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Allaktivitetshus för sjuka barn vid
Huddinge universitetssjukhus
Den allmänna arkitekttävlingen om allaktivitetshus för
sjuka barn vid Huddinge sjukhus arrangerad av Locum till-
sammans med Huddinge sjukhus vanns av arkitekt Mikael
Gylling från Helsingfors, Finland. Juryn skriver i sitt beslut
att förslaget har ”en klar tanke, en lekfull form, som väl upp-
fyller programmets olika aspekter utan att tappa det friska
anslaget”. Vinnande förslag är under bearbetning.
Finansieringen av projektet är i dagsläget oklart och avvaktar
övergripande beslut.

Flygvy över vinnande förslag Läkande lätt av Mikael Gylling, Planeringsbyrån Molino AB, Helsingfors, Finland.



LÄKANDE LÄTT
Förslagsställare: PLANERINGSBYRÅN MOLINO
AB, Helsingfors, Finland, genom arkitekt
MIKAEL GYLLING.

1:a pris

Vy från norr.

▼

▲

▲

Perspektiv från norr.

Plan 2, i skala 1:800.

Situationsplan i skala 1:1250.

Ankomst till gården från nordost.

Ur juryns utlåtande
FÖRSTA PRIS - SEK 170 000:- 
Byggnadens placering långt norrut utnyttjar områ-
det effektivt. Det leder till att en stor del av natur-
marken söder om allaktivitetshuset sparas.
Bågformen ansluter på ett naturligt sätt till kullen
och innebär samtidigt att den till största delen place-
ras på ett respektfullt avstånd till sjukhusbyggnaden. 
Byggnadens exteriör är endast antydd. Den har
getts ett stramt uttryck mot den karga sjukhus-
byggnaden medan den bryts ned mot naturmar-
ken i öster i lekfulla mindre byggnadsvolymer.
Denna karaktärsskillnad överensstämmer också
väl med byggnadens utnyttjande i en vuxendel
mot sjukhuset och en barndel som vetter mot
naturmarken i öster.
Entréernas placering och utformning är välstude-
rade. De sammanstrålar vid kök, mötesplats och
kunskapscenter till en central knutpunkt för bygg-
naden. Entrén från sjukhuset via en förbindelse-
gång i plan 5 erbjuder också besökaren direkt kon-
takt med naturen tvärs genom byggnaden. 
Visuellt samverkar våningsplanen i entréutrymmet
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Skärning i skala 1:600.

Datatek och sjukhusskola i skala 1:300.

Bottenvåning och källare i skala 1:600.

Ankomst till gården från sydväst. Fasad mot nordväst.

på ett spännande sätt. I övrigt är den inre miljön
varierad. Besökare bjuds på oväntade rumsupple-
velser i såväl den del som innehåller utbildningslo-
kaler och forskningsutrymmen som barnens aktivi-
tetsutrymmen. Möjligen kan de allmänna utrym-
mena upplevas väl generösa ibland. Planerna är
vällösta men placeringen av barnverksamheterna
behöver omstuderas. Även andra detaljer i planer-
na behöver bearbetas liksom möjligheten att
erbjuda föreläsningssalen dagsljus. 
Byggnadens nedbrutna skala mot öster samt den
fantasifullt skisserade gården ger goda förutsätt-
ningar för en trivsam och spännande yttre miljö
för såväl barn som vuxna.
Gårdens karaktär präglas dels av de kulörta kuber-
na som bör ges ett lämpligt innehåll, dels av
öppenheten mot naturen. Markanläggningen och
i synnerhet vattenarrangemangen bör reduceras i
sin omfattning. 
Sammanfattningsvis ett förslag som gör skäl för
sitt namn; allaktivitetshus för sjuka barn. 
Presentationen är slagkraftig och vinnande, dock
väl skissartad. 
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Belöning FÅGEL BLÅ
Förslagsställare: BJURSTRÖM & BRODIN ARKI-
TEKTER AB, Stockholm, genom arkitekter
SAR/MSA KRISTER BJURSTRÖM, BERTIL BRODIN
och MATS VICTORSON. Medarbetare: ANNA
MORÉN och JOHAN WILLERS.  Modell: ULF RANDERS.

