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Uppsala län planerar att bygga Psykiatrins Hus för den 
högspecialiserade psykiatrin och har inbjudit till en form-
givningstävling. Byggnaden ska placeras inom Akademiska 
sjukhusets kärnområde. 

Formgivningstävlingens syfte är dels att få fram ett hög-
kvalitativt förslag som kan ligga till grund för ett framtida 
förverkligande, dels att upphandla arkitekttjänster för det 
fortsatta uppdraget.

Syftet med att skapa en ny byggnad är att:
• Förbättra vårdprocesserna genom samlokalisering av den 

psykiatriska öppen- och slutenvårdens olika enheter. 
• Skapa tydliga samband mellan den psykiatriska och soma-

tiska vården
• Integrera forskning och undervisning i vården

Den nya byggnaden ska rymma en omfattande specialiserad 
öppenvårdsverksamhet, ca 96 slutenvårdsplatser, administra-
tion samt undervisning och forskning och bedöms omfatta 
ungefär 30 000 m2  BTA.

Tävlingen arrangeras av Uppsala läns landsting genom Lands-
tingsservice och Akademiska sjukhuset. Tävlingen genomförs 
som en formgivningstävling i enlighet med LOU och ”Regler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält”, 1998, i samråd med Sveriges 
Arkitekter.

tävlingsuppgift 
De tävlande fick i uppgift att utforma Psykiatrins Hus över-
gripande organisation med en bra vårdmiljö för patienter och 
en god och säker arbetsmiljö för personal, forskare och stu-
denter. I de tävlandes uppgift ingick att gestalta Psykiatrins 
Hus i relation till staden och sjukhusområdet.

Förslagen skulle innehålla en gestaltad helhetslösning av 
tävlingsprogrammet, inklusive samband och trafik etc, som 
på ett naturligt sätt samspelar med omgivningen och som kan 
möta sjukvårdens och forskningens krav både på effektivitet 
och på beredskap för oförutsedda förändringar långt in i 
framtiden. 

de tävlande arkitektkontoren
Fem arkitektkontor valdes genom en prekvalificeringsprocess 
att delta i tävlingen:
• aPolis AB och medplan AS arkitekter
• FL Arkitekter AB
• Henning Larsen Tegnestue A/S
• Tengbomgruppen ab/NOD
• White Arkitekter AB

inlämnade tävlingsförslag
Inom utsatt tid den 18 april 2007 hade följande fem förslag 
lämnats in för bedömning:
- Det gröna rummet
- Elastica
- Par-vis
- Vårdträd
- Växande rum

Vid sitt möte den 21 maj 2007 valde juryn ut förslaget 
Växande rum till vinnare av tävlingen och rekommenderar 
förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

jury
Juryn för tävlingen är:
Erik Hemmingsson, juryns ordförande, landstingsdirektör 
Uppsala
Tommy Lenberg, chef Landstingsservice
Arkitekt SAR/MSA Anders Erixon, Stadsbyggnadskontoret i 
Uppsala kommun
Arkitekt SAR/MSA Anna Bergström, Locum
Gunilla Kullinger, chef förvaltningsavdelningen Lands-
tingsservice
Bertil Jansson, Chef Psykiatridivisionen
Sonja Ekström-Boström, Lokalansvarig Akademiska sjukhuset
Arne Brocknäs, ordförande fastighetskommittén, Landstinget 
i Uppsala län
Lisa Ekelius, professor/överläkare Uppsala universitet
Arkitekt SAR/MSA Anna Espling Rolf, utsedd av Sveriges 
Arkitekter
Arkitekt SAR/MSA Inga Varg, utsedd av Sveriges Arkitekter
Tävlingssekreterare är Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.

sammanFattninG

Översiktsplan sjukhusområdet
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Bedömningskriterier
Tävlingsförslagen har bedömts efter hur de förmår skapa en 
god och säker vård- och arbetsmiljö för patienter, personal 
och studenter samt hur arkitekturen förhåller sig till den 
befintliga platsens kvaliteter och sammanhang.

