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OMRÅDETS BYGGNADER
Nya och befintliga byggnader - visar på en 
varierande typologi i området

RÖRELSE I OMRÅDET
Tillsammans bildar de nät av gångstråk som förbinder 
hus, gård, terräng och omgivning i hela Majelden.

DE GRÖNA TORGEN
Majeldens gröna samlingsplatser i området.

DE YTTRE RUMMEN
FÖRANKRA I NÄROMRÅDET
Södra Majelden är ett välbevarat exempel på de högkvalitativa bostads-
områden som på femtiotalet skapades i Linköping. I stadsplanen från 
1947 anger arkitekt Berndt Nordberg att syftet var att bevara så mycket 
som möjligt av den ursprungliga vegetationen och de karaktärsfulla 
tallarna. Nordberg ville med torget skapa ”en stadsdelssamlingsplats” och 
ett ”centrum för gemensamma lokaler”. Genom att förankra det nya i det 
som en gång etablerats kan man skapa en ny bebyggelse som förstärker 
Majeldens karaktär - ett område definierat av sina gröna gemensamma 
samlingsplatser.  Att ta till vara på, utveckla och förhöja platsen inne-
boende kvaliteter är viktiga utgångspunkter i projektet. Genom att 
integrera och skapa ett sammanhang kan man förstärka känslan av 
gemenskap och trygghet och i närområdet som helhet.
 
PLATSEN SKAPAR KARAKTÄREN
En viktig profilering av projektet är byggnadernas läge och dess relation till 
den befintliga naturen – en karaktäristisk förkastningsbrant med berg i 
dagen och spridd vegetation av tallar. Byggnaden består av fyra volymer som 
klättrar utmed sluttningen och formar sig kring två olika landskapsrum. 
Volymerna anammar den omkringliggande bostadsbebyggelsens skala för 
att på så vis inte upplevas som en stor institutionsbyggnad. Tanken 
med utemiljön i öster är att bevara, förstärka och förädla den rogivande 
atmosfären som doften av tallbarr och upplevelsen av mossa och varm 
stenhäll kan ge. I väster mot den befintliga bebyggelsen skapas ett mer 
definierat torg, länken till den närmaste omgivningen och en plats som 
ska locka till utevistelse och nya möten. 

TORGET & TERRASSEN
Torgets utformning knyter an till den ursprungliga stadsplanens idé om 
en samlingsplats med naturligt grön vegetation. Här finns utrymme för 
boulebana, dans kring midsommarstång, och en lång ljugarbänk att sitta 
på i eftermiddagssolen.  Här kan också Valborgsmässoafton och våren 
firas in i solens rosa skymning när sångerna vid utkiksbergets brasa 
tystnat. Torget blir en knutpunkt för liv och rörelse där besökare till 
restaurangen och Spaanläggningen möter de boende. Den övre terrassen 
är i sin tur till för de boendes samvaro, genom dess placering i terrängen 
finns det möjlighet att göra terrassen till en helt avskild och privat plats, 
här kan även de med minst orienteringsförmåga njuta av utemiljön och 
samtidigt känna sig trygga. 

FRAMTIDENS VÅRDBOENDE I MAJELDEN

LIVSRUM . LANDSKAPSRUM

Boende för våra äldsta och sköraste människor handlar om att skapa rum 
för ett värdigt åldrande med individen i fokus. Det centrala i förslaget är 
inte den fysiska byggda miljön, utan de äldre människor som kommer 
att bo här, de som ska arbeta och verka här, Majeldens alla boende och 
platsens besökare. Arkitekturen och omgivningen utgör på så vis stöd 
för dessa människor, och ska inspirera till en trivsam och meningsfull 
vardag där möten mellan människor sker.  Projektet kan således beskrivas 
utifrån dessa fysiska ramar, eller stöd som vi valt att kalla ”livsrum”. De 
spänner från den lilla till den stora skalan – från trygghet och avskildhet 
i den privata bostaden till gemenskap och samvaro i närområdet. 

