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bostäder i ljungby
motto;”treklövret”

Platsen
Lagan yter brett örbi o  omger byggnadstomten  tre 
sidor. Denna tomt ar inga baksidor. är är en s e iell 
atmos är o  man känner sig längre bort r n det dagliga 
livet vad än de  minuternas romenad till entrum ger 
anledning till.
Staden ligger nära, naturen är nära. n bra lats att leva 

 ör ersoner med ingen eller begränsad rörlig et.

Den s e iella utmaningen är att utnyttja den antastiska 
tomten  bästa möjliga sätt, att undvika att e loatera 
bort dess ärlig eter o  säkra att naturen o  Lagan är 
närvarande i ela anläggningen.

Programmet
är ska byggas värdigt o  omsorgs ullt ör äldre 

ändelse entrum.

en o ks  ör seniorer, som bara vill bo entralt o  med 
tillg ng till ett utbud av servi e unktioner.
Servi eboenden, ändelse entrum o  trygg etsboendet 
ska ungera o timalt som självständiga en eter men 
deras samverkan ska leda till en kvalitet som är 
b de innovativ o  större än summan av de enskilda 

Att avbalansera rogrammets tre unktioner inbördes, s  
att gemenska en blir ett val o  inte ett tv ng, ser vi som 
u gi tens andra stora o  särskilda utmaning. 
Att ge bygg errens ambition orm av en triad av 
arkitektur, unktion o  realiserbar et är tävlingens m l.

Analys
Den ramskjutna osition omgiven av vatten  tre 
sidor är e klusiv, men o ks  krävande. Det nns inga 
omedelbara grannbebyggelser o  skalan ges r n 
naturen o  r n idrottsbanornas stora yta mot sydöst. 
De tv  otgängarbroarna till o  r n entrum är 
betydelse ulla, äri r n u levs anläggningen o  
ko las till staden unktionellt o  tra kmässigt. 
Den ramskjutna ositionen o  tomtens egenart ger 
anläggningen karaktär av ett landmärke o  den ör 

latsen avvikande byggnads öjden  sju v ningar 
u levs väl vald.

Huvud idé
rogrammets tre unktioner översätts till en bas o  tre 

torn;

ändelse entrum o  servi eboenden i vart sitt blad . 
entralt ligger en inre trädg rd, som kommer att bli en 

daglig samlings unkt o  längs vilken all rörelse i uset 
änder. 

Basens ikade orm orienterar anläggningen mot 
till artsvägen, mot arken o  mot Lagan. Anläggningen 
ö nar sig o  inbjuder  en g ng inom us o  utan ör

trygg etsboendena. ed en indelning i tre volymer 
an assas skalan till s väl bas som omgivningarna. 
Samtidigt ar alla boenden möjlig et till en vid utsikt mot 
naturen o  o timala ljus ör llanden.

Basens tredelning motsvaras av tre inbördes olika 
uterum, mot sydost entre latsen med arkering o  
angöring, mot sydväst restaurangens terrass o  mot 
Lagan boendegru ernas terrasser o  trädg rd. 
Anläggningen kon entreras närmast till artsvägen, 
varigenom en stor del av latsen kan llas ri r n 
bebyggelse o  in rastruktur.

Basen
n arten leder till usets oaj  i anläggningens entrum. 
är är usets absoluta entrum, vilket ger tillg ng till alla 

unktioner.

 direkt anknytning till uvudentr n ligger 
ändelse entrumet ördelat  tv  lan samt kök o  

restaurang.
ändelse entrumet gru eras kring ett entralt rum 

med dubbel tak öjd med den ö na s isen som 
samman llande element. ru rum, administration 
o  andra unktioner, som kräver dagsljus o  slutna 
utrymmen la eras i asaden. 

 lan tv  ger en g ngbro utsikt mot det stora 
rummet o  tillg ng till gru rum, an örig entralen, 
administration, emsjukv rd, emtjänsten, 

emre abilitering o  ersonalutrymme. 
öket o  serveringsdelen ligger  lan ett e onerat 

mot stigen o  med utsikt mot arken o  staden. n 
delvis övertä kt terrass strä ker sig ut i arken. 

ärmast till artsvägen la eras köket med till örande 
varuintag, lastkaj o  sluss integrerad i byggnadens 
volym. äri r n nns det iss till källaren o  
anläggningens övriga servi e unktioner.