Bedömningsprocessen
Juryn har sammanlagt haft 3,5 heldagsmöten. Utöver detta 
har juryn arbetat enskilt och i grupper. En övergripande 
analys av kostnader, ytor och förslagens konstruktiva genom-
förbarhet har gjorts.

analys av olika aspekter 
Förhållandet till platsen
Akademiska sjukhuset i Uppsala ligger i anslutning till ett 
centralt akademiskt stråk, Dag Hammarskjölds väg, söder 
om och i anslutning till slottet. I närheten finns viktiga aka-
demiska institutioner som Uppsala universitet, Ångströmlabo-
ratoriet, Biomedicinskt centrum och Lantbruksuniversitetet, 
och utveckling av nya funktioner pågår. Tävlingsområdet 
ligger i sjukhusområdets norra del i anslutning till det gröna 
området i Bleke Backe nedanför slottet, som man inte plane-
rar att bebygga. Tomten har en nivåskillnad på ca 6 m. Intill-
liggande byggnader är A1 – institutionsbyggnad från 1867, 
A11 från 1903 och byggnad A9 från 1924. Övriga befintliga 
byggnader inom tävlingsområdet kommer att rivas.

Byggnadsbeståndet inom Akademiska sjukhuset består till 
stor del av byggnader som är starka individer. Den nya bygg-
naden ska uppfattas som ett modernt tillskott med tydlig 
tillhörighet till sjukhusområdet samtidigt som det ska ha en 
egen identitet. Den ska stödja vården genom att förmedla 
trygghet och professionalitet och vara vardaglig och välkom-
nande i förhållande till patienterna.

Samtliga förslag har valt att skapa ett gaturum mellan den 
nya byggnaden och byggnad A1, den gamla institutionsbygg-
naden. Juryn uppfattar detta grepp som logiskt och den 
nya gatan binder på ett naturligt sätt samman akademiska 
sjukhuset med stråket från staden. Förslagsställarna har dock 
valt att artikulera denna gata och husets annonsering och 
relation till sjukhuset respektive staden på olika sätt. Det har 
varit viktigt i juryns bedömning att byggnadens annonsering 
mot staden är välkomnande och att den är väl gestaltad mot 
den nya gatan. Samtliga förslag har placerat huvudentrén mot 
denna nya gata. Olika lägen mot gatan har redovisats där 
flera alternativa lägen är tänkbara beroende på sammanhang-
et i övrigt.

Byggnadens möte med Ambulansvägen och Bleke Backe 
präglas i samtliga förslag av ambitionen att skapa utblick 
för patienterna mot parklandskapet. I några förslag placeras 
endast garage- och ambulansinfarter i bottenvåningen mot 

Bleke Backe och därmed skapas en baksida vilket är olyckligt. 
I en framtid finns en vilja från sjukhuset att möjliggöra en 
huvudentré till hela sjukhuset som ansluter till det nyeta-
blerade campusområdet vid Dag Hammarskjölds väg. En 
entrémöjlighet från Ambulansvägen, kan i framtiden utgöra 
en tillgång för hela sjukhusområdet.

Det gestaltningsmässigt ganska splittrade sjukhusområdet 
med många olika individuella byggnader från olika tider, ger 
i viss mån en frihet i gestaltningen av Psykiatrins Hus. När 
det gäller dess uttryck angavs i programmet att den ska ha 
ett vardagligt och välkomnande förhållande till patienterna. 
Detta innebär till exempel att entréernas gestaltning blir 
särskilt viktiga. Att publika funktioner som lärosalar och 
restauranger ligger i anslutning till huvudentrén och mot 
gatan är betydelsefullt för att huset inte ska uppfattas som en 
sluten institutionsbyggnad. Några förslag har valt att lägga 
den huvudsakliga entrévåningen upphöjd från den nya gatan 
och förflyttningen bör då ordnas på ett naturligt sätt som inte 
innebär något fysiskt och/eller upplevelsemässigt hinder för 
besökare och patienter. 

