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Arrangören
Stockholms läns landsting (SLL) omfattar hela Stockholms 
län med 1,9 miljoner invånare. Länet består av 26 kom-
muner och sträcker sig över en yta på 6 500 kvadratkilo-
meter. SLL ansvarar för länets hälso- och sjukvård, tandvård 
och kollektivtrafi k, varav det sistnämnda i samarbete med 
kommunerna. Landstingsfullmäktige, landstingets högsta 
beslutande organ, är med sina 149 ledamöter en av de 
största beslutande församlingarna i Sverige. 

SLL äger ett stort fastighetsbestånd som rymmer lokaler för 
främst vård och trafi k. Vårdfastigheterna förvaltas av Locum 
AB (Locum) som också svarar för uthyrning, fastighetsutveck-
ling och övriga fastighetsaffärer. Locum ägs till 100 % av 
SLL genom holdingbolaget Landstingshuset i Stockholm AB. 
Vårdfastigheterna är upptagna som tillgångar i en särskild 
resultatenhet inom landstinget. Locums geografi ska mark-
nad är, liksom SLLs, Stockholms län. 

SLLs syfte med Locum är att vårdgivarna skall kunna 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet medan alla fastig-
hetsfrågor hanteras av en professionell fastighetsförvaltare. 
I Locums uppgift ingår även att utveckla fastigheter, det 
vill säga att genomföra hyresgästanpassningar och i vissa 
fall omfattande om-, till- och nybyggnadsprojekt. Locum är 
byggherre och svarar för hela processen från planering till 
drift.

I denna formgivningstävling arbetar Locum tillsammans 
med Rättspsykiatriska Vårdsektionen i Stockholm (RPVS). 
RPVS vårdar främst patienter som är överlämnade till 
rättspsykiatrisk vård efter domstolsbeslut. Organisatoriskt 
tillhör RPVS idag den del av SLL som heter Stockholms läns 
sjukvårdsområde (SLSO) och som ansvarar för primärvård, 
psykiatri, geriatrik, beroendevård och avancerad sjukvård 
i hemmet. 

Ny anläggning för rättspsykiatri 
Under 2004 och 2005 har Locum i samarbete med SLSO 
genomfört en behovsanalys och förstudie rörande det 
framtida lokalbehovet för RPVS, som idag hyr lokaler vid 
Huddinge sjukhusområde i Flemingsberg av SLL. Resultatet 
av utredningsarbetet visar att det är nödvändigt att planera 
för en ny rättspsykiatrisk anläggning för att: 
– möta nya säkerhetskrav 
– möta framtida behov av verksamhetsexpansion 
– förbättra arbetsmiljö och vårdmiljö 
Den nya anläggningen ska innehålla 86 slutna vårdplat-
ser i en första etapp. I samma byggnad ska det fi nnas en 
rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning. I anläggningen ska 
det också beredas utrymme för rättspsykiatrisk utrednings-
verksamhet.
Nämnda anläggning beräknas totalt omfatta drygt 
20.000 kvadratmeter BTA exklusive utomhusytor. 

På sikt kan det komma att behövas cirka 160 slutna vård-
platser för rättspsykiatrisk vård och utredning i Stockholms 
län. Därför ska den nya anläggningen planeras så att den 
klarar utbyggnad i två etapper. Varje utbyggnadsetapp 
bör omfatta tre slutna vårdavdelningar med tillhörande ytor, 
vilket beräknas motsvara cirka 5.000 kvadratmeter BTA. 
Fullt utbyggd blir anläggningens yta cirka 30.000 kvadrat-
meter BTA exklusive utomhusytor. 

Verksamhet 
Verksamheten bedriver vård av anhållna, häktade, patien-
ter som avtjänar kriminalvårdsstraff och patienter som är 
överlämnade till rättspsykiatrisk vård efter domstolsbeslut. 
Från och med första februari 2006 kommer det även att 
fi nnas en öppenvårdsmottagning i verksamhetens regi. I 
samma byggnad som RPVS fi nns även Rättsmedicinalver-
ket, RMV, som bedriver rättspsykiatrisk utredningsverksam-
het på uppdrag av domstol. 
RPVS verksamhet består idag av fyra slutna vårdavdelning-
ar avsedda för 12 patienter vardera, varav en avdelning 
är en observations- och intagningsavdelning med akutintag 
dygnet runt. 

Tävlingen
Locum inbjöd i december 2005 fem arkitektkontor eller 
konsultlag att delta i tävlingen om en ny anläggning för 
rättspsykiatri i Flemingsberg. De fem lagen var:

– BSK Arkitekter AB, Nivå Landskapsarkitektur AB,  
 ELU Konsult AB, Energo AB, Briab och Lars Örten-
 holm Trafi kplanering AB 
– Friis & Moltke A/S, Carl Bro AB 
– White Arkitekter AB, Tyréns AB i samarbete med 
 Arup, ÅF Infrastruktur AB, RJ Telekonsult, Brand-
 skyddslaget AB 
– Arkitektfi rmaet C. F. Möller, Berg Arkitektkontor AB, 
 Ramböll Sverige AB 
– Arkitema K/S, Erséus Arkitekter AB, COWI A/S, 
 WSP Sverige AB, MUUSMANN 

Tävlingen har genomförts som en formgivningstävling i 
enlighet med LOU. Valet av tävlingsdeltagare gjordes efter 
ett öppet annonserat kvalifi ceringsförfarande före tävlingen.

Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges 
Arkitekter.