Tv  boendegru er är sammanko lade med varandra 

Lagan.  lan tv  nns tv  motsvarande boendegru er 
orbundna med ing ngs lanet via sin egen tra u g ng 
o  iss. 

det kil ormade utrymmet mellan bostäderna. 
treklövret

situations lan :

vy r n ungsgatan



örvaring särskilt boende

örvaring
trygg ets boendeörvaring

trygg ets boende

örvaring
trygg ets boende

dus rum

sk ka

dus rum

omkl. kvinder

varumottagning

teknik

ute orr d

trädg rds orr d

omkl. m nd

e d verkstad

städ entral

grovtvätt

kredslo s us

städ entral

ut art

av all

av all

tratra
t rnn

tratratratratratratratratratratra
rnrnt rnt rnt rnrnt rnt rnt rnt rnt rnt rnt rnt rnt rnt rnt rnt rnt rnt rner nalerer nalerer nal

tratra
t rn

parkering

a t g et eet erv eg etg etet eetett erv et erv e

å s i k t e n e nå s i k t e å s i k t e  s i t e n

 trygg etsboende trygg etsboende

vind ang

terrass

terrass terrass

terrass

terrass

torn 1

t rn

torn 3

en egren egr

Här finns gott om dagsljus från de öppna gavlarna mot 
Lagan och från den inre trädgårdens glasfasader. 
Personalfaciliteterna är placerade i övergången mellan 
gruppernas gemensamma utrymmen och med tillgång till 
terrass på marknivå. 
Det kontinuerliga rumsförloppet utan blinda ändar 
uppmuntrar till rörelse och skapar rumslig kvalitet och 
inre sammanhang. 
Varje bostadsenhet markeras i det gemensamma rummet 
genom en indragen ”entré”. Fasaden är däremot glatt och 
bjuder på ett rumshögt fönsterparti med fransk balkong. 
Från det gemensamma uppehållsrummet, har varje 
grupp tillgång till delvis täckta terrasser på båda nivåerna. 

varierat trädgårdsrum omgivet av häckar av hänsyn 
till boende med demens och med möjlighet till sol och 
skugga, ro och rörelse.

Basen är utöver den flikade formen karaktäriserad av den 
inre trädgården, som är anläggningens absoluta nav. 
De öppna rumsförloppen vid händelsecentrum och 
boendegrupper kulminerar här i en cirkelrörelse kring 
detta uterum. 
Trädgården skapar enhetlighet i anläggningen men även 
avstånd mellan huvudentréns relativa offentlighet och 
boendegruppernas förståeliga krav på ro och privathet. 
Vi föreställer oss ett skyddat trädgårdsrum 
användbart året runt också för personer med nedsatt 
orienteringsförmåga, en bit skogsmark med mossa, 
grus och slanka björkstammar, möjlighet att gå och sitta, 
skugga och sol, lä på en blåsig dag.

Tornen
Från foajén finns via separata trappor och hissar tillgång 
till trygghetshetsbostäderna på de övre planen. 
Varje plan består av tre bostäder på två eller tre rum och 

42 bostäder.

Tornens kubiska volymer bearbetas med inskurna 
balkonger i hörnen. Alla bostäder har en eller två 
indragna balkonger, som erbjuder skyddad utevistelse 
och eventuellt kan inglasas. Genom en enkel rotation av 
balkongerna uppnås en variation i såväl bostadsplaner 
som fasader. 
På så sätt blir alla bostäder hörnbostäder med utsikt och 
ljus från två eller tre sidor.

Bostäderna är disponerade med öppna rumsförlopp och 
generösa gångbredder och badrum. Det ska vara möjligt 
att bo kvar också med minskande rörlighet och ökat 
vårdbehov. Trots det framstår bostäderna som ”vanliga” 
hem endast med ett ökat fokus på tillgänglighet. 
Köken är placerade i nischer i rummet som en hybrid 
mellan det separata köket och alrummet. 
De öppna men nyanserade rumsförloppen ger också 
de mindre bostäderna en ökad känsla av volym. De 
rumshöga fönsterpartierna över X understryker detta och 
knyter samman bostadens rum med balkongens och 
parkens rum. 
Förråd och en parkeringsplats per bostad är belägen i 
källaren med direkt tillträde från trappa och hiss.