Till akutintaget kommer besökare med både transport, egen 
bil och till fots. Det är viktigt att denna entré är lätt att 
finna också för personer i förvirrade tillstånd. Akutentréer 
som ensamma placerats mot Ambulansvägen, utan att det 
finns några andra funktioner där, har av juryn bedömts som 
mindre positiva. Komplicerade vägar genom huset för gående 
är inte heller positivt.  

Tävlingens resultat tydliggör att det omfattande lokalpro-
grammet innebär att tomten utnyttjas maximalt. Vid en 
fortsatt bearbetning finns det mycket litet utrymme för ett 
utökat programinnehåll.

I tävlingsprogrammet angavs att det är viktigt att ta hänsyn 
till Slottets höjd och visibilitet. Inget av förslagen överstiger i 
någon högre utsträckning plushöjden på +41möh. 

Övergripande organisation
Psykiatrins hus ska rymma både öppen- och slutenvård 
sammanvävt med de universitetsanknutna forsknings- och 
undervisningsverksamheterna. En av projektets bärande idéer 
är att integrera de olika verksamheterna i en ny byggnad 
inom Akademiska sjukhusets område. Det krävs ett nära och 
integrerat samband mellan undervisnings-/forskningslokaler-
na och främst verksamhetens öppenvårdslokaler. Samtidigt 
behöver forskningen en relativt sammanhållen verksamhet. 
Kraven på en närhet mellan många av funktionerna är inte 
okomplicerat att lösa. Många av förslagsställarna har valt att 
prioritera sambanden mellan de olika vårdavdelningarna. 

För att möjliggöra användbarhet över tiden är generalitet och 
flexibilitet nödvändiga egenskaper hos byggnaden. Kraven 

juryns BedÖmninG
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på byggnadens generalitet och flexibilitet innebär bl.a. att 
fördelningen mellan öppenvård och slutenvård ska kunna 
variera över tiden och det måste kunna hanteras i byggnaden 
på ett bra sätt. För att detta ska ske krävs fysisk närhet och 
lokalintegration mellan öppen- och slutenvården.  Vårdavdel-
ningarna ska organiseras så att personalen snabbt kan bistå 
varandra vid tillbud eller brand både dag som natt.

Förslagen visar på två principiellt olika lösningar för bygg-
nadens organisation. En s.k. ”fingerlösning” innebär att det 
finns ett centralt trapphus och att avdelningar och andra 
funktioner organiseras i flyglar som nås från denna knut-
punkt. Detta ger en tydlig och lättorienterad struktur som 
kan vara mycket effektiv. Men lösningen har också flera 
nackdelar. Flexibiliteten i byggnaden blir mindre då gränsför-
flyttningar mellan olika avdelningar blir svåra att åstad-
komma. Även personalens kontakt mellan vårdavdelningarna 
försvåras. Lösningen gör också att kontakten mellan verksam-
heter på olika våningsplan är begränsad till ett centralt trapp-
hus vilket försvårar samverkansmöjligheter i huset.     

Den andra principiella lösningen innebär en mer samlad 
volym/kvartersstruktur med flera trapphus och möjlighet att 
röra sig runt i byggnaden. Detta kan innebära en något mer 
svårorienterad struktur, men ger å andra sidan en större flexi-
bilitet. En kompakt form skapar också en större närhet och 
möjligheter till ett naturligt samarbete mellan olika funktion-
er och personalgrupper. Den kompakta lösningen resulterar i 
kringbyggda gårdsrum, en fingerlösning ger samtliga fasader 
viss kontakt med omgivande parklandskap. Ur verksam-
hetssynpunkt har den s.k. ”kvartersstrukturen” fördelar 
eftersom den bedöms underlätta samverkan och förändringar 
i lokalutnyttjandet.