Juryns utlåtande
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Inlämnade förslag
Inom utsatt tid, den 3 april 2006, lämnades följande 
tävlingsförslag:

Fjäril på fjället
Friblick
Helix
Länkar
Space in mind

Samtliga förslag godkändes av juryn för bedömning.

Jury 
Förslagen har bedömts av en jury bestående av:

Ordförande
Jan Björkström, Fastighetschef, Fastighetsområde Universi-
tetssjukhus, Locum 

Sveriges Arkitekters representanter 
Erik Ahlsén, Arkitekt SIR/MSA 
Henrik Rundquist, Arkitekt SAR/MSA 

Verksamhetens representanter 
Per Olof Sjöblom, Biträdande sjukvårdsdirektör, SLSO 
Jeanne Ahlberg, Sektionschef, RPVS 
Magnus Kristiansson, Chefsjuksköterska, RPVS 

Arrangörens representanter 
Anna Montgomery, Enhetschef, arkitekt SAR/MSA, Fastig-
hetsavdelningen, Locum 
Mattias Bolt, Förvaltare, Fastighetsområde Universitetssjuk-
hus, Locum 
Anna Bergström, Fastighetsplanerare, arkitekt MSA, Fastig-
hetsavdelningen, Locum 

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, arkitekt SAR/MSA 
Sveriges Arkitekter 

Tea Lyijynen var tävlingsfunktionär

Juryn tillkallade fyra beredningsgrupper inom följande 
områden:

Ekonomi:
Leif Norlander, projektledare, Fastighetsområde 
Universitetssjukhus, Locum
Bo Carlson, AB adABACUM, kalkylator
Susanne Bovallius, fastighetsekonom, Locum 
Anders Holmström, driftledare, Fastighetsområde 
Universitetssjukhus, Locum

Drift och teknik:
Leif Norlander, projektledare, Fastighetsområde 
Universitetssjukhus, Locum
Urban Holm, teknikutvecklare, Locum
Pedro Ganda, teknikförvaltare, Fastighetsområde 
Universitetssjukhus, Locum
Anders Holmström, driftledare, Fastighetsområde 
Universitetssjukhus, Locum

Säkerhet:
Ulf Engström, säkerhetsspecialist, Locum
Leif Bäckström, Kriminalvårdsstyrelsen
Roger Månsson, säkerhetskonsult, Kanuk Säkerhetsutveck-
ling AB

Planfrågor:
Kerstin Svanlund, Fastighetsplanerare, arkitekt SAR/MSA, 
Locum
Christina Gerremo, Fastighetsplanerare Locum 
Susanna Udd, planarkitekt, Huddinge kommun

Personalfrågor – ur ett arbetstagarperspektiv:
Yvonne Koch, Kommunal
Elisabet Fredriksson, Vårdförbundet
Jani Raita, SACO/Läkarförbundet
Christer Fransson, intendent, SLSO

Juryn har under bedömningsarbetet haft 6,5 heldagsmöten. 
Utöver dessa har juryn arbetat enskilt eller i mindre grupper 
ytterligare tid.

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften beskrevs i tävlingsprogrammet och 
tillhörande bilagor. Innan tävlingsstart hölls ett startmöte 
med samtliga tävlande. Under tävlingsperioden besvarade 
juryn frågor från de tävlande. Frågor och svar lades ut på 
Locums hemsida, tillgängliga för samtliga tävlande.

I sammandrag bestod tävlingsuppgiften av att skapa en 
anläggning som representerar en modern rättspsykiatrisk 
vårdmiljö med hög säkerhet, som i utformning och innehåll 
är anpassad för långa vårdtider och stödjer personalen i 
vården av patienterna. 

Tävlingsuppgiften bestod i att föreslå en helhetslösning 
för den nya rättspsykiatriska anläggningen som möter 
ställda krav på funktioner och samband, säkerhet, arbets-
miljö, vårdmiljö, gestaltning, hållbarhet och infrastruktur 
samt förmår ta tillvara på och utveckla platsens kvaliteter. 

I tävlingsuppgiften ingick även att beskriva och redovisa 
hur en eventuell utbyggnad av anläggningen i två etapper 
kan lösas. 

Det fi nns fyra övergripande målsättningar för anlägg-
ningen:
– att anläggningen och dess arkitektur förmår skapa en
 god och säker arbetsmiljö för personal och en bra vård
 miljö för frihetsberövade patienter. 
– att anläggningen och dess arkitektur ska ta tillvara och 
 utveckla platsens kvaliteter bland annat genom anpass-
 ning till tomt och omgivning för att undvika onödig expo-
 nering av verksamheten. 
– att gestaltning och byggnadsstruktur är anpassad för en
 utbyggnad i två etapper. 
– att skapa en robust anläggning som är ekonomiskt håll-
 bar i ett livscykelperspektiv.
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Juryns bedömning
Juryns bedömning av förslaget har utgått från de kriterier 
som formulerades i tävlingsprogrammet, dvs utifrån hur 
helhetslösningen för den nya rättspsykiatriska anläggningen 
möter ställda krav på funktioner och samband, säkerhet, 
arbetsmiljö, vårdmiljö, gestaltning, utbyggbarhet och infra-
struktur samt hur de förmår ta tillvara och utveckla platsens 
kvaliteter. 

Juryn tog i enlighet med programmet även hänsyn till hur 
förslagen möter projektets hållbarhetsmål inklusive miljö- 
och energikoncept och tekniska systemlösningar. Bedöm-
ningen gjordes utifrån ett livscykelekonomiskt perspektiv. 
Modeller byggdes av samtliga förslag och användes som 
underlag för bedömningen.

