
oasis
Vi tror att framtidens äldreboende är en oas – ett vattenhål där den äldsta generationen kan känna trygghet, 

samhörighet och engagemang. En plats på livets rand, fast förankrad i ett dagligt engagemang på egna villkor.

I vårt förslag till framtidens äldreboende har vi fokus på att integrera seniorerna i den omgivande staden. 

Förslaget har tre arkitektoniska tilltag för att stimulera integrationen mellan de boende och den omgivande stadsdelen, 

för att ge chansen till ett innehållsrikt liv - social och ekologisk hållbarhet.
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FASAD SÖDER SKALA 1:400

II PROJEKT KVALITETSTID

Projekt Kvalitetstid konkretiseras i entréplanet. I den östra fl ygeln fi nns en förskola med två avdelningar om vardera femton barn. På så vis kan samhällets yngsta 

naturligt umgås de äldsta – ett möte med nästan lika lång tradition som mänskligheten själv. Samtidigt ligger förskolans entré placerad så, att det fungerar oberoende 

av resten av huset och samtidigt har god kontakt med omgivande platser och naturområden.

I COSTA DEL DJURGÅRDEN

Vi överför något av söderns sol, ljus och värme till våra breddgrader. Högst upp i byggnaden, erbjuder taklandskapet 

en rad attraktiva terrasser och ett orangeri, fullt med blommor och grönt. I det naturligt uppvärmda växthuset förlängs 

den varma delen hösten och våren -  Djurgårdsstadens eget Costa del Sol.

FASAD VÄSTER SKALA 1:400FASAD VÄSTER SKALA 1:400

FASAD NORR SKALA 1:400

FASAD ÖSTER SKALA 1:400
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III RESTAURANT DEN GLADA ÄNKAN

Precis som förskolan är restaurangen placerad i entréplanet, men vänd mot områdets huvudstråk. Här kan till och med sängliggande då och då göra ett besök med 

hjälp av en hiss som för direkt mellan boendenas gemensamma delar direkt till en egen avdelning av matsalen. Dessutom har restaurangköket har en mathiss som 

kan transportera varm mat till vård- och omsorgsboendenas kök, helt efter individuella önskemål. I restaurangen kan de boende arrangera fester, ordna fi lm eller 

danskvällar, dricka exotiska drinkar i baren – eller bara njuta av eftermiddagskaffe på nymalda bönor och riktig mjölk. 

PLAN TAKVÅNINGAR SKALA 1:200

1. Korttidsbostad.  2. Vardagsrum.  3 Kök.  4 Takterrass.  5 Festlokal.  6 Orangeri. 7 Gym.
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TYPPLAN BOSTADSVÅNINGAR SKALA 1:200

1. Vård- och omsorgsbostad.  2. Vardagsrum.  3 Kök.  4 Personal och drift.  5 Seniorbostad, tre rok. 6 Seniorbostad,  två rok. 

ENTRÉPLAN SKALA 1:200

g p y g g1. 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). 
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EN URBAN OAS 

Tomten har en unik belägenhet i det gamla gasverksområdet. Det utmärks 

bland mycket annat av sina markanta cirkulära byggnader i rött tegel. Tom-

ten när anknytning till Husarvikens vatten och de stora grönområden norr om 

viken. I en helt ny del av Stockholm stad ska framtidens äldreboende fi nna sin 

egen plats – både arkitektoniskt och socialt. Vi har valt att integrera vår oas 

både med områdets urbana kultur och den omgivande naturen.

Oasis Djurgården är med sin lägre del och sitt markanta bostadstorn på tio 

våningar ett urbant förslag, som tar utgångspunkt i sina stadsmässiga om-

givningar. Mot gatorna bildar fasaderna en skärm i vit puts, genombrutna av 

bjälklagskanter i betong, däremellan spänner glas. 

I dag ska Karl och Anna hämta Anton på dagis. De har ett avtal med Antons 

föräldrar om att hämta Anton varje onsdag, mellan klockan två och fem. An-

ton tycker de är toppen och har börjat kalla Karl för bonusfarfar. Tillsammans 

har de utvecklat sina egna rutiner. Från dagis går de oftast ett varv förbi res-

taurangen som ligger på andra sidan gården. Anton beställer alltid kanelbulle 

och äppeljuice. Han gillar att berätta om vad han gjort på dagis och tar god 

tid på sig, för både Karl och Anna lyssnar riktigt ordentligt. 