De flesta förslagen har lagt undervisningslokaler och andra 
sjukhusgemensamma lokaler i entréplanet vilket ger möj-
lighet för en levande miljö kring entréfunktionerna. Vissa 
förslag har dock lagt huvudparten av undervisningslokalerna 
med tillhörande foajéutrymmen utan dagsljus, vilket inte är 
acceptabelt.  Några förslag har redovisat delar av undervis-
nings- och forskningslokalerna i nära kontakt med, eller som 
en integrerad del av, vårdlokalerna. Forskning och undervis-
ning har ibland placerats väldigt perifert eller uppsplittrat. 
Eftersom detta är ett universitetssjukhus med mycket under-
visning integrerad i vården bör dessa funktioners placering 
och utformning i det fortsatta arbetet studeras noga i en 

aktiv dialog med representanter för de olika verksamheterna. 
Såväl program som lösning behöver utvecklas och förtydligas 
avseende dessa funktioner.

Arbets- och vårdmiljö
I tävlingsprogrammet efterfrågades en god och säker vård-
miljö som stödjer tillfrisknande. Ett viktigt kriterium för 
både patienternas och personalens trygghet är att över-
blickbarheten på avdelningarna är god och detta gäller alla 
gemensamma utrymmen. Det är viktigt att lägga sociala 
rum runt receptionen för att personalen lätt ska kunna vistas 
nära patienterna. De gemensamma rummens gestaltning 
och kvaliteter, som dagsljus och närhet till balkonger, är 
avgörande för den inre vårdmiljön.

Juryn har bedömt att dubbelkorridorsystem på slutenvårds-
avdelningarna inte uppfyller kravet på en god överblickbar-
het. Öppenvårdsmottagningarna har också krav på överblick-
barhet, varför indragna entréplatser framför mottagningsrum 
och liknande har bedömts inte uppfylla dessa krav. Juryn har 
också i sin bedömning värderat möjligheten för personalen 
att lätt hjälpa varandra mellan avdelningarna nattetid och vid 
akuta tillbud.

Möjlighet till utevistelse är en mycket viktig kvalitét för 
patienterna. För att kunna använda balkongerna väl måste de 
vara säkra, ligga i bra vädersträck och vara lätta att över-
blicka. Takterrasser som kräver personaleskort bedöms vara 
mindre attraktiva för verksamheten och har en högre säker-
hetsrisk. Även balkonger för de enskilda patientrummen finns 
föreslagna, men lämpligheten ifrågasätts.   
 
I programmet efterfrågades kontor i storrum för vissa perso-
nalgrupper, vilket innebär ett nytt sätt att arbeta och kan ha 
konsekvenser för sekretess och möjlighet till koncentration. 
Juryn har bedömt att det krävs stor omsorg i utformningen av 
dessa storrum, som bör vara generösa med närhet till samtals-
rum och/eller tysta rum för att lösningen ska bli optimal.

Genomförbarhet och ekonomi
En jämförande analys har gjorts av samtliga förslag när det 
gäller genomförbarhet och ekonomi. Samtliga förslag har 
bedömts kunna genomföras inom den stipulerade kostnads-
ramen. 
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det GrÖna rummet
ej BelÖnat
henning larsen architects
Genom: Arkitekter maa Lars Steffensen, Jacob Kurek, Char-
lotte Söderhamn, Christian Schjöll, Hanna Dahmberg, Ditte 
Marie Fredriksen och Anders Drescher.
Modellfoton: Svein Hertel-Aas.
Landskapsarkitekt: Schönner Landskab
Genom: Torben Schönherr, Nina Jenson, Lärke Dyrholm 
Möldrup och Camilla Hedegaard Möller. 

Det gröna rummet är ett vackert, starkt och tydligt förslag med 
en egen arkitektonisk identitet som har en bra relation till om-
kringliggande parkrum och bebyggelse. 

Byggnaden har en karaktärsfull och samlad byggnadsvolym 
som har lyfts upp från marken med kringbyggda gårdar som i 
de nedre planen öppnar sig mot det omgivande parklandska-
pet. Kontakten mellan park och gårdsrum utgör en intressant 
principlösning men skapar skuggade grönytor under bygg-
nadsvolymer som kan vara svåra att underhålla. Huvudentrén 
ligger en trappa upp och den monumentala entrétrappan  kan 
sannolikt upplevas som svårtillgänglig.