Ur juryns utlåtande
BELÖNING - SEK 20 000:-
En vinkelformad byggnad med utskuren gård fam-
nar kullen från norr. Maximal ljus- och markkon-
takt har eftersträvats i huvudplanet där barnen
vistas, varför byggnaden ligger förhöjd i förhållan-
de till sjukhusets huvudstråk i plan 5.
Nivåskillnaden kompenseras med ett trapphus där
förbindelsegången möter byggnaden. 
Husets förhöjda läge förstärks av den utkragande
sockelvåningen i klarblå cementmosaikelement,
vilken inrymmer entré längst ner och hörsal och
forskning en nivå högre. 
Huvudplanets lätta paviljongkaraktär åstadkoms
med ett bågformat tak, som även skall avspegla sig
invändigt. Vit fjällpanel och mycket glas bidrar till
lättheten. Här skall barnen vara. Här är rummen
arrangerade runt den trädäckbeklädda gården. Två
lanterniner rymmer växtlighet och kanske fåglar.
Planen andas lekfullhet och variationsrikedom.
Samverkansmöjligheter synes möjliga på fler stäl-
len än som redovisats. Gårdsutformningen visar
också på genomtänkta idéer.
Det finns en närhet och inlevelse i förslaget när det
gäller allt som rör barnen, medan annat har fått
underordna sig. Det kan väl vara i sin ordning, men
den främsta invändningen är förslagets grundidé
att placera huvudplanet förhöjt i förhållande till
sjukhusets plan 5 och därigenom nödvändiggöra en
vertikal förflyttning för att komma till barnaktivite-
terna. Det känns onödigt krångligt och omöjliggör
även den visuella kontakten mellan huvudstråket
och verksamheten. Dessutom ligger huvudentrén
helt avskild utan kontakt med de övriga planen.
Däremot erbjuder de välvda taken med sina lanter-
niner och den runt urskurna gården  spännande
former att betrakta uppifrån barnsjukhusets vår-
davdelningar. Något att lockas till att besöka.
Modellbilder och övrig redovisning visar en bygg-
nad med lätt och lekfull karaktär, som känns upp-
friskande i sammanhanget.
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Våning, 2 tr, , +62.7,
i skalal 1:600.

▲

▲Sektion A-A, 
i skala 1:1000.

Upplevelserummet



Entréplats i norr.

Vy från fältet.

Situationsplan i skala 1:2000.

Ur juryns utlåtande
BELÖNING - SEK 20 000:-
Förslaget placerar huset i förlängningen av sjukhusets
kommunikationssystem på ett elegant och självklart
sätt. Byggnadens skala är bruten i horisontella välav-
vägda volymer som har skickligt staplats på varandra.
Genom utskjutande delar markeras och skyddas
huvudentrén mittemot F-husets gavel. Angöringen är
dock alltför stor och entréplatsen obearbetad.
Invändigt har barnens aktiviteter organiserats kring
en trevlig gård som på husets södra sida övergår till
en stor lekterrass. Forskning och barnhälsovården
återfinns på plan 2 som är en långsmal glasad pavil-
jong med effektfullt exponerad stomme som balan-
serar uppe på barnvåningen. Nackdelen är att den
nås via en egen trappa vilket minskar samhörigheten.
Suterrängplanet disponeras bl a till undervisningen.
Här finns även husets huvudentré förbunden med
övre våningen genom en trappa som leder till husets
centrala korridor. Mötesplatsen med reception, café,
kök och (enbart) ett vardagsrum har ett attraktivt
läge och god kontakt med utemiljön men ligger väl
avsides i förhållande till bron mot sjukhuset. 
Den sparsmakade presentationen understryker
husets diskreta elegans.

UT
Förslagsställare: LARSSON-LINDSTRAND-PALME
ARKITEKTKONTOR AB, Stockholm, genom
MATTIAS PALME, FREDRIK LARSSON och TOR
LINDSTRAND. 
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Plan 1, i skala 1:400.
▲

▲

Sektion B-B, 
i skala 1:800.

Sektion A



Situationsplan i skala 1:1500.Plan 2, +60.00, i skala 1:500.