Tornet är accentuerat som en solitär vertikal byggnadskropp, som både mar-

kerar ankomsten till Norra Djurgårdsstaden och äldreboendet i sig. Tornet blir 

på det viset både ett signum för boendet såväl som de omkringliggande kvar-

teren. Ett karaktärsfullt hus, som gör det enkelt att hitta hem. Fasadbeklädna-

den utförs i bronsanodiserad aluminium, som ger en mörk rödbrun, mycket 

levande yta. Mot solen och ankomsten i söder får metallen en glödande ka-

raktär, mot norr en mer dämpad och diskret färgskala, som harmonierar med 

de gamla gasverksbyggnaderna och ger huset en mer subtil karaktär sett från 

naturområdena runt Husarviken. 

Ibland berätta Karl en historia, från den gången han var barn. När bullen är 

slut, springer Anton mot hissen. Han vill upp på taket, för därifrån kan han 

se HELA stan, som han själv uttrycker det. I hissen talar Anton oavbrutet och 

hälsar glatt på alla som går av och på, medan hissen går mot toppen av hu-

set. När de sett länge och väl på skogen, viken, fjärden, gasklockan och alla 

de andra sakerna, går de tillbaka in i växthuset. Anton tar Anna i handen 

berättar om namnen på växterna. Och de han inte kan, hittar han glatt på.
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KONCEPT LANDSKAB
Sti, vådområder og egelund

FORSKELLIGE BIOTOPER SAMMEN

OPTIMERET MIKROKLIMA
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/FÖRUTSÄTTNINGAR
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/FÖRUTSÄTTNINGAR
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/FÖRUTSÄTTNINGAR
/KULTUR
/HISTORIA

/FÖRUTSÄTTNINGAR
/URBANITET
/STOCKHOLM C - 5 MIN

OASIS DJURGÅRDEN -

Bostäder mellan en aktiverande bottenvåning och ett inklude-

rande tak

Oasis Djurgården är ett andrum för de äldre – en oas mitt i en 

pulserande stad. Vårt förslag säkrar att de boende både har 

tillgång till ett aktiverade och pulserande liv, fullt med sysslor, 

sociala möten och kompetent omvårdnad. En källa till trygg-

het, både fysiskt och socialt. För den som önskar, kan man dra 

sig tillbaka i lugna och ljusa omgivningar i den privata bosta-

den. 

Oasis Djurgården består dels av ett aktiverande entréplan, 

dels ett inkluderade takplan och däremellan plan av med se-

niorbostäder och vård- och omsorgsbostäder. För att säkra en 

mänsklig skala har vi gjort en grundplan, som förskjuter kvar-

terets knäckta u-form vidare runt, för att tydligare inrama en 

beskyddad trädgård som bildar navet för vård- och omsorgs-

boendet.

I entréplanen aktiveras de boende och säkras den extra vård 

som några av dem har behov för. Här fi nns plats för vårdcen-

tral, personalutrymmen, restaurang, entréfunktioner och för-

skola. Ett levande och socialt markplan, som avlöses av mera 

privata omgivningar med bostäder. Överst fi nns ännu ett akti-

verande område, var man kan njuta solen, utsikten eller gå en 

liten tur i orangeriet. Eller så kan man ta tornets hiss upp till 

gymmet och träna - eller bara njuta av den storslagna utsik-

ten ut mot Lidingön och de fi na blå och gröna omgivningarna. 

Det fi nns också gemensamhets- och festlokaler i de översta 

våningarna.

På takplanet fi nns också sex stycken korttidsboenden. Med 

egen terrass, den bästa utsikten och massor av ljus. Korttids-

boende är avsett för de allra sköraste av de äldre. De bebor 

också den bästa platsen med ett generöst gemensamhetsut-

rymme.

