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TAKTRÄDGÅRDAR FÖR VÅRD- 
OCH OMSORGSBOENDE

Alla har vi rätt till ett bra boende och inte desto 
viktigare är detta angeläget när vi blir äldre. Det kan 
diskuteras vad ett bra boende innebär eftersom vi 
alla har olika intressen, värderingar och livsstilar etc. 
Det är däremot allmänt känt att grönska är viktigt för 
människans hälsa, återhämtning och välbefinnande. 

I ett tätbebyggt område finns ofta större park-
områden för invånarna att besöka och uppleva, 
vilket kanske förklaras med att större delen av ytan i 
stadsmiljön är bebyggelse eller hårdgjort.  Äldre har 
dock andra förutsättningar då det gäller att kunna ta 
sig ut till dessa områden. Därför är det viktigt med 
såväl ett större grönområde som en trygg och säker 
närmiljö.

I staden där exploateringen, förtätning och invånar-
antalet växer leder detta bland annat till platsbrist 
och ökade markpriserna. Självklart ska man i 
framtiden kunna erbjuda boenden i centrala lägen. 
Speciellt betydelsefullt är det för personer som 
kanske bott på samma plats i hela sitt liv. Fördelarna 
i staden är för att nämna några att kunna ta sig ut 
på en shoppingtur, att vänner och anhöriga lätt 
kan komma och hälsa på samt att äldre kan känna 
sig allmänt delaktiga. Även om många väljer att bo 
kvar i sina hem eller flytta till seniorhem, kan det 
komma en tid då vi behöver mer hjälp eller vill bo i 
gemenskap.   

Den ledande frågan är alltså hur skapar vi effektiva 
urbana grönområden för våra äldre som behöver 
vård och omsorg.

Här föreslås en gemensam trädgård i staden där 
bebyggelsens ytor tas tillvara. I dag ser vi allt oftare 
takträdgårdar som vilar på bjälklag. Genom att 
bygga takträdgårdar kan man utnyttja attraktiva 
lägen, få mer sol, vackra utsikter, avskildhet från 
gatans liv samtidigt som gröna tak har miljömässiga 
kvaliteter. 

De stora utmaningarna är att kunna förbättra 
tekniken, minska kostnaderna och hitta rätt växt-
material. På så sätt kan framtidens boende erbjuda 
urbana takträdgårdar med terapeutiskt värde för 
stimulans och aktivitet där äldre kan känna trygghet, 
glädje och värdighet livet ut. 
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GRÖNOMRÅDEN I NÄRMILJÖN
Fastigheten ligger i ett trivsamt kvarter i närheten 
till Stureplan och Djurgårdens stora grönområden. 
Möjligheten ska finnas för både svaga och friska 
på boendet att ta sig ut till dessa platser och kunna 
använda sin närmiljö.  
1:20 000/A2

KONCEPT
Offentliga trädgårdar i en urban miljö som är tillgängliga 
och trygga samt fungerar som en mötesplats för alla äldre i 
området oavsett om man valt att bo kvar, flyttar till ett mindre 
hem eller behöver vård- och omsorg. 

UTEMILJÖ
Det ska vara möjligt att komma ut i friska luften varje 
dag. Det unika läget gör att man kan njuta av utsikten 
över takåsarna och samtidigt ta del av lugnet, medan 
det bara är ett stenkast från pulsen i innerstaden.

FRAMTIDSUTSIKTER
Takträdgårdar kan öka möjligheten för äldre att våga ta 
sig ut och inglasade delar ökar tillgänglighet året om. Det 
går även att öka nåbarheten genom att bygga gångar över 
mark. Vidare går det att anlägga temaparker för äldre med 
utrustning för träning, aktivitet etc. I likhet till lekplatser för 
barn har även äldre en speciell relation till sin omgivning, 
vilket är värt att planera in i framtida utemiljöer för vård- 
och omsorgsboenden. 

