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Abstract 

This paper describes physical planning of a combined living for senior citizens 
and old people’s accommodation, the choices of design and how the result 
was achieved. This paper brings up the question about what the differences in 
living are between senior citizens and old people, and how this can be 
combined in one building. This investigation is part of developing a concept. 

Besides investigating these questions we will make a suggestion of a building 
on behalf of Smålands Delta AB. The main part of this project is to find a 
pleasant, functional and appealing solution. 

The paper describes a planning process from the idea stage to a final concept. 
A background of the two different types of accommodations is described and 
visual solutions of our project are presented. 
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver fysisk planering av ett delat senior och äldreboende, 
hur val av utformning utförts och hur resultatet är uppnått. I detta projekt är 
frågeställningen kombinationen senior och äldreboende i samma byggnad. 
Denna utredning sker som en konceptutveckling.  

Vid sidan av rapporten utförs ett projekt med denna frågeställning på 
förfrågan av Smålands Delta AB. Betoningen i projektet är att hitta en trivsam, 
funktionell och tilltalande lösning.  

Rapporten beskriver en planeringsprocess från idéstadium till färdigt koncept. 
En utförlig bakgrund av senior och äldreboende presenteras samt visuella 
lösningar av projektet.  
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1 Inledning 
 
Denna rapport presenterar vår undersökning om hur en byggnad skall 
utformas och anpassas så den kan innehålla både senior- och äldreboende. 
Resultat används i ett parallellt projekt för att utforma en byggnad som klarar 
av att erbjuda bostäder för målgrupperna.  
 
Företaget vi arbetar med är Smålands Delta AB, som i detta fall har gett oss ett 
uppdrag där de vill utveckla detta koncept. Delta AB är ett 
projektutvecklingsföretag inom fastighetsbranschen med huvudkontor i 
Jönköping. Vår kontaktperson Sebastian Aguilera är projektledare vid 
Smålands Delta AB. 
 
Examensarbetet går ut på att planera, utforma och visualisera ett kombinerat 
senior och äldreboende. Problemställningen innefattar utformning av ett 
boende som fungerar både som senior- och äldreboende, ett attraktivt 
boende både av funktionell och visuell karaktär.  
Målet med detta examensarbete är att i beskrivande och utformande form 
utreda funktionsmässiga krav för den demografiska gruppen samt beskriva 
tankegången i projektet. Därefter använda våra resultat för att skapa en 
”säljande” presentation. 
 
En viktig del i arbetet är att utreda skillnaderna mellan senior- och 
äldreboende och hur dessa kan kombineras. 
 
Projektet utformas som ett konceptbygge där alla enheter planeras som 
klossar med specifika ytor som kan placeras om efter eget behov. Vår 
presentation är ett förslag till en kombination utifrån en kravspecifikation. 
Denna presentation kommer användas som försäljningsmaterial för 
intressenter genom Smålands Delta AB.  
 
Genom vårt arbete bidrar vi till utvecklingen inom äldrevården och ger 
möjlighet till förnyelse av äldreboendets karaktär. Med en kombination av 
dessa två boendeformer ges ett modernt ansikte och anpassat till dagens 
äldre. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Allmänt 

Idag är drygt en miljon av Sveriges befolkning mellan 65 och 79 år.  Om 
femton år, år 2020 kommer andelen yngre pensionärer att ha ökat med 
femtio procent. Detta kommer ge en stor efterfrågan på seniorbostäder under 
de kommande åren.  Så som bostadsbeståndet ser ut kommer inte utbudet att 
räcka för att täcka det behovet. En betydligt kraftigare satsning bör göras på 
just denna boendeform.  

I Sverige finns det många uttryck för senior och äldreboende. En kort 
utredning av dessa följer här för att ge klarhet åt läsaren i rapporten. 

Seniorboende (seniorbostad), 55+ 
boende, mellanboende, 
gemenskapsboende, trivselboende 
och trygghetsboende 

En vanlig bostad för personer oftast 
över 55 år, anpassad för 
handikappade. Oftast med en övre 
åldersgräns då nytt kontrakt kan 
tecknas. 