Berit bor i seniorbostadstornet. Hon älskar de litet ungdomli-

ga, dynamiska rummen. Hon bor tillsammans med Bertil i en 

generös tvårummare på åttonde våningen. De har en fantas-

tisk utsikt, en utsikt som gläder henne var endaste dag. Berit 

har många goda vänner i Oasis Djurgården. Hennes bästa 

vän heter Anna, hon bor också i seniorboende tillsammans 

med sin man Karl, men inte i tornet utan i de mer traditionella 

bostäderna, i U-formen. Berit är inspirerad av Karl och Annas 

fi na förhållande till lille Anton och planerar själv att vända sig 

till förskolan som bonusmormor. Men idag har Anna först och 

främst fokus på sin egen hälsa. Hon startar alltid veckan med 

ett besök på gymmet högst upp i huset. Så är kroppen liksom 

igång och beredd på en ny vecka. Soliga dagar sitter hon på 

takterrassen och dricker vatten efter träningen. Eller så går 

hon på jakt efter mogna druvor i orangeriet. 

Seniorboende

Vi placerar seniorboende som två och trerumslägenheter pri-

märt orienterade nordost – sydväst. Bostadstornet innehåller 

seniorbostäder i våning två till nio och markerar sig med otra-

ditionella, dynamiska planlösningar, som fördelar sig ut från 

en centraliserad teknisk kärna. Alla seniorbostäderna har ge-

mensamma uppehållsrum. Alla Seniorbostäder har tillgång till 

vanlig eller fransk balkong.

Karl och Bertil ses ofta på kvällarna, i barnen på Den Glada 

Änkan. För ett samtal, vänner emellan. Varje torsdag möts 

de också, i ett större sällskap, med släktforskning som tema. 

Alla har med en laptop, som är trådlöst kopplade till husets 

nätverk. På så vis har de tillgång till de digitala arkiven som 

är nödvändiga för deras efterforskningar. En gång i månaden 

ordnar klubben en föreläsare, senast en PhD-studerande från 

Stockholms Universitet, som redogjorde för sina studier kring 

den moderna släktforskningen.

 

Vårdbonde

Vårdboendet är organiserat kring en gemensam gång, som knäck-

er sig runt våningar och därvid minskar långa och överskådlig 

gångförlopp. Gången är placerad i fasaden ut mot den omgivan-

de staden, medan bostäderna vänder inåt, mot den lugna, gröna 

trädgården. På varje plan fi nns två avdelningar med totalt arton 

bostäder. Alla våningar har fl era gemensamma rum, som delar upp 

avdelningarna i mindre, lätt överskådliga delar. Bostäderna i grup-

perar sig i boxar med två eller tre bostäder i varje. På så sätt säkrar 

vi en mänsklig skala. Teknik, personal, kök och allrum fungerar 

som buffertzoner mellan bostäderna – ett sätt att säkra ett fl exibelt 

plan, som lätt kan konverteras om till eventuella andra funktioner i 

ett framtida scenario. Alla våningarna har också tillgång till ett stör-

re glasat burspråk som sträcker sig från fasaden och ut i staden. 

Det är viktigt att alla vårdboende upplever ett gott förhållande till 

hälsa och omsorg. Därför är vård- och omsorgsboendet kopplat 

med inomhus passage till dagcenter, vårdcentral, restaurang, tak-

terrass och trädgård. De fl esta av funktionerna kan nås av säng-

bundna. Precis som seniorbostäderna har vårdbostäder alla egen 

fransk balkong. 

På den första vårdagen ör trädgården full av boende, som njuter 

av vårens helt särskilda solstrålar. I de lummiga läkrokarna sitter 

boende inpackade i fi ltar och läser, dricker kaffe eller bara sluter 

ögonen mot de skarpa men värmande strålarna. Här är man skär-

mad från barnens lek, som bara förgår i den yttre delen av träd-

gården. De många gröna väggarna är med att säkra god akustik i 

det attraktiva uterum. 

