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Sammanfattning
• Arkitekttävlingen, arrangerad av Järfälla kommun, pågick under pe-

rioden 5 juli–1 november 2006. Tävlingen var öppen för alla, oavsett 
nationalitet, och genomfördes i samråd med Sveriges Arkitekter.

• Tävlingsuppgiften var att inom ”Flottiljen”, en av de första etapper-
na av den blivande Barkarbystaden på Barkarbyfältet, visa hur man 
kan skapa en bostadsenklav om 150–250 bostäder för alla genera-
tioner med en miljö och ett sammanhang där de äldre, även sådana 
med stort behov av omsorg, utgör ett självklart och naturligt inslag, 
med bostäder och boendeformer som utgår från de äldres behov. 
Uppgiften omfattade ca 50 lägenheter för ”särskilda boendeformer”, 
ca 50 lägenheter för ”seniorboende” samt 50–150 lägenheter för 
”vanligt boende”. I tävlingsuppgiften ingick även att utforma ”Träff-
punkten Flottiljen”, en informations- och mötesplats om max 1000 
kvm för alla boende men med speciell inriktning på äldres behov, 
samt att gestalta den yttre miljön i området. 

• Juryn var sammansatt av företrädare för Järfälla kommun och Sve-
riges Arkitekter. Kommundirektör Anders Major var ordförande i ju-
ryn.

• Tävlingen genomfördes med anonymitet för de tävlande. Varje täv-
-

slagens förslutna namnsedlar öppnades först sedan juryns bedöm-
ning var avslutad.

• 33 förslag lämnades in. 

• En enig jury har till vinnare och mottagare av 1:a pris, 400 000 kr, 
utsett förslaget ”Blomsterängen” från arkitektkontoret Gjørtz Pank 
& Partners A/S MAA PAR, Århus C, Danmark genom Niels Haugård, 
Hans-Jørn Borgen Paulsen och Fiona Rubens Hansen.
Ur juryns motivering: ”Förslaget visar en elegant formad helhet, 
med ett centralt och aktivt parkstråk kantat av atriumhus, tvärställ-
da radhus och öppna kvartersblock i 3–5 våningar, grundad på en 
insiktsfull analys av platsen och intentionerna för projektet.”

• Resten av prissumman SEK 700 000 fördelades på ett 2:a pris om 
SEK 150 000 samt tre hedersomnämnanden med belöning SEK 
50 000.

Fakta om tävlingenBAKGRUND

Järfälla kommun inbjöd i juli 2006 till denna allmänna arkitekttävling 
om ny bostadsbebyggelse med särskild inriktning på äldres behov inom 
området ”Flottiljen”, en del av den blivande Barkarbystaden på Barkar-
byfältet. 

UR TÄVLINGSPROGRAMMET:

”Arkitekttävlingen om ”Flottiljen” syftar till att få fram innovativa ar-
kitektförslag som utgår från den pågående befolkningsutvecklingen 
inom Järfälla kommun. Det handlar om att utforma bostäder och boen-
demiljöer för alla generationer, men med särskild tonvikt på äldre och 
omsorgsbehövande personers behov. Vi söker förslag som sätter män-
niskan och människans åldrande i fokus för arkitekturen, för att skapa 
miljöer som kan passa alla åldersgrupper. Den viktiga frågan för denna 
tävling är hur framtidens boende för äldre ska gestaltas som arkitektur 
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och med tillgång till socialt stöd och omsorg? 
I denna tävling efterfrågas nya idéer, i så måtto är det en idétävling. 
Men det är också en tävling som syftar till ett förverkligande av nya 

-
geras för fortsatt utveckling och projektering av sina förslag i ett nära 

-
nerare, omsorgspersonal och forskare.”

Tävlingen arrangerades i samverkan med Sveriges Arkitekter.

Uppgiften
Tävlingsuppgiften och förutsättningarna för tävlingen beskrevs i ett täv-
lingsprogram med bilagor.

UR TÄVLINGSPROGRAMMET:

• Tävlingsområdet är förlagt till Järfällas nya och spännande stadsdel, 
den nya Barkarbystaden. Fullt utbyggd kommer denna att inrymma 

leva här.

• I den planerade Barkarbystaden vill vi bygga framtidens boende för 

på Barkarbyfältet nordväst om Stockholm. Barkarbystaden kommer 
att bli en ny stadsdel inom kommunen, med bostäder, handel och 
utbildning nära till natur och storstad. Miljön i Barkarbystaden kom-
mer att planeras så att den är tillgänglig för alla generationer. Här 

• Tävlingsuppgiften är att inom ”Flottiljen”, en av de första etapperna 
av den blivande Barkarbystaden, visa hur man kan skapa en bo-
stadsenklav om 150–250 bostäder för alla generationer med en mil-
jö och ett sammanhang där de äldre, även sådana med stort behov 
av omsorg, utgör ett självklart och naturligt inslag, med bostäder 
och boendeformer som utgår från de äldres behov.

• Uppgiften för tävlingen spänner från stadsplanering till bostadsut-
formning, dvs. arkitekturens alla skalor. 

PROGRAMMET FÖR FLOTTILJEN OMFATTADE

• ca 50 lägenheter för ”särskilda boendeformer”, placerade inom om-
råde med fastställd detaljplan

• ca 50 lägenheter för ”seniorboende” (”55+”)
• 50–max 150 lägenheter för ”vanligt boende”

I tävlingsuppgiften ingick även att utforma ”Träffpunkten Flottiljen”, en 
informations- och mötesplats om max 1000 kvm för alla boende men 
med speciell inriktning på äldres behov, samt att gestalta den yttre mil-
jön i området. 

INLÄMNADE FÖRSLAG

Tävlingen var öppen för alla, oavsett nationalitet, men ett krav var att 
tävlingsförslagen skulle vara författade på svenska. 

Tävlingen startade den 5 juli 2006. Vid tävlingstidens slut, den 1 no-
vember 2006, hade 33 förslag lämnats in. Samtliga förslag godkändes 
av juryn för bedömning.
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Juryn
Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg utsedd jury, bestående 
av:
• Anders Major, kommundirektör, juryns ordförande 
• Per Hederus, arkitekt SAR/MSA 
• Vanja Knocke, arkitekt SAR/MSA 
• Lotta Håkansson Harju (s), kommunalråd 
• Eva Lennström (m), kommunalråd 
• Lillemor Husberg, arkitekt SAR/MSA, tillika verksamhetschef vid äld-

reboende 
• Eva Maria Persson, miljö- och stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR/

MSA 
• Eva Arvidsson, programchef Äldreomsorg 
• Åke Svenson, socialdirektör 

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA Thomas Nordberg, Sveri-
ges Arkitekters Tävlingsservice
Tävlingsfunktionär har varit landskapsarkitekt Daniel Ericsson, Järfälla 
kommun.

Till juryn har varit knuten en expertgrupp:
• Eva Arvidsson, programchef Äldreomsorg, Järfälla kommun, ordfö-

rande
• Aina de Besche, regionchef Stockholm NV, Carema Äldreomsorg
• Bernt Kraft, Lokalsamordnare, Järfälla Kommun
• Helle Wijk, leg. sjuksjöterska, med. dr, Institutionen för vårdveten-

skap och hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
• Michael Yhr, Projektsamordnare, Kommunledn.kont. Plan. & expl.

avdeln., Järfälla kommun
• Jonas E Andersson, ark. SAR/MSA, tekn lic Äld.milj. KTH-A, Sthlm

Till juryn har även varit knuten en referensgrupp med repre-
sentanter för pensionärsorganisationer och kommunens social-
nämnd:

• Kerstin Andersén, SPF Järfälla /Sveriges Pensionärsförbund 
• Lennart Backman, SPF Järfälla /Sveriges Pensionärsförbund 
• Rune Blomquist, RPG Järfälla /Riksförbundet Pensionärsgemenskap
• Margareta Olofsson, RPG Järfälla /Riksförbundet Pensionärsgemen-

skap

• Lennart  Carlfors, PRO Järfälla /Pensionärernas Riksorganisation
• Solweig Furustig, PRO Järfälla /Pensionärernas Riksorganisation
• Jan-Erik Junthé (s), ordf i socialnämnden i Järfälla (t.o.m. dec 2006)
• Lennart Nilsson (kd), vice ordförande i socialnämnden i Järfälla

För en ekonomisk bedömning av utvalda förslag har bk Beräkningskon-
sult AB, Stockholm anlitats.