Särskilt boende Ett boende för handikappade där 
personal finns tillgänglig dygnet runt. 

Ålderdomshem Härstammar från början av 1900- 
talet. Ett hem för äldre människor i 
behov av samhällets stöd i form av 
vård. 

Långvårdsklinik (sjukhem) I denna boendeform vistas kroniskt 
sjuka. 

”pauvres honteux” Från slutet av 1800-talet en särskild 
form av seniorboende för ”fattiga och 
hedervärda”. 

Pensionärshem Efterföljaren till  ”pauvres honteux”. 
År 1939 infördes statsbidrag för 
uppförandet av sådana, fanns fram till 
70/80-talet. 

Servicehus En modernare form av 
pensionärshem med hög 
boendestandard och tillgång till 
gemensamma utrymmen. 
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Gruppbostad En form av äldreboende där särskilda 
behov av vård finns 

 (Information hämtat ur ”seniorers bostäder” av Gunnar Degerman,  v.2007-03-26) 

1.1.2 Företaget 

Smålands Delta AB grundades 2004. Idag har företaget sitt huvudkontor i 
Jönköping och regionkontor i Vaggeryd samt Malmö. Deltas 
verksamhetsinriktning är fastighetskonsultation, projektledning och 
fastighetsförvaltning, vilket de erbjuder till både stora och små fastighetsägare 
och hyresgäster. Delta arbetar utifrån ett kundorienterat arbetssätt, där 
kundens behov och önskemål vägleder verksamhetsutvecklingen. Smålands 
Delta AB fungerar som oberoende samordnare och kontaktperson för 
fastighetsägare och verksamheter och ansvarar för nätverket av intressenter 
gentemot kunden. 
 
”Som “spindel i nätet” står Delta även för rollen som projektledare och 
kvalitetsansvarig. Miljö- och kvalitetsarbetet är ett naturligt inslag i 
organisation, och ansvaret går ända ut till våra underentreprenörer.” 
 (information hämtat från www.deltafast.se 2007-04-16) 

Företaget fungerar för oss som bollplank i processen där vi håller kontinuerliga 
möten för att stämma av våra idéer. 

1.1.3 Seniorboende 

En senior är en äldre person, vanligtvis en pensionär eller nära pension, som 
är aktiv och fortfarande kan ta hand om sig själv i och utanför hemmet. 

Seniorboendet är en boendeform som vuxit fram under de senaste åren som 
ett boende för personer över 55 år.  

Boendeformen kan jämföras med ett kollektivboende där man ofta har 
gemensamma aktiviteter, men ger dock personen i fråga själv valet att 
medverka. Många seniorer är aktiva och engagerade personer som arrangerar 
utflykter, kurser och middagar tillsammans. 

Trots att det byggs och anpassas fler bostäder för seniorer räcker den kvoten 
inte till för att fylla det behov av seniorbostäder som finns i nuläget. Därför 
råder många kommuner seniorer att vara ute i god tid då kötiden kan vara upp 
till 10 år, eller ta saken i egna händer och på egen hand skaffa fram ett 
seniorboende. 
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1.1.4 Äldreboende 

Äldreboende är en boendeform för äldre människor med särskilda behov av 
vård och service, tidigare kallat ålderdomshem.  Äldreboendeformen är ett 
servicehus med lägenheter, där de boende har tillgång till hjälp vid behov. 
Boendeformen är oftast avsett för åldersdementa eller psykiskt 
utvecklingsstörda med gemensamma utrymmen för måltider, umgänge och 
andra aktiviteter.   

Äldreboende har alltid dygnet runt vårdpersonal och med helinackordering för 
personal till sitt förfogande.  

År 1992 överfördes äldreboendeformen från landstingen till kommunerna och 
blev allt mer likt ett sjukhem, med större resurser för sjukvård för att den 
enskilde inte skall behöva flyttas vid behov av sjukvård. 
(definition hämtat från www.sabo.se 2007-04-16) 

I äldreboendet förs boendet och omsorgen samman. I juridisk fråga är dock 
bostaden separat med eget kontrakt, med rätt till bostadsbidrag och 
besittningsrätt. 