LANDSKAPET I OASIS DJURGÅRDEN 

och mötet med den omkringliggande staden

Vi vill utnyttja lokal hantering av regnvatten som ett redskap att 

skapa liv. Regnvattnet används för att föra medborgarna samman 

och stötta stadens djur och växtliv. Landskapet runt byggnaden 

skapar ett spännande möte. Stora träd, högvuxna blommor och 

gräs är i samspel med beläggning och byggnader för att på så sätt 

skapa en urban och grön övergång från gata till gård och resultera 

i mera naturpräglade upplevelser, ju längre in i gårdsrummet man 

rör sig. Detta samspel mellan stad och natur kommer att ge de bo-

städerna sin egen, helt särskild karaktär, som en modern bostads-

bebyggelse med ett mångfaldigt, frodigt och framförallt levande 

utemiljö.

Trädgården uppstår som ett fl exibelt vattenlandskap, som utnyttjar 

lokal hantering av regnvatten för att skapa olikartade biotoper och 

upplevelser av den svenska naturen. Regnvattnet bidrar aktivt till 

att föra naturpräglade upplevelser tätt inpå de boende och samti-

digt fasthålla och utveckla de mångfaldiga djur och växtliv som är 

karaktäristiskt för den Kungliga Nationalstadsparken 

Vi löser frågeställningen med ett huvudgrepp som består av tre 

element; Eklunden, vattenlandskapet och stigen. Vattnets skiftan-

de nivåer erbjuder rekreativa upplevelser och skapar nischer för 

uppehåll, i ömsom sol ömsom skugga.  

Eklunden

Den som ankommer från gatan och rör sig in genom entrén mot 

gården går genom eklunden.  Där har man på ena sidan en plan 

under de stora ekarna - för lek och uppehåll - på den andra en tä-

tare lund med en underskog av buskar och örter, som är typiska för 

området och som kan understötta det existerade djur och växtlivet. 

Trädens kronor kompletteras med holkar, för att stimulera fågelli-

vet.

Vattenlandskapet

Ju längre in man kommer på gården, ju mer skiftar gårdsrummet 

karaktär till ett vattenlandskap med olika stämningsfulla biotoper, 

som alla påverkas av nederbördsmängden. Här fi nns blomsterbäd-

dar, skogsbotten under blomstrande lövträd, som körsbär och mis-

tel, vassområden och stora regnvattensbäddar. 

Vattenbäddarna översvämmas periodvis. Det fi nns också djupare 

dammar, som hela året speglar himlen och hjälper till att lysa upp 

gårdens skuggiga områden. Små fontäner sörjer för genomström-

ning, kylning av upphållsområden. De tillför det liv- och rogivande 

ljudet av porlande vatten. Mellan de olika biotoperna fi nns träter-

rasser med bänkar till uppehåll – några i sol, några i skugga.

Trädgården ska vara intressant att röra sig i, men också upplevelse-

rik och karaktärsfull när den upplevs från bostäderna. Här kommer 

trädens löv, blommande klätterväxter på fasaderna och i gården och 

de spelande refl exerna från vattnet att skapa stämning och upple-

velser högt upp i bostäderna.

Stigen

Stigen för in genom gårdsrummet är fullt tillgänglig för var och en. 

Överallt uppstår små nischer, möblerade med träbänkar, under de 

stora träden. Stigen anläggs med granitplattor som ut mot bäddar-

na får bredare och bredare fogar, fyllda med gräs. Alla beläggningar 

på gården avvattnas till bäddarna och bassängerna.

Ekosystem

Gårdsrummet i samspel med takterrasserna representerar sitt egna 

lilla ekosystem, där vatten från taken leds bort från byggnaderna i 

öppna kanaler och fördelas till djupa växtbäddar och bassänger. Be-

läggningar är hållna till ett minimum för att bäddar, bassänger och 

vattenområden ska kunna uppta vatten från taken och kunna mot-

ta de vattenmängder som nederbörden ger. Under trädäcken fi nns 

vattenreservoarer för vattning i torra perioder. Förutsättningen för 

den öppna skogsplanteringen i gården är att man kan uppnå 800 

mm djupa bäddar och ett rotvänligt bjälklag under delar av belägg-

ningen.

Tillsammans skapar utomhusarealerna omväxlande upplevelser 

av trädgårdar och landskap varierat över lokala och nordiska land-

skapsteman. Med tiden kommer biotoperna skapa grogrund och 

livsrum för olika djurarter.

