
ETT MED NATUREN

VÅRDBOENDE 
MAJELDEN
Naturen är ett bärande tema i förslaget. Terrängen, berg i 
dagen, majestätiska tallar bland fullvuxna lövträd, lingon-
ris och möjlighet till utsikt ger tomten dess stora kvalitéer, 
dels som en upplevelsemässig kvalitet inifrån vårdboen-
det, dels som en möjlighet till stimulerande utevistelser. 

Byggnadens utformning, placering och planläggning är 
därför gestaltad och vald för att åstadkomma ett optime-
rat utbyte mellan byggnad och befi ntligt landskap, mellan 
inne och ute.  

SITUATIONSPLAN/KONTEXT
Området för det nya vårdboendet utgörs av en varierad 
bostadsbebyggelse av villor och fl erbostadshus samt ett 
planerat radhusområde i direkt anslutning till tomten.  

Vårdboendet nås främst via villaområdet och Vimans-
gatan. Här möter man vårdboendet via ett välkomnande 
entrétorg insprängt mellan träden. Befi ntlig gångväg 
mellan villaområde och fl erbostadshus kan i framtiden 
breddas för att möjliggöra biltrafi k om behov fi nns. 

Områdets befolkning kommer att utgöras av en varie-
rad åldersgrupp, från de allra minsta till de allra äldsta. 
Denna ålderstrappa vill vi ta vara på och föreslår en 
mötes och lekplats anpassad både för barnfamiljer och 
de gamla placerad i områdets nordvästra del.

BYGGNADEN
Som en anpassning till omgivningens skala är Majeldens 
vårdboende uppbrutet i två byggnadskroppar. Volymerna 
ges olika riktningar och förskjuts i höjdled för att optimera 
anslutningen mot terrängen. 

I skarven mellan de två volymerna bildas en öppning 
genom huset.  Från entrétorget ser man genom husets 
huvudentré och vidare upp i den trädbevuxna slänten. 
Mellanrummet utgör husets kärna och till detta kopplas 
husets gemensamma rum. Från entrérummet når man 
en för hela huset gemensam gård vilken från baksidan 
ansluter till den sluttande terrängen. Vidare når man från 
entrén och trapphuset funktioner som expedition, spa, 
mötesrum och en grönskande takterrass högst upp i 
huset. 

I anslutning till entrén ligger en all aktivitetslokal , ett rum 
för rörelse och rehabilitering men även för föreläsningar, 
anhörigträffar eller för speciellt fi rande. Lokalen nås både 
från vårdboendets kärna samt direkt genom en sepa-
rat entré kopplad till entrétorget. Lokalen kan på så sätt 
även kan hyras ut till närboende i området och fungerar 
då som en gemensamhetslokal – en fest- studie- eller 
föreläsningssal. 

Vårdboendets byggnadsvolymer i två och två och ett 
halvt plan innehåller en avdelning per plan, totalt fyra 
stycken. Souteräng våningen innehåller allaktivitetslokal, 
personalutrymme, inlast samt lägenhetsförråd. Voly-
merna är i sin tur uppbrutna med gårdsbildningar för att 
ge varje avdelning en egen gård samt för att ytterligare 
bryta ner skalan. Varje boendeenhet har sin egen bal-
kong med en rejäl blomlåda för att möjligöra odling intill 
den egna bostaden. 

LANDSKAP     
Till byggnaden adderas ett formgivet och mer tillgäng-
ligt landskap. En bearbetad torgyta framför byggnaden 
tar hand om nödvändiga funktioner såsom entrézoner, 
parkeringsplatser samt vändmöjligheter för angörings-
fordon. Torgytan är lagd som en svagt sluttande yta. Mot 
det befi ntliga landskapet som faller från öster till väster, 
bildas en kant. Den skarpa gränsen mellan naturen och 
torgytan förmedlar liksom byggnaden en tydlighet mellan 
byggt och icke- byggt. För att förstärka detta ytterligare 
är ursparningar gjorda i den gestaltade torgytan för att 
ge plats åt befi ntlig vegetation med fullvuxna tallar och 
lövträdträd samt för nya gröna ytor som relaterar till natu-
ren i växtval och komposition. Vi tänker oss torgytan som 
platsgjuten betong men ett stenmaterial som förmedlar 
samma ljusa enhetliga känsla skulle också fungera. 

