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Förord

Antalet och andelen äldre ökar kraftigt i Järfälla kommun, liksom i många 
andra kommuner i Sverige. Frågor om äldres boende hamnar ofta i fokus 
för samhällsdebatten. Diskussion handlar oftast om volymer, om behovet 
av en utbyggnad av fler lägenheter i särskilda boendeformer och i senior-
boende. Den diskussionen är viktig. Men i Järfälla har vi också sett ett 
behov av nytänkande i fråga om innehållet i framtidens boende för äldre. 
Genom denna arkitekttävling vill vi stimulera ett sådant nytänkande. 

Arkitekttävlingen om Flottiljen syftar till att få fram innovativa arkitekt-
förslag som utgår från den pågående befolkningsutvecklingen inom 
Järfälla kommun. Det handlar om att utforma bostäder och boendemiljöer 
för alla generationer, men med särskild tonvikt på äldre och omsorgs-
behövande personers behov. Vi söker förslag som sätter människan och 
människans åldrande i fokus för arkitekturen, för att skapa miljöer som 
kan passa alla åldersgrupper. Den viktiga frågan för detta tävlingspro-
gram är hur framtidens boende för äldre ska gestaltas som arkitektur 
och med tillgång till socialt stöd och omsorg? 

Tävlingsområdet är förlagt till Järfällas nya och spännande stadsdel, den 
nya Barkarbystaden. Fullt utbyggd kommer denna att inrymma ca 5 000 
bostäder och fler än 10 000 personer kommer att bo och leva här. En 
fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden kommer att fastställas under 
hösten 2006.

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 idéer. 
Avsikten är att en eller flera belönade förslagsställare ska engageras för 
fortsatt utveckling och projektering av sina förslag i ett nära samarbete 
mellan flera kompetenser - arkitekter, byggare, omsorgsplanerare, 
omsorgspersonal och forskare. 

Till sist vill vi önska Dig välkommen till tävlingen och vi ser fram emot 
att få ta del av Din vision för framtidens boende på Flottiljen.

Anders Major
kommundirektör
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Allmän orientering
TÄVLINGEN I KORTHET

Järfälla kommun inbjuder till allmän arkitekttävling med uppgiften att skapa 
goda, nytänkande och utvecklingsbara förslag på temat FRAMTIDENS 
BOENDE FÖR ÄLDRE. Vi ser bostaden som en viktig del för att upp-
muntra och stödja livslusten. Vi vill bort från mycket av det institutions-
tänkande som präglat det sena 1900-talets miljöer för äldreomsorg och 
öppna för nya idéer och tankar om ett rikt liv även efter 65 år. I den 
planerade Barkarbystaden vill vi bygga framtidens boende för äldre. 

Barkarbystaden ska byggas på det tidigare flygflottiljområdet på Barkar-
byfältet 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 kommer att planeras så att 
den är tillgänglig för alla generationer. Här ska finnas ett socialt liv, för 
möten i livets alla skeden. Området är för närvarande föremål för en 
fördjupad översiktsplan som beräknas fastställas i augusti år 2006.

Tävlingsuppgiften är att inom ”Flottiljen”, en av de första etapperna av 
den blivande Barkarbystaden, visa hur man kan skapa en bostadsenklav 
om 150-250 bostäder för alla generationer med en miljö och ett samman-
hang 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 bostadsutform-
ning, dvs. arkitekturens alla skalor. 

Vi söker arkitektförslag som värnar lika mycket om funktionella aspekter 
för en god bostads- och arbetsmiljö, förutsättningar för ett värdigt och 

socialt rikt liv som om arkitekturens universella skönhetsvärden. Vi söker 
dig som identifierar dig med uppgiften och kan se dig själv som en både 
aktiv och åldrande individ i de hus och miljöer som du ritar. Arkitekturen 
du formar utgår från omtanke om andra och innehåller upplevelser som 
sätter guldkant på vardagen, ger lust att leva. 

Egna insikter och reflektioner är viktiga för att hitta lösningar på såväl 
utformning och gestaltning av byggnader och miljöer som på innehållet 
i omsorgerna. En utgångspunkt kan vara: Hur vill du själv bo på ålderns 
höst?
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Kort om Järfälla
FRÅN JORDBRUKSSAMHÄLLE TILL
MODERN, EXPANSIV FÖRORTSKOMMUN

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm i ett område med rika kultur- 
och naturmiljöer. Kommunens centralort är Jakobsberg. Ytmässigt är 
Järfälla en av Sveriges minsta kommuner. Stora delar av Järfälla kommun 
består av skogs- och ängsmarker med kontakt med vatten. Hela kommu-
nens västra del gränsar till Mälaren. Här ligger Görvälns naturreservat 
och Brukets friluftsområde. I den östra delen av kommunen dominerar 
Järvafältet, som är ett av länets största naturreservat. 

Här har bott människor sedan yngre stenåldern, 4000 – 1800 f Kr, då 
landskapet liknande dagens ytterskärgård. De flesta stenåldersfynden 
har gjorts i kommunens södra delar. Från medeltiden och flera hundra år 
framåt var Barkarby med sitt tingshus och värdshus en av regionens 
viktigaste knutpunkter. Här passerade häradsvägar mot Lövsta, Svartsjö-
landet och Sollentuna, liksom landsvägen från Stockholm till Enköping. 
I slutet av 1100-talet uppfördes Järfälla kyrka vid den tidigare vattenleden 
Bällstaån i närheten av Barkarby. 

År 1900 bodde omkring 1 100 personer i Järfälla. Då hade järnvägen, 
den nya Mälarbanan som invigdes 1876, blivit kommunens nya livsnerv. 
Stationshuset från detta år står kvar vid spåren i centralorten Jakobsberg. 
De första hyreshusen började byggas på 1930- och 40–talen. År 1950 
utgjordes befolkningen av drygt 7 000 personer. Sedan dess har antalet 
kommuninvånare ökat kraftigt. Idag är vi drygt 60 000 invånare, år 2015 
förväntas vi vara närmare 70 000 Järfällabor. Sett till åldersfördelningen 
tillhör vi landets ”yngsta” kommuner. År 2005 utgör åldersgruppen 65 år 
och äldre 15 % av Järfälla kommuns invånare. För hela Sverige är 
motsvarande siffra 17 %. Men om ytterligare tio år förväntas Järfällas 
befolkning över 65 år ha ökat till 18 %.  

Järfälla kommun har idag ett framgångsrikt näringsliv, med Veddesta som 

ett av kommunens stora arbetsplatsområden. Här finns flera högteknolo-
giska företag med många anställda, t.ex. SAAB i Järfälla och S:t Jude 
Medical. Kommunen är nu en expansiv förortskommun med egen profil 
och är samtidigt en del i storstaden Stockholm. Jakobsbergs Centrum, 
som byggdes om i början av 1990-talet har en galleria med ett 60-tal 
butiker. På 2000-talet är Järfälla med Barkarby handelsplats och som en 
del i Kista Science City ett regionalt kärnområde. Barkarby handelsplats 
har under knappt 15 år utvecklats till Nordens näst största externhandels-
område.

ÄLDREBOENDEN I JÄRFÄLLA

Sedan införandet av ÄDEL-reformen 1992 har det funnits en stor samsyn 
i samhället för vilka principer som ska gälla för äldres boende och utform-
ning av särskilda boendeformer. Järfälla kommuns koncept skiljer sig inte 
nämnvärt från andra kommuners. De allmänna rekommendationerna om 
bostaden som den goda miljön för omhändertagandet är riktlinje här 
liksom på andra håll. Lägenheter i kommunens äldreboende fördelas 
genom s.k. biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Bistånd lämnas efter 
behovsprövning, där personens förmåga att klara aktiviteter i dagligt liv 
(ADL) samt omsorgsbehov bedöms. Sex av kommunens sju äldreboen-
den är byggda 1995 eller senare. Samtliga boenden är byggda utifrån 
gruppboendetanken (se sidan 9). 

I Järfälla finns flera olika aktörer engagerade i drift och ägande av 
kommunens äldreboenden. Fem av kommunens äldreboenden drivs av 
tre olika privata utförare och två av kommunens egna regi-verksamhet 
Vård och omsorg. Fastighetsägandet av äldreboendena är fördelat 
mellan såväl kommunen som kommunens eget bostadsföretag och olika 
privata fastighetsbolag. 
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BARKARBYSTADEN

Barkarby – Jakobsberg utvecklas till regional kärna. Barkarbyfältet är 
Järfälla kommuns största och viktigaste utbyggnadsområde. Området har 
unika förutsättningar genom sin storlek och sitt läge nära till transportle-
der, kollektivtrafik och friluftsområden på Järvafältet. Den regionala 
utvecklingsplanen, RUFS 2001, pekar ut området Barkarby-Jakobsberg 
som en av tre framtida regionala kärnor utanför storstadsområdet. Redan 
idag finns här Nordens näst största externhandelsområde. 

Kommunen äger större delen av marken och avser att använda sitt 
ägande till en utbyggnad av bostäder och olika verksamheter. När 
Barkarbystaden är fullt utbyggd med ca 5 000 bostäder kommer fler än 
10 000 personer att bo och leva här och 6 000 människor att ha sin 
arbetsplats här. Barkarbystaden blir ett intressant och levande bebygg-
elseområde. Här finns både boende, handel och utbildning. Här anpas-
sas arkitekturen till natur och kultur.

Barkarby handelsplats är ett av Stockholms och Nordens största 
externhandelsområden och utbyggnaden av ytterligare affärshus är 

fortsatt expansiv. Området etablerades som köpcentrum i och med att 
IKEA öppnade sitt affärshus 1994. Stockholm Quality Outlet, en butiksby 
med 65 butiker, öppnades år 1998. Idag finns många av de stora affärs-
kedjorna inom sällanköpshandel representerade i Barkarby handelsplats. 