UTSTÄLLNING

Samtliga tävlingsförslag visades för allmänheten under perioden 4–9 
december. 

Juryarbetet
Juryn har under bedömningstiden haft sju möten.

TACK ALLA TÄVLINGSDELTAGARE!

Juryn vill inledningsvis tacka alla tävlingsdeltagare, inte minst dem av 
er som det inte varit möjligt att belöna. Ert engagemang och arbete 
har gjort bedömningen av förslagen till en spännande och lärorik upple-
velse. 
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• parkering – antal, lösningens ekonomi
• trygghet/säkerhet 
• anslutning/samband med handelsområdet
• anslutning till punkthusgruppen norr om tävlingsområdet
• förutsättningar för anslutning till övrig utbyggnad av Barkarbysta-

den
• idéer för hangaren
• överensstämmelse med antagen detaljplan
• genomförbarhet/möjligheter till etappindelning i enlighet med anta-

gen detaljplan

ÄLDREBOENDET I STADEN

• integration äldre/yngre
• placering av det särskilda boendet resp seniorbostäderna i förhål-

lande till ”vanliga” bostäder, service och kommunikationer
• utformning av det offentliga rummet, mötesplatser etc
• storlek på grupper/enheter 
• byggnadsgestaltning
• tillgänglighet
• trygghet/säkerhet

Träffpunkten –  placering, utformning, innehåll etc

ÄLDREBOENDET – BOSTADEN

• inre organisation av det särskilda boendet
• bostadens orientering i förhållande till stadens liv resp natur, av-

skildhet och vila
• bostadens utformning, bostadskvaliteter
• gemensamma lokaler
• bostaden som arbetsplats
• äldreanpassning av ”vanliga” bostäder

GENOMFÖRANDE OCH EKONOMI

• exploateringsgrad
• bruttoarea
• indikation på exploaterings- och driftkostnad

Juryns bedömningBEDÖMNINGSKRITERIER

I tävlingsprogrammet angavs följande kriterier för bedömningen av täv-
lingsförslagen:
”Tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån hur målbilden för fram-
tidens boende för äldre och uppgiften i övrigt har tagits till vara och 
uppfyllts med avseende på: 
• Idéstyrka/nytänkande och funktionalitet 
• Arkitektoniska/estetiska och miljömässiga kvaliteter 
• Teknisk utformning (energi, ekologi, materialval) 
• Ekonomi (lokalutnyttjande, investerings-, drift- och underhållskost-

nader) och genomförbarhet”

Juryn har sålunda bedömt respektive förslags mått av Nytänkande/Idé-
styrka, Kvalitet och Funktionalitet, främst avseende områdena Stads-
byggande generellt, Stadsbyggande utifrån äldres behov samt Bostads-
utformning ur äldreperspektiv. Juryn har här också sett på förslagens 
utvecklingsbarhet, dvs möjligheter att inom det valda greppet/koncep-
tet komma tillrätta med svagheter och brister. Slutligen har teknisk ut-
formning och ekonomi utvärderats för ett antal utvalda förslag.

Särskilt beträffande ”Stadsbyggande utifrån äldres behov” och ”Bo-
stadsutformning ur äldreperspektiv” har den till juryn knutna expert-
gruppen bidragit med en omfattande och värdefull detaljgranskning 
samt insiktsfulla synpunkter.

Ett stort antal delaspekter har studerats och utvärderats, alltifrån 
stadsbyggnad generellt till äldreboendets roll i stadsstrukturen och ut-
formningen av de olika boendeformerna. 

STADSBYGGNAD GENERELLT

• bebyggelsestruktur
• stads-/bebyggelsekaraktär – grad av urbanitet i betydelsen mång-

fald och täthet
• det offentliga rummet – platser och stråk med offentlig karaktär 
• grönstruktur – medvetet nyttjade grönområden, fördelning offent-

lig/privat grön yta
• gångstråk – förbindelser inom området och mot omgivande noder / 

stråk.
• koppling till allmänna kommunikationer för gående 
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Tävlingsuppgiften är alltså mångfacetterad och spänner över många 
nivåer – från stadsbyggnad ner till detaljer i den enskilda bostadens 
utformning – och genom inriktningen på de äldres behov också med 
bland annat organisatoriska, ekonomiska och arbetsmiljömässiga impli-
kationer. Kärnan i uppgiften är att få olika boendeformer – vanligt, se-
nior- och särskilt boende – att samverka och även fysiskt samlas kring 
en ”träffpunkt” som förväntas bli områdets nav – att på denna plats, 
med sina speciella förutsättningar, gestalta ett stadsbyggande och en 
bostadsarkitektur som passar alla, oavsett ålder och behov av stöd eller 
vård.
Juryn väljer att i detta juryutlåtande främst lyfta fram de aspekter som 
varit särskilt avgörande vid bedömningen av förslagen och valet av vin-
nare.

JURYNS GENERELLA KOMMENTARER

Detta är i grunden en normal ”projekttävling”, en tävling som syftar 
till ett förverkligande. Det vinnande förslaget avses läggas till grund 
för förverkligandet av en av de första etapperna av en helt ny stadsdel 
på Barkarbyfältet – Barkarbystaden. Karaktären av pionjärbebyggelse 

att ”ta tag i” för utformningen av just detta område och att det måste 
ges en utformning som låter sig förenas med de övergripande men 
ännu ganska allmänt formulerade planerna för den nya stadsdelen som 
helhet. 
Men det är också en tävling med ett starkt inslag av idétävling. För-
hoppningen har varit att tävlingsformen ska locka till nytänkande, till 
nya synsätt på stads- och bostadsbyggande med tydligare fokus på de 
äldres behov och till nya konkreta idéer för framtidens äldreboende. 

Enligt juryns uppfattning bör ett som helhet bra förslag uppfylla minst 
följande:
• Platsens kvaliteter tas tillvara och förstärks och dess svårigheter 

bemästras (t ex handelsområdets storskalighet, osäkerhet om hur 
omgivningen kommer att se ut i den nya Barkarbystaden).

-
reboendet och dess ”Träffpunkt Flottiljen” – utnyttjas intelligent, 
men utan att hela livskraften i området för den skull står och faller 
med en optimalt fungerande verksamhet i ”Flottiljen”.

• Kopplingen till Barkarbystaden i övrigt fungerar, bl a med avseende 

-
siell service. 

• Området erbjuder kvaliteter och möjligheter för ett rikt liv som 
gammal utan att framstå som ett ”äldrereservat”. 

• Seniorboendet erkänner de äldres särskilda behov. Lägenheter som 
fungerar under sjukdomsperioder, möjlighet till kollektivitet.

• Det särskilda äldreboendet är utformat för ett värdigt och tryggt liv, 
löst med stor inlevelse i konsekvenserna av minskad rörlighet samt 
centralt placerat, så att de boendes deltagande i livet utanför hem-
met uppmuntras.

• Demensboendet utformas för dementas speciella behov 
• Lust och vilja att integrera tillgänglighet i allt tänkande kring ute-

miljö och boendemiljö överallt.

Det är tydligt att denna kombination av nytänkande och verklighets-
förankring, tillsammans med uppgiftens mångfacetterade karaktär, har 
varit svår att greppa för de tävlande. Efter ingående studier av försla-
gen har juryn dragit två slutsatser:

1. Det är väldigt svårt att skapa nya och fungerande idéer inom detta 
område, speciellt om hur bostäder för särskilt boende kan organi-
seras och utformas utan institutionsprägel och ändå vara rimligt 
personaleffektiva. Flera förslag söker skapa ett vardagsnära och 
småskaligt särskilt boende genom att sprida ut det som små enhe-
ter i den ”vanliga” bebyggelsen. Tanken är sympatisk, men ingen 
har lyckats göra troligt att den går att förena med en rimlig drift-
kostnad och arbetsmiljö. Ett fåtal utmanande idéförslag (t ex nr 3 
”PARADISE HOTEL”, som utformat hela äldreboendet som ett runt 
höghus – liknat vid ett bekvämt kryssningsfartyg på högkant) kan 
förhoppningsvis stimulera debatten om de äldres plats och villkor i 
samhället men är alltför ofullständigt och skissartat redovisade och/
eller avvikande från angivna krav för att kunna komma ifråga för ett 
förverkligande. I övrigt är inslaget av egentligt nytänkande litet. De 
bästa förslagen bygger på redan känd kunskap och erfarenhet.