Utifrån de kriterier som angavs i programmet har juryn 
bedömt och värderat förslagen i följande avseenden:

Övergripande
Placering och gestaltning på tomten, säkerhet, yttre miljö 
och miljö inom perimeterskyddet inklusive rastgårdarna,
investeringskostnader, livscykelkostnad och hyra samt 
tekniska principlösningar.

Byggnaden
Funktionalitet och generalitet, vård- och personalmiljöer, 
säkerhet samt gestaltning.

Juryns generella ställningstaganden
Det övergripande målet i tävlingsuppgiften var att skapa 
en anläggning som representerar en modern rättspsykia-
trisk vårdmiljö med hög säkerhet, som i sin utformning och 
innehåll är anpassad för långa vårdtider och som stöder 
personalen i vården av patienterna. Anläggningen ska 
vara väl anpassad till platsen. Juryn anser att samtliga 
förslag är intressanta och att de har gett en god samman-
tagen bild av möjligheterna att realisera en rättspsykiatrisk 
anläggning på denna plats och med nya framtida krav på 
vårdmiljö och säkerhet.

Juryn har i första hand bedömt förslagen så som de 
gestaltas i etapp ett i enlighet med programmet. 

Funktioner och samband
Juryn konstaterar att programmet är mycket komplext – an-
läggningen kräver komplicerade samband och det fi nns 
inga förebilder för hur funktionerna ska lösas. Programmet 
stipulerar att det är av stor betydelse att funktionerna inom 
anläggningen måste vara mycket väl lösta. Detta för att 
man ska klara säkerheten för den speciella verksamhet som 
ska bedrivas och för att byggnaden ska vara ett stöd för 
den personal som ska arbeta där. Flera förslag ger bygg-
naden och dess verksamhet en uttrycksfull gestalt, men fl era 
av dem visar samtidigt på större eller mindre svagheter i 
själva lösningen av funktionerna. I bedömningsarbetet har 
juryn ansett att det varit svårt att överse med funktionsbrister 
eller att ha tilltro till att förslagen med bibehållna kvaliteter 
tål den bearbetning som är nödvändig för att uppnå de 
högt ställda funktionskraven.

Anläggningens struktur och uttryck
Förslagen uppvisar några olika principer för hur man kan 
organisera anläggningen med vårdavdelningar som fl yglar 
eller paviljonger kopplade till en huvudbyggnad, direkt 
eller via ett samlande kommunikationsstråk. Långa gång-
avstånd men samtidigt stor klarhet i sättet att röra sig, kan 
ställas mot kortare avstånd och oklarare samband. Några 
av förslagen visar olyckliga kombinationer mellan dessa 
två principer. Sättet att strukturera byggnaden får även 
konsekvenser för hur man som helhet ser anläggningen 
som uttryck för nutida och framtida rättspsykiatri. Det är en 
vårdverksamhet samtidigt som säkerhetskraven medför att 
anläggningen måste omges av höga murar. Förslagens 
olika uttryck ger associationer och liknelser som spänner 
från kloster via sanatorium och storskaligt sjukhus till anstalt. 
Endast ett förslag uppvisar en mer egen och samtida identi-
tet utan direkta vårdförebilder.

Anpassning till platsen
Anläggningen ska placeras på en skogsklädd naturtomt 
med starka egna karaktärsdrag som det ingick i tävlings-
uppgiften att tillvarata. Tomten ligger inom ett område som 
karaktäriseras av sjukhus- och högskolebyggnader av rela-
tivt stram karaktär. Samtliga förslag anses ha en gestaltning 
som är möjlig att genomföra enligt de krav som angavs 
i programmet. De fl esta förslag är placerade i ett högt 
läge på tomten som gör att det från många platser inom 
byggnaden och från rastgårdar fi nns möjlighet att få en fri 
utblick över omgivningen, juryn anser att det är en kvalitet 
för både personal och patienter. Genom en placering högt 
på tomten, indragen från vägen, blir byggnaden och dess 
omgivande perimeterskydd inte onödigt exponerat i omgiv-
ningen vilket önskades i tävlingsprogrammet. Dock blir an-
göringen till byggnaden i vissa fall brant och komplicerad. 
En placering i en lägre del av tomten får konsekvensen att 
stora delar av utemiljöerna blir skuggade och att utblick-
arna mot omgivningen blir begränsade. En placering nära 
vägen och/eller med en rak tillfart ökar dessutom risken för 
forcering med fordon genom entrén. 

Utomhusmiljöerna är mycket olika beskrivna i förslagen 
och vissa förslagsställare har lagt ned stor omsorg på att 
skapa ändamålsenliga och vackra rastgårdar och uterum. 
Det är ofta en god idé att skapa innegårdar i anlägg-
ningen men det får inte ske på bekostnad av den miljö 
som fi nns innanför perimeterskyddet eftersom den vackra 
naturtomten verkligen kan vara en resurs för anläggningen.

Säkerhet
Samtliga förslag uppfyller i princip säkerhetskraven även 
om vissa ändringar krävs i alla förslag. Alla förslag har 
byggnaden som del av perimeterskyddet vilket bedöms 
vara möjligt att lösa om vissa kriterier uppfylls. Byggna-
dens organisation både övergripande och på de enskilda 
avdelningarna har en avgörande betydelse för den dyna-
miska säkerheten inom byggnaden och för det antal per-
soner som måste arbeta i anläggningen för att tillgodose 
grundläggande krav på säkerhet. Detta har stor betydelse 
för möjligheterna att bedriva god och säker vård. Det är 
också viktigt för den dynamiska säkerheten att högsäker-
hets-, tekniska och akutplatser har ett nära samband. 