Den inre organisationen bedömer juryn som mindre genom-
arbetad och svårtolkad. Några grundläggande principer som 
långa kommunikationsstråk i den yttre periferin av bygg-
naden, få tvärkommunikationer och trapphusens styrande 
placering, gör den svårarbetad och inflexibel. Det blir svårt 
att dela avdelningarna för slutenvård på ett naturligt sätt. 
Överblickbarhet och receptionslägen har inte fått optimala 
lösningar. De administrativa funktionerna till öppenvården 
är fint placerade.

Husets smala kroppar gör det svårt att använda lokalerna för 
andra vårdande verksamheter, vilket starkt påverkar önske-
målet om en generell byggnad. 
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elastiCa
ej BelÖnat
White arkitekter i uppsala, 
arkitekt SAR/MSA Gunilla Hagberg, arkitekt SAR/MSA 
Lars Höglund, arkitekt SAR/MSA Jacob Melin, arkitektstu-
derande Carl Johansson och landskapsarkitekt LAR/MSA 
Charlotte Råsmark.

Referensgrupp: Karl Alexandersson, Stellan Axelsson, Gustav 
Jarlöv, Stefan Lundin, Linda Mattsson och Marie Hult. 

Projektet innehåller många genomarbetade lösningar när det 
gäller vårdavdelningars organisation och flexibilitet. Förslagsstäl-
larna visar en förståelse för verksamhetens behov.

Strama putsade hus ligger mot anslutande gator med lätta 
mer organiskt formade byggnader däremellan. Husets gestalt 
är starkt präglad av att byggnaden är organiserad inifrån och 
ut. Den strama byggnaden mot gatan förmår inte stadga den 
i övrigt organiskt formade planen. Huvudentrén är något dra-
gen mot staden och aulan annonserar byggnaden. Ambulans-
entrén vetter mot byggnadens utpräglat slutna baksida.  

Förslagsställarna har tagit fasta på önskemålet om att skapa 
många gröna rum för patienterna i form av inglasade bal-
konger och en mycket generös terrass på taket. Patientrum-
men vetter mot parken och de administrativa rummen mot 
inre gårdar på terrassbjälklag, vilket ger mycket dagsljus i hela 
anläggningen. Detta ger en jämförelsevis dyr lösning, både 
som investering och beträffande förvaltningskostnader. I en 
bearbetningsfas skulle många av dessa kvaliteter förmodligen 
behöva arbetas bort/om. Juryn ifrågasätter om dessa invester-

ingar med tillhörande förvaltningskostnader står i relation till 
erhållna kvaliteter.  

Byggnaden är organiserad så att den blir svåröverblickbar 
och svårorienterad. Samtidigt ligger de olika funktionerna 
nära varandra med många mötespunkter, vilket är positivt 
under förutsättning att man har lärt sig hitta i huset. Det går 
bra att flytta gränserna mellan två slutenvårdsavdelningar, 
men det går inte att lika enkelt byta funktion mellan öppen-
vårdsmottagning och slutenvårdsavdelning. Tre avdelningar 
på en våning underlättar samarbete mellan de olika avdel-
ningarna och är en bra lösning. Luftbron från övriga sjukhu-
set landar i något som kan liknas vid en återvändsgränd.

Avdelningarna är i princip uppbyggda kring ett dubbel-
korridorsystem. Överblickbarheten över avdelningen blir 
acceptabel om en del stängs av, vilket förslaget ger möjlighet 
till. Personalens administrativa rum är prioriterade och ligger 
kring gårdsrummen. 

  
Gatu- och gårdsbyggnader har olika karaktärer. Gestalt-
ningen av gårdshus och gårdsrum är inte redovisade. Juryns 
bedömning är att det krävs en skärpa i utförandet för att 
hantera den nu antydda detaljeringen av exempelvis glaspar-
tier och fasadmöten.
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Par-Vis
ej BelÖnat

Fl arkitekter aB
Ansvarig: arkitekt SAR/MSA Pia Westbeck. Medarbetare: 
arkitekt MSA Urban Blomberg, arkitekt SAR/MSA Görel 
Johansson, arkitekt SAR/MSA Jan Molander och Elke 
Schröter. Praktikant Irene Ährlund-Richter. 