2. Det är väldigt svårt att behärska uppgiftens alla nivåer lika bra. 
Flera förslag har bra planorganisation men brister i bostadsutform-
ningen, andra visar goda bostadslösningar men oacceptabla stads-
byggnadsmönster. Inget förslag håller toppklass på alla nivåer.
Med detta sagt ska också understrykas att bredden på förslagen har 
gett ett rikt underlag för en givande jurydiskussion som tillsammans 
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med det vinnande förslaget ger ett gott underlag för det fortsatta 
arbetet med förverkligandet av Flottiljen, en ovanligt äldrevänlig 
liten stadsdel.

Eftersom inget förslag uppfyller alla önskvärda kriterier har juryn i sitt 
sökande efter en vinnare prioriterat basala egenskaper, främst:
1. en bra och utvecklingsbar övergripande struktur med

• egen och tydlig identitet
• stadskänsla (mångfald och täthet)
• förståelse för äldres behov, bl a avseende placeringen/integre-

ringen av det särskilda boendet och Träffpunkten
• förutsättningar att kunna integreras med Barkarbystaden i övrigt 
Juryn anser dessa övergripande kriterier väga tyngre än hur enskil-
da bostäder utformats. 

2. ett bra organiserat och utvecklingsbart särskilt boende

Med tanke på förestående bearbetning och förverkligande har juryn 
därutöver lagt viss vikt vid att ett vinnande förslag ska övertyga om en 
vilja och förmåga hos förslagsställaren att vidareutveckla och förvalta 
förslaget i en fortsatt process fram till genomförande.

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

Eftersom Flottiljen planeras bli en av de första utbyggnadsetapperna av 
den nya Barkarbystaden har de tävlande haft en relativt knapphändig 
information om den kontext/stadsväv området ska ingå i. Den fördju-
pade översiktplan (FÖP) som utgjort en förutsättning för tävlingen visar 
en rutnätsstad med storgårdskvarter som grundmönster över fältet, ett 
mönster som mot norr och tävlingsområdet löses upp till en mera öppen 
och upplöst bebyggelse som övergår i naturmark. Vissa förutsättningar 
är dock kända:
• Området ligger i den norra delen av den nya Barkarbystaden. Den 

-
förbindelse med Handelsområdet 

• Ca ett kvarter söder om tävlingsområdet planeras en kollektivtra-

handel, kanske även en skola. 
• För att möjliggöra ett snabbt genomförande ska det särskilda bo-

endet förläggas till den redan detaljplanelagda västra delen av täv-
lingsområdet.

västlig riktning. Från denna leder en nyanlagd lokalgata norrut. 
Lokalgatans sträckning genom tävlingsområdet kan justeras om på-
tagliga fördelar vinns. 

Tävlingsförslagen kan ur plansynpunkt delas in i två lika stora grupper 
– en med en tydlig nord-sydlig orientering och en med öst-västlig orien-
tering eller med ett amorft planmönster.

Den nord-sydliga orienteringen i den första gruppen motiveras främst 
av två förhållanden: den grönkil som norrifrån skär in mitt i tävlingsom-
rådet (gravfältet mellan de båda hangarbyggnaderna) och placeringen 

Många förslagsställare har funnit det naturligt att förlänga grönkilen 
söderut till ett nord-sydligt parkstråk som delar tävlingsområdet i en 
västlig och en östlig del. Vissa av dessa förslagsställare, men långt ifrån 
alla, ser möjligheten att förlänga detta parkstråk genom hela området 
ner till hållplatsen och göra det till områdets pulsåder. 

Den andra gruppen synes främst ha tagit fasta på att göra den väg som 
passerar igenom området i öst-västlig riktning till områdets ryggrad. 
I dessa förslag delas alltså området i en nordlig och en sydlig del. I 

utan synbar anknytning till vare sig omgivningen eller FÖP:en. Ett fåtal 
i denna grupp, t ex nr 2 ”Mixer”, har sökt nya och okonventionella sätt 
att organisera bebyggelsen. 

Juryn har funnit att många förslag i den första gruppen visar rediga och 
bra planstrukturer. Det nord-sydliga parkstråket gör området överblick-
bart och skapar en god orienterbarhet. De båda bebyggelseområdena 

-
sörjning, bebyggelsemönster och -typ. Parkstråkets möte eller korsning 
med den öst-västliga vägen skapar också ett naturligt läge för en sam-
lande central plats eller torg och därmed också för Träffpunktens place-
ring. Platsens centrala roll förstärks av att den i stort sammanfaller med 
den nyanlagda lokalgatans anslutning till vägen. 

I den andra gruppen har juryn tyvärr inte funnit något förslag som visar 
ett övertygande och hållbart helhetsgrepp. Den öst-västliga vägens pas-
sage framstår inte i sig som ett tillräckligt starkt stadsbyggnadselement 
för att skapa riktning, tydlighet och orienterbarhet inom området. Ett 
amorft planmönster ger i än högre grad sådana brister. 



10

Tävlingsområdets anslutning till omgivande delar av den blivande Bar-
karbystaden har hanterats på olika sätt:
• Tävlingsförslaget har anpassats till FÖP:ens kvartersmönster.
• En egen generell struktur har formats som man påstår är allmängil-

tig för en större del av stadsdelen.
• En enklav har formats med det som är begärt, utan att bekymra sig 

om vad som händer på resten av fältet.

Juryn anser att såväl den första som den sista hållningen är möjliga, 
förutsatt att kopplingen till den kommande Barkarbystaden fungerar 
rent logistiskt, och att anslutningen/gränserna mot norr och öster är 
naturliga. En mycket speciell bebyggelsestruktur som abrupt skärs av 
tävlingsområdets gränser (t ex nr 30 ”Boalla”), eller en generell avvi-
kande struktur som förutsätts fortsätta utanför tävlingsområdet (t ex 
nr 26 ”Tant Grön”) ger däremot stora problem för anslutningen av kom-
mande utbyggnadsetapper.

I förutsättningarna för tävlingen ingick att bostäderna för särskilt boen-
de skulle placeras inom den redan detaljplanelagda västra delen av täv-
lingsområdet, och med en utformning som är förenlig med planbestäm-
melserna i denna detaljplan. Skälet var att kommunen önskar kunna 
komma igång med byggandet av dessa bostäder utan att behöva invän-
ta en tidskrävande detaljplaneprocess för ändring av planen. Eftersom 

den nyanlagda lokalgatan medgav programmet dock ”viss justering” av 
läget. I problematiken ingår naturligtvis även en kostnadsaspekt.

Förvånansvärt många tävlande har tagit lätt på dessa förutsättningar 
och utformat sitt förslag så att en ändring av detaljplanen är ofrånkom-
lig. I många av dessa förslag framstår avvikelserna från planen som 
både onödiga och omotiverade. 

En mellanställning intar en mindre grupp av förslag som för att vinna 
påtagliga planmässiga eller andra fördelar har valt en planorganisation 
som förutsätter, eller åtminstone vinner på, att detaljplanen frångås. 
Till exempel att förslaget bygger på idén att det särskilda boende ska 

-

homogent, mindre splittrat område.

Eftersom juryn inte har funnit något helt programenligt förslag tillräck-
ligt övertygande, och eftersom så pass många av de tävlande har gjort 
en så liberal tolkning av förutsättningarna, har juryn funnit det accepta-
belt att överväga även förslag som kräver detaljplaneändring som vin-
nare i tävlingen, förutsatt att en som helhet överlägsen lösning därmed 
kan åstadkommas. 