Framtagandet av förslag och bedömningen av den 
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dynamiska säkerheten ställer särskilda krav på inlevelse i 
det dagliga vårdarbetet. Det fi nns exempel bland förslagen 
på utmärkta avdelningar där dynamisk säkerhet kan upp-
nås på ett mycket bra sätt. Det är avgörande för persona-
len att ha möjlighet till en god överblick över avdelningen 
och att patienter inte har möjligheter att gömma sig i de 
gemensamma utrymmena. Förslag med dubbelkorridor-
system eller med dålig överblick har ur säkerhetssynpunkt 
ansetts olämpliga. Flera av förslagen har svagheter när det 
gäller att separera personal, patienter och besökare på ett 
fullgott sätt – redovisningarna har även ibland visat brister 
och varit svårtolkade när det gäller dessa samband. 

Juryn prövade funktionaliteten hos alla förslag utifrån de 
vanligaste moment som patienter och personal genomgår 
varje dag. En översiktlig bemanning av förslagen gjordes 
också vilket visar sig ha stor betydelse för den kvalitet på 
vården som är möjlig att ge.

Personalutrymmen
Syftet med programförutsättningen att skapa ett gemensamt 
personaltorg bygger på att all personal på ett naturligt sätt 
ska kunna mötas under en vanlig arbetsdag och på det 
sättet främja samarbete och gemenskap. I fl era förslag har 
personaltorget fått en perifer placering vilket riskerar att få 
som konsekvens att personalen väljer att i första hand bara 
vistas på respektive avdelning.

Ekonomi och teknik
Ekonomiska kalkyler har gjorts på samtliga förslag. Be-
räkningarna har gjorts i syfte att kunna jämföra de olika 
lösningarna utan krav på att ge en komplett investeringskal-
kyl. De grundar sig på byggnadens yta och kvalitet, utom-
husmiljöns yta och kvalitet samt tekniska systemlösningar. 
Driftkostnader har beräknats med hänsyn till energi-, värme 
och vattenförbrukning, tillsyn och skötsel av mark, byggnad 
och installationer samt underhåll. Avgörande för kostnader-
na har varit förslagens bruttoyta, fasadyta och yteffektivitet. 
Beräkningarna leder till en relativ hyreskostnad.

Förslagen har i de fl esta fall väl genomarbetade tekniska 
lösningar. Juryn ser inte att respektive vald teknisk lösning 
haft en avgörande betydelse för bedömningen.

Utvecklingsmöjligheter
I en tävling väljs alltid ett vinnande förslag som i den 
fortsatta processen behöver bearbetas. Juryn har under sitt 
arbete haft möjlighet att lära sig mycket om vilka kvaliteter 
som kan uppnås, vilka konsekvenser olika gestaltnings-
grepp får och vilka utvecklingsmöjligheter som respektive 
förslag har. Alla förslag uppvisar både förtjänster och 
brister. Juryn har arbetat med förutsättningen att det förslag 
som efter en sammanvägd bedömning väljs till förstaprista-
gare ska ligga till grund för ett förverkligande. 

Juryns slutsatser
Utifrån den fokusering på verksamheten i byggnaden som 
tävlingsprogrammet efterfrågar och den betydelse som 
funktionaliteten har för vårdens kvalitet har juryn i sitt arbete 
till slut tagit fasta på ett förslag som löser de mest avgö-
rande kraven på funktioner och samband på ett mycket bra 
sätt trots att förslaget samtidigt har betydande brister.

Juryn har också valt att utse en andrapristagare för att 
lyfta fram ett förslag som på ett inspirerande sätt gett an-
läggningen en framåtsyftande gestalt.

Juryns beslut
Första pris
Juryn har beslutat att utse Helix till förstapristagare i täv-
lingen om Ny anläggning för Rättspsykiatri i Flemingsberg.

Förslaget väljs för den föredömliga programorganisa-
tionen med ett rationellt upplägg för vårdavdelningarna, 
ett samlande kommunikationsgalleri och en välplacerad 
gemensam mötespunkt för personalen. 

Detta förslag redovisar en mycket bra och genomtänkt 
organisation av programmets funktionskrav som är säkert 
och kommer att ge ett mycket bra stöd till personalen i dess 
arbete. De fl esta av anläggningens funktioner ligger med 
korta avstånd kopplade kring ett galleri och en central 
trapp- och hisshall. Det öppna personaltorget har en 
given funktion som mötespunkt då all personal naturligen 
passerar där, vilket främjar verksamhetens önskan om att 
förstärka samarbetet och lagkänslan i det dagliga arbe-
tet. Avdelningarna är ur funktionell, säkerhetsmässig och 
arbetsmässig synpunkt utomordentligt väl lösta och place-
ringen av två avdelningar med mellanliggande personal-
funktioner möjliggör en ökad dynamisk säkerhet.

Denna anläggning kan i sin organisation av de olika 
funktionerna bli förebildlig och driva denna typ av vård 
framåt.

Förslaget har bedömts ha en god livscykelekonomi.
Valet av förstapristagare sker på grundval av den snillrika 

programschematiken. Kvaliteten i funktionslösningarna är 
så betydelsefulla för verksamheten när det gäller patient-
miljö, dynamisk säkerhet och stöd till personalen i dess 
arbete att juryn väljer en i dessa avseenden säker grund-
struktur att bygga vidare på, trots att förslaget i övrigt har 
betydande brister.