INTIMA RUM
Det privata hemmet - den egna bostaden, dit vi drar oss tillbaka är vår 
mest privata sfär. 
Bostadens förlängning – enheten, de andra boende och personalen utgör 
alla delar som tillsammans bildar en helhet, ett hem.

MELLANRUM
Samvaro inom byggnaden - utanför bostadens trygga rum finns möjlighet 
till samvaro. Solterrassen, ljusgården, och entrérummet är plaster där de 
boende, besökare och personal vistas dagligen.
Den varierade vardagen – nästa steg är byggnadens mer offentliga delar, 
restaurangen och spaanläggningen, som kan erbjuda livskvalitet och 
varierande upplevelser.

DE YTTRE RUMMEN
Platsen för nya möten -skogsstigarna och det gröna torget är gemen-
samma utrymmen dit alla är välkomna.
Trygghet i sin närmiljö – det yttersta rummet; ett socialt sammanlänkat 
Majelden som stödjer gemenskap och trygghet.

SITUATIONSPLAN
1:400
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BYGGANDENS FOTAVTRYCK
Byggnadens volymer har en inneboende flexibilitet gällande utbredning 
och programinnehåll.  Beroende på önskemål om storlek och program kan 
yta adderas eller dras ifrån inom ramen för konceptet och detaljplanen. 
Förslaget visar på byggnadens bredd av möjligheter då spaavdelningen, 
restaurangens/kökets och parkeringens utbredning och disposition kan 
vara olika tillval i en fortsatt process.

AMBITION
Utgångspunkten är att genom en enkel och levande arkitektur med 
sunda material och enkel konstruktion skapa ett vårdboende som ger 
förutsättningar för ett värdigt vardagsliv. Arkitekturen ska bidra till att 
äldre människor känner sig trygga i sin egen närmiljö och till att de får 
uppleva social gemenskap och hemkänsla i den säskilda boendeformen. 
Den ska underlätta de omvårdnadsarbetandes ofta både fysiska och känslo-
mässigt tunga arbete. Den ska även bidra till att anhöriga och vänner och 
andra besökare känner sig välkommna och hemma i omgivningen och 
byggnaden. 

UTGÅNGSPUNKTER: 
•	 Stödja	 tanken	 på	 en	 värdig	 ålderdom	 i	 en	 vacker	 och	 hemtrevlig	
miljö.
•	 Syn	på	äldre	ur	ett	friskhetsperspektiv,	miljön	utformad	med	fokus	på	
individens förmåga att klara vardagen så länge som möjligt själv.
•	 Ge	förutsättningar	för	en	god	vårdmiljö	som	understödjer	de	3	
viktigaste brukarna: de boende, de som arbetar inom omvårdnaden och 
de äldres anhöriga och vänner.
•	 Bilda	en	sammanhängande	helhet	som	präglas	av	såväl	gemenskap	och	
samhörighet som det privata och individuella.
•	 Erbjuda	upplevelser	som	gör	vardagen	varierad.
•	 En	miljö	som	främjar	möten	mellan	olika	generationer.
•	 Ta	hänsyn	till	och	bidra	till	närområdet.
•	 Främja	hållbarhet	i	ett	långsiktigt	perspektiv.

MELLANRUMMEN
ENTRÉ & ADMINISTRATION
Fler människor blir allt äldre och därmed finns ett ökat behov av vård 
och omsorg. Samtidigt sker det en omvänd trend gällande arbetet inom 
äldrevården där allt färre väljer att söka sig till äldrevården som arbetsplats. 
Det behövs därför en satsning på att utforma attraktiva arbetsplatser 
som lockar kompetent personal och som samtidigt är fungerande och 
attraktiva hemmiljöer för de äldre. I förslaget är kontors- och personal-
utrymmen koncentrerade till en av volymerna i entréplanet. Från enhets-
chefens kontor och receptionen har man utblick över hela entréplanet, 
mot spaavdelningen och till restaurangen. Det öppna entrérummet 
vänder sig både mot torget i väster och mot den skyddade ljusgården i öster. 
Personautrymmen och omklädningrummen är placerade i nära anslutning 
till ett av de två trapphusen som leder upp till vårdavdelningarna där det 
även finns tillgång till vilrum. Från personalutrymmena tar man sig lätt 
ut på torget vilket ger en möjlighet till frisk luft och avkoppling under 
arbetsdagen. Personalen har även tillgång till den omslutande ljusgården 
vilket ger ett stilla alternativ till kontemplation och vila under arbetsdagen.