IDENTITET/KARAKTÄR

Med tanke på Flottiljens karaktär av både pionjär- och utvecklingsprojekt 
är det viktigt att området ges en egen, attraktiv och tydlig identitet. 

Den fördjupande översiktsplanen visar att Barkarbystaden, fullt utbyggd 
en stadsdel med upp till 5 000 bostäder och ca 85 000 m2 lokaler för 
olika verksamheter, avses få en tydlig urban karaktär – ”inspirerad av 
rutnätstaden med bebyggelse i kvarter och gator i ett genomgående 
nätsystem” – men med ”utrymme för stor variation i utformning och 
innehåll”. 

Tävlingsförslagen visar en stor spännvidd i valet av bebyggelsetyp: allt 
från ”tätt-lågt” till höghusområde med miljonprogramvarning. Många 
projekt visar en blandning av bostads- och bebyggelsetyper och juryn 
har föredragit sådana där hustyper och höjder anpassats till situationen 
med naturmark och glesare bebyggelse i norr och tätare exploatering i 
söder.

Det är värt att notera att endast mycket få förslag visar ett medvetet 
förhållningssätt till handelsområdets bebyggelse. Ett undantag är nr 21 
”En tid att leva” som lägger ett mycket långt hus i fyra våningar med 
en blandning av studentbostäder och äldrebostäder mot Plantagen. Den 
långa huskroppen markerar en tydlig avgränsning mot Plantagen, men 
erbjuder också sina innevånare möjlighet till utblickar över visst liv och 
rörelse. 

Organisationen och utformningen av de offentliga rummen – gata, torg 
och park – utgör en viktig del av områdets identitet. Juryns övertygelse 
är att det är viktigt att så långt möjligt samla områdets alla möjligheter 
till liv och aktivitet till noder eller stråk så att ett verkligt ”gatuliv” kan 
uppstå, och att utnyttja dessa lägen vid placeringen av Träffpunkten 
och det särskilda boendet.
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Förslagen visar mycket olika nivå på både redovisningen av, och kvali-
teten på, den arkitektoniska gestaltningen av bebyggelsen – ”utseendet 
på husen”. I många förslag visas endast enkla skisser på fasadutform-
ningen. I det stora hela är detta naturligtvis en fråga för nästa fas av 
projektet. Juryn har därför inte sett den som en i sig avgörande fråga, 
men det är ofrånkomligt att förslagens presentation i detta avseende 
påverkat bedömningen av förslagsställarnas förmåga och skicklighet.
Äldreboendets integration med övrig bebyggelse; placering av det sär-
skilda boendet
Förhållandet mellan vanliga bostäder och bostäder för äldre (seniorbo-
städer (”55+”) och särskilt boende) hanteras av de tävlande på i princip 
två olika sätt:

• alla typer av bostäder för äldre samlade 
• seniorbostäder och vanliga bostäder blandade

Juryn anser att någon form av integration är viktig, och att det där-
för vore fel att placera bostäderna för äldre som en egen enklav inom 
området. Juryn är å andra sidan inte övertygad om att en långtgående 
blandning av seniorbostäder och vanliga bostäder är en modell som 

Till att börja med kan vanliga bostäder ofta med fördel och utan större 
problem utformas så att de fungerar även för seniorboende, dvs så att 
de möjliggör kvarboende även för dem som med tiden får ett visst om-

-
städer med möjlighet till vård i hemmet. 

-
boende erbjuda samverkan och viss grad av kollektivitet. Lagom stora 
grupper (30–50 lgh) av seniorbostäder, insprängda i övrig bebyggelse, 
förefaller vara den bästa kompromissen. Närhet till kommunikationer 
och till Träffpunkten underlättar för äldre med minskad rörlighet.
Särskilda seniorbostäder bör naturligtvis ge optimala förutsättningar för 
kvarboende och ett aktivt socialt liv i hemmet också och när rörligheten 
minskar. Något förvånande är det därför att påfallande många förslag 
innehåller en stor mängd tvåvåningsradhus, rubricerade som seniorbo-
städer. 

Placeringen och organisationen av det särskilda boendet ser juryn som 
-

endet centralt inom området, och oftast i anslutning till en central plats/

för att den anser det viktigt att det särskilda boendet ligger så att de 
boende kan ha åtminstone synkontakt med det dagliga livet i området. 
En förvånansvärt outnyttjad möjlighet i detta avseende är kontakt med 
handelsområdet.

som en välkomnande portalbyggnad med uttrycksfull arkitektur. De 
-

rat med detta. Juryn anser detta vara riktiga ställningstaganden. Juryn 
anser det också vara en fördel om Träffpunkten har integrerats i bebyg-
gelsen på sådant sätt, och utformats så att lokalerna är användbara på 
många sätt och även kan tänkas fungera som kommersiella lokaler. 

Många förslag har ganska detaljerat redovisat planlösningar för Träff-
punkten. Juryn har inte detaljstuderat dessa, utan förutsatt att inre 
organisation kan lösas i samband med en tydligare programskrivning för 
verksamheten.

DET SÄRSKILDA BOENDET 

Det särskilda boendet är den boendeform som med mer komplexa pro-
gram och önskemål skiljer ut sig från övrigt boende. Uppgiften är att 
skapa personalintensiv vård i relativt stora enheter, men med det utta-
lade målet att komma ifrån den opersonliga institutionskaraktär som är 
alltför vanlig i dagens anläggningar, med stora enheter, långa korridorer, 
trista utsikter, etc, etc. Trots det har många förslagsställare gett det 
särskilda boendet utformning och egenskaper som inte påtagligt skiljer 
sig från dagens konventionella lösningar.

Två perspektiv är här viktiga att beakta: dels äldreperspektivet, dels 
verksamhetsperspektivet.
Äldreperspektivet (och här talar vi om såväl särskilt boende som seni-
orboende) sätter den äldre personens individuella behov i centrum för 
bedömningen, det är viktigt att kunna uppleva trygghet i sitt boende:
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• Trygghet innebär att det ordinära boendet/seniorboendet lätt ska 
kunna anpassas för en förändrad livssituation, uppkommen på grund 
av sjukdom eller andra åldersrelaterade besvär. Här är det viktigt 
att rumsmått är generösa så att hemsjukvård och insatser från 
hemtjänst är möjliga och ger en god arbetsmiljö

• Trygghet innebär att kunna bo kvar tillsammans även om den ena 
parten i förhållandet blir sjuk. Erfarenheten tyder på att större lä-
genhetsstorlekar än 2ROK är intressanta. Som ett äldre par vill man 
kunna ha separata sovrum, eller ett särskilt arbetsrum, lite av den 
valmöjlighet som man har haft i sin tidigare större bostad. 

• Trygghet innebär att det är nära till en särskild boendeform om 
sjukdomsproblematiken utvecklas så drastiskt att kvarboende inte 
längre är möjligt. Närheten medger en möjlighet till en daglig kon-
takt mellan parter i ett förhållande, även om den ena bor på särskild 
boendeform. 

även i särskild boendeform.
• Trygghet innebär att inom nära avstånd från bostaden/seniorboen-

det/det särskilda boendet kunna nå Träffpunkten Flottiljen, tänkt 

hjälpa till och lotsa rätt i olika hälsorelaterade eller allmänt praktiska 
ärenden.

• Trygghet är att vara del i ett sammanhang, att ta del i ett socialt liv, 
att förbli aktiv på egna villkor. Boendemiljön i Barkarbystaden behö-
ver främja integration framför segregation i åldersgrupper. Barkarby 
handelsområde innehåller rika möjligheter till social kontakt, men 
kontakten med denna är genomgående dåligt utvecklad i förslagen.

• Trygghet är att ha närhet till allmänna kommunikationer och till 

detta behov, t ex vad gäller kontakt med den planerade kollektivtra-

• Trygghet innebär att både den yttre kvartersmiljön och den inre 
bostadsmiljön är orienterbar och förklarande för att kunna vara ett 
stöd i vardagen. Tillgänglighet i alla avseenden både inomhus och 
utomhus är grundläggande. 