Hållbarhet

Vi har utfört en omfattande energiberäkning av förslaget, som un-

derbygger och säkerställer att byggnaden klarar de gällande ener-

gikraven. Samtidigt har vi i våra materialval gett uttryck för hållbara 

val. Vi har valt en aluminiumsort som är återvinningsbar och på de 

hela taget material som i godstjocklek inte upptar litet plats och 

lämnar utrymme för att högisolera byggnaden, utan att för den 

skull använda extremt tjocka väggar. Ett annat viktigt materialval är 

många gröna väggarna i gården, som har många positiva inverk-

ningar på byggnaden. Dels säkrar de mikrobiologin, dels isolerar de 

huset, ger en god akustik åt uterummet. Dessutom är de vackra att 

se på.

REALISERBARHET OCH KONSTRUKTIONSPRINCIPER

Vi har tagit utgångspunkt i beprövade konstruktionsprinciper och 

material som dagligen hanteras av svenska byggare samt vår egen 

erfarenhet av denna typ av byggnader, teknik och material. Vi kan 

därför visa realiserade exempel som innefattar förslagets samtliga 

delar.

Övergripande

För att uppnå kravet på en energiförbrukning på max 55 kWh/m2 

och år, har indatan för U-värden på samtliga omslutande delar (tak, 

fasader med mera) satts till 0,10 W(m2K och för fönster och dörrar 

i fasader till 1,0 W(m2K).

Stomprinciper

Som övergripande idé har en tung stomme valts. En tung stomme 

är fördelaktig med avseende på energiförbrukningen. Dessutom ger 

det andra fördelar som beskrivs nedan.

Fasader

Fasaden består av en bärande betongstomme. Väggarna kan an-

tingen utföras som prefabricerade element eller som en platsgju-

ten konstruktion. Denna typ av stomme har även mycket bättre 

förutsättningar att klara täthetskravavseende luftläckage än re-

gelstommar. På betongstommen appliceras ett obrutet isolerskikt. 

Som ytskikt fi nns puts. Putsen är en tjockputs som appliceras ”på 

klassiskt” vis; alltså inte som tunnputs på cellplast med dess kända 

bekymmer.

Hänsyn ska dock tas till den extra tjocka isoleringen (för att klara 

U-värden), som kräver starkare infästningsdon. Fördelen med den-

na stomme är att det fi nns relativt få köldbryggor och att infäst-

ningen av putsskiktet blir betydligt enklare än om en regelstomme 

skulle ha valts.

Bjälklag

Bjälklaget kan antingen utföras med prefabricerade element plus 

en pågjutning (för akustikens skull), eller en platsgjuten stomme 

(med eller utan plattbärlag).

För att minska bjälklagets tjocklek spänner bjälklaget inte från fa-

sad till fasad, utan en bärlina med pelare och balkar monteras un-

gefär i mitten.

Tak

Taket består till stora delar av terrasser. Dessa terrasser kan närmast 

jämföras med mycket väl isolerade gårdsbjälklag. Huskropparna på 

taknivå kan med fördel förses med solceller.

YTSAMMANSTÄLLNING

SENIORLÄGENHETER, FLYGEL 

15st treor samt förskola, två avd, gemesamhetsytor och terrass.

BOA 1222 m2. LOA 477 m2. OPA (Terrass) 155 m2. BTA 2129 m2. 

BOSTADSTORNET

32st tvåor samt gym, butikslokal, gemesamhetsytor och terras.

BOA 2246 m2. LOA 549 kvm. OPA (Terrass) 152 m2. BTA 3418 m2.

VÅRD OCH OMSORGSBOENDE

78 bostäder, vårdcentral, restaurang, administration, 

gemensamhetsytor, orangeri och terrass.

BOA 3721 m2. LOA 1185 m2. OPA (Terrass) 505 m2. BTA 5873 m2.