Ur juryns utlåtande
BELÖNING - SEK 20 000:-
Byggnaden har en cirkulär planform som placerats
mitt för hus B4:s entré. Mot parken har en konkav
båge skurits ut så att den följer kullens höjdkurva.
Anslutningen till mark är ofullständigt redovisad
och väcker viss tveksamhet.
Tack vare den runda formen skapas närhet till hus B4
utan att närheten blir påträngande.
Anslutningen till B4 sker genom en gångförbindelse
från hisshallen i plan 5 som mynnar i en stor öppen
mötesplats. Intill denna finns barnverksamheten
samlad på ett bra sätt med öppningar mot utelekp-
latsen för de små barnen och vidare kontakt med
kullens skog.
På plan 4 har ’vuxenverksamheten’ placerats.
Markentrén är placerad mitt emot hus B4:s entré.
Väl inne möter besökaren en stor hall med dagsljus
i fonden. En kvalité som förslaget nära nog är
ensamt om. Inne i hallen har hörsal och konferens-
rum placerats, inskrivna i en elliptisk planform som
återfinns även i det övre planet. 
Hela den invändiga utformningen ger spännande
och intressanta rumsupplevelser. Den kompakta for-
men ger närhet mellan de olika verksamheterna. En
möjlig svaghet är att somliga funktioner döljer sig i
vad som verkar vara kommunikationsytor. Vidare
innebär den runda formen att ett flertal rum inte
har fasadläge utan endast får sekundärljus.
Husets form med bevuxet tak och lanterniner ger ett
taklandskap som väcker intresse och nyfikenhet från
de övre planen i hus B4.

MAJA PIRAYA
Förslagsställare: MEROM KIRCHMEIER ARKITEK-
TER AB, Stockholm, genom MARCUS MIKKOLA,
ORI MEROM och MORITZ KIRCHMEIER. 
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Sektion HA-HA, i skala 1:600.



Situationsplan 1:6000.

Ur juryns utlåtande
BELÖNING - SEK 20 000:-
Placeringen söder om B-flyglarna, som vid första
anblicken ser oinspirerande och banal ut, visar stor
hänsyn till befintliga och framtida naturmiljöer som
sjukhuskomplexet är i stort behov att komma i kon-
takt med. En stenmur växer ut ur kullen och bildar
ett skydd mot vilket huset vilar. Allaktivitetshuset
står fritt från visuella samband med sjukhuset men
kan nås därifrån via gången under mark. Att utfor-
ma huset i ett rektangulärt plan möjliggör en över-
blickbarhet och integration utan tvång. Entréerna är
avsiktligt skilda; besökarna utifrån får uppleva näs-
tan hela husets längd och passera många aktiviteter
innan de når mötesplatsen med sin koppling till
sjukhuset. 
Redovisningen av förslagets grundidé är konsekvent
genomfört och pekar på stor flexibilitet och nästan
obegränsade möjligheter att skapa utrymmen som
barnverksamheten kan flytta in och skräddarsy för
stundens behov. Kontakten med utemiljön är tilläg-
nat barnen. De vuxna placeras längre in i byggna-
den, men med husets transparents upplevs det inte
som ett problem. 
Med sin betydligt lägre skala, horisontella utsträck-
ning och genomsiktlighet uppfattas huset som en
paviljong i parken. Det frigör sig från sjukhuset sam-
tidigt som det visar respekt och tillhörighet till plat-
sen. Den stora takytan är sedumtäckt och bryts upp
av genomgående väggskivor med ljusslitsar, vilket
skapar variation och betraktningsvärde. Huset är
upprepningsbart och variabelt, en antydan om kon-
takten mellan sjukhuset och parken. Om det skulle
bli aktuellt att ta i anspråk denna plats, visar försla-
get på ett av tillvägagångssätten. 

freestyle
Förslagsställare: FREDRIK HANSSON och JENS
WIBERG, Stockholm.
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▼

En lång mur av sten
klyver parken i 
två delar. Den ena
delen består av sjuk-
huskomplexet och
den andra av det
nya småskaliga allak-
tivitetshuset.

▲
Utomhuslek på 
trädäcket.

Plan och snitt, typbox
med ljusintag, i 1:400.

Mötesplatsen. En viktig nod.

Plan och verksamheter, 1:600.



Allmänt omdöme
Tävlingens avsikt är att
bygga ett hus för barn – ett
annorlunda hus med nytt,
speciellt och delvis oprövat
innehåll. Det skall formas
och fungera för dagens
behov men även tåla
omprövningar och föränd-
ringar med tiden. 
Att utforma ett hus för barn
ställer flera frågor: Hur vän-
der man sig till barn utan
att vara barnslig? Hur möter
man skiftande behov hos
barn i olika åldrar och med
olika handikapp? Hur lockar

miljön fram det friska hos varje individ? Hur kan
man gestalta ett hus för barn och deras anhöriga i
en utsatt situation, ett hus som såvitt möjligt skall
berika vistelsen på sjukhuset och påskynda tillfrisk-
nandet? Att ge entydiga svar på dessa frågor går
inte. Detta till trots har det varit tävlingens huvu-
duppgift. De flesta förslagen har visat inlevelsen i
sina beskrivningar, men tankarna har inte alltid
återspeglats i utformningen.
Närheten till sjukhuset är viktig. Samtidigt är
avskildhet från vårdmiljön och närkontakt med
naturen mycket önskvärd. Vidare är det viktigt att
husets gestaltning uttrycker sitt annorlunda inne-
håll och särskiljer sig från det stora sjukhuskom-
plexet samtidigt som det bör samspela med detta.  
De inkomna förslagen visar på flera olika sätt att
ta sig an tävlingsuppgiften. Juryn har därför, efter
en genomgång av samtliga förslag, enats kring
några övergripande ställningstaganden för
bedömningsarbetet. 