Det viktigaste med boendeformen är kvalitativ vård och en lägenhet med 
tydlig anpassning för funktionshindrade. De sekundära behoven kan ses som 
möjlighet till en matsal och tillgång till hobbyrum samt möjlighet att röra sig i 
den omgivande miljön. En attraktiv utformning av den omgivande tomten ger 
intressanta utsikter för att få intryck och skapa en känsla av trivsel och 
bekvämlighet. 

Äldreboende har under de senaste åren blivit mer aktuellt för reform, det vill 
säga att få bort den gamla äldreboende-stämpeln. Det behövs skapas en mer 
betonad modern lösning som mer uppfattas som ett hyreshus med inslag av 
kvalité och omsorg i utformningen.  

1.1.5 Skillnaden mellan senior- och äldreboende 

Den främsta skillnaden mellan seniorer och äldre är den vård de äldre behöver 
för att leva ett anständigt liv.  

I stora drag är äldreboendet ofta små lägenheter om 1 rum och kök mellan 25 
– 30 kvadratmeter med en stor och rymlig toalett. Oftast har äldreboendet 
enbart ett kökspentry för matlagning samt kombinerat sov- och vardagsrum.  

Seniorboendet är en vanlig lägenhet som uppfyller kraven för 
handikappanpassning. Det finns inte specifika storlekar på seniorlägenheter. I 
anslutning till lägenheterna finns ofta gemensamma lokaler.  



  

11 

En stor omsorg läggs på organisationen av äldreboende då de boende behöver 
tillgång till kvalificerad personal dygnet runt.  Därigenom är det svårt att på ett 
behagligt sätt integrera båda boendeformerna på samma våningsplan, 
eftersom då försvinner själva tanken med seniorboende. 

Ålderskillnaden för de olika boendeformerna behöver inte vara stor, speciellt 
då olika personer kan ha olika behov. En 60-åring kanske är i behov av vård 
och en 80-åring kanske klarar sig på egen hand.  

1.1.6 Kombination av senior- och äldreboende 

Ett kombinerat senior- och äldreboende är ett nytt koncept som ger nya 
möjligheter för de boende. En enda byggnad som innehåller båda 
målgrupperna kan skapa en helt ny standard av halvservicehus som har 
begränsade våningsplan med service och andra våningar där allt fungerar som 
ett normalt hyreshus.  

Dock måste vissa gränser dras. Främst så att en senior kan ta sig till sin 
lägenhet utan att behöva passera vårdenheten. Byggnaden skall också ges en 
utformning av ett vanligt boende för att inte ge för stort uttryck av att vara ett 
servicehus.  

Genom denna lösning kan man ge hyresgästen vid seniorboendet en möjlighet 
att bo kvar i samma lägenhet och få begränsad service. En fortfarande aktiv 
person kan utnyttja den service som erbjuds för äldrevården, så som matsal, 
tvättstuga, utbildad personal, vård, et cetera. 

Tanken att blanda funktionshindrade och aktiva människor kan öppna dörrar 
för många nya möjligheter. Då åldersgruppen för båda boendeformerna är så 
lika kan detta utnyttjas för att skapa gemensamma aktiviteter och gemensam 
service.  

Den service en senior kan behöva finns redan i byggnaden. Det kan även ses 
som en möjlighet att när en senior inte mer klarar sig på egen hand, kan ha 
möjlighet till vård i sin egen lägenhet och slippa flytta.  

Integrationen behöver inte ses som något problem utan en möjlighet att finna 
en boendeform som håller, om man så vill livet ut. 

Denna boendeform skall ses som en kvalitativ lösning som binder samman två 
nära boendegrupper både på ett personligt plan, men också ger större 
utvidgad funktion som kan öka sysselsättningsmöjligheterna i byggnaden. 
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1.2 Syfte och mål 

Målet med examensarbetet är att för Smålands Delta AB räkning ta fram ett 
förslag till ett kombinerat senior- och äldreboende, som skall ingå i deras 
produktserie. Det utförs som ett konceptprojekt där eventuella ändringar kan 
göras i efterhand, så som att lägga till eller ta bort våningar, eller att ta bort 
lägenheter samt placera in fler, när man har en specifik tomt att bygga på med 
andra förutsättningar. 