Innan förslaget kan komma till utförande behöver det be-
arbetas så att det utöver sin goda funktionalitet också kan 
uppvisa säkrare formala och gestaltningsmässiga kvaliteter 
i den inre och yttre miljön.

Andra pris
Juryn har beslutat att utse Friblick till andrapristagare.

För den säkra helhetsgestaltningen med en stram och 
rationell underliggande struktur som givits ett dynamiskt 
uttryck i ett rumsligt spel mellan ute och inne. Detta förstärks 
ytterligare av gårdarnas fi na och genomarbetade gestalt-
ning som kontrasterar mot den omgivande naturtomten.

Förslaget har en framåtsyftande attityd där rättspsykiatrin 
uttrycker god vård, trots högt ställda säkerhetskrav.

Trots det inspirerande helhetsgreppet, som skulle kunna 
bära långt, krävs ett antal större omkast i läge och organi-
sation av fl era viktiga programfunktioner.

Antalet och omfattningen av nödvändiga förbättringar i 
placering av olika funktioner och lösningen av programmet 
gör att juryn inte väljer detta förslag till förstapristagare. 
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Stockholm den 23 maj 2006 

Jan Björkström, 
Fastighetschef, Fastighetsområde Universitetssjukhus, Locum 
Ordförande

Jeanne Ahlberg, 
Sektionschef, RPVS 

Per Olof Sjöblom, 
Biträdande sjukvårdsdirektör, SLSO

Magnus Kristiansson, 
Chefsjuksköterska, RPVS 

Anna Montgomery, 
Enhetschef och arkitekt SAR/MSA, Fastighetsavdelningen, 
Locum

Mattias Bolt, 
Förvaltare, Fastighetsområde Universitetssjukhus, Locum 

Anna Bergström, 
Fastighetsplanerare och arkitekt MSA, Fastighetsavdelningen, 
Locum

Erik Ahlsén, 
Arkitekt SIR/MSA 

Henrik Rundquist, 
Arkitekt SAR/MSA 
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Vårdavdelningarnas placering ger fi na utblickar för patien-
terna och avdelningarna. Avdelningarna är väl gestaltade 
och mycket bra organiserade och ger en god överblick. 
Juryn bedömer att avdelningarna är lättarbetade för 
personalen. Vissa funktioner skulle behöva utvecklas, som 
mathanteringen och patientrummen.

Personal- och administrationsavdelningarna är mindre 
bra i sin organisation och placering. Det är personalkrä-
vande att aktivitetscentrum är uppdelat på två plan.

Placeringen av de tekniska platserna samt högsäkerhets- 
och akutavdelningarna gör dem tungarbetade, särskilt 
genom att akutavdelningen är placerad i tre plan.

Säkerhet
Bilhallen måste ingå i det inre skalskyddet och bör förses 
med ett tak. 
Byggnadens utdragna gestaltning innebär risk för långa 
hjälpinsatstider från andra avdelningar.
Förslaget har fl ödes- och säkerhetsproblem eftersom alla 
funktioner ligger utefter långa korridorsystem.
Avdelningarna har en mycket bra överblick.

Teknik
Förslaget har lägst andel teknikutrymmen och låg energiåt-
gång. Det är det enda som saknar gångbara kulvertar.

Ekonomi
Hyreskostnaden kommer att ligga i den övre halvan vid en 
jämförelse av förslagen. 

Fjäril på fjället
Friis & Moltke A/S, Carl Bro AB 

Övergripande gestaltning
Projektet ger sken av en lätthet och elegans och gestaltar 
den rättspsykiatriska anläggningen på ett avdramatiserat 
sätt. Huvudbyggnaden möter omgivningen nere vid gatan 
vilket är en mycket tilltalande idé. Detta får dock konse-
kvenser för den inre organisationen som förslagsställaren 
inte löst på ett tillfredsställande sätt.

Byggnaden karaktäriseras av en huvudbyggnad med 
paviljonger som möter och utnyttjar topografi n på ett fi nt 
sätt. Byggnadens karaktär är konsekvent och sammanhål-
len och har en tydlig struktur. Materialen är skickligt och 
vackert använda. Paviljongbyggnaderna är väl gestaltade 
men huvudbyggnaden upplevs inte som riktigt väl genom-
arbetad i förslaget. 

Perimeterskyddet uttrycker topografi ns rörelse men är 
ännu inte tydligt utformat.

Utemiljön innanför muren med ursparningar i skogen är 
välfungerande och kan bli mycket fi n med sin kontrast mel-
lan de strikta husen och naturen. 

Det verkar möjligt med en etapputbyggnad enligt försla-
get.

Inre organisation och gestaltning
Logistiken i byggnaden är inte övertygande. Det är svårt 
att orientera sig i entréplanet. Souteränglösningen ger så 
mycket som sex våningsplan med delvis krångliga förfl ytt-
ningar. Det är långa förbindelser mellan olika avdelningar 
och funktioner i huset, vissa funktioner nås via korridorer 
eller kulvertar med lite dagsljus.
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Utvecklingsbarhet
Huvudbyggnadens organisation behöver utvecklas främst 
för att göra personalfunktionerna mer centralt placerade. 
Vissa samband behöver förenklas.  
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dramatiskt ibland eftersom man valt att inte låta murens 
höjd följa topografi n.