Barkarby handelsplats genomgår just nu en kraftig expansion. 2004 
ökade omsättningen med 10,9 % och närmar sig 2,8 miljarder kronor per 
år. Enligt kommunens planer finns det ytterligare utrymme för tillkom-
mande handelsyta. Idag är denna yta cirka 80 000 kvm, med flera av 
byggrätterna under byggnation. En ny etapp har byggts under 2006 öster 
om Herrestavägen och i södra delen av området pågår utbyggnad. 

I planeringen för utbyggnad av Barkarby handelsplats har kommunen 
värnat om en byggnation med relativt högt ställda estetiska krav.

LÄSTIPS
RUFS 2001 – Regional utvecklingsplan 
2001 för Stockholmsregionen, Region-
plane- och trafikkontoret, 
Stockholms läns landsting 

Översiktsplan 2001 för Järfälla kommun, 
kortversion (se programhandlingar)

Fördjupad översiktsplan för Barkarby-
fältet 2006 (se programhandlingar)

Järfälla – igår, idag, i framtiden, 
Järfälla/Stockholm 2001
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En ny stadsdel. Tävlingsområdet Flottiljen ligger i Barkarbystaden, en 
blivande stadsdel på det gamla flottiljområdet på Barkarbyfältet samt 
områdena söder och öster därom. Flygflottiljen lades ner på 1970-talet. 
En ”Fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet” har under våren varit 
utställd för granskning inför antagande i kommunfullmäktige hösten 2006. 

Planområdet för Barkarbystaden sträcker sig från Säbysjön i norr till 
Akallavägen i söder, från E18 i väster till Hägerstalund i öster. I kanten av 
det ca 400 hektar stora området ligger motorvägen E18, järnvägen 
Mälarbanan och en eventuell framtida ”Förbifart Stockholm”. Området 
innehåller också värdefulla friluftsområden. 

Trafik. Barkarby trafikplats byggs och blir en komplett trafikplats med fem 
ramper under 2006 och 2007. Denna trafikplats blir därmed den stora 
infarten till Barkarbystaden.

Lokalgator med gångbanor och eventuella cykelbanor kommer att träd-
planteras. Barkarbystaden kommer att få en god kollektivtrafikförsörjning. 
En spårförbindelse mellan Barkarby och Akalla – Kista föreslås, med tre 
hållplatser inom Barkarbystaden. Barkarby station kan bli det nya Stock-
holm Väst där alla persontåg på Mälarbanan stannar. I planen har 

stationen fått ett nytt läge ca 400 m norr om den nuvarande pendeltågs-
stationen. Gatunätet utformas så att området kan försörjas med buss- 
och spårtrafik. Bebyggelsens utformning och utbredning anpassas så att 
de flesta bostäder och arbetsplatser kan nås på gångavstånd från 
pendeltåg eller spårväg.

Ett hållbart samhälle. Utbyggnaden av Barkarbystaden syftar till att 
åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle. Det ska finnas goda förut-
sättningar att etablera olika typer av verksamheter i en attraktiv miljö. 
Barkarbystaden ska bli en god livsmiljö med hänsyn till hälsa, säkerhet 
och social utveckling. Långsiktig hushållning med resurser ska eftersträvas.

Målet är att åstadkomma en energisnål bebyggelse. Det finns goda förut-
sättningar att ansluta området till fjärrvärmenätet. Miljön ska vara långsik-
tigt hållbar i alla delar, med naturliga, sunda och hållbara/återanvändbara 
material. Spillvatten ska anslutas till kommunens ledningsnät.

Tillgänglighet och integration. Hela Barkarbystaden ska planeras så att 
miljön är anpassad för alla personer. Det offentliga rummet - gator, gångvägar, 
korsningar, torg - är allas mötesplats att vårda och vistas i och ska utformas så 
att miljön är anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga, ork och 

orienteringsförmåga. Stadsrummet ska utformas med 
landmärken för minnet och orienterbarheten, upplysta 
och trygga gångstråk, platser för vila, knutpunkter för 
möten och torgverksamhet. Krav kommer att ställas på 
exploatörer och projektörer att bevaka och kvalitetssäkra 
tillgängligheten till bostadshus och allmänna byggnader.

Genom att skapa boendemiljöer med flera olika upp-
låtelseformer, storlekar, kostnadsnivåer och hustyper 
motverkas segregerade boendemiljöer. Väl utformade 
mötesplatser i strategiska knutpunkter skapar förut-
sättningar för möten mellan människor med skilda 
bakgrunder och olika åldrar.
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Utvecklingen av omsorg 
och boende för äldre
OMSORG I FÖRÄNDRING

Den senaste dryga tioårsperioden efter ÄDEL-reformen år 1992 har 
inneburit stora förändringar beträffande förutsättningarna för och inne-
hållet i äldreomsorgen. Det handlar exempelvis om:

• Allmänt förbättrad och anpassad boendestandard. En hög bostads-
standard medger att bostaden kan anpassas för individuella behov vid 
ohälsa och omsorgsbehov, men påverkar också våra förutsättningar till 
att kunna ge stöd i hemmet till våra äldre kommuninvånare. 

• Den snabba medicinska och medicintekniska utvecklingen. Denna 
utveckling har inneburit att många äldre med omfattande och avancerade 
omsorgs- och vårdbehov kan vårdas i boende utanför sjukhus – i vanligt 
boende, seniorboende eller särskilt boende. 

• Omsorgsarbetet har utvecklats till innehåll och utförande. Det medicin-
ska innehållet i vården och omsorgen har blivit mera påtagligt till följd av 
nämnda utveckling. Samtidigt är det sociala omhändertagandet av den 
enskilda personen av fortsatt stor vikt och måste ges förutsättningar och 
uppmärksamhet.  En välplanerad bostad och boendemiljö i kombination 
med en genomtänkt organisation av omsorgsarbetet skapar både perso-
nalfördelar och trygghet för äldre personer.

• Den ökande medellivslängden medverkar till att ett ökat antal demens-
sjuka behöver flytta från ordinärt boende till särskilt boende.

• Den pågående utvecklingen av tekniska lösningar, exempelvis inom 
hjälpmedels- kommunikations- och larmområdet underlättar kvarboende 
(i vanliga lägenheter) men ställer också krav på särskilt boende och 
seniorboende.

• Starkt förkortad boende/omsorgstid för många personer. Boendetiden 
i ett kommunalt äldreboende med tillgång till personal 24 timmar om 
dygnet har reducerats från tidigare flera år till numera, inte sällan, bara 
till några månader eller något år i livets slutskede.

LÄSTIPS
Boende på ålderns höst – en översikt, 
bilaga 1

Definitioner av omsorgsbegrepp, bilaga 2

Referenslitteratur, bilaga 3  

Det nya äldreboendet, Jan Paulsson, 2002

Vård nära dig. Hemsjukvård med stöd 
av IT. Mats Utbult, KK-stiftelsen m.fl. 
Teldokrapport 2004:12 
(nedladdningsbart pdf-dokument)

Vård och omsorg om äldre. 
Lägesrapport 2004. Socialstyrelsen 
(nedladdningsbart pdf-dokument)

Ett gemensamt ansvar. Strategier för 
utveckling av framtidens äldrevård. 
SKL 2005 
(nedladdningsbart pdf-dokument)

Hälsoutveckling och hälsofrämjande 
insatser på äldre dar’. Agahi, Lagergren, 
Thorslund, Wånell, 2005. 
Statens folkhälsoinstitut SFI 
(nedladdningsbart pdf-dokument)

Adresser för nedladdning av 
pdf-dokument finns under Referenser, 
sid 30.

ÄDEL-reformen genomfördes år 1992. Den kom att bli en av de mest omfattande 
strukturförändringar som genomförts inom vården och omsorgen. Utgångspunkten 
var en helhetsyn på den äldre människan. Sociala och medicinska behov skulle 
tillgodoses på ett sammanhållet sätt. Ädelreformen innebar en uppgörelse med en 
tid av ständigt överbelagda medicinavdelningar och en långvård som ledde till 
snabb hospitalisering av de äldre. Särskilda boendeformer för äldre blev ett nytt 
samlingsbegrepp för sjukhem, ålderdomshem, servicehus och gruppbostäder. 
Avsikten var att överge institutionstänkandet.

Kommunerna övertog ansvaret för hälso- och sjukvården, upp till och med sjuk-
sköterskenivå, i de särskilda boendeformerna och i dagverksamhet. Ansvaret för 
läkarinsatser låg kvar hos landstingen. ÄDEL har sitt namn från en parlamentarisk 
utredning, ÄldreDELegationen.
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FRÅN ÅLDERDOMSHEM TILL ÄLDREBOENDE

Boendeformer för äldre med särskilda omsorgsbehov har utvecklats 
under hela 1900-talet i samband med reformer av sociallagsstiftningen. 
I början av 1920-talet introducerades begreppet ålderdomshem som 
generellt begrepp för byggnadstyper som innehöll omsorgsboende för 
äldre. Under 1950 och 1960-talet moderniserades begreppet genom en 
utformning som i högre grad medgav en individuell anpassning, men 
ålderdomshemmen var fortfarande institutioner för helinackordering. 

I servicehusen som kom till på 1970- och 1980-talet fick äldre en mera 
fullvärdig bostad och boendekonceptet var relativt ordinärt. Här klarade 
man mera omfattande vård, men dessa bostäder fungerade sämre för 
t.ex. dementa. Utformningen under 1980-talet fokuserade på en småska-
lighet genom ett gruppboendetänkande på 6-10 lägenheter kring gemen-
samt kök och vardagsrum. Målgruppen var dementa och funktionshin-
drade. Genom ÄDEL-reformen år 1992 kom begreppet äldreboende att bli 
en samlande beteckning för äldres omsorgsboende. I äldreboenden har 
ofta samlats flera grupper av boenden byggda på gruppboendetanken.