Byggnaden utformas med stor tyngd på funktionalitet, samhörighet och 
närhet. Höga krav ställs på lägenheternas utformning i fråga om kvalité, 
ergonomi samt trivsel. Smålands Delta AB har specificerat krav på enheter och 
antal lägenheter som skall finnas. 

Byggnaden skall framstå som en öppen, hemtrevlig och modern byggnad som 
har utseende av ett hyreshus men ändå uppfyller alla behov som är 
fastställda. I anslutning till byggnaden skall även ett rekreationsområde i form 
av park planeras. Flera mötesplatser i byggnaden ger möjlighet till rörelse. 

Organisationen av boendet i fråga om gränser mellan senior och äldreboende 
skall undersökas, hur placeringen av olika enheter påverkar varandra. Stor 
betoning på en byggnad med många möjligheter till möten utanför sin egen 
lägenhet för att sammanföra boendegrupperna.  

Äldreboendet skall framstå som ett vanligt boende om 2 rum och kök med 
tillräckliga funtionsmått för en rörelsehindrad. Äldreboendet kompletteras 
med vårdenhet, matsal, vinterträdgård samt utrymmen för service och för 
personalen. 

Seniorboendet formges som ett vanligt hyreshus med anpassade lägenheter. 
Formen skall betona ett modernt boende med öppenhet i planlösningen, samt 
små avstånd i bostaden. Hyresgästen skall få känslan att bo i en samhörighet 
tillsammans med andra i samma åldersgrupp, där flera möten finns i 
byggnaden. Lägenheten planeras så en handikappad lätt kan ta sig fram. 
Seniorboendet utformas med egna tvättmöjligheter men kommer ha tillgång 
till ett gemensamt tvättrum. I anslutning till lägenheterna placeras privata 
förråd. Lägenheten skall tillfredställa behoven av förvaring i bostäder enligt 
Svensk Standard SS 91 22 41 21. 
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Projekteringsverktyget är Autodesk Revit Building 9, ett BIM(Building 
information modeling) program. Programmet underlättar projekteringen då 
datorn behandlar projektet som en modell av ett objekt med egenskaper. 
Detta program tar fram färdig data om areor, volymer och mängder. 
Programmet ger arkitekten en tidig virtuell helhetsuppfattning om hur 
byggnaden uppträder i verkligheten. Målet är att kunna utföra projekteringen 
fullständigt i Revit och därifrån exportera allt material som behövs för 
presentationen.  

Av det färdiga förslaget kommer en visuell presentation skapas som 
försäljningsmaterial. I den kommer stor tyngd läggas på att attraktivt 
presentera projektet för kunderna med bilder, vyer, planer, fasader, sektioner 
och tydliga beskrivningar. I presentationsfasen används programmen Adobe 
Photoshop och illustrator för att sammanställa presentationen. 

 

1.3 Avgränsningar 

 
Denna rapport tar enbart upp utformning av byggnaden. Lägenheterna 
planeras i full detaljering för att ha rätt mått och få allt möblerbart. I de 
gemensamma ytorna följer vi Svensk Standard samt Neuferts datasamling för 
att ha en god bas och funktionella mått. 

 

1.4 Disposition 
 

Rapporten är uppbyggd att följa planeringsprocessen från idéstadium till 
färdigt objekt.  

För att skapa en grundläggande uppfattning om projektets boendeformer och 
inverkan på byggnadens planlösning använder vi oss av referensprojekt som 
finns under rubriken analys. 

I kapitlet ”genomförande” presenteras färdiga lösningar på utrymmen samt 
bakgrund och anledning till vår problemlösning. Genomförandet är 
kategoriserat efter olika typer av utrymmen och dylikt så som exempelvis 
seniorboende, matsal och handikappanpassning. 
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Under rubriken ”skisskedet” presenterar våra grundtankar till utformning och 
disposition av byggnaden genom volymstudie. Byggnadens övergripande 
planlösning introduceras i kapitlet ”byggnaden” men återkommer under flera 
rubriker mer detaljerat. Lägenheterna och dess utformning presenteras under 
rubriken ”planlösningar”, där vi beskriver de måttkrav som vi använt för 
lägenheterna. 