Från väster till öster rinner ett fl or av blommade körs-
bärsträd genom byggnaden. Detta stråk av träd knyter 
an till byggnadens gemensamma uteplatser, terrasserna. 
Terrasserna förmedlar olika intryck beroende på vart de 
landar mot den befi ntliga terrängen. De återfi nns på tre 
nivåer. I öster i marknivå, direkt anslutande mot berget 
med en organisk kant. I väster på en mellannivå, en bit 
ovan det befi ntliga landskapet, betraktande trädkronorna. 
Den sista nivån är terrassen på taket där det genomkor-
sande fl oret översätts med stråk av blommade perenner.  
Härifrån kan alla boende njuta av den överväldigande 
utsikten över staden och sjön Roxen.

Slutligen adderas ett vertikalt landskap genom ”gröna” 
påhängda balkonger till boendelägenheterna. Stora bal-
konglådor ger möjlighet för klängerväxter samt mindre 
buskar och träd att växa. Ett nät med olika transparens 
i räcke och lägenhetsavskiljande skärm underlättar för 
växterna att klänga vertikalt och även mellan de olika 
våningsplanen.
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PLAN 0, SOUTERRÄNG SKALA 1:200
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PLAN 1 SKALA 1:200
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PLAN 2 SKALA 1:200
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SEKTION A-A 

SEKTION B-B 

SEKTION C-C 

SEKTION D-D 

1.Lägenhet
2.Hwc
3.Pentry
4.Balkong
5.Matrum
6.Kök
7.Soprum
8.Städ
9.Teknikrum
10.Förråd
11.Kontor
12.Allrum
13.Terass
14.Balkong/Nödutgång
15.Entrérum
16.Vindfång
17.Expedition
18.Förråd
19.Tvättstuga
20.Personalrum
21.Omklädningsrum
22.Dusch/Wc
23.Soprum
24.Inlast
25.Lägenhetsförråd
26.Städrum
27.Trappa
28.Hiss
29.Uthyrningsbar gemensamhetslokal
30.Cyckel/rullator parkering
31.Parkering
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AVDELNINGEN
Boenderummen i varje avdelning centreras kring en 
gemensam yta – ett allrum och en matsal samt en yta 
för aktivitet - på så sätt minimeras korridorerna. Den 
gemensamma ytan kan lätt möbleras om efter behov och 
anpassas efter varje avdelning. 

En servicedel med kök, kontor och teknik ligger som en 
rumsavskiljande enhet i mitten och skapar en naturlig 
indelning av matrum och allrum och möjlighet att röra sig 
runt. Köket är låsbart men kan öppnas för kontakt med 
matrummet. Likt en köksö kan man vid öppningen duka 
upp maten. Genom att arbeta med personalytorna i cen-
trum av detta rum optimeras överblick av avdelningen 
även när personalen arbetar med sina administrativa 
uppgifter. 

Varje avdelning har två terrasser eller gårdar samt ett 
större ljusinsläpp i olika väderstreck. Det ger de boende 
en varierad inomhusmiljö med ljus från fl era håll samt 
direkt kontakt med naturen och omgivningen utanför.   
Terrasserna är tillgängliga direkt från avdelningen och 
de boende kan själva ta sig ut för frisk luft samt välja sol 
eller skugga.

BOENDET
Lägenheten är optimerad för att kunna tillgodose de boendes behov samt att ge fl era olika möj-
ligheter till möblering. Badrum och pentry ligger avskilt från vistelserummet för att förtydliga och 
förstärka känslan av hemmiljö. Vistelserummet är utformat så att den boende kan välja placering 
av säng, antingen mer privat med tydlig kontakt med naturen eller med gemenskapen utanför 
lägenheten genom att öppna dörren mot det gemensamma allrummet. Fönsterpartierna har låg 
bröstning så att sängliggande kan se ut och för att optimera dagljus. Längsgående balkonger 
fungerar som en förlängning av bostaden ut i den omgivande naturen, här kan de boende själva 
eller tillsammans med anhöriga eller personal odla eller njuta av utsikten och känslan av att vara 
i trädkronorna. 

SKALA OCH MATERIAL

Förslaget är anpassat i skala till omgivande bebyggelse 
och terräng. Huvud volymerna är uppdelade i ett antal 
längor som vrider sig runt och riktar sig åt olika väder 
streck. Denna vridning tillsammans med höjdledsför-
skjutning ger ett varierat och småskaligt intryck. Formen 
och det arkitektoniska uttrycket är därför medvetet stramt 
enkel med fokus på material och taktilitet. 