FLEXIBILITET
Utformningen av det nya vårdboendet har med sin inneboende flexibi-
litet gällande offentligt programinnehåll,  yta, enhetens uppdelning och 
de varierade lägenhetsprinciper en möjlighet att vidare utvecklas i dialog 
med brukare, boende i området Majelden och framtida driftsoperatörer. 
I ett långsiktigt perspektiv och med åtanke på en framtidssäkring av 
byggnaderna finns alla möjligheter att byggnaden kan användas för 
andra funktioner och boendeformer.
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TILLVAL SPAAVDELNING
Vi föreslår att etablera en spaavdelning med en pool och rum för rörelse 
och friskvård som är tillgänglig både för de äldre, boende i området och 
förskolans barn. Bassängens utformning anpassar sig såväl för vatten-
aerobics, friskvård och babysim. Spaområdet är välplacerat i ett lugnt och 
vackert läge med direkt utblick mot skogen. Här skapas även möjlighet 
till plats för frisör, fotvård och massage. Spaavdelningen har således en 
dubbelfunktion av att vara en plats för samvaro i människor i närområdet 
men också för den enskilde människans egen tid för avkoppling.
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Restaurang
Samlingslokal

Parkering 10-12

Sop

Sop

Teknik
Förråd

Tillagningskök

Ljusgård

Tvättstuga

Städ

Medicin frd

Varuleverans

Omkl. 2

WC/D
WC

WC

D
D

grupprum

YTBERÄKNING
1 ENHET 635 -647m2
1 AVDELNING 1282 m2
ENTRE/ADMIN 406m2
TOTALT:2970m2 SPA 250 m2
CAFE/SAMLINGSLOKAL 280m2
TOTALT 3500 m2

KÄLLARE TEKNIK/FÖRRÅD 196m2
PARKERING 330m2

PLAN1
BOSTADSENHET A OCH B

PLAN 1
BOSTADSENHET C OCH D

PLAN 0
ENTRÈVÅNING

VY FRÅN VÅRDKASVÄGEN

TILLVAL RESTAURANG/SAMLINGSLOKAL
Det första mötet med byggnaden då man kommer från Vårdkasevägen är restaurangen 
och samlingslokalen. Här ska alla känna sig välkomna. Platsen blir det naturliga navet 
inom byggnaden och fungerar som en ny samlingplats för hela området. Lokalen kan 
nyttjas av många och vid  många tillfällen;  till julbord och andakter, vid födelsedags-
firande och barnlek, till öppna föroläsningar och utbildningar för personal. Rummet 
blir en plats för samvaro och gemenskap för alla i Majelden. Matlagningen på plats 
kan ge boendet en intressant profil, där vällagad mat serveras till  både restaurangens 
gäster och till de boende.

DRIFTFRÅGAN
Inom konceptet för byggnadernas utformning finns det också möjlighet 
att fler driftsoperatörer kan verka. Spaavdelningen och restaurangen kan 
fungera helt självförsörjande utan att sammankopplas med resterande 
delar av huset. De olika lokalerna kan främja möten och samvaro i 
kvarteret och samtidigt erbjuda de boende något extra i vardagen.
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TEKNIKSTÖD
Boendet skall vara en trygg plats 24 timmar om dygnet. All teknik skall 
vara ett hjälpmedel som underlättar och ger stöd för både för de boende 
och för omvårdnadspersonalen under dygnets alla timmar.

VAD KAN UNDERLÄTTA FÖR DE BOENDE OCH  PERSONALEN?