• Trygghet är att kunna förstå rummets begränsningar i form av golv, 
väggar och tak. Ett särskilt observandum gäller här den omfattande 
användningen av glasade väggytor i tävlingsförslagen även för per-
soner med demens, som har svårt att uppfatta den glasade ytan 
och behöver stöd av detaljutformningen för att koppla den till ut-
blick och barriär. Korridoravslut bör utformas till en möblerbar plats, 

och korridoren i övrigt behöver innehålla möblerbar yta för mindre 
sociala möten.

• Trygghet är snarare tillgång till en urban miljö än till naturmark. 
Torgfunktionen för närservice och händelser inom området är vikti-
gare än grönrummet. Flera tävlingsförslag överbetonar betydelsen 
av natur i anslutning till det särskilda boendet – i den nära omgiv-

användas för rekreation. 

Verksamhetsperspektivet fokuserar på hur omsorg och omvårdnad kan 
bli ett stöd i vardagen för en åldrande person, och har sin utgångspunkt 
i de individuella behoven. I verksamhetsperspektivet är främst närhet 

med god arbetsmiljö:

• Närhet innebär att särskilt boende, Träffpunkt och till viss del seni-
orboende ligger relativt nära varandra inom kvarteret. Detta möjlig-
gör att personal inom en boendeform lätt kan rotera till en annan 
för att täcka ett plötsligt uppkommet behov; synergieffekter i en 
bemanningssituation.

• Närhet innebär att stadsmiljön är lätt orienterbar och tillgänglig 
även för äldreomsorgens personal.

-
lens kompetens, att snabbt kunna möta, förstå och bedöma nya si-
tuationer och människor, och hitta en lösning till samarbete. 

• Närhet till natur och urban miljö skapar möjlighet för personal inom 

som skapar mening i tillvaron på särskild boendeform.

-
hetsperspektivet. Tillsammans beskriver de vad som är funktionellt, 
driftsmässigt, genomförbart och hållbart i längden i en nybyggd miljö 
på Flottiljen-området. 

Det särskilda boendet måste av drift-, övervaknings- och arbetsmiljö-
skäl samlas i inte alltför små enheter, och en av utmaningarna ligger 
i att bryta ned dessa till överblickbara delar i mänsklig skala utan att 
alltför mycket göra avkall på dessa krav. Några förslag visar intressanta 
förslag till sådana grupperingar, särskilt nr 30 ”Boalla” och nr 33 ”Vi bor 

”Tant Grön”. Juryn har särskilt intresserat sig för relationen mellan de 
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individuella bostäderna och de gemensamma lokalerna – kök, vardags-
rum etc. Förvånande många förslag organiserar bostäderna så att det 
gemensamma utrymmet mest består av en trist korridor, någonstans 
utvidgad till ett uppehållsrum. En bättre modell är att vidga korridoren 
till att bli ett centralt uppehållsrum mot vilket de individuella bostäderna 

-
ter i det gemensamma utrymmet.

En annan viktig kvalitet är att erbjuda de boende i dessa bostäder kon-
takt både med livet omkring och med natur eller uteplats. Att som i 
vissa förslag avskärma bostäderna från omgivande gatumiljöer för att 
istället orientera dem helt mot en inre gård/trädgård anser juryn fel. 
Flera förslag visar ambitiöst utformade individuella uteplatser kopplade 
till bostäderna. Juryn menar att det är viktigare att satsa på en vacker 
och skyddad gemensam uteplats.  

på några avgörande sätt mellan förslagen. De bästa förslagen har kva-
liteter såsom sovplats avskild från sittplats/”vardagsrum”, burspråk, 
balkong/uteplats – kvaliteter som egentligen borde vara självklarheter. 
En detalj som diskuterats inom juryn är huruvida dörr till hygienrum-
met direkt från sovplatsen är en bra lösning eller ej. Många förslag har 
denna lösning, troligen motiverad av att det ska vara lätt att hitta och 
ta sig till toaletten från sängen. Mot en sådan ”funktionalistisk” syn kan 
dock hävdas att för den som är bunden till sängen är det inte särskilt 
trevligt att ständigt ha toalettdörren som utsikt.

Juryn konstaterar att många förslag, inte minst de mer djärva vad gäl-
ler nya former, ofta har brister vad gäller mått och tillgänglighet.

Dementa ställer särskilda krav på orienterbarhet, förutsägbarhet, ruti-
ner, stöd för förankring i tid och rum. Bostäder för dementa bör därför 
inte blandas med annat särskilt boende. Dessa bostäder bör organiseras 
och utformas för
• orientering på platsen – utblick mot stadiga saker – inte mot livliga 

platser 
• orientering i rummet – inga konstiga rundgångar, början mitt och 

slut
• orientering i tiden – dagsljuset skall förändra hur saker ser ut.
• sinnlighet – material som har substans, luktar, ljuder och ser ut som 

det de är.

EKONOMI OCH GENOMFÖRANDE 

En totalekonomisk bedömning av förslagen är mycket vansklig att ge. 
Fokus för arkitekttävlingen har inte varit genomförandefrågor, utan idé-
innehållet. Tävlingsförslagen innehåller inte tillräcklig information för en 
korrekt bedömning av deras ekonomiska utfall.

Därför har endast en övergripande och jämförande bedömning gjorts av 
några av de förslag som funnits med i slutfasen av juryns bedömning 
– byggd på antaganden och tolkningar av förslagens redovisning. Denna 
visade att de samtliga kräver bearbetning för att hålla sig inom rimliga 
ekonomiska ramar.

Inget av de granskade förslagen är heller i övrigt problemfritt ur ge-
-

lagd väg inkl va-ledningar läggs om till nytt läge, helt eller till större del. 
Det innebär att de alla dels belastas av att redan investerade medel i 

-
ställd detaljplan med risk att tänkt färdigställandetidpunkt för det sär-
skilda boendet försenas. 
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Sammanvägning och slutsatser/
juryns beslut
I slutskedet av bedömningen gällde diskussionen främst förslagen 
”Blomsterängen” och ”Unikabox och Praliner”, två inbördes mycket olika 
förslag med starka helhetsgrepp och strukturer, Även förslagen ”By” 
och ”Boalla” övervägdes som alternativ. 
Juryn beslutade vid möte 2007-02-07 om följande belöningar och för-
delning av prissumman SEK 700 000. Juryns beslut var enigt.

1:a pris, SEK 400 000 tilldelas förslag nr 29 ”Blomsterängen”, för ett 
engagerat och genomtänkt helhetsgrepp på området, grundat på en 
insiktsfull analys av platsen. Med ett centralt parkstråk kantat av en va-
rierande bebyggelse av atriumhus, tvärställda radhus och öppna kvar-
tersblock för alla åldersgrupper, samt en välplacerad och utvecklingsbar 
ensemble av Träffpunkt och särskilt boende skapas ett område med 
goda förutsättningar för ett gott liv även i livets senare skeden.

2:a pris, SEK 150 000 tilldelas förslag nr 6 ”Unikabox och Praliner”, för 
dess stadsplaneidé med en stark vilja till ett tydligt och sinnligt gestal-
tat grepp om stadsrummet. 