INSTITUTIONSKÄNSLA I BOENDET
Debatten om äldreboendets utformning har pendlat mellan institutionen 
och hemmet som den goda miljön för ett omhändertagande. ÄDEL-
reformen ar optimistiskt inriktad mot en förlängd livslängd med en allmänt 
förbättrat hälsoläge bland befolkningens äldre skikt, men förutsåg inte 
riktigt utvecklingen av demenssjukdomar och andra åldersrelaterade 
sjukdomar. Den förlängda livslängden leder till ökad sjuklighet och 
beroende. Det finns ett samband mellan hög levnadsålder och risken 
för att drabbas av en demenssjukdom.

Dagens äldreboende har gått från en utformning som utgick från typiska 
bostadskvalitéer i det vanliga bostadsbeståndet till en arkitektur som 

alltmer måste beakta en anpassning till en omsorgsverksamhet präglad 
av stora insatser av kvalificerat vårdarbete för äldre med en multisjuklig-
het, demensproblem och 
åldersrelaterade sjukdomar i 
kombination. Ett av dagens 
problem är att äldreboenden för 
äldre med särskilda behov av 
stöd och omsorg, upplevs som 
institutioner, trots att det 
handlar om ”eget” boende med 
eget kontrakt. 

Dagens gestaltning av gemen-
samma rum för funktionerna 
kök, matrum och vardagsrum 
skapar också ofta en känsla av 
institution. Påfallande ofta blir 
de öde rum som medverkar till 
känsla av utanförskap och förvirring för de boende. 

Bostadslösningarna innebär att egna bostäder samlas i korridorlösningar 
med stora, men oinspirerande, gemensamma lokaler som inte ger ett 
sammanhang. Institutionskänslan skapas bland annat av att lägenhe-
terna mynnar till korridorer som endast är ett transportutrymme från en 
plats till en annan, i första hand för personalen. De förstorade korrido-
rerna inbjuder inte till ”promenad” eller möten. De är ofta långa, raka, 
mörka, städvänliga och försedda med handledare. De ger överblick för 
personalen men ingen inspiration till liv och aktivitet.
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För många handlar boendet i särskilt boende om 
en mycket kort tid i livets slut. När boendet – även 
för denna grupp – utformas med fullvärdig lägenhet 
till vilken man förutsätts flytta med eget kontrakt och 
bohag riskerar flytten till det särskilda boendet bli 
påfrestande såväl för den äldre som anhöriga. 

Om valmöjlighet fanns skulle många äldre välja 
annat boende. I Järfälla finns en efterfrågan på 
trygghetsboende och seniorboende från äldre 
personer som inte behöver omsorg dygnet runt. De behöver en god 
bostad som fungerar för dem trots viss krämpor och funktionshinder. 
De önskar tryggheten i tillgång till personal i närhet till bostaden.

NYTÄNKANDE OM 2010-TALETS BOENDE FÖR ÄLDRE

Hur ser 2010-talets boende för äldre ut? Det finns nu ett stort behov av 
nytänkande. Vi behöver en ny syn på åldrande och boendeformer för 
äldre personer. Vi vill undvika ett betraktelsesätt som gör åldrande till en 
huvudsakligen medicinsk angelägenhet. Utgångspunkten måste vara den 
omvända, att betona det kvarvarande friska hos individen och uppmuntra 
denna förmåga genom anpassningar i bostadens utformning och möjlig-
heter till ett upplevelserikt liv. Åldrandet är inte i sig en funktionsnedsätt-
ning, det handlar om att livet går in i en långsammare rytm.

Människors önskan att ta ett större eget ansvar för sin bostadssituation 
när man blir äldre har ökat markant. Intresset har stigit för bostäder med 
varierande inslag av trygghetsskapande åtgärder. En mix av attraktiva 
miljöer där ordinärt boende blandas med boendeformer för äldre perso-
ner med mer vårdkrävande behov har blivit intressant. Kombinationer 
med flera olika bostadsformer och lokalisering till aktiva miljöer möjliggör 
möten mellan människor i olika skeden av livet. Förutsättningar skapas för 
ett levande kulturliv i nära anslutning till boendet. Den fysiska gestaltningen 

måste stödja en utveckling av omsorgen. I det särskilda boendet måste 
vi klara en på många sätt mera avancerad vård och en specialiserad vård 
av dementa. Men samtidigt vill vi stärka det sociala sammanhanget. Vi 
söker lösningar som inbjuder till liv. Alla vill vi ju vara en del av det ständigt 
pågående livet omkring oss. 
Begreppen särskilt boende och seniorboende definieras i inledningen till respektive 
avsnitt i lokalprogrammet, sid 19 f.

Frågor om 2010-talets boende för äldre

Vi tror att framtidens seniorer har andra uppfattningar och önskemål om sitt boende 
i livets senare skeden, diametralt motsatt de institutioner för äldres boende som vi 
hittills byggt upp. Hur vill du själv bo när orken inte längre helt räcker till?

Alla vill kunna fortsätta leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt även som gamla, men 
behöver bekväma, tillgängliga miljöer med en särskilt känsla av en lugn, tillåtande och 
lustfylld atmosfär. Vad är en god bostadsmiljö för dig när du vill fortsätta att vara den du 
alltid varit, men bara blivit lite mer ömtålig och kräver lite större omtanke i vardagen?

Som gammal behöver man stöd att bibehålla det liv som man vant sig vid och äntligen 
får tid och möjlighet att göra allt det som man inte har hunnit tidigare, när man hade 
familj och arbete. Vilken bostadsmiljö ger goda förutsättningar för att både bo bra och 
leva ett innehållsmässigt rikt liv på äldre dagar?

Vi tror att sättet att tänka när vi skapar arkitektur för äldre människor behöver ändras. 
Det här är en chans att ändra på invanda föreställningar om åldrande och komma ur 
begränsande byggprocesser. Hur kommer vi bort från institutionstänkande i äldres 
boenden?
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Tävlingsområdet
KARTA ÖVER TÄVLINGSOMRÅDET

Tävlingsområdet, som kallas Flottiljen, visas översiktligt på närstående karta. En digital karta över tävlingsområdet ingår i programhandlingar.

Bilder från tävlingsområdet och omgiv-
ningarna läggs ut på www.jarfalla.se
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Planerade bostäder. Norr om tävlingsområdet kommer att byggas totalt 
ca 200 lägenheter, 120 lägenheter i sex punkthus och resterande i villor/
flerfamiljshus. Punkthusen har fyra våningar med pulpettak. Intilliggande 
hangar byggs om för parkering och lägenhetsförråd. Samtliga dessa 
bostäder kommer att ha byggstart år 2006. 

Geoteknik. Höjdpartierna i norr består av moränområden. Områdena 
söderut mot Barkarbyfältet består av lera med djupen 2,5-10 m.

Markägoförhållanden. Kommunen äger all mark inom tävlingsområdet.

TRAFIK
Tillfart. Tävlingsområdet har idag sin tillfart från Herrestavägen via en 
nyanlagd lokalgata. Denna lokalgata skär genom tävlingsområdet. 
Tävlingsförslag får innebära viss justering av gatans läge.

Parkering. Barkarbystaden planeras för god tillgänglighet med kollektiv-
trafik och med väl fungerande gång- och cykelvägnät. Detta ger förutsätt-
ningar för att invånarna i Barkarbystaden inte behöver vara bilberoende. 
Området planeras dock också för normal bilanvändning med de parke-
ringsbehov som därav följer. Följande parkeringsbehov antas generellt 
gälla för bostäder i området: 
• 1,5 bilplatser/ lägenhet > 3 rum och kök (för smålägenheter kan lägre 
antal bilplatser accepteras)
• 2 bilplatser per friliggande hus 
• Parkeringsbehovet för närservice beräknas till 15-20 bilplatser/1000 kvm.

Kollektivtrafik. Idag finns kollektivtrafik med bussar på Herrestavägen. 
Det förutsättes att när tävlingsområdet är utbyggt kan linjedragningen 
ändras så att Flottiljen får ännu närmare tillgång till kollektivtrafik.

BESKRIVNING AV TÄVLINGSOMRÅDET MED OMGIVNINGAR

Planförhållanden
• Tävlingsområdet ligger delvis inom planlagt område. Se detaljplan 
för Flottiljområdet 2005-03-07. 
• Översiktsplan 2001.
• Fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet.

Historia. Tävlingsområdets omgivningar bär en lång och intressant 
historia. Området är tätt på fornlämningar från sten-, brons- och järnål-
dern. Detta är en av de tidigast befolkade delarna av Järfälla. 
Barkarby flygfält är använt sedan 1910-talet och har haft stor påverkan för 
ortens utveckling. Strax norr om tävlingsområdet finns ett område med 
bevarad flottiljbebyggelse. Byggnaderna uppfördes under sent 30-tal med 
enkel och stram funktionalistisk arkitektur.  

Landskap och natur. Tävlingsområdet saknar vegetation av större 
värde. Omgivningen består av skogsbevuxna kullar i norr mot Järvafältets 
naturreservat och flacka, öppna fält i söder. Landskapet öppnar sig svagt 
sluttande mot väster, söder och öster mot ett vidsträckt landskapsrum 
med flygfältets rullbana i mitten. Detta är gammal sjöbotten. Ålsta Hage 
är ett särskilt värdefullt naturområde som dessutom innehåller rikligt med 
fornlämningar.