BRANDSKYDD – Väl fungerande brandlarm, spisvakt i alla lägenheter, 
fungerande sprinklersystem enligt nya BBR.

FARLIGA FALL – Stöd i hallen, utformning av hallens möbler. 
Transportsträckan mellan sängen och badrummet skall underlättas, 
ledljus.

INTEGRITETSSTÖD – väl fungerade teknik som stöd i svåra och utsatta 
situationer som värnar om personalen och de boendes personliga integritet.  

KOMMUNIKATION OCH ANHÖRIGSTÖD – väl fungerande kommu-
nikations-system mellan personalen och de boende, tydliga telefoner, 
kommunikation via TV:n, eventuellt en dator i hobbyrummet som kan 
fungera som en gemensam kommunikationscentral.

VAD ÄR BEHOVET FÖR VARJE ENSKILD PERSON? 
Förutom den generella tekniken och stöd skall det finnas utrymme för 
teknik för specifika behov, då den boendes behov av vård och omsorg kan 
se helt olika ut. Personer med demens kan behöva mera automatik kring 
belysning, vattenkranar, information till personalen om vart den 
boende befinner sig osv. Varje lägenhet skulle kunna ha, eller förberedas 
för ett grundutförande inom ICT som kan anpassas efter individens 
behov och förmåga. Välfärdstekniken är något som den kommande 
äldre generationen har lärt sig att växa upp med och skall vara en naturlig 
del av vardagen även i det nya boendet. Man skall inte behöva göra några 
kompromisser eller undantag från det man är van vid.

LGH 3 LGH 3

LGH 3LGH 3
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UTBLICKAR
Lägenheterna har varierande utsikt, 
fönster med låg bröstning och an-
tingen en fransk balkong eller en 
egen privat balkong. Detta möjliggör 
vackra vyer året om även för de säng-
liggande. Fönsteröppningarnas storlek 
är en avvägning gällande den goda 
boendemiljön och står i relation till 
energiförbrukning och behovet av extra 
solskydd. Fönstren ramar in trädens löv 
som konstverk och i sin tur så skyddar 
löven som ett naturligt solfilter.

LGH TYP 1

LGH TYP 1

LGH TYP 2

LGH TYP 3B

LGH TYP 3

PERSONALEN ÄR LÄNKEN
Personalens expeditionsrum/disk befinner sig i 
centrum av enheten, härifrån har man nära kontakt 
till alla boende och via trappa och hiss till den andra 
avdelningen, vilket underlättar nattarbete.

LÄGENHETSTYPER

VARIATION INOM ENHETEN
Tre olika möjligheter till variation av lägenhetstyper inom enheten. 

LÄNGDSEKTION 
SKALA 1:200

VÄSTFASAD 
SKALA 1:200

PLAN 2 BOSTADSENHET A OCH B
SKALA 1:100

LGH TYP 1 35 m2

LGH TYP 2 35 m2

LGH TYP 3 35 m2

LGH TYP 3A 35 m2

LGH TYP 3B 35 m2

REFERENSBILDER PÅ INTERIÖR OCH TERRASS

INTIMA RUM
ENHETEN - DET EGNA HEMMET 
De fyra bostadsenheterna omfattar 10 lägenheter som kan delas upp i två 
mindre grupper med 4-5 lägenheter för en mer intim gemenskap. Förutom 
lägenheterna och personalutrymmen finns det flera gemensamma utrymmen. 
Hemmet	är	inte	bara	den	egna	lägenheten	på	ca	35	m2.	Bostaden	skall	
bestå av mer; köket, matrummet, vardagsrummet, terrasserna, hobbyrum-
met, träningstrappan- allt tillsammans ska fungera som en riktigt hem, 
ett hem bestående av rum med olika karaktärer sammansatta till en hel-
het. Att ta första steget ut från den egna lägenheten ska kännas naturligt 
och hemvant. Rummen skall bjuda in till samvaro och gemenskap av 
olika karaktär. En hög volym på TV:n i vardagsrummet hindrar inte en 
lung stund i Matsalen. Avsaknaden av korridorer gör det också lättare 
att ta sig mellan rummen vilket gör att man ständigt upplever de vari-
erande utsikterna, årstidens växlingar och kan se vad som sker på de olika 
uteplatserna. Vissa äldre vill vara delaktiga i matlagningsprocessen, andra 
finner det gott nog att betrakta och iaktta händelserna i köket. Grunden 
till maten tillagas i boendets tillagningskök vilket underlättar kommu-
nikation som främjar valfriheten av måltidens innehåll. Köken i boendet 
används för den slutliga tillagningen vilket sprider en god doft till dem 
som sitter runt omkring och i närheten. Doften av mat och väntan 
vid ett dukat bord är viktigt och skapar både lust och längtan till den 
gemensamma måltiden. 

