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BaKGrund
Linköpings kommun inbjöd i november 2011 till projekttävling om vårdbostäder i Maj-
elden, ett etablerat bostadsområde i Linköping. 

Tävlingen arrangeras av Linköpings kommun genom Äldrenämnden och Samhällsbygg-
nadsnämnden i samarbete med Sveriges Arkitekter och Hjälpmedelsinstitutet.

Det finns ett behov av ytterligare vårdbostäder för äldre i Linköping. Linköpings kom-
mun vill utveckla dessa för 2020-talet med sikte på att skapa trygghet och gemenskap samt 
en inre miljö med beaktande av de senaste rönen avseende god funktionalitet, tillgänglig-
het och modern teknik.

Linköpings kommun vill tillskapa vårdbostäder i befintliga bostadsområden för att 
möjliggöra för äldre att bo kvar i området.

”Hjälpmedelsinstitutet har fått regeringsuppdraget ’Bo bra på äldre dar’, för att stödja 
kommunala arkitekttävlingar om boende för äldre. Särskilt angeläget är att stödja kreativ 
arkitektur i fråga om hög boendekvalitet, trygghet och tillgänglighet vid försämrad funk-
tionsförmåga. Stödet vill också uppmuntra till lösningar med god ekonomi samt använd-
ning av teknik och hjälpmedel.”

Syfte
Tävlingens syfte var att stimulera intresset för utveckling av vårdbostäder som med ut-
gångspunkt i god funktionalitet och höga arkitektoniska kvaliteter även ger möjligheter 
för äldre att bo kvar i stadsdelen. Syftet var även att anlita vinnande team för det fortsatta 
arbetet med projektering.

MAJELDEN  
Inbjuden projekttävling om framtidens vårdbostäder i Linköping

Tävlingsområde
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Tävlingsuppgift
Tävlingsuppgiften var att ge förslag till ett vårdboende med god funktionalitet och höga 
arkitektoniska kvaliteter. Bostäderna ska utformas så att institutionskänslan motverkas. Vid 
inplacering av byggnaderna ska hänsyn till den bergiga terrängen tas. 

Målsättningen är också att lokaler och utemiljö i anslutning till nya vårdbostäder ska 
kunna utgöra en mötesplats för alla boende i området. Detta skapar trygghet, gemenskap 
och naturliga möten mellan generationer. Ett boende som erbjuder mötesplatser och möj-
lighet till olika aktiviteter för samtliga boende i området leder till ökad trivsel, gemenskap 
och välbefinnande. Exempel på mötesplatser kan vara samlingslokal för att fira högtider 
eller födelsedagar, gymnastik, bad, studieverksamhet eller fritidsaktiviteter. 

Kommunen önskar ett utförande som kompletterar en redan uppvuxen omgivning på så 
sätt att: 
–  vårdbostadens hyresgäster kan stimuleras av vackra omgivningar 
–  de boende i området tycker att det är positivt att det i kvarteret kommit in nya verksam-

heter.

Deltagande arkitektkontor
Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett 
öppet kvaliceringsförfarande:

• MAF Stockholm AB samt Argark AB 
• Fojab Arkitekter AB samt JJW Arkitekter 
• MARGE Arkitekter AB samt Land Arkitektur AB 
• Semrén+Månsson AB samt Rubow Arkitekter

Inlämnade förslag
Inom utsatt tid hade följande förslag lämnats och godkänts för bedömning:

• Ett med naturen
• Gunborg
• Livsrum . Landskapsrum
• Hem Ljuva Hem

Jury
Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av:

• Jan-Willy Andersson, ordförande i Äldrenämnden 
• Ali Hajar, vice ordförande i Äldrenämnden 
• Anna Steiner Ekström, ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden 
• Kim Öhman, ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden 
• Michael Porath, projektledare, teknik- och samhällsbyggnadskontoret 
• Elisabeth Ulvenäs, planeringsledare, omsorgskontoret 
• Elisabeth Viman, planeringsledare, omsorgskontoret 
• Lars Ström, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
• Johanna Holm Bodin arkitekt SAR/MSA, utsedd av Hjälpmedelsinstitutet
• Anders Falk, arkitekt, oberoende sakkunnig utsedd av Linköpings kommun.

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Brittmari Andersson, Linköpings kommun.
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JurynS SaMManFattnInG ÖVer tÄVlInGen

Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som utan inbördes ordning 
eller viktning legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som ställts i 
programmet:

– Arkitektonisk gestaltning, boendekvaliteter såväl inomhus som utomhus samt anpass-
ning till terräng 

– Funktion: boende-, personal-, driftsaspekter. Energieffektivitet, miljöaspekter 

– Utvecklingsbarhet: flexibilitet

– Genomförbarhet, ekonomi. 