Källare
Tillträde till källaren sker via ramp från infarten eller via 
interna trappor / hissar. 
Källaren innehåller 40 parkeringsplatser till användning 
för trygghetsboendet samt förråd till dessa. Från 
källarnivån finns direkt tillträde till hiss till bostäderna. 
Under de fyra bostadsgrupperna finns förråd och soprum. 
Under händelsecentrumet ligger övriga servicefunktioner 
som städcentral, vaktmästare, omklädningsrum 
för personal med mera. En varuhiss anknyter till 
varuleveranser på plan ett. 
Slutligen rymmer källaren tekniska installationer.
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Konstruktion och material
Anläggningens moderna arkitektoniska s r k e tersträvas 
att avbalanseras genom användning av bekanta o  

emlika material inom us som utom us. 
teriört be andlas bas o  torn omogent o  ramst r 

med generösa önsteromr den omvä lande med stängda 
asad artier beklädda med uru. 

Takytorna är my ket synliga r n de tre tornen o  ut örs 

som en äng. 
Byggnaden är tänkt att uppföras med bärande stomme 

betong. Tvärförband sker vid hiss och trappkärnor. 
Alternativt kan element användas. 

Takytor isoleras med kilskuren isolering med fall mot 
dränering, täckt med takpapp eller takfolie och avslutat 
med sedumtak. 
Fasader utförs i lätt konstruktion som utfackning mellan 
bärande väggar. Antalet av liknande bostäder kan 
eventuellt göra en prefabricering attraktiv.

Klimaskärm utförs högisolerad med avslutande 
beklädnad av stående profiler i brandimpregnerad furu 

i kvalitet som Thermowood. Materialet framstår med en varm, 
brunaktig ton, som med tiden patinerer mot grått. Det kräver 
ingen målarbehandling och därmed inget löpande underhåll. 

skivmaterial som Swisspearl i färgen kolgrå. Skätmar och 
indragna partier i basen och vid balkonger bekläds med ljust 
lärkträ.
Dörrar och fönster som i kombisystem med trä invändigt och 
aluminium utvändigt av hänsyn till underhåll. 
För reglering av insyn och som solavskärmning monteras 
skjutbara skärmar av stål / furu. 
Räcken på balkonger utförs i stål / glas. De indragna 
balkongerna möjliggör en enkel inglasning nu eller senare.

Interiörerna präglas av ljusa robusta material som tål dagligt 
slitage. Vi föredrar välkända nordiska material, som framstår 
med sin egen färg för att därigenom dämpa karaktären av 
institution.
Gjutna väggar och pelare framstår således råa i gemensamma 
utrymmen och målade i bostäderna. 
Golven beläggs med klinkers eller flytspackel i ljus färg, där 
slitaget är som störst. I uppehållsutrymmen och bostäder läggs 
plankgolv av furu eller ask. Tak utförs akustiktreglerande i gips 
där det är nödvändigt annars som målad betong.

treklövret

plan 0   1:200

sektion 1   1:200

are r tt treklövret

n el e entr stk. m2 net i alt m2 brt

uvudentr
daglig verksam et 2 2
restaurang a e 4 4
an rig entral
administration

emre abilitering
emtjänsten 44 44
emsjukv rden
ersonalutrymme

total ändelse entrum 4 4

rg en e

lägen eter 4 4
gemensamma utrymme 4 2

iss tra or 2 2
ersonal orr d 4 44

total omsorgsboende 2

tr gg et en e

2 , m2 boa 4 4 2
 , m2 boa

4 , m2 boa 4 2
tra or issor,  stk. 24

total trygg etsboende 42 422

k llare

omklädning
verksam etsservi e 4
astig edsservi e 4 4
arkering 4 2

total källare 2 24

bebyggat yta 24
bruttoarea ovan mark 4
bruttoarea inkl. källarev ning 2

arkerings latser  mark
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Utomhus arealer
Anläggningens utearealer best r, örutom arken, av yra 
delar; entre latsen, den inre trädg rden, terrassen o  
tera iträdg rden.

Parken
Tomtens to ogra  karaktäriseras av dess tidigare 
användning. i öresl r ett terin örande av terräng, s  
tomten ramst r el o  odelad, med en jämt all ner mot 
Lagan.

arken anläggs med ö na samman ängande 
gräsarealer kom letterade med gru er av be ntliga o  
ny lanterade träd vid terrassen, i trädg rden o  längs 
vattnet.
 trekanten mellan boll lanerna o  de östliga 

bro orbindelserna intensi eras träd lanteringen ör 
att dramatisera ankomsten r n söder ytterligare. ot 
väster o  längs Lagan glesas be ntliga träd ut ör att 
ö na u  mot vattnet. Det anläggs stigar i arken, s  
att det inbjuder till rörelse o  naturu levelser i nära 
anknytning till boendet.