Hedersomnämnande med belöning SEK 50 000 tilldelas följande förslag:

nr 9 ”Nybakat” för ett genomarbetat och realistiskt utformat förslag, 
med en vacker arkitektur av beprövat slag

nr 28 ”By” för dess vilja att skapa ett sympatiskt litet samhälle – byn 
med ett eget liv

försök med ett stiligt och enhetligt gestaltat tätt-lågt område som ger 
mersmak

Järfälla den 7 februari 2007

Anders Major

Eva Arvidsson

Per Hederus 

Lillemor Husberg 

Lotta Håkansson Harju

Vanja Knocke 

Eva Lennström

Eva Maria Persson

Åke Svenson
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OMDÖMEN OM BELÖNADE FÖRSLAG
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Nr 29 Blomsterängen 

1:a pris SEK 400 000

FÖRSLAGSSTÄLLARE:

Gjørtz Pank & Partners A/S MAA PAR, Århus C. 
Danmark
genom
Niels Haugård
Hans-Jørn Borgen Paulsen
Fiona Rubens Hansen

HELHET OCH STRUKTUR

Förslaget visar en elegant formad helhet, med ett 
centralt och aktivt parkstråk kantat av atriumhus, 
tvärställda radhus och öppna kvartersblock i 3–5 vå-
ningar, grundad på en insiktsfull analys av platsen och 
intentionerna för projektet. 
Idén med det centrala parkstråket genom området 
är förslaget ingalunda ensamt om, men här är det 
utvecklat på ett sätt som gör det mer trovärdigt som 
ryggrad och levande stråk än i övriga förslag. Den 
valda plandispositionen ger karaktär, struktur och 
variation åt området, rätt läge för äldrefunktionerna, 
god exploatering och vissa skönhetsvärden. 
Träffpunkten är tillsammans med det särskilda boen-
det strategiskt placerad i bästa entréläge till området 
– där parkstråket på ett naturligt sätt övergår i ett 
centralt torgrum med förlängning söderut mot den 
planerade hållplatsen. Träffpunkten ligger här synlig 
för alla och i direkt kontakt med det särskilda boen-
det. Den får därmed förutsättningar att bli en naturlig 
samlingspunkt vid torget och att fungera på ett posi-
tivt sätt under en stor del av dygnet. 
Hangaren i tävlingsområdets norra gräns föreslås 
omvandlas till en andra, mer aktivitetsinriktad, träff-
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punkt inom området. Juryn betvivlar den ekonomiska realismen i denna 
idé men vill inte utesluta att något liknande, t ex en framtida skola i 
hangaren, skulle kunna tjäna samma syfte att skapa liv och rörelse. De 
båda träffpunkterna förbinds med en meandrande gångväg som tydlig-
gör parkstråkets och områdets svaga sluttning mot söder.

Bebyggelsen är formad med bra variation i både husformer och hushöj-
der. Tre öppna kvartersblock i områdets ”hörn” skapar stadga i bebyg-
gelsemassan, upplyfta atriumhus och lekfullt utkastade radhuslängor 
står för variationen.

ersatts av ett mera stadsmässigt gatunät som i form ansluter till det 
kvartersmönster som planeras längre söderut inom Barkarbystaden. 
Det innebär att ny detaljplan måste tas fram, men också att kvarters-

SÄRSKILT BOENDE OCH TRÄFFPUNKT FLOTTILJEN
ENTREPLAN · 1:400 

staden ges en mer stringent avslutning mot naturmarken i norr och att 
Flottiljen får ett inre sammanhängande skyddat område. 

istället för inifrån. Detta innebär viss utspridning av rörelserna och 
därmed livet inom området. Med en attraktiv utformning av torget och 

och från hållplatsen i söder och bostäderna och handelsområdet i norr. 
Juryn rekommenderar dock att lägena för gator och markparkering stu-
deras vidare – t ex anser juryn att parkeringen längs Plantagen ligger 
alltför långt från bostäderna och att parkeringsyta och gata här med 
fördel skulle kunna byta plats.

SÄRSKILT BOENDE OCH TRÄFFPUNKT FLOTTILJEN
2:A VÅNINGSPLAN · 1:400 

SÄRSKILT BOENDE 1ROK 
VÅNINGSPLAN  · 1:100 
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ATRIUMHUSET
FASAD · 1:200 

ATRIUMHUSET
FASAD · 1:200 

ATRIUMHUSET
SEKTION · 1:200 

ATRIUMHUSET 4ROK
2:A VÅNINGSPLAN · 1:100 

BOSTÄDERNA

Det särskilda boendet är, tillsammans med Träffpunkten, placerat i en 
”lussekattformad” byggnad i två våningar där det grupperar sig kring 
ett uterum som gestaltats som en sinnenas trädgård. Även inomhus är 
det sörjt för grönska med en vinterträdgård. Lägenheterna är relativt 
stora (ca 38 kvm), med öppen planlösning, svängrum både i rum och 
hygienutrymme samt balkong. 
Anläggningen har alltså kvaliteter, men också brister: korridoren kring 
innergården slutar i en blindtarm; personalutrymmena är underdimen-
sionerade; korttidsboendets lägenheter liknar väldigt mycket hotellrum. 
Det är juryns tro och förhoppning att dessa brister kan rättas till utan 
att anläggningen förlorar i stadsmässighet.
Förslaget visar en bostadsbebyggelse i intressant nutida arkitektur, med 

i att bostaden ligger ovanför markplanet – ett semiurbant boende med 
täta innergårdar. Dock måste brister i tillgängligheten lösas.
Seniorboendet sägs vara integrerat i det vanliga boendet, hur är inte 
redovisat. Juryn uppskattar ambitionen att skapa allmängiltiga bostads-
lösningar som passar såväl gammal som ung. Bostadsplanerna för de 
vanliga bostäderna har visserligen vissa brister ur tillgänglighetssyn-
punkt, men med hänsyn till hur vällösta planerna är i övrigt känner sig 
juryn trygg med att en tydlig programformulering med krav på anpass-
ning till gällande tillgänglighetsnormer och/eller alternativa bostadslös-
ningar för tillgänglighet skulle tas väl om hand av förslagsställaren.
Juryn anser också att en förtätning av seniorboende i närheten av Träff-
punkten, lämpligen i kvartersblocket på andra sidan torget, är önsk-
värd, bland annat för att ge möjlighet till samverkan och kollektivitet. 

EKONOMI/GENOMFÖRBARHET

-
per och lämpar sig väl för en etappvis utbyggnad. Investeringsmässigt 

ATRIUMHUSET 4ROK
ENTREPLAN · 1:100 
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och driftsekonomiskt bedöms förslaget vara det bästa bland dem som 
kostnadsbedömts, bland annat beroende på relativt billiga parkerings-
lösningar. En bearbetning för att komma ned till rimliga månadskostna-
der/hyror för de boende är dock nödvändig.

UTVECKLING/BEARBETNING

Förslaget bedöms vara mycket utvecklingsbart. Vid en fortsatt bearbet-
ning av förslaget bör följande studeras vidare:
• anpassning av totalkostnaden till marknadsläget
• utformningen av det särskilda boendet
• bostadsplanernas överensstämmelse med handikappnormerna 
• möjlighet att förenkla trapphuslösningar och lägenhetsfördelning i 

de öppna kvartersblocken 
• placering och utformning av lokalgatan och dess parkeringar
• markanvändning: upplåtelse/anläggnings- och driftsansvar
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Nr 6 Unikabox och praliner

2:a pris SEK 150 000

Förslagsställare:

Göran Lundqvist, arkitekt MSA, civ.ing
WSP Sverige AB, Stockholm

Medarbetare:
Christer Blomqvist, arkitekt SAR/MSA
Solvej Fridell, arkitekt SAR/MSA
Ola Larsson, energikonsult
Linda Marend, arkitekt SAR/MSA
Eva Nyberg, arkitekt SIR/MSA
Ellen Persson, arkitekt SAR/MSA
Maria Pramborg, arkitekt MSA
Eva Påhlman, arkitekt FPR/MSA
Katarina Ringstedt, arkitekt SAR/MSA
Elisabet Renlund, civ.ing
Nina Sjöqvist, brandingenjör
Birger Sundström, elingenjör
Monica Wallström, arkitekt LAR/MSA
Christian Wilke, arkitekt MSA

Helhet och struktur
Till skillnad från många andra har denna förslagsställare vetat att nyttja 
de medel man disponerat med ett tydligt mål i sikte: livlighet. Genom 
att envetet samla all bebyggelse till avgränsade gaturum koncentreras 
alla rörelser i och genom området och blir synliga. Att landskapet utan-
för är öppet ökar kontrasten på samma sätt som växlingen mellan små 
och stora rum i god arkitektur.

Förslaget bygger på block bestående av gata med parkering under och 
trevåningshus längs ömse sidor. Blocken adderas till en stadspla n med 
välformade gaturum. Härigenom erhålls urbana kvaliteter mot gatan 
och åt andra hållet kontakt med det stora gröna utanför. Man kan asso-
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NAS VÄXLINGAR GENOM 
BURSPRÅKETTYPSEKTION GENOM KVARTER SKALA 1:200

ciera till vildawesternstadens enkla hus/gata-situation. Trevåningshusen 
ger väl proportionerade gaturum med gator på de gåendes villkor. Att 
förlägga all parkering under hus och gata blir dock mycket kostsamt och 
behöver omstuderas.