Juryn vill först och främst rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare.
Tävlingsbidragen håller en hög nivå och juryn gör reflektionen att samtliga bidragen 

visar på miljöer som alla är långt bättre än de som finns i kommunen idag.
Förslagen belyser på olika sätt de frågeställningar och de uppgifter som legat till grund 

för tävlingen.
Den bergiga terrängen och hur man inplacerar byggnader på platsen har varit en stor del 

av uppgiften och förslagsställarna har arbetat med olika metoder för att lyckas. Till exem-
pel har flera deltagare brutit upp byggnaden i flera volymer och med suterrängvåningar och 
olika höga byggnadsdelar anpassat sig till marken. En förslagsställare har istället placerat 
en flervåningsbyggnad på en nivåplatta som gör ett mindre avtryck i markutbredning.

Juryn har med tävlingsbidragen som grund fört en diskussion om storlek på boende-
grupper i förhållande till livskvalitet och personaltäthet. En frågeställning har varit om det 
går att kombinera ett mindre antal lägenheter per grupp och ekonomiskt kunna försvara en 
högre bemanning. Svaret är inte helt givet men juryn gör reflektionen att vid 10 lägenheter 
per enhet fungerar sambandet. Mindre grupper kan behövas vid särskilda vårdbehov med-
an större grupper kan medföra en större valmöjlighet att umgås med olika grannar inom 
enheten

Att ha möjlighet att samordna verksamheter och samutnyttja personal mellan enheterna 
är en stor fördel och framtida vårdboenden bör ha den inneboende potentialen. Det sam-
lade tävlingsresultatet har gett juryn och arrangören värdefulla inspel till fortsatt arbete och 
planering av nya boenden för äldre.
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JurynS BeSlut

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslaget ”Ett med naturen” till vinnare av  
tävlingen och rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Linköping 2012-04-25

 Jan-Willy Andersson Ali Hajar 

Anna Steiner Ekström  Kim Öhman 

Michael Porath  Elisabeth Ulvenäs 

VIA FULLMAKT

Elisabeth Viman  Lars Ström 
 

Johanna Holm Bodin  Anders Falk

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd

Claes Larsson
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JurynS OMdÖMen:

Den relativt stora byggnaden är trots sin 
stora utbredning en låg byggnad som anslu-
ter fint mot såväl Vimansgatans villabebyg-
gelse som Vårdkasevägens flerbostadshus. 
Byggnaden inordnas i naturen och kommer 
inte att dominera landskapet på långt håll.

Byggnadens exteriör ger positiva associa-
tioner till ett strandhotell vilket bostädernas 
balkonger i hög grad bidrar till liksom den 
generösa takterrassen. Takterrassen har sto-
ra möjligheter att bli välanvänd och kom-
mer att erbjuda en fin utblick över staden.

Centralt placerade servicefunktioner som 

kök, expedition och förråd bidrar till att 
stärka personalens närvaro och ger mer liv 
och rörelse i vardagen och en trygghet för 
de boende. Ur personalsynpunkt ger avdel-
ningarnas organisation en god överblick och 
möjlighet att samordna personal och arrang-
emang.

Entréplanet är utformat så att ett möte, en 
integrering, sker mellan boendemiljö, ute-
miljö och andra verksamheter.

En av de riktigt stora fördelarna med för-
slaget är de egna balkongerna som kommer 
att upplevas mycket positivt av de boende 

Vinnare

ett med naturen
Förslagsställare: Marge Arkitekter genom Katarina Grundsell och Susanne Ramel i samarbete  
med Land Arkitektur AB.

Motivering: 
Ett förslag som är vackert anpassat till terräng och befintlig 
bebyggelse. Den lågmälda arkitekturen har en god funktionalitet 
med vällösta interiörer där bostäderna grupperar sig fint kring 
sällskapsrum och matsal. Att varje bostad har egen balkong ger en 
mycket hög kvalitet för de boende.

Vy mot entré



8

SITUATIONSPLAN 1:400

NORR

ENTRÉ

INLAST

LEKPLATS

och som tillför en stor kvalitet för boende 
som kanske inte har möjlighet att röra sig 
utanför den egna bostaden.

Lägenheterna är dock något för små av-
seende rummens möblerbarhet.

I två av bostadsgrupperna har matsalen 
inte direkt kontakt med yttervägg/fönster 
vilket är en nackdel.

De stora generösa gemensamhetsutrym-
mena ger en frihet i hur man vill möblera 
rummen och medger både en intimitet och 
en luftighet. Förutom i det övre planet har 

dock de gemensamma rummen lite svårt att 
få gott med dagsljus.