Projektet är utformat med en inlevelse i patientmiljöerna med en 
rationell struktur som gett den yttre gestaltningen.

Juryns bedömning är att strukturen för den inre organi-
sationen har styrt den yttre gestaltningen i detta förslag. 
Konsekvenserna för fasader och volym blir då inte överty-
gande. Formspråket liknar de övriga byggnaderna inom 
området men har ingen egen karaktär. De stående och lig-
gande fönstren är en kvalitet inifrån byggnaden men berikar 
inte fasaden. Gavlarna innehåller utrymningstrappor och 
även mot staden är fasaden sluten och utnyttjar därmed inte 
möjligheten att annonsera byggnaden och sjukhusområdets 
nya entrépunkt. Den centralt belägna huvudentrén ger en god 
orienterbarhet inne i anläggningen men entréläget har ingen 
relation till platsen.

Fasaden mot Ambulansvägen är en utpräglad baksida med 
ambulans- och garageinfarter, vilket förtar den eftersträvade 
parkkontakten.

Planorganisationen med flyglar utgående från en centralt 
belägen huvudkommunikation är effektiv men genererar inte 
så många spontana möten i den dagliga verksamheten och 
ger inte den önskade kontakten mellan olika verksamheter. 
Akutingången är svårfunnen för den som aldrig besökt bygg-
naden förut. 

Undervisningslokalerna är i hög utsträckning mörka. 

Vårdavdelningarna går att dela på föredömligt många olika 
sätt för att skapa den önskade generaliteten i byggnaden med 
receptionerna som nav mellan olika grupper. Det går däremot 
inte att ordna glidande gränser mellan avdelningarna. 

Dubbelkorridorerna gör avdelningarna svåra att överblicka 
och gör dem mindre säkra. 

De gemensamma rummen på avdelningarna är fint gestal-
tade med balkonger på var sida och patientrummen är väl 
genomarbetade. Administrationen är väl avskild i slutenvårds-
avdelningarna.  

Strukturen är bra ur ett tekniskt perspektiv med samma 
system genomgående i byggnaden. 
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VÅrdtrÄd
ej BelÖnat

spridd aB (tidigare aPolis aB) 
Ansvariga, arkitekt MSA Klas Ruin och arkitekt SAR/MSA 
Ola Broms Wessel. Medarbetare: arkitekt MSA Jim Norling, 
Per Jansson, Nicole Meyer, Elin Strand och Karin Bradley.

medplan arkitekter as
Ansvariga, Anne Lammer och Per Christian Brynhildsen. 
Medarbetare: Chiara Grifasi, Sara Olson och Michel Geyer.

Underkonsulter: V: Bengt Dahlgren AB genom Lars Käll-
gren. K: Konkret Stockholm genom Olle Norrman.

Projektet har en väl genomarbetad gestaltning som öppnar sig 
mot parken. Även fasaden mot den nya gatan har getts en väl-
görande utformning och variation med en välordnad entréplats.

Planorganisationen utgår från en trädliknande struktur 
med flyglar som utgår från en central huvudkommunika-
tion. Flyglarna avslutas i karaktärsfulla uteplatser i kontakt 
med angränsande park. Utformningen riskerar att skärma av 
dagsljuset från bakomliggande kommunikationsstråk. Den 
y-formade planen ger dock stora kommunikationsytor. Den 
trädliknande strukturen med central vertikal kommunika-
tion gör också att samverkan mellan flyglarna försvåras. 
Gemensamma funktioner samlas runt den s.k. Collegegården 
i entréplanet. Stödmursarrangemang med nedsänkta uterum 
krävs för att PIVA-avdelningen ska få dagsljus.