Verksamheter, handel. Tävlingområdet ligger i närheten av Barkarby 
handelsplats. Öster om Herrestavägen pågår utbyggnad av externhandeln. 
I direkt anslutning till tävlingsområdet öppnade Plantagen under våren 2006 
sitt varuhus. 

Befintlig bebyggelse. I det nordöstra hörnet av tävlingsområdet, i del 
av området som saknar detaljplan, finns en hangarbyggnad. Det står 
tävlande fritt att disponera denna för någon användning i ett tävlings-
förslag alternativt att ytan disponeras för annat ändamål. 
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Om tävlingsuppgiften
TÄVLINGSUPPGIFTEN

Tävlingsuppgiften är att inom de förutsättningar som gäller för tävlings-
området Flottiljen tillsammans med tävlingsprogrammet för boendeformer 
och lokaler forma en stadsmiljö med 150 - 250 bostäder för alla genera-
tioner, men med särskild tonvikt på äldre och omsorgsbehövande perso-
ners behov. Vi söker förslag som besvarar följande frågor:

• Hur kan en stads- och boendemiljö för alla åldrar se ut, som samtidigt 
tillgodoser äldres behov av trygghet, stimulans och ro i vardagen?

• Hur kan särskilt boende för äldre samt annat boende för seniorer 
integreras i stadens liv och ge förutsättningar att bevara och uppmuntra 
livslusten på ålderns höst?

• Hur kan en blandning av boendeformer för alla åldrar kombineras med 
behovet av ett ”skyddande hölje” för äldre med stora omsorgsbehov?

• Hur kan vanliga bostäder förberedas för äldres behov utan ökning av 
bostadsytan och med bibehållen funktionalitet för ordinärt boende?

• Hur kan bostäder för särskilda boendeformer utformas och grupperas 
för att klara de krav som ett stort behov av omsorg ställer utan att bli 
institutioner?

• Hur kan 2010-talets särskilda boendeformer se ut, med hänsyn till den 
starka förändringen av omsorgsbehovet på grund av medicinsk utveck-
ling, förbättrad hälsa och längre livslängd för äldre, mm? 

• Hur kan gemensamma lokaler som behövs för särskilt boende och 
seniorboende samnyttjas av de boende i vanligt boende och andra 
boende i närområdet? 

• Hur kan närheten till dels det dynamiska handelsområdet i Barkarby 
dels det naturskyddade området och fornmiljön tillvaratas? Hur utforma 
gränsen mellan tävlingsområdet och handelsområdet Plantagen? 

ÖVERSIKTLIGT PROGRAM

Tävlingen genomförs utifrån följande översiktliga program för Flottiljen: 

A) Särskilt boende. Ca 50 lägenheter 
i särskilda boendeformer, enligt 5 kap 
5 § socialtjänstlagen, för personer med 
behov av stöd och omsorg upp till 24 
timmar per dygn. 
Dessa bostäder ska vara placerade 
inom den del av tävlingsområdet som 
har fastställd detaljplan och med en  
utformning som är förenlig med plan-
bestämmelserna i denna detaljplan.

B) Seniorboende. Ca 50 lägenheter 
i seniorboende, preliminärt med fokus 
på åldersgruppen 70 år och äldre.

C) Vanliga bostäder. 50 – max 150 
lägenheter för vanligt boende för alla 
åldrar.

D) Gemensamma lokaler. Träffpunkt 
Flottiljen ska vara en informationspunkt riktad specifikt till äldre personer i 
särskilt boende och seniorboende, samt en mötesplats med lokaler för 
service för dessa boenden, men också för samnyttjande av boende i 
vanliga bostäder i närområdet. Lokalerna har en maximal yta på 1 000 
kvm. 

E) Yttre miljö. Omsorg ska läggas på gestaltningen av den yttre miljön i 
bostadsområdet. Hus, gator, gårdar och grönytor ska utgöra en samman-
hängande helhet. Naturliga mötesplatser ska planeras i utemiljön. Det är 
viktigt att gestaltningen av den yttre miljön uppmuntrar till ett liv mellan 
husen. 
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För samtliga boendeformer ställs stora krav på arkitekturen och miljö-
utformningen. Bostäderna grupperas kring det gemensamma centret 
Träffpunkt Flottiljen. Närmast centret ligger bostäderna för dem som 
har störst behov av omsorg. Runtom centret ligger bostäderna friare.

De övriga bostäder som redan planeras i närområdet ska, tillsammans 
med bostäderna i Flottiljen och senare tillkommande bostadshus bidra 
till en levande miljö i Barkarbystaden.

Vi vill med denna tävling lägga grunden för en helhetslösning där bland-
ningen av olika bostadsbehov är utgångspunkten. Programmet med olika 
boendeformer ska inte ses som olika deluppgifter, det är just ett sådant 
kategoritänkande som vi vill undvika. 

Vi söker nya lösningar som utgår ifrån: 
• Blandning som en möjlighet
• Ökade valmöjligheter för enskilda personer som söker bostad 
på ålderns höst.

BEDÖMNINGSKRITERIER

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 underhållskostnader) 
och genomförbarhet. 
Begreppen särskilt boende och seniorboende definieras i inledningen till respektive 
avsnitt i lokalprogrammet, sid 19 f.
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Om Flottiljen
ÖVERGRIPANDE MÅL

Hög levnadsålder innebär en risk att drabbas av en åldersrelaterad 
sjukdom. Bostaden kan oförmodat och drastiskt ändras till att innehålla 
både boende och stödfunktion i form av omsorgspersonal eller anhörig-
vårdare. Vi tror på en planering som tillåter en förändrad livssituation inom 
bostadens väggar. Genom en god planering av bostaden kan den 
medge en sådan förändring. Omsorgsverksamheten kan anpassas från 
fall till fall.

Miljön ska tala till alla våra sinnen och förmedla en känsla av kvalitet. 
Flottiljen måste förmedla en känsla av kvalitet, omsorg och trygghet – för 
de boende, våra medarbetare och besökare. Man ska känna sig upplyft 
när man besöker våra miljöer för äldre. Vi vill att omsorg läggs på utform-
ningen av arkitekturen och miljön både inne och ute med en medveten 
tanke bakom materialval och ljussättning. Bostäderna i Flottiljen ska 
upplevas som vackra och lustfyllda för alla och väcka nyfikenhet. Det 
offentliga och privata måste bli till en helhet.

Vi vill komma bort från ålderssegregering och institutioner för kategorier 
av människor. Fysiska och psykiska problem ska få vara en naturlig del i 
miljön – man ska kunna leva i Flottiljen med såväl syn-, hörsel- och 
rörelsehandikapp som med psykiska hinder såsom demens, skörhet och 
nedstämdhet. Men vi vill bort från det institutionstänkande som präglat 
1900-talets arkitektur för äldre och öppna för nya idéer och tankar om ett 
rikt liv även efter 65 år. 

Arkitektur, inredning och färgsättning, samt utomhusmiljö ska utformas i 
en helhet. Arkitekturen bör utformas med rumsliga kvaliteter för att skapa 
både inspiration och lugn, trivsel och trygghet för alla. Man ska känna sig 
upplyft och närvarande. Inredningen utformas för att iscensätta en boende-
miljö med referenser till olika tidsepoker. Utomhusmiljön ska formas för att 
stimulera sinnesintryck, lukt, syn, hörsel och känsla, med handikappan-
passade trädgårdsplanteringar. Alla sinnen behöver sin stimulans.

NÅGRA VISIONER FÖR FLOTTILJEN
Vi vill att Flottiljen ska bli en mötesplats för olika åldrar, generationer och 
kulturer. De flesta människor tycker om och mår bra av att vistas där det 
är liv och rörelse. Här ska finnas naturliga platser för möten och nya 
erfarenheter.  Vi vill blanda olika sorters bostäder och verksamheter med 
trygghetsskapande service, kultur och kompletterande service. Det 
vackra och det lustfyllda ska inspirera och stimulera alla sinnen och 
människor i olika åldrar. Miljön ska ge en känsla av att vara både hög och 
tät, gles och låg. Flottiljen blir en stad i staden. 

Vad är att bo 
hemma? Är det 
att bo kvar i sin 
invanda miljö? 
Eller innebär 
det möjlighet 
att välja ett nytt 
hem, med nya 
förutsättningar 
och möjlighe-
ter? Hur skapar 
vi sådana 
alternativa möjligheter – både olika bostadslösningar och alternativ för 
olika skeden i åldrandet?  Seniorboende? Särskilt boende? Mellanformer 
till dessa boendeformer? 

God arkitektur ska vara ett stöd för omsorgsverksamhet! Det finns en 
inneboende svårighet att planera bostadsmiljön för de mognare åldrarna. 
Genom en god planering av bostaden kan den medge en sådan föränd-
ring. Omsorgsverksamheten kan anpassas från individ till individ, bostad 
till bostad.
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Arkitekturen ska skapa tydlighet, orienter-
barhet, och inspiration i boendet! 
Aktiviteter skapar upplevelser hos männis-
kan, positiva som negativa. Hantverk, 
kultur, och allt som utmanar våra sinnen är 
redskap för att ge oss välbefinnande. Det 
gäller vårdkultur, mat musik, målning, 
promenader, trädgård, fysiska behand-
lingar, litteratur. Kort allt som stöttar oss 
som människor. Vi sätter individen i cen-
trum oavsett ålder. 

Boendemiljö för att både bo bra och leva 
ett innehållsmässigt rikt liv.
Vi tror att goda bostäder i en miljö med 
närhet till både dynamisk handel och ro i naturskyddat område är 
tilltalande för alla. Tillgång till mötesplatser för flera generationer kan 
bidra till ett rikt kulturliv. Vi vill ha det som alla andra tillsammans med 
alla andra, men vi behöver bekväma, tillgängliga miljöer med en 
särskilt känsla av en lugn, tillåtande och lustfylld atmosfär. Här ska 
också finnas möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig i nära anslutning. 