Genomgående kommer rapporten att behandla våra resultat och hur vi 
genomfört och löst frågeställningen. I kapitlet ”slutsats och diskussion” 
framför vi diskussion och kritik till de förutsättningar vi använt oss av. 

Det fullständiga resultatet presenteras som presentationsboards och finns 
bifogat i slutet av rapporten.  
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2 Genomförande 

Boendeformerna för seniorer och äldre är väl undersökt i Sverige och vissa 
beskrivningar och hjälpmedel har framställts för att underlätta planering av 
äldreboende för rörelsehindrade. I form av lagar följs BBR04 (boverkets 
byggregler) för att regelrätt uppnå kvalitativa bostäder. 

I dagens läge används dessa verktyg i stor utsträckning i hela branschen, inte 
bara för hus enbart byggda som servicehus för personer med rörelsehinder.  

Det vanligast använda hjälpmedlet är Svensk Standard som anger 
rekommendationer så bostaden är brukbar för en person i rullstol. Svensk 
standard anger även bruksmått för all inredning som finns i en bostad.  

Ett internationellt känt hjälpmedel för bostadsplanering är Neuferts 
datasamling. Denna samling ger goda referenser i planeringsfasen till hela 
byggbranschen, välbegrundad och utarbetad sedan år 1936 med kontinuerliga 
utgåvor och nya revideringar. Neuferts datasamling är anpassad för hela 
Europa och ger tydliga riktlinjer med standardiserad inredning och storlekar 
för installationer samt god beskrivning och motivering. 

I vårt projekt har vi främst utgått från Svensk Standard för att få den lokala 
anpassningen korrekt, men i de fallen där svensk standard inte ger någon hjälp 
utgår vi från måtten angivna i Nefuerts datasamling. 

Alla mått på planlösningar refereras därmed till Svensk Standard, Neuferts 
datasamling och Bättre för alla från Jönköpings kommun. 

 Bättre för alla innehåller gällande krav för just Jönköpings kommun och flera 
andra kommuner har även de tagit åt sig detta. Då vi inte har en bestämd 
plats för projektet har vi utgått från detta dokument. 
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2.1 Analys 

2.1.1 Genomförande 

I grund och botten handlar detta projekt om att utforma ett funktionellt 
boende för både personer i behov av service och äldre personer som söker en 
mindre bostad med lugn och behaglig miljö.  

I kravspecifikationen från vår beställare är det angivet storlekar på lägenheter 
både för senior och äldreboende i kvadratmeter. Komplement i 
specifikationen utgörs av uppgifter på vad som skall ingå i lägenheten för att 
få den anpassad för bruksändamålet.  

De enheter som kravspecifikationen anger är följande: 

o Lägenheter för seniorer och äldre (50-55kvm) 

o Matsal med intilliggande storkök 

o Personalrum med närliggande omklädningsrum 

o Vilorum för personal  

o Behandlingsrum 

o Kontor för personal 

o Tvättstuga 

Med dessa enheter anges det minimum av funktioner huset skall innehålla. 
För att skapa bättre gemenskap och trivsel bör utbudet av funktioner 
utvecklas.  

Mer gemensamma ytor så som mötesplatser bör beaktas. En vinterträdgård 
och ett umgängesrum ger bättre möjligheter till möten utanför den privata 
bostaden. 

Tomten till projektets förfogande är antagen till 3000 kvadratmeter. Tomten 
är inte reell utan skall kunna vara i både stadsmiljö och glesbygd. Närhet till 
omgivande natur är betraktat som en självklarhet. 
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Ett äldreboende har många viktiga aspekter för utformning och organisation 
för att framstå som ett bekvämt hem. En tydlig ståndpunkt är att ge de äldre 
en lätt förbindelse till utemiljö, vilket konkret begränsar bostäder till 
bottenplan eller nedersta planen i en byggnad. I organisationen bör det 
utredas hur vårdenheterna skall utformas, antingen som en central del i 
byggnaden med bostäderna utplacerade runt om, eller utformas med 
utspridda vårdenheter där lägenheterna finns emellan.  