Det stora betongdäcket som utgör bygg-
nadens entréplats försöker hantera höjdni-
våerna men lyckas inte fullt ut med detta. 
Den stora hårdgjorda ytan motsäger mycket 
av den närhet till naturen som själva bygg-
naden signalerar. Att hela däcket har en 
lutning innebär också att det finns risk för 
att boende och besökande kan halka och ger 
därigenom en försämrad tillgänglighet.

Angöring bara från Vimansgatan är inte 
Situationsplan

Vy från Vårdkasevägen

Vy från Vimansgatan
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optimalt när entrén logiskt ligger i förläng-
ningen av Vårdkasevägen. 

Byggnaden kommer något nära villorna 
på Vimansgatan men håller bra avstånd till 
bebyggelsen på Vårdkasevägen.

För att kunna utvecklas till sin fulla 
potential i en fortsatt projektering behö-
ver förslaget bearbetas vidare på ett antal 
punkter där juryn ser brister i förslaget. 
Bland annat måste lägenheternas storlek 
ökas så att möblerbarheten ökas. Detta kan 
få till följd att byggnaden ökar i yta totalt.

Entréområdet med betongplatta och ni-
våskillnader måste arbetas om så att det blir 
en bättre anpassning till befintlig marknivå 
och så att det lutande planet med sina 
inbyggda risker gestaltas om. Den ensidiga 
anslutningen till Vimansgatan bör vidareut-
vecklas så att en angöring även från Vård-
kasevägen blir möjlig.

Ljusföringen i några av de gemensamma 
ytorna ska studeras vidare så att de uppnår 
en lika god ljusmiljö som de översta pla-
nens rum.

Vy från radhuslängan

Fasad mot väst

Vy från allrum
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Allrum

Liftar

Expedition

WC

Gunborg
Förslagsställare: MAF Stockholm AB 
genom Anja Geigant, Anders Rehnberg, 
Mats Jakobsson (MAF Arkitektkontor 
AB).
Medverkande: James Buchanan, Peter 
Karlson, Karin Rudnert, Erik Winroth.

En solitär accentbyggnad med ett litet av-
tryck i naturen. Förslaget är väl sammanhål-
let inom sitt eget koncept och infogar sig 
inte i områdets skala utan gör ett helt eget 
tillägg. Avståndet till övrig bebyggelse är 
respektfullt och bidrar till en luftighet runt 
byggnaden men trots den mindre utbred-
ningen är den alldeles för stor för sitt sam-
manhang.

En brant och svängd uppkörningsramp 
utgör tillfart till den stora plana entréplat-
sen. Lutningen i rampen gör att entrén blir 
mindre tillgänglig än önskat. 

Landskapsredovisningen är sparsam och 
ger inte så mycket information om kvalite-
ter i närmiljö och utevistelsemiljöer.

De enskilda bostäderna grupperar sig fint 
kring samvarodelen som till stor del består 
av en svårdefinierad, kilformad yta som ris-
kerar att främst upplevas som en korridor. 

Entré

Typiskt våningsplan

Flygvy
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Den centrala ytan kan bli mörk och svår-
användbar. Visst ljus kommer in via den 
centrala spiraltrappan som dock är stängd 
för de boende.

Lägenheterna är något små men ljusa och 
väldisponerade och med god möblerbarhet. 
Det stora fönsterpartiet ger generöst med 
dagsljus och god utsikt för såväl sittande 
som liggande personer.

Gemensamma ytor är fördelade på två 
tydliga rum med generösa balkonger i var 

ände och i olika väderstreck vilket är en 
kvalitet och innebär valfrihet.

Kök och personalytor är placerade i ena 
änden vilket är olyckligt och medför risk 
för mindre bra överblick över avdelningen.

Förslaget har goda förutsättningar att 
fungera bra med tanke på driftsekonomi.

Ett förslag med god inre funktionalitet 
men som inte känns helt färdiglöst vad gäl-
ler gemensamma ytor inomhus, utvändig 
tillgänglighet och närmiljö. 

Situationsplan

Interiör

Vy från Vårdkasevägen

Vy från Vimansgatan
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livsrum .  
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Förslagsställare: Semrén+Månsson ge-
nom Adelina Mehra, Linda Teng, Sophie 
Dufva + Rubowarkitekter genom Lars 
Hetland, Susanne Hansen, Mathias 
Juel Christensen.

Ett vackert, väl genomarbetat förslag med 
god anpassning till befintlig bebyggelse. 
Entréplatsen är något sidoordnad i förhål-
lande till Vårdkasevägen och bildar ett 
väldefinierat rum om än något undanskymt. 
Denna placering medför också att vårdbo-
endet vänder ryggen mot Vimansgatan. Det 
gröna entrétorget spelar tydligt mot långsi-
dan på ett av bostadshusen vilket inte är en 
helt övertygande idé.