Det handlar om vår framtid som äldre! 
Personlig identifikation med uppgiften är viktig. Egna insikter och 
reflektioner är viktiga för att hitta lösningar på arbetsuppgifter både 
inom arkitektyrket och för kommunal omsorgsverksamhet. 
Grundfrågan är följande: Hur vill jag själv bo på ålderns höst?



18

Lokalprogram
BOSTÄDER FÖR SÄRSKILT BOENDE

Definition. Särskilt boende är en boendeform för äldre enligt 5 kap 5 § 
SoL och bostäderna fördelas efter s.k. biståndsbeslut. I boendet erbjuds 
äldre personer med mycket omfattande vårdbehov en kvalificerad 
omsorg och omvårdnad dygnet runt.  

Bostäder för särskilt boende vänder sig till äldre med åldersrelaterade 
problem som:
- äldre med en somatisk multisjuklighet  med omfattande omsorgsbehov 
- äldre personer med demenshandikapp 
- äldre som i livets slutskede behöver kvalificerad omvårdnad och vård 
under kort tid

Äldre med multisjuklighet och omfattande omsorgsbehov behöver små 
men relativt fullvärdiga lägenheter med god handikappanpassning. 
Köksfunktionen kan utgöras av mindre enhet för enklare matlagning. Det 
är viktigt att gestalta sammanbindande utrymmen med hänsyn till dessa 
personers begränsade rörelseförmåga och behov av att kunna stanna till 
eller sitta ned. Mellanliggande utrymmen anpassas med flera mindre 
sittplatser med utblick mot omgivningen. 

För äldre personer med demenssjukdom är kontakten med omsorgsper-
sonalen viktig. I denna boendeform prioriteras den gemensamma ytan, i 
förhållande till lägenhetsytan, för att skapa lugn, trivsel och trygghet. De 
gemensamma utrymmena är också en arbetslokal och utformas med 
stora hänsyn till arbetsfunktion, säkerhetskrav i omhändertagandet samt 
rumsliga kvaliteter. 

Äldre personer i livets slutskede ska erbjudas en bostad av hotellkaraktär 
för kort tids boende. Även här ställs höga krav på rumsliga kvaliteter för 
den äldre personens komfort och trevnad, liksom för arbetsfunktionen 
som ska klara ett komplicerat och högt kvalificerat omsorgs- och vårdarbete.

Volym. Tävlingsförslaget ska innehålla cirka 50 bostäder för särskilt 
boende med en tänkbar fördelning på 20 bostäder för demenshandikap-
pade, 20 för äldre med multisjuklighet etc. samt 10 med mera av hotell-
standard. 

Ytmässiga och ekonomiska riktvärden. Riktvärden för bostäder för 
särskilt boende är en lägenhetsyta på cirka 30-35 kvadratmeter, något 
lägre för bostäder med hotellstandard.
Planeringen ska inriktas på en hyra på högst 1 300 kronor per kvadrat-
meter och år. Tillhörande lokalyta för gemensamma lokaler motsvarar 
cirka 20 kvadratmeter per ingående lägenhet i boendeformen. 

Bostädernas utförande. Planeringen av boendeformen måste innehålla 
en anpassning mot en framtida möjlighet att hantera avancerade vårdin-
satser. Om sjukhusen utvecklas mot akutvård och mer blir ”diagnosstatio-
ner”, kommer eftervård att bedrivas i bostaden. Det behövs flexibilitet för 
framtida förändrade behov. 
Det är viktigt med mycket god tillgänglighet och rumslighet med rymd och 
luft samt väl studerade funktioner för vila, mat, hygien, umgänge, sjuk-
dom och transporter.

Gemensamma utrymmen för lägenheter. Lägenheterna grupperas 
kring gemensamma utrymmen för samvaro, måltid och kök. Köket avser 
matberedning snarare än tillagning. Inom en grupp av lägenheter finns 
även en liten expedition, närförråd, tvättstuga, skölj- och städrum, samt 
toaletter för personal och besökande. 
Gemensamma utrymmen för samvaro, måltid, och kök ska för målgrup-
pen demenssjuka planeras för sig. I övrigt kan alternativa lösningar/
kombinationer förekomma. 
Behovet av övriga gemensamma lokaler tillgodoses genom Träffpunkt 
Flottiljen. 
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Volym. Tävlingsförslaget bör innehålla ca 50 lägenheter för senior-
boende. Upplåtelseformen kan bli såväl hyresrätt som bostadsrätt. 

Ytmässiga och ekonomiska riktvärden. Seniorbostäderna ska vara i 
storlek 1-1-rok, 2 rok, 3 rok och 4 rok., dvs. det ska vara bostäder för 
såväl ensamstående som par, men med en tonvikt på 2-or och 3-or.

Hyran för en lägenhet på 2 rok på cirka 60 kvadratmeter bör inte bli högre 
än 1300 kronor per kvadratmeter och år (vid hyresrätt). 

Samtliga personer som bor i seniorlägenheter kan behöva närhet till t.ex. 
rekreation, kultur, sjuksköterska eller rehabilitering. Seniorbostäderna ska 
därför lokaliseras med närhet till ”händelsernas centrum”.

Bostädernas utförande. Lägenheterna utförs med normal lägenhets-
standard, men med särskilda hänsyn på mycket god tillgänglighet i 
badrum, sovrum och passager inom och utom lägenheten. Balkong, 
terrass eller uteplats är ett grundläggande krav. Vid lägenheternas 
utformning premieras en bekvämlighetsprincip som ger generösa, 
kompakta och spännande lösningar med luft och rymd, men med hård 
kontroll på ytanvändningen. 

Gemensamma utrymmen för lägenheter. Behovet av gemensamma 
utrymmen tillgodoses genom Träffpunkt Flottiljen. 

Gruppering, samband etc. Bostäder för särskilt boende behöver ligga 
närmast Träffpunkt Flottiljen. Bostäderna för demenshandikappade bör 
planeras och lokaliseras så att krav på trygghet och säkerhet för dessa 
personer tillgodoses. 

Planeringen av boendegruppernas ytor ska ge goda samband. Dessa 
hänsyn motiveras av orienterbarhet och överblick för boende och perso-
nal, samt behovet av god arbetsmiljö för personal. 

Bostäder för särskilt boende får, av bemanningsmässiga och driftekono-
miska skäl, planeras i högst två våningsplan. Bostäder för demenshandi-
kappade ska ha markkontakt och även för övrigt särskilt boende är detta 
önskvärt. Bostäderna bör grupperas med tillgång till en planterad och 
grönskande innergård som nås från de gemensamma utrymmena. 
Gården ska lätt nås från den enskilda lägenheten som också ska ha en 
egen uteplats.

SENIORBOENDE

Definition. Seniorboende är ett boende som vänder sig till äldre perso-
ner som klarar sig själva eller med behov vård/omsorg som inte fordrar 
flyttning till särskilt boende. Målgruppen är preliminärt 70 år och äldre. 
Omsorgsinsatser (hemtjänst och hemsjukvård) ges utifrån individuell 
behovsbedömning.

Traditionellt fördelas seniorbostäder efter kötid eller genom köp av bostads-
rätt. Detta blir också huvudprincipen för seniorboende i Flottiljen. Men 
Järfälla ser också behovet av en mellanform till traditionellt seniorboende 
och särskilt boende. Målgruppen är då äldre personer som inte har stort 
omsorgsbehov, men som behöver prioriteras för ett boende som tillgodoser 
behov av trygghet och närhet till service. Vi tänker oss att del av senior-
boendet ska kunna användas för denna målgrupp. Fördelning av lägen-
heter till dessa får då ske utifrån någon prioritering som inte är ett formellt 
biståndsbeslut. 
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bad och massage, hår och fotvård, kroppsvård och avkoppling. Centret 
har en inbyggd flexibilitet för olika former av samutnyttjande. Här finns 
närkiosk. 

Träffpunkten ska vara ett center för 
seniorerna i särskilt boende och senior-
boende. Här finns sambandscentral 
med tillgång lots till kommunal service, 
till ett team av specialister, sjuksköter-
ska, biståndshandläggare, fysioterapeut 
och arbetsterapeut m.fl. Sambandscen-
tralen innehåller administration, mottag-
ningsrum, och ligger nära restaurang/
café. I vår vision finns en vinterträdgård 
nära café och bokläsning. Allt bildar en 
miljö som lockar och samspelar för att 
ge innehåll, skapa trivsel och engage-
mang för alla. Det bjuder på aktiviteter 
som debatter och berättarstunder. 
Kanske bokcaféet har ansvar för detta 
och även för boklån ur de kommunala 
bibliotekens bokbestånd. 

Lokalbehoven för särskilt boende och 
seniorboende är utgångspunkten. 
Funktionen som seniorcenter är därför 
given. Men Träffpunkten ska också 
erbjuda ett samnyttjande för boende i 
vanliga lägenheter i Flottiljenområdet 
och närområdet i övrigt.

VANLIGA BOSTÄDER

Tävlingsförslaget bör innehålla cirka 50-150 lägenheter som uppförs som 
vanliga bostäder, i både flerbostadshus och ev. småhus. Det vanliga 
boendet vänder sig till alla åldersgrupper. Upplåtelseformen kan bli såväl 
hyresrätt som bostadsrätt eller äganderätt.

Ytmässiga och ekonomiska riktvärden. Det vanliga boendet innehåller 
en blandning av mindre lägenheter 1 rok, 2 rok, 3 rok och 4 rok med 
tonvikt på 2 och 3 rok. 