questions through an open architectural competi-
tion. A competition on the design of a building for
children and their relatives as well as for the staff, a
building in which knowledge, care and play are
integrated to stimulate recovery.

From the jury report
The aim was to create: - a special building with a
new, particular and partly untried content. It was to
be concieved for todays needs but must also stand
the test of time and future changes.
To design a building like this calls for particular
attention. How does one approach children without
being childish? How can one meet the different
needs of children of different ages and children with
different forms of disabilities? How can the surroun-
dings stimulate the well being and the health in
every individual? How should a building for sick
children and their relatives, all in a very delicate posi-
tion, be designed to, if possible, enrich the stay and
stimulate recovery. To give simple answers to these
questions is impossible. Even so this has been the
major task in this competition. In words, most entri-
es demonstrate humanity and compassion but these
thoughts are not always apparent in the design.

Redaktion
ArkitekturTävlingar, Sveriges Arkitekters dokumentation av arkitekttävlingar, är en bilaga till medlemstidning Arkitekten.
Redaktör: Jan-Krister Boman. Ansvarig utgivare: Thomas Nordberg. Tryckeri: Tryckindustri Information / AB Stjernfallet
Adress: Box 9225, 102 73, Stockholm, tfn 08-50 55 77 00, telefax 08-50 55 77 05.
Denna dokumentation är bekostad av  Locum AB.

English
summary

Architectural  Competitions  in  Sweden 
A MULTI ACTIVITY BUILDING ADJOINING
HUDDINGE UNIVERSITY HOSPITAL
Mikael Gylling from Helsinki, Finland, won the open
architectural competition for A Multi Activity
Building for sick children at Huddinge University
Hospital. It was arranged by Locum in cooperation
with the hospital. The jury states in their report that
the winning entry has: "a clear vision and a playful
form which well satisfies the required aspects wit-
hout losing the fresh approach".

Background 
Demand for Medical Care at Childrens Hospital at
Huddinge University Hospital has increased during
the 90´s period.  During the same period the income
has more than dubbled. The competition in this area
is hard and Childrens Hospital expressed a wish to
strengthen their profile and position. A Multi Activity
Building reflecting the unique network concept
which distinguishes the activities of Childrens
Hospital, would help to achieve this goal. The buil-
ding should be a building satisfying the needs of sick
children on their own terms. Together with Locum
the hospital decided to look for answers to these

Ur juryns
allmänna
utlåtande

Bakgrund 
Regionvården vid Barnens
Sjukhus på Huddinge
Universitetssjukhus har ökat
under 90-talet och regionin-
täkterna mer än fördubblats
under samma tidsperiod.
Konkurrensen om region-
verksamheten är hård och
Barnens Sjukhus uttryckte
önskemål om att förstärka
sin profil och position i
området. Ett allaktivitetshus
som speglar det unika nät-
verkskonceptet som känne-
tecknar verksamheten vid
Barnens Sjukhus kan i hög
grad bidra till att uppnå detta mål och bli ett hus för
barnens behov, på barnens villkor.  Sjukhuset beslu-
tade tillsammans med fastighetsägaren Locum att
söka svaren på detta genom en allmän arkitekttäv-
ling. En tävling om utformning av ett hus för barn,
anhöriga och personal i vilket både kunskap, oms-
org och lek samspelar i syfte att stimulera tillfrisk-
nande. 

Jury
Carl Montgomery, arkitekt, juryns ordförande,
Anders Nordkvist, Barnens sjukhus, HS, Sune
Lennstrand*, Sjukhusledning, HS, Jan Björk-
ström, Locum Förvaltning, Lenka Medin, arkitekt,
Locum Planerings- och utvecklingsenhet, Per
Hederus, arkitekt, utsedd av SAR, Karin Ahlgren,
arkitekt, utsedd av SIR, Kenne Graflund, Locum,
Juryns sekreterare.
*Sune Lennstrand har kunnat medverka endast spo-
radiskt i juryns arbete och har därför utträtt ur juryn