YTA: FAKTOR: ANTAL: AREA: FAKTORBERÄKN. AREA:
Delfaktorer grönska

BSK Ej underbyggd markgrönska 1,6 - 0 0
BSK Växtbädd >800 mm djup 1,5 - 600 900
BSK Växtbädd 600-800 mm djup 0,4 - 57 22,8
BSK Växtbädd 200-600 mm djup 0,2 - 0 0
BSK Grönt tak med > 300 mm djup växtbädd 0,4 - 479 192
BSK Grönt tak med 50 - 300 mm djup växtbädd 0,1 - 230 23
BSK Grönska på väggar 0,4 - 129 52
BSK Integrerade balkonglådor 0,3 - 10 3

Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet
B Diversitet i fältskiktet 0,05 - 0 0
B Naturligt arturval 0,5 - 323 162
B Diversitet på gröna tunna sedumtak 0,1 - 479 48
B Integrerade balkonglådor med häng- eller klätterväxter 0,3 - 10 3
B Fjärilsrabatt 1,0 - 0 0
B Buskar generellt 0,2 - 28 6
B Bärande buskar 0,4 - 10 4
B Stora träd (stam >30 cm) 2,4 0 0 0
B Mellanstora träd (stam 20-30 cm) 1,5 8 200 300
B Små träd (stam 16-20 cm) 1,0 16 400 400
B Ek (Quercus robur) 3,0 8 200 600
B Bärande träd 0,4 12 300 120
B Faunadepåer 2,0 0 0 0
B Baggholkar 2,0 12 60 120
B Holkar (fågel mm) 0,5 10 50 25

Tilläggsfaktorer grönska/rekreativa & sociala värden
S Gräsyta  för bollspel/lek 1,2 - 87 104
S Odlingsytor 0,5 - 0 0
S Balkonger och terrasser samt växthus förberedda för odling 0,5 - 90 45
S Gemensamma takterasser 0,2 - 413 83
S Synliga gröna tak 0,05 - 0 0
S Blomsterprakt 0,2 - 39,3 8
S Buskar upplevelsevärden 0,1 - 28 3
S Bärande buskar med ätlig frukt 0,2 - 10 2
S Träd, upplevelsevärden 0,5 24 600 300
S Fruktträd och blommande träd 0,2 12 300 60
S Pergolor etc 0,3 - 0 0
S Fågelholkar, upplevelsevärden 0,2 10 50 10

Tilläggsfaktorer grönska/klimat-heat island
K Träd placerade så att de ger lövskugga 0,5 19 475 238
K Pergolor, lövgångar mm som ger lövskugga 0,5 - 0 0
K Gröna tak eller flerskiktad markgrönska 0,05 - 413 21

Delfaktorer vatten
BSK Vattenytor i dammar, bäckar och diken 1,0 - 85 85
BSK Öppna hårdgjorda ytor 0,3 - 72 22
SK Halvöppna hårdgjorda ytor 0,2 - 0 0
SK Hårdgjorda ytor med fogar 0,05 - 246 12
- Täta ytor 0,0 - 25 0

Tilläggsfaktorer vatten/biodiversitet
B Biologiskt tillgängliga permanenta vattenytor 4,0 - 85 340
B Fuktstråk med tillfälligt kvardröjande vatten 2,0 - 95 190
B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor i ytvattensamlingar och fuktstråk 0,2 - 246 49
B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor i underjordiska magasin 0,1 - 0 0
B Avvattning av hårdgjorda ytor till omgivande grönska på marken 0,1 - 246 25

Tilläggsfaktorer vatten/rekreativa & sociala värden
S Vattenspeglar 0,5 - 85 43
S Biologiskt tillgängliga vatten - upplevelsevärden 1,0 - 85 85
S Fontäner, cirkulationsanläggning  o.dyl. 0,3 3 75 23

Tilläggsfaktorer vatten/klimat - heat island
K Vattensamlingar för torrperioder 0,5 - 50 25
K Uppsamling i magasin av regnvatten för bevattning 0,05 - 50 3
K Fontäner o.dyl. Svalkande och avkylande effekter 0,3 3 75 23

Total summa (eko-effektiv yta): 4775
Hela tomtens yta: 2919

Uppnådd faktor: 1,64
Balansräkning:  Max antal: Uppnått antal: % :
B = Biologisk mångfald 30 23 77%
S = Sociala värden 27 21 78%
K = Klimatanpassning 18 14 78%
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