BRAHEM
Vård- och omsorgsboendet BraHem är beläget centralt 
på Östermalm i Stockholm. Tanken är att äldre som bor 
här ska ha det lilla extra. Det finns flera våningsplan 
som bland annat erbjuder café, SPA för bubbelbad och 
manikyr samt en samlingssal för aktiviteter och annan 
underhållning. Idag finns en gemensam terrass med 
endast sittmöbler och några planteringskärl. På sikt 
kan detta bli en inbjudande och trygg utemiljö. 
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ÅRSTIDSDYNAMIK
I naturen går det att följa 
årstidsväxlingarna. Under vintern 
kan man vistas i den inglasade 
vinterträdgården där det går att 
sitta bland olika exotiska växter.  
Planteringarna är täckte av snö 
och skapar spännande rum. På 
våren spricker knopparna när 
de sedan på sommaren står i 
full blom. Under hösten skiftar 
tonerna i gult till rött. Årstiderna 
sammanfaller även med högtider 
och olika aktiviteter för de 
boende. 
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MARKBELÄGGNING
Beläggning av marksten vid 
gångytor ger en plan yta. 
Ojämnheter och kanter undviks 
eftersom backar och gropar 
kan försvåra tillgänglighet och  
framkomlighet. På vissa ställen 
finns däremot stenmjöl och trä 
då olika material ger balan-
sträning. Materialen hålls dock 
i en enhetlig och ljus karaktär. 

RUM/SIKT/BELYSNING
En rumslighet som erbjuder 
såväl skyddade platser som 
platser för avskildhet och sociala 
interaktioner. Markbelysning 
i plantering och upplysta 
gångar är effektfullt samt ökar 
tillgängligheten och de boende 
kan vara ute under dygnets alla 
timmar.  

GÅNGSYSTEM 
Mjuka former hjälper 
demenssjuka att ta sig 
från trädgårdens olika 
rum. Flera sittplatser 
erbjuds längs stigarna. 
Sinnesupplevelser skapas då 
stigen passerar prunkande 
planteringar av träd, buskar, 
gräs och blommor. För 
att öka orienterbarheten 
undviks kontraster och 
återvändsgränder. 

ROFYLLD OAS
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Situationsplan
1:200/A2

Principsektion
1:500/A2

ROFYLLDHET
Vatteninslag, 
porlande vatten 
och lummig 
växtlighet. 
Flera sittplatser 
erbjuds för 
sällskapsspel 
och plats för 
umgänge. 

SINNEN OCH 
UPPLEVELSER
Stor artrikedom 
av växter i olika 
former, strukturer 
och dofter. Upphöjda 
planteringsbäddar 
möjliggör att äldre 
kommer nära 
naturen. 

TILLGÄNGLIGT 
ÅRET RUNT
En vinterträdgård 
som är uppvärmd 
gör att det går 
att vistas här 
under hela året. 
Möjlighet finns 
att sitta bland 
exotiska växter 
eller att titta på 
teve. 

INTERAKTIVT
En odlingshörna 
med växthus 
och kryddor. 
Bärbuskar som 
vinbär och krusbär 
erbjuds för 
smakupplevelsen. 

TRYGGHET OCH 
AVSKILDHET
Vegetation kan 
fungera både 
som skugga och 
vindskydd. Här 
till exempel ett 
skuggande träd 
eller en vägg av 
murgröna som 
också skapar 
rumslighet.  

LUGN
Skyddade 
platser från olika 
väderförhållanden. 
Sittplatser i 
avskildhet med 
vackra vyer. 

AKTIVITET
Utomhusträning, 
gångbarr med 
stubbar för 
balansträning, 
intill boulebana 
och plantering av 
uppstammade 
vinbärsbuskar. 

ÅTERHÄMTNING
Pergola med 
klätterväxter 
skapar grönska 
och en lugnande 
plats för 
återhämtning. 
En säng går att 
rulla ut så att man 
kan ligga under 
lövtaket.

En välkomnande, hälsofrämjande och trivsam 
trädgård som inbjuder alla besökare, personal 
och boende att interagera med miljön/naturen.   

Tillgänglighet, trygghet och säkerhet. 
   
Stimulerans för sinnen och intellekt med höga 
upplevelsevärden.

En lekplats för äldre med aktiviteter och möjlighet 
för träning samt odling. 

En trädgård att vistas på under hela året.

En rofylld oas, avskildhet, återhämtning, lugn och 
igenkännande element. 

PROGRAM
Utemiljön ska erbjuda:

IGENKÄNNANDE
Symboliska ledtrådar 
i naturen, som en 
doft av lavendel eller 
syrén, kan hälpa 
dementa att väcka 
minnen och hålla 
kontakten med sitt 
förflutna.  