BOSTADEN 
Lägenheternas antal och typer går att kombinera och visar på möjligheter 
till ett varierat boende inom enhetens utformning. Lägenheten är den 
boendes privata svär och skall vara en så hemlik miljö som möjligt och 
samtidigt vara en fungerande arbetsplats. I samtliga lägenheter finns det 
enkla kokmöjligheter och avställningsyta. Fastän den enskilda bostadens kök 
ofta står oanvänt skall de som vill vara aktiva i sitt eget kök ha möjlighet 
till det. Detta underlättar även för anhöriga som t.ex. vill ordna med fika. 
Alternativa lösningar kan vara att använda en mer flexibel kitchenett-
lösning eller att man som boende och besökare använder sig av något av 
de två köken, hobbyköket och matlagningsköket. I detta fall blir de två 
köken och enheten en verklig förlängning av den egna bostaden.

BADRUMMET 
Badrummet är det mest privata och intima rummet i bostaden, 
det är här man vill klara sig på egen hand så länge som det 
går. Badrummet utrustas med teknik som gör att den boende 
har möjlighet att vara självständig så länge som möjligt, t.ex. 
toalett och handfat som kan justeras i höjdled så det passar 
var enskild individ. Hjälpmedel av olika slag kan fästas på en 
skena på väggen för att lätt kunna anpassas efter de boendes 
olika behov.  Ett väl planerat och ändamålsenligt badrum 
gör att de äldre kan klara vissa av aktiviteterna själva utan 
assistans och ger samtidigt möjlighet till lyft- och bärhjälp 
vid behov.

Huvudentré SamlingslokalGröna TorgetSpa Parkering
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Expedition Ljusgård/Glänta Entré

Matsal

MatsalKök

KökLGH 3

LGH 3

Tvättstuga Terrass

TerrassSol

Terrass

TVÄRSEKTION 
SKALA 1:200

SKOGSSTIGEN
Från den gemensamma terrassen kan 
man även nå ett gångstråk som ram-
par sig igenom landskapet och bildar en 
återkommande cirkulär rörelse, vilket ger 
de boende ett naturligt sätt att röra sig 
genom landskapet oavsett om man kan 
gå eller behöver rullstol. Punkter aktiveras 
längs med gångstråket. Bänkar för vila 
placeras vid intressanta utsiktspunkter och 
lek- och gymredskap för de äldre samsas 
i skogsbrynet. Promenaden blir således 
till ett stråk i Majelden där möten mellan 
generationer kan ske.

TORGET OCH TERRASSEN
Från avdelningarna på våning 1 når man 
enkelt terrasserna från både kök och vardags-
rum. Här finns möjlighet att sitta i lugn 
och ro både i sol och skugga och se på 
de dagliga aktiviteterna på torget eller 
se in på vad som händer i restaurangen. 
Inglasning av de mindre  terrasserna kan 
förvandla dessa platser till växthus under 
vintertid eller så kan man med hjälp av en 
värmande kamin sitta med sin kaffe och 
lyssna på regnet som faller.