Att skapa sådana upplösta kvarter i Barkarbystadens yttre del kan vara 
motiverat. Upplägget ger även förutsättningar för etappindelning utan 
att kvaliteterna försvinner. Kopplingen till den övriga Barkarbystaden är 
dock styvmoderligt behandlad. Ingen medvetenhet om vare sig stads-
delens grundmönster med kvarter eller busshållplatsens placering kan 
spåras i förslaget. I stället har man tagit till förutsättning att man arbe-
tar på ett öppet fält med än så länge bara naturen och handelsområdet 
till grannar.

Det stora grönområde som skapas är helt oredovisat vad gäller använd-
ning och utformning. Förslagsställarna tycks föreställa sig att invånarna 
kanske småningom koloniserar och odlar upp marken längre och längre 
ut i ”vildmarken” utanför och mellan gatustråken. 

Förslagets stadsplaneidé är stark men kopplingen till omgivande verk-

lighet upplevs som ännu ej utförd. Lockelsen i förslaget ligger i dess 
vilja till ett tydligt och sinnligt gestaltat grepp om stadsrummet. 

Boendet
Förslaget saknar uppgift om antal bostäder och parkeringsplatser. 
Området är uppdelat i 8 olika kvarter, där vart och ett sägs ha sin egen 
identitet för ökad orienterbarhet. All verksamhet i äldreomsorgen pla-
neras och utgår från ett närvårdshus. Där samverkar många aktiviteter 
för att stödja och underlätta att äldre kan och vill bo kvar hemma. Möj-

-
tet som en röd tråd från stadsplan till enskild bostad. Samtidigt avkrävs 
inte invånarna att engagera sig mer än vad de själva vill. 

Förslaget visar att även energiförsörjning och hållbar utveckling är frå-
gor som ligger förslagsställaren varmt om hjärtat.

Centralt där gatorna möts ligger Träffpunkten med entré till det särskil-
da boendet – här vidgas gaturummet och blir ett solvänt torgrum – om-

generera samlade. 

Det särskilda boendet visar tyvärr inte den stora omsorg som präglar 
de vanliga lägenhetsplanerna. Det är inte inlevelse som saknas – pro-
blemet är att inlevelsen ligger hos den unga, aktiva människan – per-
spektivet är vårdarens, inte den boendes. 
Kan förslagsställarna förmås att ladda äldreboendet med samma kon-
centration som stadsplanen?
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Nr 9 Nybakat 

Hedersomnämnande med 
belöning SEK 50 000
FÖRSLAGSSTÄLLARE:

Ola Bengtsson, arkitekt
Olle Dahlkild, arkitekt SAR/MSA
Lars Hammarling, arkitekt SAR/MSA

Arkitekter Engstrand & Speek AB, Stockholm
Medarbetare:

Förslaget har en välorganise-
rad plan, zonerad med äldre 
i särskilt boende och senior-
boende i 4-vånings punkthus 
i den västra delen och med 
vanligt boende i trädgårds-
stadskvarter i den östra, 
skilda åt av ett centralt park-
stråk. Stadsplanemönstret är 
välkänt, säkert välfungeran-
de. Den västra delen upplevs 
som gles och lite själlös.  
Idén kring äldreboendet sägs 
bygga på användning av be-
prövad kunskap. Detsamma 
kan sägas prägla förslaget 
som helhet. Förslaget är väl 
anpassat till den planerade 
omgivningen och de övriga 
givna förutsättningarna.
Husens arkitektur är vacker, 
modern och av beprövat 
slag. All parkering är mark-

parkering vilket är ekono-
miskt fördelaktigt. Punkt-
husen har ljusa lägenheter 

fönster åt tre håll. Priset är 
trånga och tråkiga entréer.
Det särskilda boendet är 
samlat i två närliggande 
enheter i 2 respektive 3 
plan med tydliga entréer 
och gårdar. Det gemen-
samma rummet mitt i 
ligger väl tätt inpå lägen-
heterna. I bostäderna har 
fönsterförsedda våtrum 
prioriterats framför avskilj-
bar sovplats.
Träffpunkten är välplacerad 
vid den centrala vägkors-
ningen men väl avskild från 
äldreboendet i närheten. 
Boende i det särskilda bo-
endet måste här ta sig över 

att komma till Träffpunkten vilket är olyckligt.
Sammanfattningsvis ett genomarbetat och realistiskt utformat förslag, 
som dock saknar det nytänkande och den idéstyrka som tävlingen ef-
terlyser. Det saknar även ambitionen att integrera olika former av äld-
reboende med stadsdelens liv i övrigt.
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Nr 28 By

Hedersomnämnande med 
belöning SEK 50 000
FÖRSLAGSSTÄLLARE:

Tomas Lundberg, arkitekt SAR/MSA, Göteborg
Magdalena Forshamn, tekn dr., arkitekt MSA, Göteborg

Förslaget förmedlar 
onekligen den by-
känsla som åsyftas, 
där det höga huset 
med branta tak er-
sätter kyrkan mitt i 
byn. Detta ger försla-
get dess särprägel. 
Här, vid vägkorsning-
en mitt i stadsdelen 
ligger träffpunkten 
vid det lilla torget. 
Det särskilda boendet 

-
ningsblock alldeles 
intill, integrerat med 
det centrala huset.

Bostadsbebyggelsen 
består huvudsakligen 
av tvåvåningshus 
som ligger utmed 
gatorna samt några 
trevånings punkthus 
med enkla och spän-
nande gavelfasader. 
Stadsplanemönstret 

är enkelt och okomplicerat.
Kontakten med omgivningen 
redovisas ej – den skulle för-
modligen bryta med bykäns-
lan.

Lokalgatan ligger kvar i be-

redovisas ej utan antas vara 
blandat med vanligt boende.
Bostäderna är vällösta och 
stora, men schematiskt pre-
senterade. Slänten upp mot 
hangaren har tvåvånings gal-
lerihus (inglasade loftgångar 
mot väster) som bryter mot 
den annars enhetliga byska-
lan.

Trots en enkel framtoning förmedlar förslaget en vilja att skapa ett 
sympatiskt litet samhälle – byn med ett eget liv.
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Nr 30 Boalla

Hedersomnämnande med 
belöning SEK 50 000
FÖRSLAGSSTÄLLARE:

Jens Casper. Dipl ing, AK-Berlin
Petra Petersson, K.Arch DIP  AK-Berlin

Realarchitektur, Berlin

Medarbetare:
Sören Hanft
Dorina Siewert

Ett förslag av typ tätt-lågt med bebyggelse som till övervägande del 
är i endast ett plan. Ett generöst nord-sydligt parkstråk delar upp den 
täta husmassan i en mindre och en större del – lite olyckligt eftersom 
den mindre blir så liten. Träffpunkten ligger strategiskt mitt i det större 
blocket och i nära kontakt med parkstråket.

De vanliga bostäderna – i förslaget benämnda ”enskilt boende” och 
avsedda för alla åldersgrupper – ligger tätt och är en sorts kopplade 
atriumhus. Antalet bostäder – totalt drygt 200 – är förvånansvärt högt 
med tanke på den låga skalan i bebyggelsen. Bostäderna är trevligt och 
okonventionellt lösta, dock med ofta för små mått. Alla har uteplats i 
kontakt med intima gårdsrum.

Det särskilda boendet kallas i gengäld ”gemensamt boende” och är 
utspritt i området i fem enheter – några i två plan – samtliga utanför 
det detaljplanelagda området. Enhetens planlösning med sju bostäder 
kring en gemensam kärna med utrymmen för samvaro, hobby, matlag-

vackraste och bästa i tävlingen. Bostäderna är väl lösta och ytgenerösa 
– cirka 45 kvm + uteplats/balkong.