Hyran för en lägenhet på 2 rok, på cirka 60 kvadratmeter, bör inte bli 
högre än 1300 kronor per kvadratmeter och år (vid hyresrätt). Hyreskost-
naden för gemensamt delade lokaler bör inte kosta mer än 1500 – 1600 
kronor per kvadratmeter och år. 

Bostädernas utförande. Lägenheterna utförs med normal lägenhets-
standard, men med särskild hänsyn till god tillgänglighet i badrum, sov-
rum och passager inom och utom lägenheten. Det handlar om bostäder 
som planeras efter gängse riktlinjer för bostäder men som är anpassade 
för livets olika skeden av hälsa och ohälsa oavsett ålder. 

Behovet av balkong, terrass eller uteplats tillgodoses enligt normala krav. 

Gemensamma utrymmen för lägenheter. Behovet av gemensamma 
utrymmen tillgodoses genom Träffpunkt Flottiljen.

TRÄFFPUNKT FLOTTILJEN

Vision för träffpunkten. Träffpunkt Flottiljen ska vara ett viktigt nav för 
alla i området. Det har samutnyttjade lokaler för olika aktiviteter och 
många mötesplatser. Det ligger centralt med god kontakt med platser för 
korsande stråk och skeendet i bostadsområdet. Här finns samlingsloka-
ler, gärna kopplade till bok- och internethörna och en kreativ skaparverk-
stad. Här finns restaurang och cafélokaler. Här finns lokaler för träning, 
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GEMENSAMT

Teknisk utrustning. Hela Flottiljen 
förutsätts ligga i framkant ifråga om 
modern teknik. Planeringen ska 
utgå från tankar om ”Smarta hus”. 
Bostäder för äldre, i särskilt boende 
och seniorboende, ska ha en hög 
nivå på teknisk installation, alterna-
tivt förberedelse för sådan. Det 
handlar om telefoni, bildtelefoni, 
trygghetslarm, inaktivitetslarm, 
brandlarm, spisvakt, elektroniska 
lås och fiberbredband för datakommunikation. 
Men även belysningsstyrning, scenariostyrning, installation för s.k. 
telemedicin, etc. kan bli aktuell. Den tekniska utvecklingen går också 
snabbt varför flexibilitet att klara även det som idag inte kan förutses 
måste finnas.

Även vanliga lägenheter ska ha en hög nivå på förberedelser för teknisk 
utrustning. Det ska vid kommande planering beaktas att i alla bostadshus 
kan behövas mindre utrymme och schakt etc. för att hantera olika former 
av teknisk utrustning och installation.  

Programkrav. Den totala lokalytan för Träffpunkt Flottiljen är högst 
1 000 kvm.

I Träffpunkt Flottiljen ska följande lokaler/funktioner finnas och redovisas:
• Restaurang/Café med 40-50 sittplatser och tillagningskök
• Samlingslokal med 80-100 sittplatser (för utställning, film, musik etc, 
gärna med liten scen)
• Mini-SPA (liten bassäng, motion/träningslokal, massage, hår- och 
fotvård med omklädning)
• Skaparverkstad
• Reception / Närkiosk
• Mötesplats/bokhörna med internet

Tävlingsförslag skall på en övergri-
pande och idémässig nivå redovisa 
dispositionen av nämnda gemen-
samma lokaler för att illustrera 
förutsättningar för gemensam 
användning i området enligt det 
översiktliga programmet för täv-
lingen. Detaljplaneringen av 
nämnda gemensamma lokaler skall inte redovisas i tävlingsförslag, utan 
detta förutsätts ske i den fortsatta projekteringen. 

Förläggning av eventuella kommersiella lokaler i anknytning till träffpunk-
ten ska redovisas. 

Övriga lokaler – t.ex. personalutrymmen och förråd – kan i tävlingsförslag 
ytmässigt redovisas under gemensam benämning ”övriga lokaler” med 
förutsättning att de detaljplaneras senare. 
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Till juryns förfogande kommer att finnas dels en expertgrupp med 
företrädare för kompetens på bland annat omsorgsområdet, dels en 
referensgrupp med företrädare för pensionärsorganisationer i kommun. 
Dessa grupper kommer att utses senast under augusti år 2006 och 
namnen på ledamöter kommer då att publiceras på kommunens webb-
plats www.jarfalla.se. Till juryns arbete kommer också att knytas erforder-
lig expertis för t.ex. ekonomisk värdering av förslag. 

7. Tävlingsfunktionär. 
Tävlingsfunktionär är Daniel Ericsson, tel. 08-580 289 62, 
mobil 073 -917 59 03 och e-post: arkitekttavling@jarfalla.se

Adress:
Järfälla kommun
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
”Arkitekttävling Flottiljen” 
Att. Daniel Ericsson
177 80 Järfälla

Alla kontakter angående tävlingen, såsom beställning av programhand-
lingar och frågor ska gå genom tävlingsfunktionären. Märk all korrespon-
dens med ”Flottiljen”. Tävlande får inte ta direkt kontakt med jurymedlem-
mar för frågor angående tävlingen.

Tävlingstekniska
bestämmelser
1. Arrangör och ansvarig 
På uppdrag av kommunstyrelsen i Järfälla ansvarar

Kommunledningskontoret
Järfälla kommun
177 80 Järfälla

för genomförandet av tävlingen.

2. Tävlingsform. Tävlingen är en allmän, öppen tävling i ett steg.

3. Deltagarrätt. Tävlingen är öppen för alla, oavsett nationalitet.

4. Tävlingsspråk. Tävlingsförslag ska vara utfört på svenska.

5. Prissumma. Totala prissumman är 700 000 SEK. Första pris kommer 
att uppgå till minst 300 000 SEK och lägsta belöning kommer ej att 
understiga 50 000 SEK. Alla prissummor är exklusive eventuell moms.

6. Juryn. Juryn består av följande personer:

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 äldreboende
Anders Major, kommundirektör
Eva Maria Persson, miljö- och stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR/MSA
Eva Arvidsson, programchef äldreomsorg
Åke Svenson, socialdirektör

Juryns sekreterare är Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekter.
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10. Tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och 
övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto.
Tävlingsförslaget ska vara monterat på styvt underlag i liggande A1-
format och får omfatta högst 4 planscher. Därutöver ska en CD med 
dessa planscher i pdf-format lämnas. Eventuella handlingar utöver dessa 
kommer att tas undan från bedömning och utställning. Modell tas ej emot.
Tävlingsförslaget ska redovisa följande:

1. Plan av området i skala 1:1000

2. Axonometriskt perspektiv som övergripande redovisar bebyggelsens 
strukturer och volymer samt samband med omgivande natur och bebyggelse. 

3. Normalplanlösningar för de olika boendeformerna i skala 1:100, 
möblerade och med en kort redogörelse för hur de uppfyller äldres behov 
och önskemål.

4. Översiktlig planlösning, skala 1:400, för Träffpunkt Flottiljen och dess 
kopplingar till särskild boende och övriga bostäder.

5. Beskrivningar i bild och text som visar individens upplevelse av kvalite-
ter i bostädernas och lokalernas utformning och miljöer - kan utgå från 
fotgängaren, den rullstolsbundne, en utblick från en lägenhet i någon av 
boendeformerna, etc.

6. Valfritt antal fasadutsnitt och typsektioner i skala 1:200 för att redovisa 
väsentliga delar i materialval, materialbehandling och gestaltningsprinciper.

7. Valfritt antal förklarande sektioner genom området och planer som 
redovisar förhållandet mellan hus, gata och gårdsmiljöer.

8. Kortfattad beskrivning av förslagets gestaltningsidéer för området och 
kopplingen till de sociala kvaliteterna i tävlingsuppgiften.

8. Programhandlingar
Programhandlingar utgörs av detta program och följande bilagor:
1. Digital grundkarta över tävlingsområdet med omgivningar  
2. Detaljplan för Flottiljområdet, Barkarby, Plankarta med bestämmelser 
skala 1:2000 (A3)
3. Detaljplan för Flottiljområdet, Barkarby, Illustration med kort beskrivning, 
skala 1:2000 (A3)
4. Detaljplan för Flottiljområdet, Planbeskrivning
5. Ortofoto med tävlingsområdet inlagt
6. Översiktsplan 2001, för Järfälla kommun (antagen av kommunfullmäktige 
3 september 2001), kortversion
7. Fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden (utställd version, planeras 
antas hösten 2006)
8. Fasadritningar på kringliggande bebyggelse, befintlig och planerad
9. Namnsedel

Handling 1 beställes av tävlingsfunktionären via e-post: 
arkitekttavling@jarfalla.se eller telefon 08 580 289 62 eller 
mobil 073 917 59 03.

Handling 2 – 8 kan nedladdas från kommunens webbplats: 
www.jarfalla.se/flottiljen eller beställes av tävlingsfunktionären enligt ovan. 

9. Tävlingsfrågor
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om program-
handlingar ska göras skriftligen, genom brev eller e-post till tävlings-
funktionären. Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast därefter 
att skickas till samtliga tävlande. Tidplan för frågor och svar:

Frågor tillhanda senast den 15 september 2006
Svar publiceras på kommunens webbplats www.jarfalla.se/flottiljen 
den 29 september 2006.
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13. Bedömning
Juryns uppgift är att utse det vinnande tävlingsbidraget med utgångs-
punkt i de förutsättningar som framgår av programmet. Endast juryns 
ledamöter, juryns  sekreterare samt representanter för expertgrupp och 
referensgrupp, kommer att närvara under bedömningen och ska arbeta 
under tystnadsplikt.