Utbyggnadsprincipen innebär att anläggningen ytterli-
gare förlängs vilket gör att den i fullt utbyggt skick kommer 
att bli mycket långsträckt.

Inre organisation och gestaltning
Även om gångavstånden är långa så är byggnaden tydligt 
strukturerad på ett sådant sätt att man klarar kommunikation 
mellan många funktioner i ett plan via mittaxeln. Patienterna 
kan i hög utsträckning klara sig utan eskort, utom vid vissa 
platser där besöksströmmar och patienter kan mötas. 

Vissa funktioner är placerade med mycket olämpliga sam-
band. Exempelvis ligger öppenvården och högsäkerhetsav-
delningen i nära anslutning till varandra. Högsäkerhetsav-
delningen ligger i två plan, vilket är arbetskrävande. Juryn 
är osäker på förslagsställarnas förståelse för verksamhetens 
behov. 

Avdelningarna är bra även om vissa justeringar behöver 
göras för full överblickbarhet. Patientrummen är tråkiga 
och smala och går inte att möblera på mer än ett sätt. De 
gemensamma funktionerna på en avdelning är spridda 
vilket inte är bra för personalens säkerhet, effektivitet och 
överblick.

Personalfunktioner och administration är placerad i en 
egen byggnad utanför perimeterskyddet vilket ger en 
avskildhet men samtidigt begränsas användningen på 
grund av avståndet till vårdavdelningarna. Programförutsätt-
ningen med ett personaltorg bygger på att all personal på 

Friblick
Arkitektfi rmaet C. F. Möller, Berg Arkitekt-
kontor AB, Ramböll Sverige AB

Övergripande gestaltning
Anläggningen är fritt och vackert placerad i ett högt läge 
på tomten med de fl esta funktionerna anslutna till en mitt-
axel som går igenom hela byggnaden. Denna mittaxel är 
fi nt och dynamiskt gestaltad och spännande att röra sig i. 

Byggnaden har en säker helhetsgestaltning med en stram 
och rationell underliggande struktur som givits ett dynamiskt 
uttryck i ett spel mellan ute och inne. Anläggningen har i 
huvudsak en behagfull och hänsynsfull gestalt som signa-
lerar något nytt och oväntat och som är tydligt framåtsyf-
tande för denna typ av anläggning. Möjligtvis har förslaget 
en utformning som kan verka provocerande för dem som 
anser att rättspsykiatrin bör ha ett mer återhållsamt och 
robust uttryck. 

Administrationsbyggnaden ligger fritt på pelare och döljer 
entrén. För gående som närmar sig byggnaden underifrån 
genom en sänka riskerar mötet med anläggningen att 
upplevas som underligt eller i värsta fall skrämmande. Detta 
är det enda förslag som lägger vissa funktioner utanför 
perimeterskyddet, dock måste man gå in i byggnaden innan 
man kan gå ut igen till dessa funktioner. Det är ett mycket 
intressant grepp som möjligen inte skulle kunna fullföljas av 
säkerhetsmässiga skäl.

Utemiljön mellan husen är mycket väl genomarbetad. 
Det är en fi n kontrast mellan den omgivande barrskogen 
och de vackert gestaltade rastgårdarna. Idén bygger på 
en logisk växelverkan mellan inomhusmiljö, gårdar och 
barrskog.

Perimeterskyddet är inte särskilt utarbetat men kan bli 
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Skiss på sportgården från söder

ett naturligt sätt ska mötas under en vanlig arbetsdag, men 
med den perifera placeringen fi nns en risk att viss personal 
väljer att inte utnyttja personaltorget. Personalfunktioner och 
administration är trevligt utformade även om de är något 
överdimensionerade.

Säkerhet
Administrationsbyggnaden ligger helt utanför perimeter-
skyddet, det är tveksamt om det är acceptabelt av säker-
hetsmässiga skäl.

Långa avstånd gör det svårt för personal vid larm att 
vara behjälplig.

Logistiskt uppstår olämpliga krockar i systemet mellan 
personal, besökare och patienter till exempel vid ett trångt 
ställe mellan öppenvården och akutvårdsintaget.

Rastgårdar för högsäkerhetsavdelningen och akutvården 
ligger för nära perimeterskyddet. 

Det är olämpligt med fl era hål i perimeterskyddet.

Teknik
Förslaget har bra lösningar och förutsättningar för drift och 
underhåll. Den låga bjälklagshöjden begränsar dock möj-
ligheterna för generella och fl exibla tekniska lösningar. 

Ekonomi
Beräkningen visar att detta förslag är jämförelsevis dyrast, 
både beträffande hyra och produktionskostnad. 

Utvecklingsbarhet
Det är nödvändigt att utveckla förslaget för att nå de 
funktionella och säkerhetsmässiga mål som ställs av 
verksamheten. Perimeterskyddet bör omsluta större del av 
bygganden, mer naturliga mötespunkter för personalen bör 
uppnås, viktiga samband förbättras och avdelningarna bör 
ges bättre funktionalitet. Bland annat genom en omplace-
ring av viktiga funktioner. 

CC
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Helix
BSK Arkitekter AB, Nivå Landskapsarkitek-
tur AB, ELU Konsult AB, Energo AB, Briab 
och Lars Örtenholm Trafi kplanering AB

Övergripande gestaltning
Förslaget är det som har den högsta placeringen på 
tomten. Byggnadens struktur är en slags knäckt kamlösning 
med en byggnad som innehåller personal-, besöks- och 
administrationsfunktioner som en del av muren. Vårdbygg-
naderna dockar in till administrationsbyggnaden och ligger 
placerade mellan berghällarna på tomten, vilket gör att 
byggnaden ger ett följsamt intryck.