Kring entréplatsen finns verksamheter 
som riktar sig lika mycket till de som bor 
runtomkring som till de som bor i huset. På 
detta sätt tillför förslaget många nya kva-
liteter till området. Parkering sker i garage 
vilket är positivt för närmiljön då bilarna 
visuellt försvinner.

En solterrass sammanbinder byggna-
derna på den övre gårdsnivån. Terrassen 
sammanfaller i sin södra del med befintlig 
mark och härifrån nås den rätt otillgängliga 
naturmarken. Promenadvägar med ramper 
i omgivningen är väl redovisade vilket är 
lovvärt. 

Vy från gröna torget

Bostadsenhet

Fasad mot väst
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Förslaget har en väl genomarbetad idé 
med gemensamhetslokaler i entréplan; res-
taurang och spa, men med begränsad till-
gänglighet och mindre bra invändig över-
blickbarhet samt inte helt ändamålsenliga 
personalutrymmen. 

Skalan är nedbruten genom att bostads-
gruppen sträcker sig genom två huskroppar, 
vilket är positivt för exteriören som getts 
en form med ett mycket tydligt och särskil-
jande uttryck. Formspråket är inte helt för-
klarat och förståeligt.

Förslaget redovisas med 36 lägenheter 
av varierande storlek i fyra grupper, men 

pekar också schematiskt på möjligheten till 
40 lägenheter inom samma byggnadskropp. 
I det utförandet försvinner dock mycket av 
kvalitén i exteriören med de vackert redovi-
sade indragna balkongerna. Lägenheterna är 
väl gestaltade med god möblerbarhet.

Förslaget har fina förtjänster i form av 
spännande arkitektur och god landskaps-
anpassning men har mindre goda förutsätt-
ningar att fungera väl för personalen med 
tanke på överblickbarhet och personalut-
rymmen. Förflyttning utomhus via terrassen 
ses inte som positivt ur personalsynpunkt.

Situationsplan

Vy från VårdkasevägenVy från Vimansgatan
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ALLRUM 1:100
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Hem ljuva hem
Förslagsställare: JJW Arkitekter genom 
Ole Hornbek, Sara Ettrup, Wiebke 
Neymeyr och Fojab Arkitekter genom 
Andreas Blomberg, Sara Schlyter.

Förslaget utvecklar en tydlig idé med tre 
självständiga huskroppar med egna entréer 
från en skyddad gård. Byggnaderna är väl 
inplacerade i terrängen, skalan förtjänstfullt 
nedbruten dels i tre volymer men också, 
genom takutformningen nedbruten inom 
respektive huskropp.

Förslaget har tillfarter via både Vård-
kasevägen och Vimansgatan vilket ger en 
flexibilitet. Entréplatsen ligger i förläng-
ningen av gatan och knyts på ett självklart 
sätt till omgivningens befintliga struktur.

I entréplanet ryms huvudentrén, en ge-
mensamhetslokal som vetter mot entréplat-
sen samt utrymmen för personal. Härifrån 
når man de tre trapphus som leder upp i 
byggnaderna. Man kan också välja att via 
trapphuset närmast entrén ta sig upp till den 
gemensamma bostadsgården och därifrån 
gå till entrén i varje byggnad.

Den gemensamma gården, ”dansbanan”, 
i nivån ovanför entréplanet vetter direkt 
mot naturmarken i öster och omringas av 
de tre bostadshusen med sina entréer på 
övriga sidor. Detta är en samlande och bil-
fri plats som lätt nås från alla delar av bo-
endet. Den är tillräckligt stor för att under 
stora delar av året vara solbelyst i någon 
del. Förslaget erbjuder utevistelse av hög 

Illustration från syd med ramp

Allrum
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kvalitet, både socialt och i förhållande till 
naturen. Promenadvägar på övriga tomten 
redovisas även förtjänstfullt.

Byggnaderna innehåller 40 lägenheter i 
fem grupper med åtta lägenheter per grupp. 
Detta är en nackdel ut driftsekonomisk 
synpunkt men bidrar också till en stark 
hemkänsla i den lilla gruppen och detta är 
förslagets stora kvalitet. 

Det gemensamma samvarorummet, kring 
vilka lägenheterna är samlade, förstärker 
känslan av ett hem, en stor gemensam 

lägenhet. Allrum, kök och matsal har bo-
stadskaraktär och alla lägenheter har så gott 
som direkt access till denna gemensamma 
del av boendet.

Förutsättningen med fem små grupper 
ger en sämre driftsekonomi och för att 
överhuvudtaget kunna realiseras skulle för-
slaget behöva bearbetas till antingen större 
grupper eller på annat sätt möjliggöra sam-
arbete mellan grupperna. Fördelen är dock 
att man skulle kunna avskilja en liten enhet 
för särskilda behov.

Fågelperspektiv

Fasad från väst

Illustration av dansgolvetIllustration av allrum

Vy från Vårdkasevägen