Ett äldreboende med horisontellt utspridda enheter kan ställa till problem 
med kommunikation mellan enheterna för både personal och boende. Det bör 
finnas en grundstruktur med enheter som inte ger allt för långa avstånd till 
lägenheterna. Denna princip ger snabbt en uppfattning om planlösningen 
samt hur rörelsen i byggnaden gestaltas. 

För att bli av med anstaltskänslan bör långa och trånga korridorer undvikas. 
Därigenom bör korridorsutformningen noga beaktas.  

För att uppnå det önskade antalet bostäder måste även korridorer med 
bostäder på båda sidor förekomma. Långa korridorer känns ofta väldigt 
trånga, men för att undvika det kan man titta på Capitolium i Rom. Där 
användes perspektivförvrängning för att få byggnaden på kullen att framstå 
som större än den i verkligheten var, genom att vrida vinklarna. Detta kan 
tillämpas vid korridorer och gemensamma utrymmen genom att på samma 
sätt vrida vinklarna ur den isometriska standarden och ge en växande eller 
krympande form.  

Andra korridorer där bostäder finns på en sida kan fungera som en loftgång, 
dock inomhus så önskan om brukbarhet året om tillfredsställs. En lösning kan 
vara att ge loftgången en glasvägg som klimatskärm. 

Seniorboendet skall utformas som ett vanligt boende där tydliga gränser dras 
mellan seniorboendet och äldreboendets service. Samtidigt skall också tydliga 
gränser dras mellan de privata och de gemensamma ytorna. Det skall det inte 
missvisas att seniorboendet skall anpassas för att skapa ett boende med god 
gemenskap för hyresgästerna, med möjliga mötesplatser och samlingsplatser 
där tillställningar kan anordnas. Integrationen mellan senior och äldre utförs 
på ett sätt då personen i fråga själv väljer att umgås med den andra 
målgruppen utan att bli påtvingad att umgås. Genom det måste entré placeras 
separat ifrån vårdenheterna så man får en så neutral entré som möjligt. 

I seniorboendet har vi valt flera olika typer av lägenheter för att ge hyreshuset 
en varierande planlösning. Olika lägenheter tar bort känslan av att 
hyresgästen i fråga besöker en annan variant av sitt eget hem då personen 
besöker en granne. Detta görs möjligt om endast lägenhetsskiljande väggar 
konstrueras som bärande väggar. 
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Möjligheten till mötesplatser bör utredas för att kunna skapa en trivsam miljö 
att vistas i utanför den privata bostaden.  

2.1.2 Referensprojekt  

För att få en bättre uppfattning om senior- och äldreboende har vi valt ut 
några byggnadsobjekt och analyserat deras planlösningar, tillgänglighet samt 
handikappsanpassning. Denna analys genomförs för att senare i projektet få 
en bättre uppfattning och förmåga att hitta de fel som tidigare gjorts och som 
bör undvikas. Detta görs som en löpande presentation med illustrerande 
bilder med kritik given under. 

 

 

 

 

 

1.  
Ljust och tydligt entréparti är viktigt för att underlätta tillgängligheten för en 
rörelsehindrad. Funktionell entré skapas genom att hålla entrén i nivå med 
den kringliggande marken utan höjdskillnader och samtidigt ha gångstråken i 
anslutning.  
(Norra hammaybyhamnen Foto: Nino Monastra)  
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2. 
Det bör undvikas att ha en trappa placerad precis utanför entrén där man 
tvingas att använda den. Om det så krävs skall en lågt lutande ramp finnas 
tillgänglig. 
(Norra hammaybyhamnen Foto: Karin Lidmar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  
En gästvänlig omkringliggande omgivning som helst utformas utan 
nivåskillnader för att slippa trappor. 
(Norra hammarbyhamnen. Foto: Nino Monastra) 
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4. 
I anslutning till entrén skall det finnas en avställnings och viloplats som kan 
utgöras av en bänk. En bred dörr och med någon öppningshjälpare skall 
installeras. Samma nivå på det invändiga golvet som markbeläggningen 
utanför underlättar för rörelsehindrade. 
(Norra hammaybyhamnen Foto: Karin Lidmar) 