Juryn ska utesluta från bedömning förslag som:
- Inte är inlämnade i tid
- Inte uppfyller krav på anonymitet
- Saknar betydande delar av begärd redovisning

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 underhållskostnader) 
och genomförbarhet

Bedömningen kommer att vara avslutad senast under mars år 2007. 
Resultatet kommer att meddelas de tävlande personligen.

11. Inlämning
Tävlingsbidragen ska vara inlämnade till Järfälla kommun via post- eller 
budbefordran senast den 1 november 2006 med adress:

Järfälla kommun
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
”Arkitekttävling Flottiljen” 
177 80 Järfälla

Bidragen kan lämnas direkt till tävlingsfunktionären samma dag 
senast kl 16:00 efter överenskommelse.
Under kontorstid kan tävlingsbidrag lämnas i kommunens Reception
i Posthuset, Riddarplatsen 5, Järfälla. 
Tävlingsbidraget ska vara inslaget och märkt med ref.nr Kst 2006/322 
Flottiljen och motto.

Tävlingsbidraget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt 
med ”namnsedel” samt med förslagets motto på utsidan. Kuvertet ska 
innehålla bifogad inlämningsblankett ifylld av förslagsställare och upp-
hovsman.

Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran ska kvitto utvisande 
inlämningsdag samt förslagets motto samtidigt översändas separat till 
tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska även anges ett telefonnummer 
där kontakt kan nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall 
att tävlingsförslaget inte kommit fram.

12. Öppning av tävlingsbidrag
Öppningen äger rum snarast efter inlämning till Järfälla kommun. Vid 
denna förrättning deltar minst två av kommunen utsedda tjänstemän. 
Öppningen är inte offentlig. Tävlingsbidragen presenteras vid ett gemen-
samt första jurysammanträde.
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förslag (eller andra belönade förslag) av arrangören och Sveriges Arkitek-
ters Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter och resurser 
att handa uppdrag lämnas det till honom/henne i samarbete med en mer 
erfaren fackman, vald av honom/henne själv och godkänd av arrangören. 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske 
med Sveriges Arkitekter.

19. Försäkringar
Inlämnade tävlingsbidrag kommer inte att försäkras.

20. Tvist
Tvister i anledning av parternas avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag.

21. Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar 
inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 
1998. Reglerna gäller om inte programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för 
tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet 
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekters Tävlings-
nämnd.

15. Utställning/publicering
Tävlingsförslagen kommer under del av bedömningstiden – eller efter 
denna - att ställas ut genom arrangörens försorg. Tid och plats meddelas 
senare.

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast 
tre veckor efter det att tävlingens resultat offentliggjorts.

Rätten till publicering av tävlingsförslagen är fri. All publicering av täv-
lingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
upphovsmannens namn.

Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera samtliga tävlingsförlag på sin 
hemsida.

16. Äganderätt
Järfälla kommun innehar den materiella äganderätten till inlämnade 
tävlingsförslag. Tävlingsdeltagare äger rätt att utbyta orginalförslag mot 
kopia eller annan avbildning.

17. Upphovsrätt och nyttjanderätt
De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina 
förslag. Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske 
först efter avtal med förslagsställaren. Järfälla kommun äger under en tid 
av 6 månader efter tävlingens avgörande option på nyttjanderätten till 
arvoderade förslag. Om inte inom denna tid avtal träffas äger tävlingsdel-
tagaren fritt förfoga över sitt förslag. 

18. Uppdrag efter tävlingen
Arrangören kommer att förhandla med förslagsställaren till vinnande 
förslag – och eventuellt ett eller flera andra belönade förslag - om arkitekt-
uppdrag för fortsatt utveckling och projektering av respektive förslag 
i nära samarbete med beställaren. Om upphovsmannen till vinnande 
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Bilaga 1. 
BOENDE FÖR ÄLDRE - EN ÖVERSIKT

Bakgrund
Utformningen av boendeformer för äldre med särskilda behov av stöd 
och omsorg har efter andra världskriget pendlat mellan två ytterlighetslä-
gen, institutionen eller hemmet som den goda platsen för omhänderta-
gandet. Under 1950-talet bedrev Ivar Lo-Johansson en uppmärksammad 
kampanj mot det gällande sättet att utforma ålderdomshem, som var den 
tidens beteckning på byggnader för stödboende, som institutionella 
byggnader med begränsad frihet för de inneboende. Kampanjen öppnade 
upp för en större respekt för individen när folkhemmet utformade byggna-
der för äldre med omsorgsbehov. 

Serviceboende och långvårdsdebatten
Under 1950-talet och 1960-talet lanserades nya typer av äldreboenden 
med beteckningar som servicehus, där kontrasten mot tidigare boende-
former snarast gjorde att byggnaderna uppfattades som ett hotellboende 
med en förväntan om nyputsade skor bara genom att ställa dem utanför 
dörren i korridoren. Under 1970-talet uppstod en tilltagande medvetenhet 
om att äldre med en sjukdomsproblematik hänvisades till en existens 
inom det moderna storsjukhuset. Långvårdsdebatten medförde att 1980-
talet blev ett decennium för nytänkande avseende omsorgsboende för 
både äldre och andra åldersgrupper med fysiska eller psykiska handi-
kapp. Socialtjänstlagen reviderades och betonade kvaliteter viktiga för 
den enskilda individen (Paulsson, 2002).

Ädelreformen
I slutet av årtiondet inleddes ett reformarbete av det sociala ansvaret 
för äldres boende och sjukvård, som mynnade ut i införandet av ÄDEL-
reformen 1992. Kommunerna fick genom reformen ansvaret för äldres 
boende samt den primära hälso- och sjukvården. Landstingens ansvar 
förtydligades till att omfatta ett högt kvalificerat medicinskt vårdarbete. 
Rekommendationerna för utformning av både omsorg och arkitektur i 

stödboende intog de äldres perspektiv. Konkret för byggnadsutform-
ningen betonades bostadslikhet, hemlikhet, orienterbarhet och överblick-
barhet (Boverket, 1997).  Omsorgen utgick från ett jag-stödjande förhåll-
ningssätt till den åldrande individens personliga behov (Cars/ Zander, 
1998), att betona det friska och stödja de förmågor som sviktade.

Livet har fyra livsåldrar
Perioden efter ÄDEL-reformen har inneburit en förändrad uppfattning om 
äldres sjukdomsproblematik. Under 1900-talet har livslängden till 77,9 år 
för män och 82,4 år för kvinnor (Agahi et al, 2005). Det är i huvudsak 
friska år som lagts till, och olika teorier om åldrandet har lagts fram. En 
teori om åldrandet är Lasletts teori, som beskriver en människas livsför-
lopp indelat i fyra livsåldrar, där den tredje och fjärde åldern avser ålder-
domen. Den första åldern avser utveckling och utbildning mot vuxen, 
medan den andra åldern innebär oberoende, mognad och ansvar, att 
arbeta och bygga upp relationer. Det tredje åldern inträffar efter genom-
förd yrkeskarriär, 65 år och uppåt, och innebär ett självförverkligande av 
individuella egenskaper. Den fjärde åldern handlar om ett ökat beroende, 
skröplighet och död (Andersson, 2002).

Dagens äldreboenden
Antalet äldre personer som bor i stödboende för äldre uppgår till ca 110 
900 personer (Socialstyrelsen, 2005), eller cirka 7 procent av åldersgrup-
pen 65 år och uppåt. Demenssjukdomar är den vanligaste orsaken till en 
flytt till ett äldreboende. Socialstyrelsen uppskattar att äldre med en 
kroppsligt relaterad sjukdom bor 3,4 år i stödboende för äldre, medan 
äldre personer med en demenssjukdom lever något längre, 4,3 år (Social-
styrelsen, 2005). I ett försök att få en samlad bild över strukturen på 
äldreboenden tog Socialstyrelsen 2001 initiativ till en studie av 730 olika 
stödboende för äldre. Studien visar på en tröghet i utvecklingen av 
boendeformer för äldre och invanda begrepp som ålderdomshem eller 
servicehus dominerar fortfarande sättet att betrakta boendet för äldre 
(Socialstyrelsen, 2001). Intressant att notera är att ålderdomshem daterar 
sig tillbaka till 1896, då det på uttrycklig begäran av donatorer ersatte den 
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sekelgamla beteckningen fattighus vid uppförandet av ett nytt stöd-
boende för äldre i Göteborg (Paulsson, 2002).

Forskning om äldres önskemål för sitt boende
Forskning om äldres önskemål och krav på boende har funnits sedan 
början av 1970-talet. I och med att äldreboende fortfarande betraktades 
som en form av vårdbyggnad skedde mycket av kunskapsuppbyggnaden 
framtill 1992 inom Sjukvårdens Planerings- Rationaliseringsinstitut, SPRI. 
Utvärdering av ÄDEL-reformens äldreboenden har lyft fram miljöns 
betydelse för äldre med främst demensproblem. Ett amerikanskt utvärde-
ringsinstrument TESS, (Sloane&Mathew, 1990) för att bedöma kvalitet i 
omvårdnad och byggd miljö för äldre har använts i några sydsvenska 
äldreboenden (Åhnlund&Ohara, 1997). Resultatet visar på att metoden 
visserligen är tillämpbar, men visar samtidigt på svårigheterna att 
bedöma byggd miljö på ett tillfredsställande sätt. Korridorlösning får de 
högsta poängen i studien. Studier av gruppboende i Alingsås kommun 
avsedda för personer med fysiska eller psykiska funktionshinder, vuxna 
och äldre, visar på vikten av en erfarenhetsåterföring mellan brukarnas 
önskemål, boende, personal och anhöriga till planerarledet, arkitekter, 
omsorgsplanerare och beslutsfattare (Almberg, 1997).