Projektet har ett modernt uttryck med reliefgjuten betong 
samt screentryckta glas. Huvudentrén annonserar sig tydligt 
längs gatan och akutentrén är bra placerad i ett sekundärt 
läge och på samma plan som huvudentrén. Receptionen är 
centralt placerad mellan de två entréerna. Det är viktigt att 
personalen uppmuntras att arbeta nära patienterna och att det 
finns en naturlig daglig samvaro. Avdelningarna kan utveck-
las och receptionen bör läggas mer centralt för bättre överblick. 

På grund av balkongernas placering blir de gemensamma 
korridorerna halvskuggade och dunkla men de gemensamma 
rummen är belysta från flera väderstreck. 

Relationen mellan öppenvårdsmottagningar och slutenvårds-
avdelningar är i princip bra löst. Avstånden mellan patient-
mottagning, teamrum och samtalsrum upplevs dock som 
långa. 

Projektet möjliggör trevliga möjligheter till möten i entrérum-
men, med tillgång till gård, och det finns många gröna ytor.
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VÄxande rum 
Vinnande FÖrslaG

tengbomgruppen aB
Genom arkitekt MSA Jesper Husman, arkitekt MSA Eva 
Ryberg, arkitekt SAR/MSA Christina Hammarling, arkitekt 
SAR/MSA Ahmed Radwan och Joakim Grönlund.
Landskapsarkitektur NOD naturorienterad design AB.

Detta projekt har en vacker helhetsgestalt med en bra relation 
till staden, sjukhusområdet och den anslutande parken. Förslaget 
utgår från tankar om naturens välgörande egenskaper i den 
läkande processen samt en huvuddisposition med sammanvävda 
funktioner runt en gemensam gård. Juryn har funnit detta pro-
jekts principiella upplägg och organisation mest utvecklingsbart i 
en fortsatt process. 

Huset är utformat som ett helt kvarter med en samlad volym 
utan baksidor. Det finns en bra relation till staden och 
Slottet på höjden. Huvudentrén är placerad mot staden och 
entréplanet ligger en trappa upp dit man rör sig på likvärdigt 
placerade rulltrappor, trappor eller hissar.  Det gemensamma 
entréplanet är generöst och ljust utformat och det finns en 
entré även mot Bleke Backe vilket ökar kommunikationen 
och vitaliserar anläggningen. Runt den publika gården samlas 
allmänna funktioner. Bottenvåningens gemensamma ytor 
kan med fördel bearbetas så att de fortsätter ner till gatuplan-
et för att vitalisera fasaden mot gatan. 

Huset har en enkel struktur som är lätt att försörja. Möjligen 
är huskropparna något för smala för en generell användning. 
Även gårdarnas mått bör detaljstuderas. 

Föreslagen organisation innebär samlade arbets- och person-
allokaler runt intima inre gårdar samt luftiga utrymmen för 
patienter i en yttre ring. Juryn bedömer att vissa ytor saknas, 
bland annat vissa forsknings- och undervisningslokaler. Detta 
kan bero på att förslagsställarna har en ambition att vissa 
lokaler ska kunna samutnyttjas. Vid en fortsatt bearbetning 
bör både program och förslag utvecklas avseende dessa funk-
tioner. Akutintaget ligger sekundärt placerat. Byggnadskrop-
pen är kompakt och har en sober och elegant fasad.

Varje patientrum i en avdelning har en egen balkong ut mot 
omgivande parklandskap, vilket har påverkat fasadgestalt-

ningen på ett positivt sätt, men lösningen behöver ytterligare 
studeras bl.a. med avseende på patientsäkerhet. Säkerhet-
saspekten kan omöjliggöra att dessa indrag används som 
balkonger. Patientrummen är dessutom något trånga. Det 
finns dock gemensamma generösa balkonger vid dagrummen 
som kan ge patienterna trevlig utevistelse. 

Förslagets vinnande upplägg är närheten, flexibiliteten och 
möjligheterna till samverkan, vilket skapar ett Psykiatrins Hus. 
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