VY FRÅN VIMANSVÄGEN

REFERENSBILDER PÅ NATURLIGA MATERIAL

HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

En hållbar arkitektur innebär en medvetenhet kring och ett aktivt 
ställningstagande ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 
Målet är att skapa en attraktiv, hälsofrämjande och hållbar boendemiljö 
som skapar en trivselfaktor i hela området Majelden. Byggnadens place-
ring är en viktig aspekt gällande en miljömässig hållbarhet. Inpass-
ningen av de olika volymerna i landskapet har beaktats för att minimera 
bearbetning av berget så att den naturliga bergskonturen hålls så intakt 
som möjligt. De olika nivåerna som därigenom uppstår löser även frågan 
kring parkeringsinfart, entrésituation för leveranser samt för de boende, 
personal och besökare. I förslaget finns det inget behov för genomfarts-
trafik i villaområdet. All trafik till och från vårdboendet kommer att 
kunna ske inom tomtens gränser, vilket ger färre störningar och negativa 
påverkningar för området i sin helhet.

EKONOMI & ENERGI
Utgångspunkten för ekonomi och energi är det vardagliga kretsloppet för 
de boende, brukarna och personalen vad gäller inomhusklimat, funk-
tion och arbetsmiljö. Med tanke på driftsekonomi använder vi oss av 
robusta och hållbara material, med en effektiv och låg energiförbrukning. 
I en fortsatt process är målsättningen att minimera energibehovet med 
passiva insatser som högisolerade fönster, god värmeisolering, fokus på 
köldbryggor, täthet och detaljlösningar. Förutom det naturliga sol-
skyddet från de planterade träden kommer helt eller delvis utvändig sol-
avskärmning att användas. Energisnål och väl genomtänkt samt styrd 
belysning i utemiljön, de gemensamma utrymmena och i lägenheterna 
är också en viktig aspekt. 

I detta projekt är de gröna ytornas utformning samt bevarandet av den 
befintliga marken en bärande idé. Även gångstråk, parkering och angöring 
har utformats med hänsyn till detta. Omhändertagandet av dagvatten kan 
ske via en öppen fördröjning som ytterligare höjer utomhuskvaliteterna 
på det gröna torget.

SOCIALT
Ur ett socialt hållbart perspektiv är det nya äldreboendet med sin 
omgivning en del av ett levande Majelden där det i framtiden kommer 
finnas plats för mångfald. Ett område där man kan knyta band mellan 
olika åldrar, generationer och ursprung. En plats där det finns en viktig 
länk mellan livets olika rumsligheter och den närmaste omgivningen
–  “Majeldens länkade livsrum”.

DET YTTRE SKALET 
Ett välbyggt hus med enkla, sunda material är en grund för att skapa en 
god hållbar arkitektur.

NATURENS PALETT
Anläggningens moderna arkitektoniska utformning avbalanseras genom 
användning av bekanta och hemlika material inomhus som utomhus. 
Klimatskärm/fasad utförs välisolerad med beklädnad av stående träpanel 
i brandimpregnerad furu av typen Thermowood eller likvärdigt. Materialet 
framstår med en varm, brunaktig ton, som med tiden patinerar mot grått. 
Det kräver ingen målarbehandling och därmed inget löpande underhåll. 
Balkonger och nischer behandlas med slamfärger i varma jordnära 
kulörer. 

SEDUMTAK
Takytorna blir en förlängning av terrängen, ovanifrån skall byggnadens 
tak smälta samman med omgivningens gröna ytor. Sedumtak hjälper till 
att avdunsta och magasinera dagvatten, samt hjälper till att isolera taket 
och producera syre.

INTERIÖR & FÄRGER
Interiörerna präglas av ljusa robusta material som tål dagligt slitage. 
Nordiska material, som framstår med sin egen färg för att därigenom 
dämpa karaktären av institution. Färgkoder underlättar för de boende att 
orientera sig inomhus och ger även ett lugnt intryck. Inne i det privata 
boendet är färgvalet materialens egna eller skalor av naturliga pigment 
såsom umbra, terra och ockra. Balkongerna ramas in av en varm färgskala 
som möter naturen.

Sol Terrassen /Glänta

Den yttre promenadenÖSTFASAD
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LIVSRUM . LANDSKAPSRUM                  