Att byggnaden ligger tillbakadraget på tomten och inte 
annonserar sig mot Nobels Allé gör den möjlig att utveckla 
så att den inte onödigt exponeras från omgivningen. Den 
höga placeringen innebär att förslagsställaren funnit det 
nödvändigt att anordna entrén för gående och från parke-
ring med en hiss upp till entréplatsen. Hisslösningen ger ett 
något fjärmande intryck och är svår att förvalta. Angöring-
en med bil blir lång och slingrar sig genom skogen.

Perimeterskyddet följer terrängen och är i vissa fall ned-
sänkt vilket ger möjligheter till fria utsikter. 

När det gäller utemiljön fi nns en god ambition att an-
passa byggnaden till tomten och utnyttja dess kvaliteter.

Det är svårt att av redovisningen utläsa hur anläggningen 
kommer att gestalta sig i verkligheten eftersom den inte är 
genomarbetad gestaltningsmässigt. Det är förslagets största 
svaghet. Det är tydligt att förslagsställaren har arbetat med 
förslaget programmatiskt. 

Inre organisation och gestaltning
Detta förslag redovisar en föredömligt bra och genomtänkt 
organisation av tävlingsprogrammets funktionskrav som 
är både säkert och kommer att stödja personalen i dess 
arbete. De olika funktionerna är placerade på ett rationellt 
och effektivt sätt. Avdelningarna har en god överblick 
och är ur funktionell, säkerhetsmässig och arbetsmässig 
synpunkt de allra bästa man kan tänka sig. Placeringen av 
två avdelningar med mellanliggande personalfunktioner 
anses optimalt för den dynamiska säkerheten och persona-
lens gemenskap. Detta är en lösning som juryn anser vara 
överlägsen de andra inlämnade förslagen.

Byggnaden är mycket kompakt med en i princip enkel 
organisation med ett galleri som binder samman de 
fl esta funktionerna med en central hiss- och trapphall. Det 
behövs inga onödiga eskorter av patienter mellan avdel-
ningar och andra funktioner. 

Personalutrymmen och administrativ avdelning är samla-
de kring en innegård och de upplevs som mycket trevliga 
och välbelägna. All personal behöver passera det öppna 
personaltorget morgon och kväll vilket kommer att bidra till 
att uppfylla verksamhetens önskan om att personalen ska 
träffas i det dagliga arbetet.

Denna anläggning kan i sin organisation av de olika 
funktionerna bli förebildlig och driva denna typ av vård 
framåt.
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Säkerhet
För att klara den yttre säkerheten behöver muren omsluta 
vändplanen utanför bilslussen. Uppfartsvägen ligger för 
nära muren, men det kan åtgärdas.

Byggnadens gestaltning innebär säkerhetsmässiga bra 
lösningar, korta och fl exibla kommunikationsvägar innebär 
god säkerhet.

Avdelningarna är mycket bra med god överblick. Expedi-
tionen i mitten mellan två avdelningar med separat entré är 
en innovativt bra lösning.

Teknik
Förslaget bedöms genomgående ha mycket bra och ge-
nomtänkta lösningar.

Ekonomi
Detta förslag bedöms redovisa den lägsta hyreskostnaden 
främst beroende på att det är löst på den minsta ytan, dock 
är investeringskostnaden per m2 BTA en av de högsta.

Utvecklingsbarhet
Förslaget har löst programmet på ett föredömligt sätt, men 
gestaltningen är inte genomarbetad och når inte upp till 
den kvalitet som juryn hade önskat. Det är onödigt att 
huvudbyggnaden används som perimeterskydd och muren 
behöver omsluta större del av anläggningen. Entréhissen 
från parkeringen behöver arbetas bort. Byggnaden bör 
ges ett mer nyanserat och nedtonat uttryck som gör den 
mindre exponerad i omgivningen. Det betydelsefulla gal-
leriet behöver få en tydligare och mer varierad gestaltning. 
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Länkar
White Arkitekter AB, Tyréns AB i sam-
arbete med Arup, ÅF Infrastruktur AB, 
RJ Telekonsult, Brandskyddslaget AB

Övergripande gestaltning
Anläggningen är placerad på tomten i ett lågt läge längst 
bort mot kommungränsen. Detta förslag kommer inte att 
kännas färdigt förrän det är full utbyggt. I och med att 
byggnaden ligger nedtryckt på tomten så utnyttjar den inte 
möjligheter till utblickar och ger ett hopklämt intryck.

Förslaget karaktäriseras av ett slags klosterstruktur. Serien 
av innegårdar upplevs något omotiverat när byggnaden 
ligger på en så generös och vacker naturtomt. Förslaget 
är famnande och har en liten utbredning. Det fi nns fl era 
vackra platser och rum i förslaget t ex den inbjudande 
entréplatsen och fl era av innergårdarna. 

Förslaget har ett väl genomtänkt perimeterskydd som är 
sammanhållande. Det är sympatiskt med dubbla murar för 
upplevelsen inifrån. Fasaderna är väl genomarbetade.

Konceptet med klostret som förebild kan vara en bra 
utgångspunkt för en anläggning av denna typ men förslags-
ställarna har inte förmått att inordna funktionerna i den 
valda strukturen på ett övertygande sätt. 

Byggnadens karaktär och gestaltning är mycket svårbe-
dömd i det slutliga utförandet, det krävs stor skicklighet för 
att det ska bli genomfört på ett bra sätt. 