Fasaden är klädd med silvergrå fjäll, antingen med vack-
ert åldrande träspån eller med underhållsfri tunn fi ber-
cementskiva. Fönster och balkongdörrar i trä. De platta 
taken är ”gröna” och belagda med sedum.

De längsgående balkongerna är påhängda och likt 
indiska träbalkonger bearbetade med olika lager av 
transparens. Lackerat metallnät i olika gröna nyan-
ser och maskstorlek ger ett bra fäste till klängerväxter. 
Räcket är mer transparent än den lägenhetsavskiljande 
väggen som skapar en visuellt privat sfär.

KONSTRUKTION

Genom att skapa fyra identiska och modulärt uppbyggda 
avdelningar, ges möjligheten att prefabricera väggar och 
bjälklag. Materialet är fl exibelt och bestäms i samråd 
med beställare. Vi förespråkar massivträ då det är bra ur 
miljösynpunkt  om än mindre kostnadseffektivt.  Stom-
men kan självklart även utgöras av prefabricerad betong. 
Våtenheter är placerade ovan varandra för att optimering 
av stammar. Balkonger utgörs av en påhängd lätt kon-
struktion. 

Vid byggnadens placering i landskapet har dess sou-
terräng del minimerats för att minska sprängning och 
genomgående har principen för att bygga från mark och 
uppåt snarare an att ta bort berg och befi ntlig natur iakt-
tagits.   

HÅLLBARHET
Vårdboendet ska byggas med fokus på miljö och ener-
gieffektiva lösningar.  Val av hållbara material och sunt 
inomhusklimat prioriteras.

Förlagets planlösning med sina två kvadratiska voly-
mer ger både ett yt- och energieffektivt hus. Byggnaden 
utrustas med fjärrvärme och genomgående vattenburen 
golvvärme.

Principen för styrningen av klimatet i byggnaden är en 
uppdelning där varje avdelning har sitt eget klimat och 
de övriga program ytorna kan styras separat. Förråd och 
inlast utgör ytterligare en klimat zon med ännu lägrekrav 
på temperatur. Detta skapar möjlighet att ha en effektiv 
energi hushållning.

De påhängda lätta balkongerna gör att köldbryggor und-
viks och medger ett tätare hus. Den längsgående bal-
kongkonstruktionen är försedd med skärmtak vid översta 
balkongraden för att minimera ljusinsläppet/solenergi 
under sommartid och samtidigt tillåta maximal solinstrål-
ning vintertid. 

Byggnadens gröna tak av sedum hjälper till att ta hand 
om dagvatten samt bidrar till renare luft. Taken kan även 
kompletteras med solpaneler allt eftersom tekniken 
utvecklas och blir ekonomiskt realistiskt.

      
VY MOT ENTRE REFERENSER MATERIAL OCH UTTRYCK

LÄGENHETEN SKALA 1:100

AVDELNINGEN SKALA 1:100
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MÅLGRUPP
Vårdboendet riktar sig till de boende och deras anhöriga 
och personal.

De boende befi nner sig i livets slutskede och många 
lider av demens, stroke och multiproblematik. Begrän-
sad rörlighet och tillkommande depression är vanligt 
förekommande. Problem med närminnet och förändrad 
rumsuppfattning ställer stora krav på tydlighet i miljön. 
Vårdboendet är ofta en sista bostad och eftersom 
ensamheten kan vara stor och rörelseförmågan kraftigt 
reducerad är det viktigt att arkitekturen underlättar för de 
boende att känna stimulans och delaktighet i vardagen. 
De boende ska kunna välja gemenskap, se och höra 
andra människor, känna doft av mat och uppleva natur 
även om de blir sängliggande långa stunder.  

Fokus för målgruppen är 

- möjlighet till att vistas ute, närhet till natur, odla för  
 rehabilitering

- optimerat dagsljus 

- diffuserad ljusbild för att underlätta seende

- akustiskt välavvägd och ljuddämpad miljö för att  
 minska stress situationer

- stimulera sinnena 

Anhöriga skall känna trygghet när de besöker sin nära 
eller släkting, exempelvis genom en trevlig och väl-
komnande entré eller genom fl era avskilda och mindre 
mötesplatser som kompletterar den privata bostaden 
eller det genensamma tv-rummet på avdelningen. 

DemensStroke

Nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga

Multiprobelmatik

Minnesstörning

Känslig för 
störande ljudnivåer

Oförmåga att känna igen personer

Nedsatt 
simultankapacitet

Depression

Multiprobelmat
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