Entreplatsen
A el ngbagares ata omlägges s  att bilkörning bara 
blir möjlig ram till anläggningens till art. n ny vänd lats 
anläggs medan resten av vägen ram till bron ses som 
stig.  s  vis la eras anläggningen tydligare o  mer 
attraktivt i arken omgivet av vatten  tre sidor. 
Denna omläggning möjliggörs genom att avve kla till art, 

örnet av tomten. 

ljusa ärger avbruten av en ast, jämn beläggning alldeles 
intill uvuding ngen, loggia o  längs andika latserna. 
Beläggningen leder ram till byggnadens uvudentr  
o  örbinds i motsatt riktning med den nuvarande 
stig örbindelsen.
Det anvisas a.  arkerings latser  markniv  
varav de östligaste 2  latserna anses vara reserv vid 
to belastning. All arkering sker  gräsarmering.

Den inre trädgård
entralt belägen ligger den inre trädg rden som en bit 

skogsmark i mitten av anläggningen. Boendegru erna 
o  oaj n ar direkt tillg ng till den. är är b de sol 
o  skugga, slanka björkstammar o  en n got ku erad 
grund tä kt med grus, gräs o  mossa. 

 örsta v ningen viker glas asaderna tillbaka o  
lämnar sm  terrasser ör de boende där.

Terrassen
Som en inbjudan o  ö ning mot omgivningen anläggs 
en terrass i anknytning till restaurangen ut ormad 
som en örlängning av restaurangens golv i en n ljus 
betong med varierande te tur. tan domineras av en 
rad ensamst ende lättlövade träd lanterade i irkulära 
utskärningar. Detta ska ar ett antal latser med olika 
egenska er samtidigt med, att den vida utsikten mot 
Lagan lls ri. 
Träden o  utskärningarne kommer att be olka terrassen, 
även när den är tom  människor.

Terapi trädgården

sinnesträdg rd omgiven av en l g o  bred skärmande 
bok ä k. tkomst sker r n gru ernas gemensamma 
arealer. Trädg rden ut ormas som ett slutet rum, som 
o ks  kan användas av dementa boende med ä kar ur 
som levande in ängnad. rindar r n tera iträdg rden 
ger tillg ng till arken utan ör, o  därmed till ett antal 
turer i den omedelbara när eten. 
Tera iträdg rden arrangeras av teman ärg, do t, ljud 
o  orm o  ska bidra till en varierad o  stimulerande 
trädg rdsu levelse. i öreställer oss att trädg rden 

med u stammade ruktträd, s alierat lövtak, ärgrika 
blomsterbäddar, rodig vä tlig et, do tande rosor o  
kryddbäddar, bra lä latser o  en bassäng med vatten 
som orlar.
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Epilog
Vi har försökt att lösa det ambitiösa programmet med en 
nära koppling mellan vårdboenden och trygghetsboenden 
på ett sådant sätt att sambandet mellan de två delarna 
blir ett val. 
Vid tillförelse av få dörrpartier kan Boendegrupperna 
emellertid säkras en större privathet och 
avgränsningsbarhet, om behovet skulle uppstå. 
Trygghetsbostäderna kommer också att kunna fungera 
oberoende av de andra funktionerna. 
Anläggningen är därmed flexibel för en eventuell ändring 
av boendesammansättningen.

Förslaget visar inte några högteknologiska eller starkt 
synliga miljöinitiativ. 
Ett välbyggt hus med enkla, sunda material, med hög 
grad av isolering, värmeåtervinning för ventilation och en 
kompakt huskropp är i sig själv hållbar. 
Lägg till en funktion och arkitektur som gör huset 
attraktivt långt in i framtiden och säkrar en lång livscykel.

Programmet manar till ekonomisk försiktighet, men 
nämner ingen ram för anläggningsbudget. Vårt svar är 

anläggning uppförd i välkända konstruktionstekniker 
möjliggör som prefabricering och robusta men 
anspråkslösa material.

Vi är övertygade om att förslaget är tillräckligt enkelt 
och robust att kunna uthärda – kanske även kommer att 

från tävlingsförslaget till realiserat bygge kommer att 
innebära.

vy från stig vy från landskab