Inre organisation och gestaltning
Huset är kompakt vilket ger närhet, men den valda lösning-
en innebär ofta förfl yttning via hiss eller trapphus i kompli-
cerade samband. 

Formen anger en rationell placering av de olika funk-

tionerna men i själva verket är det inte så väl löst, t ex 
är administrationen utspridd i fl era byggnader och plan. 
Andra funktioner är också utspridda på ett ologiskt sätt 
vilket också ger oklara samband och det krävs ofta eskort 
av patienterna.

Avdelningarna har ett dubbelkorridorsystem med över-
fl ödiga funktioner i mitten, vilket är omotiverat och inte 
överblickbart. Uterummen är placerade i var sin ända 
av avdelningen vilket gör det ännu svårare att överblicka 
avdelningen. Köket är väl löst eftersom det ligger nära 
administrationen och man får god överblick därifrån.

Juryn tvekar över förslagsställarnas förståelse av verk-
samheten, då det exempelvis föreslås en eldstad inom 
en avdelning vilket är orimligt då eld inger många starka 
känslor, provocerar många patienter och inte kommer att 
ge den harmoniska miljö som efterfrågas i programmet.

Säkerhet
Avdelningarnas dubbelkorridorer är en allvarlig brist för 
möjligheten till överblick och därmed för säkerheten på av-
delningen. Den oklara strukturen ger komplicerade rörelser 
i byggnaden och olyckliga möten i vissa fall.

Teknik
Bra tillgänglighet och fl era möjliga parallella alternativ för 
värme och energi ger en hög driftsäkerhet. Projektet har ett 
lågt energibehov.
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Ekonomi
Byggnaden har både en låg produktionskostnad och hyres-
kostnad, främst beroende på den lilla byggnadsytan. 

Utvecklingsbarhet
Trots eller på grund av en uppsjö av idéer och höga 

ambitioner saknas ett samlande grepp som kan hantera en 
utveckling av placering och funktioner. Klostertemat hade 
kunnat vara ett intressant konceptuellt grepp men förslaget 
övertygar inte om att det går att utveckla med bibehållen 
grundstruktur. 
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NY ANLÄGGNING FÖR RÄTTSPSYKIATRI I FLEMINGSBERG  space in mind

NORR

Space in mind
Arkitema K/S, Erséus Arkitekter AB, COWI 
A/S, WSP Sverige AB, MUUSMANN

Övergripande gestaltning
Förslaget har en säker och stilig gestaltning och byggna-
den är placerad så att den lyfter fram platsens kvaliteter. 
Byggnaderna är ljusa, omgivna av en mörk mur. Den 
stramt modernistiska utstrålningen är statisk och repetitiv 
men den återspeglas inte i en inre logisk organisation. 
Byggnaden kontrasterar mot tomten i sitt strama och 
horisontella uttryck. Helhetsintrycket blir dock en byggnad 
som representerar en förgången tids syn på denna typ av 
verksamhet.

Bilden av entrén är inte särskilt insmickrande och ger 
intryck av fort. Gångbron upp till byggnaden verkar inte 
genomtänkt och färdiggestaltad.

Rastgårdarna är små, oregelbundna, romantiska och väl 
genomarbetade i fi n kontrast till det strama huset.

Vid en etapputbyggnad blir byggnaden ännu mer 
utsträckt men det kan göras med liten inverkan på den 
pågående verksamheten.

Inre organisation och gestaltning
Sambanden är långa och funktionerna spridda. Det är 
mycket positivt att man har försökt att lägga personaltorget 
centralt i byggnaden men förslagsställaren har inte klarat 
den strikta ordning av passager och fl öden som är nödvän-
dig i denna typ av anläggning. Många patienter kommer 
att behöva eskort vid t ex frigång. Den alternativa kulvert-
vägen känns inte inbjudande.

Det är positivt med de inre ljusgårdarna för ljusfl ödet i 

byggnaden men de komplicerar i många fall logistiken i 
byggnaden ytterligare.

Avdelningarna är dåligt lösta och kräver stor beman-
ning för att bli överblickbara. Dubbelkorridorsystemet är en 
säkerhetsrisk. Patientrummen är mycket trevligt formade och 
lätta att möblera om. Fönsterlösningen är trevlig, trots att 
patientfönster vetter mot varandra.

Förslaget innehåller fi na personalutrymmen.

Säkerhet
Projektet är långsträckt och innebär fl era olämpliga möten 
mellan olika grupper. Den spridda placeringen av hög-
säkerhets-, akut- och tekniska platser utgör svårigheter för 
personalen att vara till hands för varandra vid larm. Dub-
belkorridorsystemet i avdelningarna är en säkerhetsrisk.

Teknik
Det föreslås en gasturbinanläggning för värme och el. Det 
är en okonventionell lösning som innebär beroende av de 
fåtal mekaniker som kan hantera denna typ av anläggning. 
Juryn skulle förorda en mer konventionell lösning som utnytt-
jar möjligheterna till bergvärme på tomten. Byggnaden har 
ett lågt energibehov. 

Ekonomi
Byggnaden har en låg produktionskostnad delvis beroende 
på lägre kostnad för investering av värmesystem (gastur-
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bin). Detta påverkar dock inte hyreskostnaden som är en 
av de högre bland förslagen. 

Utvecklingsbarhet
Det krävs relativt stora omarbetningar för att detta förslag 
ska få en funktion som kan leva upp till verksamhetens krav 
och för en rationell användning av huset.