Goda exempel på boendeformer för äldre
En inventering av 12 svenska äldreboenden från perioden 1983-2003 
visar på att det sammanfattande intrycket av miljön (arkitektur, inredning 
och omsorgsverksamhet  i samverkan) kan betecknas som en hemasso-
cierande, hotellinriktad eller vårdinriktad miljö (Andersson, 2005). Miljön i 
äldreboendet har tillskrivits terapeutiska värden för omsorgen (Day et al, 
2000). En inventering av äldreboenden i Nordeuropa, Nordamerika och 
Kanada har skapat underlag för mer än 100 kriterier för en god miljö för 
äldre med åldersrelaterade problem (Regnier, 2002). Forskning om äldre 
och färgsinnet visar på att färg kan användas som ett sätt att förklara 
rumsliga förhållanden för äldre personer med demenssjukdomar (Wijk, 

2001). Studier av vårdmiljöer visar på att förhållandet mellan rumsplace-
ring kan ha en trygghetsskapande verkan för förhållandet mellan individ 
och omsorgspersonal (Edvardsson, 2005).

Alternativa boendeformer för äldre
I den aktuella samhällsdebatten ifrågasätts en fortsatt utbyggnad av 
äldreboende enligt ÄDEL-reformens anvisningar. Diskussionen idag 
handlar mycket om alternativa boendeformer för äldre. Idag finns det 
cirka 18 000 lägenheter i så kallad seniorboendeform, ett sätt att bo som 
hämtar sina referenser från Danmark, där boendegemenskaper är ett 
populärt sätt att bo för flera åldersgrupper, inte bara 65 år och uppåt 
(Paulsson, 2003). Översatt till svenska begrepp så handlar det kollektiv-
hus med en valfri ålderssammansättning (Paulsson, 2003). I Danmark 
har boendeformen blivit noggrant utvärderad i olika forskningsstudier, 
men bara en handfull svenska seniorboenden har studerats närmare 
(Paulsson, 2003). Sverige har den fjärde största andelen äldre 65 år och 
uppåt i sin befolkning, 17 procent (SCB, 2006), och äldres boende är en 
viktig framtidsfråga. En möjlig förklaring en tröghet i utveckling av goda 
bostadslösningar för äldre kan vara att den rådande forskningen om 
omsorgsboende mer fokuserar på omsorgsarbetets problematik framför 
arkitekturen (Andersson&Rönn, 2006). 

Jonas E Andersson, tekn lic/ arkitekt SAR/MSA
KTH  Arkitekturskolan, Stockholm
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Sammanfattande bakgrund
Kommunernas ansvar för sina äldre kommuninvånare regleras i Social-
tjänstlagen. Efter en individuell behovsbedömning kan kommunen 
erbjuda olika omsorgsåtgärder i hemmet, eller om omsorgsbehovet är så 
pass omfattande en lägenhet i ett stödboende. Nedan följer en kortfattad 
förklaring av begrepp som används inom kommunal äldreomsorgsverk-
samhet. Begreppen varierar mellan kommuner och har generaliserats till 
sin innebörd och anpassats för byggnadsplaneraren.

Biståndsåtgärder inom äldreomsorgsverksamhet
Äldreomsorg - övergripande namn för stöd och omsorg som erbjuds 
äldre personer med särskilda behov av omsorg och omvårdnad på grund 
av åldersrelaterade besvär. Äldreomsorgen är behovsprövad och kan 
bedrivas inom det privata hemmet i form av insatser av hemtjänst, eller i 
särskilda boendeformer för äldre.

Hemtjänst - avser kommunal omsorgsverksamhet som bedrivs som 
insatser av omvårdnad och service i hemmet. Omvårdnad innebär 
omsorg av personlig karaktär med visst inslag av vårdtjänster. Service 
avser insatser som städning, hushållsbestyr, mathållning.

Äldrecentrum - samlande begrepp för verksamhet för aktiviteter och 
gruppbehandlingar riktade till äldre personer. Verksamheten har en 
terapeutisk karaktär och kan avse utbildning, terapi och rådgivning. 

Boendeformer inom äldreomsorg
Gruppboende - gemensamt boende för äldre personer med vanligen en 
demensproblematik. Grupper av lägenheter, 6-10 st, delar gemensamma 
lokaler för kök, matrum och samvaro. Omhändertagandet sker av kvalifi-
cerad personal dygnet runt.

Korttidsboende - tillfälligt boende i ett särskilt boende under en begrän-
sad tidsperiod för att avlasta anhöriga vårdare.

Kvarboende - eget boende i lägenhet, villa eller radhus inom det ordi-
nära bostadsbeståndet, eventuellt med vissa anpassningar i kök, badrum 
eller sovrum för att fungera vid fysiska och psykiska handikapp. Bostads-
anpassningsbidrag kan sökas hos kommunen för sådana anpassningar.

Seniorboende - eget boende i lägenhet, villa eller radhus med tillgång till 
gemensamma utrymmen eller en trygghetsskapade service i form av 
fastighetsvärd eller tillgång till kommunal hemtjänst. Vanligen riktar sig 
boendet till äldre 55 år och uppåt utan uttalad sjukdomsproblematik.

Serviceboende - gemensam boendeform för äldre med särskilda behov 
av omsorg och omvårdnad på grund av åldersrelaterade besvär. Omhän-
dertagandet sker av kvalificerad personal vissa tider av dygnet.

Särskilt boende - ursprungligen en administrativ term i Socialtjänstla-
gen, vanligt förekommande i kommunal omsorgsverksamhet för att 
beteckna boendeformer för äldre personer med demens eller somatiska 
sjukdom som behöver ett omhändertagande dygnet runt av kvalificerad 
personal. Används ofta som sammanfattande begrepp för gruppboende, 
korttidsboende, serviceboende. 

Äldreboende - en vanligt förekommande beteckning för särskilt boende 
enligt Socialtjänstlagstiftningen. Avser boendeformer för äldre personer 
med demens eller somatiska sjukdom som behöver ett omhändertagande 
dygnet runt av kvalificerad personal. Används ofta som sammanfattande 
begrepp för gruppboende, korttidsboende, serviceboende.

Byggnadsbeteckningar inom kommunal äldreomsorg
Dagcentral - lokal för verksamhet av social- och servicekaraktär riktad 
till äldre personer. Lokalen kan vara en separat byggnad eller en del i en 
annan byggnad, där dagtida aktiviteter som utbildning, sysselsättning, 
terapi, rådgivning eller evenemang sker.
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Gruppbostäder - avser grupp av lägenheter, vanligen 6-10 st, med 
tillhörande gemensamma utrymmen för kök, matrum och samvaro, 
bemannad med kvalificerad personal dygnet runt. Kan vara en fristående 
eller en del av en annan byggnad.

Korttidsplats - bostadsrum eller lägenhet för tillfälligt och kortare boende 
i ett särskilt boende för att avlasta anhörigvårdare. 

Seniorbostadshus - flerbostadshus för äldre personer 55 år och uppåt, 
med tillgång till gemensamma utrymmen eller gemensam trygghetsska-
pande service.

Servicehus - lägenhet i flerbostadshus för äldre personer med visst 
behov av daglig service och omvårdnad. Fristående byggnad med 
gemensamma utrymmen för måltid och samvaro, bemannad med perso-
nal viss tid av dygnet.

Sjukhem - bostadsrum eller lägenhet i särskilt boende för äldre personer 
med stora omsorgsbehov under konvalescens eller återhämtning från 
sjukdom. Fristående byggnad bemannad med kvalificerad personal 
dygnet runt. 

Ålderdomshem - bostadsrum eller lägenhet i särskilt boende för äldre 
personer med stora omsorgsbehov. Äldre beteckning introducerad i 
Sverige 1896 och vanligt förekommande term i svensk äldreomsorg 
framtill 1950-talet.

Äldreboende - bostadsrum eller lägenhet i särskilt boende för äldre 
personer med stora omsorgsbehov. Fristående byggnad bemannad med 
kvalificerad personal dygnet runt. 

Internationella beteckningar på ovan begrepp:
Dagcentral - day centre

Gruppboende - group living (boendeform)

Gruppbostäder - group of homes, - special housing complex

Hemtjänst - home help service

Korttidsplats - short-term accommodation

Serviceboende - service living

Servicehus - service accommodation

Sjukhem - nursing home

Särskilt boende - assisted living, - sheltered housing

Ålderdomshem - elderly home, - home for the elderly

Äldreboende - elderly living (boendeform), - elderly housing (byggnadstyp)

Äldreomsorg - elder care

Källa: Andersson & Rönn, 2006: Omsorgens boenden. Stockholm: KTH
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Järfälla kommun inbjuder till allmän arkitekttävling med uppgiften att skapa goda, 
nytänkande och utvecklingsbara förslag på temat framtidens boende för äldre. 

Vi ser bostaden som en viktig del för att uppmuntra och stödja livslusten. 
Vi vill bort från mycket av det institutionstänkande som präglat det sena 1900-talets 
miljöer för äldreomsorg och öppna för nya idéer och tankar om ett rikt liv efter 65 år. 

I den planerade Barkarbystaden vill vi att det ska finnas attraktiva bostäder och 
boendemiljöer för alla generationer, med tonvikt på äldres behov. 

Tävlingstiden är 5 juli – 1 november 2006. 

Tävlingsprogram och övriga programhandlingar finns tillgängliga 
via kommunens webbplats www.jarfalla.se.

Tävlingsfunktionär är Daniel Ericsson, telefon 08-580 289 62, 
mobil 073-917 59 03, e-post: arkitekttavling@jarfalla.se 

TÄVLINGSARRANGÖR

På uppdrag av kommunstyrelsen ansvarar
Kommunledningskontoret i Järfälla för 

genomförandet av tävlingen.

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