Områdets gatumönster är tillsynes labyrintiskt men egentligen inte så 

uteplats

matsal

kök

kök

sovrum badrum

atrium / trädgård

hobbyrum
bibliotek

kontor vardagsrum

träff och information

ingång

5 hus med gemensamt boende och 55 enheter

träffpunkt

gemensamt
boende 2 plan

gemensamt
boende 2 plan

gemensamt
boende 1 plan

gemensamt
boende 1 plan

dagis

sportklub

fornlämningar

närköp
kiosk

gemensamt
boende 2 plan

svårorienterat som det 
först verkar.  Parkering-
en är integrerad i bebyg-
gelsen, med huvudsakli-
gen kantstensparkering.

Förslaget är stiligt och 
enhetligt gestaltat, men 
det omgivande stads-
mönstret är knappast 
ens antytt. 
Förslaget ger mersmak 
– ett område av detta 
slag borde byggas 
– även om det med 
sin låga skala kanske 
inte hör hemma just i 
Barkarbystaden.
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Lista över inlämnade förslag
1. FLOT1106

Marie-Louise Mejlholm, cand arch
Amsterdam, NL

2. MIXER

Linus Fransson
Rutger Sjögrim
Markus Wagner
Caroline Ektander
Stockholm

3. PARADISE HOTEL

Anders Berensson, arkitekt
Ulf Mejergren, arkitekt
Kristoffer Udden, civilingenjör samhällsbyggnad
Edsbro

4. GRÖNT

Codesign genom Peter Ullstad, arkitekt SAR/MSA
Stockholm

5. PATIO

Idéplantagen/Arkiana Arkitektkontor AB genom
Anna-Bie Agerberg, arkitekt SAR/MSA
Medarbetare: Axel Bergström
Stockholm

6. UNIKABOK OCH PRALINER

WSP Sverige AB genom Göran Lundqvist, arkitekt 
MSA, civ.ing
Medarbetare: Christer Blomqvist, arkitekt SAR/MSA
Solvej Fridell, arkitekt SAR/MSA
Ola Larsson, energikonsult
Linda Marend, arkitekt SAR/MSA
Eva Nyberg, arkitekt SIR/MSA
Ellen Persson, arkitekt SAR/MSA
Maria Pramborg, arkitekt MSA

Eva Påhlman, arkitekt FPR/MSA
Katarina Ringstedt, arkitekt SAR/MSA
Elisabet Renlund, civ.ing
Nina Sjöqvist, brandingenjör
Birger Sundström, elingenjör
Monica Wallström, arkitekt LAR/MSA
Christian Wilke, arkitekt MSA
Stockholm

7. HITTA HEM

Feyrouz Abdel – Baki, arkitekt SAR/MSA
Jenny Hjalmarsson, sjukgymnast
Stockholm

8.  UTBLICK

Stintzing Arkitekter AB genom Ingalill Stintzing 
och Rodel Stintzing
Johanneshov

9. NYBAKAT

Arkitekter Engstrand & Speek AB genom 
Ola Bengtsson, arkitekt
Olle Dahlkild, arkitekt SAR/MSA
Lars Hammarling, arkitekt SAR/MSA

Stockholm

10. HIMMEL OCH JORD

Arne Wittstrand, arkitekt SAR/MSA
Malmö

11. PLUSBOENDE PÅ FLOTTILJEN

Sture Howding
Järfälla

12. NÄR GENERATIONERNA MÖTAS

Tomas Friberger, arkitekt SAR
Stockholm

13. ÅLDERN SPELAR INGEN ROLL

Jensfelt Arkitektkontor AB genom
Hans Jensfelt, arkitekt SAR/MSA

Stockholm

14. ÅRSRINGARNA

Christine Gunnarsson – Göhlner, arkitekt SAR
Göteborg

15. VINTAGE

Terra Husbyggnadsteknik AB genom
Eva-Rut Lindberg, tekn.lic, arkitekt MSA
Stockholm

16. GENERATIONSBOENDE 

Kajsa Löf, arkitekt SAR/MSA
Göteborg

17. FÖRGÅRDSVERANDE ÅT ALLA

SANIFO Arkitekt Design genom
Rune Karlsson, arkitekt SAR/MSA
Västerås

18. LINNEA

Fidjeland Arkitektkontor AB och Harald Schmalen-
see Arkitektkontor AB 
genom 
Jan Fidjeland, arkitekt SAR/MSA
Harald Schmalensee, arkitekt MSA
Medarbetare: Katarina Eurenius, arkitekt MSA
Maj Sundberg, arkitekt SAR/MSA
Monica Strandell, journalist/fotograf
Ingbritt Liljekvist, landskapsarkitekt LAR/MSA 
Lanskapslaget AB
Stockholm
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19. TTT

Sweco FFNS Arkitekter AB genom
Pirkko Lampila, arkitekt SAR/MSA
Kristoff Laufersweiler, arkitekt SAR/MSA
Christer Ädelqvist, arkitekt SAR/MSA
Lin Wiklund, Landskapsarkitekt MSA
Stockholm

20.  LUFTRUM I RÖTT

Lena Billingskog
Medarbetare: Peter Östlund, konsult
Stockholm

21. EN TID ATT LEVA

A1 arkitekter AB genom
Ola Andersson, arkitekt SAR/MSA
Medarbetare: Annica Jansson, arkitekt
Xavier Saladin, arkitekt
Stockholm

22. LOOP

Lindström Walldén Arkitektkontor AB genom
Kristina Lindström, arkitekt SAR/MSA
Lars Walldén, arkitekt SAR/MSA
Stockholm

23. BINGO

Edblom Elander Janssen Arkitekter AB genom
Anna Karin Edblom, arkitekt SAR/MSA
Måns Elander, arkitekt SAR/MSA
Johan Janssen, arkitekt SAR/MSA
Stockholm

24. UTELIV

Fredrik Nilsson
Medarbetare: Anna Nesbeck
Uppsala

25. KÄRNHUS

FRS Arkitektkontor AB genom
Kjell Rosenborg, arkitekt
Medarbetare: Lars Gunnar Larsson, arkitekt
Caroline Fleming, arkitekt
Hanna Heinze, ritare
Stockholm

26. TANT GRÖN

KUB Arkitekter genom
Linda Andersson, arkitekt SAR/MSA
Peje Persson, arkitekt SAR/MSA
Kajsa Crona, arkitekt SAR/MSA
Elin Orstadius, arkitekt SAR/MSA
Peter Schalin, arkitekt SAR/MSA
Håkan Trygged, arkitekt SAR/MSA
Göteborg

27. JÄRVA MÅL

Bengt Forser, arkitekt SAR/MSA
Göteborg

28. BY

Tomas Lundberg, arkitekt SAR/MSA
Magdalena Forshamn, tekn.dr, arkitekt MSA
Göteborg

29. BLOMSTERÄNGEN

Gjørtz Pank & Partnere A/S MAA PAR genom
Niels Haugård
Hans-Jørn Borgen Paulsen
Fiona Rubens Hansen
Århus, Danmark

30. BOALLA

Realarchitektur genom
Jens Casper. Dipl.Ing, AK-Berlin
Petra Petersson, K.Arch DIP,  AK-Berlin
Medarbetare: Sören Hanft

Dorina Siewert
Berlin, Tyskland

31. TRE RUM

ADPT – Architecturedepartement genom
Anders Lonka, arkitekt MAA, partner ADPT
Martin Krogh, arkitekt MAA, partner ADPT
Martin Laursen, arkitekt MAA, partner ADPT
Simon Lyager Poulsen, studerande
Christer Nesvik, studerande
i samarbete med Transform Arkitekter genom
Lars Bendrup, arkitekt MAA, direktör
Anette Kristiansen, studerande
Tina Andersen, studerande
Pia Axelsen, studerande
med konsulter:
Morten Daugaard, lektor, cand.phil.
Boris Brorman, arkitekt MAA
Tom Nielsen, Lektor arkitekt Phd
Danmark

32. HANGAR I HEMMILJÖ

Anna-Karin Nilsson, arkitekt MSA
Ängelholm

33. VI BOR FLOTT

Riikka Von Martens, arkitekt SAFA
Medarbetare: Johannes Von Martens, arkitekt 
SAFA (textedit)
Helsingfors, Finland
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Besöksadress: Kommunalhuset, Vasaplatsen 11, Jakobsberg. Postadress: 177 80 Järfälla.
Telefon växel 08-580 285 00. e-post jarfalla.kommun@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se


