna rum för de äldre 
och  boende i kvarteret, med en plats för rörelse, upplevelser och  ett 
socialt liv. Rummet skall inspirera och skapa upplevelser som stimul-
erar sinnena, berikar de boende och deras besökare . Målet är därför 
att förstärka upplevelsen på alla plan, samtidigt som vi vill styrka en 
bärkraftig miljö. 

TERAPI TRÄDGÅRDAR 
Projektet är utformat med en målsättning om att skapa ett sinnligt och 
mångfaldigt landskap  baserat på naturens egen föränderlighet och 
variation. 

Vetenskapen bekräftar det terapeutiska värdet av att prioritera na-
turen i människans direkta närhet. Blodtryck, puls, muskelspänning 
och fl era andra av kroppens stressindikatorer faller makant redan 
efter några få minuters kontakt med naturen. Flera undersökningar 
pekar på att boende med utsikt och kontakt till grönskande natur inte 
bara får en bättre hälsa, men också uttrycker större livsglädje.

Det naturtyper som mest effektivt lugnar, skapar ro och trygghet, 
är vildvuxen grönska med våtområden som har en stor artrikedom, 
både av växter och djur. Den sinnliga upplevelsen av bladens gröna 
frodighet, porlande vatten, kvittrande fåglar och surrande insekter ger 
en helande effekt, med hjälp av de kvaliteer är det den effekten vi 
eftersträvar  att uppnå i vårt projektet.

Olika typer av träd skärper sinnena och skapar fokus på naturens 
variation- på växternas form, bark, blad, blommor och frukter. Spe-
ciellt om våren då vita, gula, rosa och klarblå blommor kan upplevas 
i terapi trädgården. 

Träden kombineras med fl era slags rabatter, fyllda med perenner 
som vajar i vinden, de drar till sig ett rikt djurliv och ändrar sig i takt 
med årstiderna. Med variationer i textur, rörelsesmönster och färg-
spel skapar växterna ett levande motspel till byggnadskropparna och 
erbjuder en föränderlig och vacker utsikt från byggnadernas rum.

DAGVATTENHANTERING 
Regnvatten som faller på takträdgårdarna, den gröna fasaden och 
gården bromsas i sitt fall och leds ner i en gemensam underjordisk 
dagvattentank som är placerad under gårdens spegelbassäng. Vat-
tnet från tanken används under de torra, varma sommarmånaderna 
till bevattning och avkylning. Regnvattnet kan också användas internt 
till sköljvatten för toaletter, tvättmaskiner etc. I gårdsrummen fi nns det 
speciella rabatter som är utformade och planterade så att de bromsar 
regnvattnet och leder vattnet ner lokalt i terrängen.

INNERGÅRDEN, TAKTRÄDGÅRDEN OCH DEN GRÖNA 
FASADEN 
Alla boende har tillgång till den gemensamma Innergården där det 
både fi nns plats för aktivitet och avslappning.Trädgården har ett utt-
ryck av vild natur, där man rör sig runt på stegstenar mellan det gröna 
och det belagda. Rörelses linjen framstår som vild och frodig, men är 
ändå anpassad  förrullstol och gångbesvärade. Mot sydväst är uter-
ummet kylande och avskuggat, med en porlande fontän som skapar 
ro, doft och en lugnande atsmosfär. Innergården mot norr är solrik 
med en grön gräsmatta som bjuder in till aktivitet och under trädens 
skuggande kronor skapas  intima platser  att uppehålla sig på  eller 
för att vila. 

Från innergården ser man  upp på den gröna fasaden, en västvänd 
grön fasad, där klätterväxter växer vilt, blommar och rymmer ett rikt 
djurliv. Den gröna fasaden är placerad där den fångar upp middags- 
och kvällssolen, den ger ett visuellt liv till hela gården, bland annat i 
form av fåglar och fjärilar.

Takträdgårdarna varierar mellan gräsmattor, trädklungor och be-
lagda ytor. Stegsten skapar en annorlunda rörelse utan att förhin-
drarullstolsburna att röra sig fritt. En frodig trappa är placerad mellan 
vårdcentrets två trädgårdar till dem som  kan gå i trappor. 

De boende är tänkta att ingå som viktiga aktörer i trädgårdens un-
derhåll. Gräs och vegetation kommer delvis att placeras på upphöjda 
växtbäddar så rullstolsburna kan vårda dem och ta del i gemenskap-
en. Alla trädgårdar har rum för aktiviteter för alla åldersgrupper, för en 
hel familj- såsom sandlådor, gungor och picninc zoner. 

Äldrebostäderna kan få ytterligare möjligheter för aktivitet och rörelse 
genom att addera utomhus träningsredskap på takträdgårdarna.

FLEXIBILITET I ARKITEKTURENS 
SLUTLIGA FORM
Genom förslaget införs en särskild kvalitet,  ge-
mensamma funktioner på taken både för boende 
i vårdhemmet och bostäderna högre upp. De ge-
mensamma funktonerna inrättas i mindre hus på 
taket och emellan dem gröna rekrativa områden. 

Takhusen har samma utryck som huvudbygg-
naden och fungerar som en förlängning av dess 
form och materialitet. Vissa gillar ett grönt, oup-
pvärmt uterum som ger skydd mot vind och regn. 
Andra passivt uppvärmda växthus och några luft-
konditionerade sällskapsrum. 

De gemensamma funktionerna är tänkta att vara 
aktiva tilllägg till det traditionella “församlingshus-
en”, trädgårdscafé och kreativ verkstäder som 
örtträdgårdar, kanin hus och vingårdar, men de 
kan naturligtvis anpassas till de önskemål och 
behov som framtida användare kommer att ha. 