 

 

 

 

 

5. 
Trappuppgången i ett hyreshus skall förses med ett startsteg och ett slutsteg i 
tydligt kontrasterande färger för att underlätta för personer med nedsatt syn. 
(Skanska Nya Hem, Malmö Bo01. Foto: Nino Monastra)                     
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6. 
En öppen och luftig planlösning utan trösklar och nivåskillnader. Planlösningen 
utformas med tydliga färgkontraster mellan golv och vägg.  
(Skanska Nya Hem, Malmö Bo01. Foto: Nino Monastra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
En välplanerad och handikappsanpassad toalett med möjlighet till antingen 
dusch eller badkar. Svängradie för rullstol och utrymme att ställa ifrån sig 
rullstolen skall finnas i toaletten.  
(Skanska Nya Hem, Malmö Bo01. Foto: Nino Monastra) 
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8. 
Ett bekvämt och funktionellt sovrum med gott om utrymme för handikappade 
och bra möjlighet att ställa ifrån sig hjälpmedel. Ett ljust sovrum med stort 
fönster, även möjlighet att ansluta balkong. 
(Foto www.flitigamyran.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  
Balkong i samma nivå som den invändiga golvbeläggningen, så en 
rörelsehindrad har lätt att ta sig ut och in. 
 (JM AB, Malmö Bo01. Foto: Nino Monastra) 
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10. 
En anlagd park med gångstråk ökar trivseln för hyresgästerna. Helst bör 
markbeläggningen vara annat än grus, så som markplattor eller armerad 
gräsmatta. Gångar skall vara kantade med ledstråk för att hjälpa synskadade.  
(JM AB, Malmö Bo01. Foto: Nino Monastra) 
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(Plan 1, St Knut i Falsterbo av White Arkitekter, Malmö, genom Sven Gustavsson) 

 

11. 
St Knut är ett vårdboende i Falsterbo med 31 lägenheter, gemensamma ytor 
som snickerier, matsal, gemensamma kök, personalutrymmen, kontor och 
vårdutrymmen. Lägenheterna är på 32 kvadratmeter vardera och inkluderar 
badrum samt ett litet pentry för matberedning. 

En planlösning för äldrebostäder bör ge en lätt rörelse och närhet både till 
service och utemiljö. Ljusa korridorer som kantas med fasadskärm och rejält 
ljusinsläpp för bra trivsel.  

Central entré till äldreboendet där personalutrymmen placeras ger besökare 
en möjlighet att enkelt hitta i byggnaden då personal finns direkt i anslutning 
till entrén. Denna planlösning presenterar två separata matsalar, en i nordväst 
och en i sydöst (norr förmodat rakt upp) vilket ger långa avstånd för transport 
av patienter och leverans av matvaror till köket.  

Utplaceringen av dörrpartier mot trädgårdarna i anslutning till lägenheterna 
ger korta avstånd för de boende till utemiljö. 

Detta projekt ger ett gott exempel på hur placering av personalutrymmena 
tillsammans kan förenkla för både hyresgästerna och personalen. Alla 
servicefunktioner är placerade på ett och samma ställe och är därför lätta att 
hitta. 
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Planlösningen ger goda förutsättningar till en trivsam utemiljö, genom 
gårdsbildning mellan de olika flyglarna. Dock ger atriet i öster begränsat 
solljus, då byggnaden är i två våningar. Frågan är om den gemensamma ytan 
på gården verkligen är värd att ha om man offrar möjligheterna för solljus för 
de lägenheter som ligger mot norr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Plan 1, St Knut i Falsterbo av White Arkitekter, Malmö, genom Sven Gustavsson) 

 

12. 
En lägenhet i ett äldreboende är oftast 1 rum och kök med ett litet pentry och 
kompletteras med en rejäl toalett utformad för handikappade.  Den 
planlösningen är väl utformad för att uppfylla de kraven som ställs. Dock 
saknas en ordentlig hall med avställningsmöjligheter för ytterkläder. Denna 
lägenhetsstorlek kan lätt utföras med en klimatskärm, då med hänsyn till 
ljusinsläpp.  

