
 1 

2011-11-03 

 
 

 
MAJELDEN 

Inbjuden projekttävling om framtidens vårdbostäder i 
Linköping 

 
 

 
 

 

Tävlingsprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Innehåll 
 

 Inbjudan  
 Syfte 
 Bakgrund 
 Förutsättningar 
 Tävlingsuppgiften 
 Tävlingstekniska bestämmelser 

  



 3 

Inbjudan 
Linköpings kommun inbjuder härmed till projekttävling om vårdbostäder i Majelden, ett 
etablerat bostadsområde i Linköping  
 
Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter och Hjälpmedelsinstitutet. 
 
Syfte 
Tävlingens syfte är att stimulera intresset för utveckling av vårdbostäder som med 
utgångspunkt i god funktionalitet och höga arkitektoniska kvaliteter även ger möjligheter 
för äldre att bo kvar i stadsdelen. Syftet är även att anlita vinnande team för det fortsatta 
arbetet med projektering. 
 
Bakgrund 
Det finns ett behov av ytterligare vårdbostäder för äldre i Linköping. Linköpings 
kommun 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, 
tillgänglighet och modern teknik. 
 
" 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 
funktionsförmåga. Stödet vill också uppmuntra till lösningar med god ekonomi samt 
användning av teknik och hjälpmedel. " 

 
Linköpings kommun vill tillskapa vårdbostäder i befintliga bostadsområden för att 
möjliggöra för äldre att bo kvar i området. 
 
Som utgångspunkt för vårdbostäder finns ett lokalprogram.  
 
Förutsättningar 
Stadsdelen Majelden är centralt beläget i Linköping, på gångavstånd till centrum, nära en 
av kollektivtrafikens stomlinjer och med grönska och rekreationsmiljö i närheten.  
Närmast befintlig bebyggelse utgörs av två flerfamiljshus i tre våningar byggda på 1950-
talet. I området pågår ett stadsförnyelseprojekt. En ny detaljplan syftar till ett nytt 
vårdboende och även till nybyggnation av ca 130 lägenheter samt en ny förskola. 
 
Tävlingen avser planering av ett vårdboende tänkt att byggas i Vårdkasvägens 
förlängning. Omgivningen utgörs av ett naturområde med bergknallar som i nordost sluttar 
brant ned emot Brokindsleden.  Anpassning till och respekt för befintlig bergsterräng är en 
viktig parameter i projektet. 
Högst upp i området har man en vid utsikt över Linköping och mot sjön Roxen. 
 
Med kompletteringen av den nya bebyggelsen vill Linköpings kommun få en blandning av 
hustyper och boendeformer och därigenom uppnå en långsiktigt social och ekonomisk 
hållbarhet i området.  
Viktigt är att energieffektivitet och miljöaspekter beaktas i tävlingen. 
 

 
 
 



 4 

 
 
Lokalprogram – vårdbostäder för äldre 
Som vägledning i utformningen av vårdbostäderna finns ett lokalprogram som bilaga till 
tävlingsprogrammet.  
Vårdbostäderna ska utformas med totalt cirka 40 lägenheter som ska delas upp i grupper. 
Till varje grupp, som kan variera i storlek, ska det finnas en gemensam del där de boende 
kan delta i aktiviteter, gemenskap och gemensamma måltider. Bostaden är ett hem, därför 
ska stor omsorg läggas vid att även få de gemensamma lokalerna så hemlika som möjligt.  
 
Det är viktigt att utformning och placering av lägenheterna och de gemensamma lokalerna 
sker på ett sådant sätt att korridorkänsla motverkas. Från den egna lägenheten ska man 
tydligt kunna orientera sig mot de gemensamma lokalerna. 
 
Tävlingsuppgift 
Tävlingsuppgiften är 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 möjlighet 
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 
– att de boende i området tycker att det är positivt att det i kvarteret kommit nya 
verksamheter.  
 
 
Tävlingsområdet 
Områdets begränsning enligt kartbild. 
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Tävlingstekniska bestämmelser 
 
Arrangör 
Tävlingen arrangeras av Linköpings kommun genom Äldrenämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med Sveriges Arkitekter och 
Hjälpmedelsinstitutet. 
 
 
Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden projekttävling.  
 
Deltagarrätt  
Tävlingen är öppen endast för nedan angivna team utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande. 