De gemensamma funktionerna på taket eta-
bleras som en extra våning, men i ett alternativt 
scenario kan de räknas som den översta vånin-
gen inom den föreskrivna byggnadsvolymen. De 
alternativa scenarierna orsakar en viss minsk-
ning av det totala antalet m2.

Träddungar

Den frodiga blomsterträdgården det vilda gräset

kreativ verkstad

sandlåda

Den gröna fasaden

låga och 
höga 
perenner

höga perenner

höga perenner

höga perenner
höga perenner

höga perenner

höga perenner

gräs

gräs

gräs

träningsredskap

träningsredskap

fågelliv

rika fågelliv

bärträdgård

familjpicknick

stegstenarfamiljpicknick

frodig trappa

örtträdgård / hus

grill

utekök

herbalhus

örtträdgård

vingård

kaninhus
aktivitet

vardagsrumvardagsrum

vardagsrum

fontän

NORR

3 rum. lägenheter   3500 m2

vårdhem    5500 m2

vårdcentral    300 m2

restaurang    355 m2

disp.     830 m2

gemensamma ytor, vårdhem 815 m2

2 rum. lägenheter   2540 m2
gemensamma ytor, lägenheter 355 m2

3 rum. lägenheter   3110 m2

totalt     14 195 m2

bottenvåning, gemensam yta 1485 m2
tak, gemensam yta   1170 m2

totalt     12 835 m2

bottenvåning, gemensam yta 1485 m2
tak, gemensam yta   1170 m2

totalt     13 170 m2

bottenvåning, gemensam yta 1485 m2
tak, gemensam yta   143 m2

vårdhem    4810 m2

vårdcentral    300 m2

restaurang    355 m2

disp.     830 m2

gemensamma ytor, vårdhem 815 m2

2 rum. lägenheter   2260 m2
gemensamma ytor, lägenheter 355 m2

3 rum. lägenheter   3500 m2

vårdhem       5500 m2

vårdcentral    300 m2

restaurang    355 m2

disp.     830 m2

gemensamma ytor, vårdhem 143 m2

2 rum. lägenheter   2540 m2

7 våningar
6 våningar

8 våningar

11 våningar

6 våningar
6 våningar

7 våningar

10 våningar

6 våningar
6 våningar

7 våningar

10 våningar

innergården

fontän

REGN

avdunstning

vattentank 
till bevattning
av plantering 

overflow

samling 
i magasin

dränering
uppsamling av 
takvatten

dagvattnet 
användas 
til skölvatten för 
toaletter og 
tvättmaskiner

takträdgården
vattenstrålar 
till bevattning

50 mm dagvatten 
magasin till bevattning 
av takträdgården

bevattning

rendefaskine

dränering

gröna fasade

försening  och
avdunstning

REGN

reflekterande pool

uppsamling 
och dränering 
av vatten

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

*

*

* Dessa två ämnen i GYF beräkningen stöds av erfarenhet från genomförandet av 
takträdgårdar och regnvatten pools, se diagrammastisk section.

Innergården Norra 
Djurgårdsstaden

Ej underbyggd 
makrgrönska

Växtbädd
(+800mm)

Växtbädd
(200-800mm)

Gröna tak
(+300mm)

Gröna tak
(+800mm)
inkl. 500mm 
dagvatten mag.

Grönska på 
väggar

Integrerade 
balkongådor

Dagvatten 
pool

GYF
(mål 0,6)

totalt eko-effektiv yta

Takträdgård 

2,0

1,5

0,2

0,4

2,0

0,4

0,3

2,0

320m2

45m2

135m2

-

-

274m2

80m2

36m2

640m2

67,5m2

27m2

192m2

702m2

109,6m2

24m2

72m2

1834,1m2

-

-

-

480m2

351m2

-

-

-

GYF 0,63= =
1834,1m2

2924 m2

TAKPLAN 1:400
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ORGANISERING AV SENIORBOENDE

GRÖNYTEFAKTOR

DAGVATTENS HANTERING

FÖRDELNING AV M2  OCH 
ALTERNATIVA BYGGVOLYMER

BALKONGER TILL ALLA
Alla seniorboenden kommer att få en fi n utsikt mot antin-
gen gasverket, nationalparken, parken eller både vattnet 
och hamnen. Balkongerna blir ett utsökt privat uterum med 

närhet till närliggande natur och kultur.

ALTERNATIV 2

GEMENSAMMA FUNKTIONER PÅ TAKEN
På bostadstornens tak, etableras precis som på vård-
boendena, gemensamma trädgårdar och funktioner, som 

ger seniorboendena en helt unik extra kvalitet.  

CENTRALT PLACERADE UPPGÅNGAR
I varje bostadstorn placeras uppgången centralt för att på 
så sätt lämna fasaden fri åt själva lägenheterna. I varje torn 
har man åtkomst till 4 stycken boenden per våning. Ingån-

garna förläggs mot parken på den östra sidan. 

FÖRSLAG

FLERA FASADER PER BOENDEENHET    
Alla lägenheter placeras som attraktiva hörnlägenheter 
med privata balkonger och fasader mot två vädersträck. 
3-rums lägenheter i hörntornet och 2-rums lägenheter i det 

norra tornet.

ALTERNATIV 1

BOENDEENHET 1 (2- OCH 3 RUM)
BOENDEENHET 2 (2- OCH 3 RUM)
BOENDEENHET 3 (2- OCH 3 RUM)
BOENDEENHET 4 (2- OCH 3 RUM)

INGÅNGAR
TRAPPA OCH HISS

PRIVATA BALKONGER TAKTRÄDGÅRDAR
OFFENTLIGA FUNKTIONER

NORD
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