 

 
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 
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Tävlingsspråk 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 
 
Jury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 

 Jan-Willy Andersson, ordförande i Äldrenämnden 

 Ali Hajar, vice ordförande i Äldrenämnden 

 Muharrem Demirok, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 

 Kristina Edlund, vice ordförande 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 

 Anders Falk, arkitekt, oberoende sakkunnig utsedd av Linköpings kommun 

 Johanna Holm Bodin, utsedd av Hjälpmedelsinstitutet 
 

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. 
Juryns sekreterare är Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter 
 
 
 
 
 
 
Tävlingsfunktionär 
Brittmari Andersson, tel 013-20 63 89, 
e-mail: brittmari.andersson@upphandlingscenter.se  
Upphandlingscenter,  
c/o Linköpings Kommun 
581 81 Linköping 
Besöksadress: 
Snickargatan 22   
 
Öppettider: vard. 08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00 
 
Programhandlingar 

 Grundkarta, Primärkarta  

 Sketch-up modell 

 2 st fotografier som underlag för perspektiv 

 Lokalprogram  

 Förslag till detaljplan inklusive illustrationer, samrådshandling 
 
Tävlingsfrågor 
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2012-02-15. 
 Märk all korrespondens med ”Majelden - vårdbostäder”. 
 
Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska 

mailto:brittmari.andersson@upphandlingscenter.se
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i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
 
Tävlingsförslag ska redovisa följande: 
A. Situationsplan, skala 1:400 
B. Planer, skala 1:200 
C. Längd- och tvärsektioner, skala 1:200 
D. Fasader, skala 1:200 
E. Möblerad typlägenhet, skala 1:100 
F. Möblerad gemensamhetslokal, skala 1:100 
G. Sketch-up modell (volymredovisning) 
H. Perspektiv utifrån bilagda fotografier, 2 st 
I. Valfritt perspektiv  
J. Beskrivning av förslaget inklusive färgsättning och materialval 
 
Tävlingsförslag ska vara monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1 cm) 
och får omfatta högst 4 planscher. All text på planscherna ska vara läsbar även i A3-
format. Samtliga planscher plus Sketch-Up modell ska även lämnas digitalt i pdf-format på 
CD eller usb-minne – alla planscher ska ligga i samma fil. Den digitala inlämningen skall 
även innehålla Sketch-Up modellen. 
Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.  
 
OBS ! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 20 MB. 
 
OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om 
upphovsman mm för att garantera anonymitet. 
 
 
Inlämning 
Tävlingstiden slutar 2012-03-15. Senast denna dag ska tävlingsförslag vara inlämnat till 
allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären eller lämnat direkt till 
tävlingsfunktionären. Förslag som lämnats till allmän befordran senast denna dag, men 
som ankommer till tävlingsfunktionären mer än 5 dagar senare, tas inte upp till bedömning. 
 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" och 
förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och 
ev. medarbetare. 
 
OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran ska kvitto utvisande 
inlämningsdag samt förslagets motto samtidigt översändas separat till 
tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska även anges ett telefonnummer där kontakt kan 
nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall att tävlingsförslaget inte kommit 
fram. 
 
För förslag som lämnas direkt till tävlingsarrangören ska denne lämna kvitto som bekräftar 
att förslaget lämnats inom utsatt tid. 
 
Prissummor 
Tävlingsarvodet är 200 000 SEK exkl. moms per deltagande team. Arvodet betalas ut mot 
faktura efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag. 
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Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet med bilagor: 
 

 Arkitektonisk gestaltning, boendekvaliteter såväl inomhus som utomhus samt 
anpassning till terräng 

 Funktion: boende- personal- driftsaspekter. Energieffektivitet, miljöaspekter 
 Utvecklingsbarhet: flexibilitet 
 Genomförbarhet, ekonomi. 
 

Bedömning/utställning  
Bedömningen beräknas vara avslutad i april 2012. 
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut offentligt genom 
arrangörens försorg. Plats meddelas senare. 
 
Publicering 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att resultatet offentliggörs. 
 
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sina 
hemsidor samt i tidningen Arkitekten. 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. 
 
 
Ägande- och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. 
 
Returnering av förslag 
Förslagen kommer inte att returneras. 
 
Uppdrag efter tävling 
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att 
projektera/ta fram arkitekthandlingar för vårdbostäderna. 
Linköpings kommun kommer att upphandla byggherre av vårdbostäderna och det 
vinnande förslaget kommer att vara en förutsättning i den upphandlingen. 
 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. 
 
Om tävlingen efter två år efter tävlingens avslutande ännu inte har lett till uppdrag/inlett 
förhandlingar för vinnaren tillkommer det denne en ytterligare ersättning motsvarande 
tävlingsarvodet. 
 
Tävlingsprogrammets godkännande. 
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma "Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 
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1998”.  
Reglerna gäller om inte programmet anger annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryn ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av Sveriges Arkitekter.  