Närhet till uteplats är nödvändigt och då gärna i marknivå med anslutning till 
ett gångstråk. En bred entrédörr till lägenheten ger goda möjligheter för en 
handikappad att lätt ta sig in på egen hand. 

Ett välplacerat umgängesrum med tillhörande balkong ger god bekvämlighet 
och ökad trivsel. 
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3 Resultat 

3.1 Skisskedet 

3.1.1 Allmänt  

I kravspecifikationen är lägenheterna specificerade med areor och det 
specifika antalet våningar som skall uppnås, däri anges även storleken på 
tomten. Tomten skall ha storleken 3000 kvadratmeter, för att enklast få två 
användbara mått på tomten valdes yttermåtten till cirka 50 x 60 meter.  

Antalet lägenheter är 40 - 60 stycken och ytan för lägenheterna 50 – 55 
kvadratmeter. Lägenheterna är på två rum och kök. Små lägenheter kan 
utföras enkelsidiga med endast en vägg som klimatskärm.  

En klimatskärm per lägenhet underlättar dispositionen och möjligheten att 
kombinera olika lösningar ökar. Att placera lägenheterna utefter varandra och 
skapa korridorer längsmed ger byggnaden flest enheter per plan. 

Om byggnaden utförs som flyglar kan fler lägenheter utföras och ett 
stjärnsystem utvecklas med möjlighet till olika mötesplatser och 
umgängesutrymmen, där ett gångstråk inomhus kan upprättas.  

3.1.2 Volymstudie 

En volymstudie används för att få fram en visuell bild av det blivande projektet 
innehållande alla utrymmen som erfordras.  

Ytorna specificerade för de olika enheterna är följande: 

o Lägenheter 55 kvm 

o Förråd till lägenheter 2 kvm 

o Matsal med storkök, disk och kylrum 120 kvm 

o Personalrum med omklädningsrum samt toalett och dusch 65kvm 

o Kontorsutrymmen 30 kvm 

o Vilorum för personal 25kvm 

o Lägenheter för korttidsboende 20kvm  

o Behandlingsrum 25kvm 
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o Tvättstuga 20kvm 

Måtten för de ovannämnda ytorna har vi tagit från Svensk Standard, Neuferts 
datasamling samt bättre för alla från Jönköpings kommun. 

Dessa mått representerar endast mått för volymstudie och kan 
vidareutvecklas och anpassas för byggnaden vid behov. Vidare kommer det 
undersökas om fler ytor skall tillsättas då fler enheter för trivsel kan behövas. 

3.1.3 Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Plan 1)           (Plan 2 – 3)  

Resultatet är en byggnad med två bostadsflyglar i tre våningar. Den ena 
flygeln med lägenheter på båda sidor om korridoren och den andra med 
lägenheter på en sida om korridoren. Flyglarna kompletteras med en central 
anslutande del i markvåning.  

Den röda färgen beskriver all service och gemensamma utrymmen. Den blåa 
färgen beskriver äldreboendet och den gröna beskriver seniorboendet. Vidare 
beskriver den gråa färgen korttidsboendet. 

I söder finns en öppen yta för anläggandet av en trädgård. Alla lägenheter 
placeras med klimatskärm och ljusinsläpp mot antingen väster eller öster, 
samt en kompletterande fasad mot söder eller norr. Entréer finns utplacerade 
i nära anslutning till kommunikation mellan våningar och en egen tydlig entré i 
gårdsbildningen till servicehuset från norr. 
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Markplan utformas som äldreboende med en central serviceenhet i den västra 
flygeln innehållande kontor, behandlingsrum, vilorum, personalrum och 
omklädningsrum. Matsalen med storköket placeras i anslutning till 
vinterträdgården mellan flyglarna i en öppen form för att likna en restaurang. 
Intill storköket placeras tvättstuga, avsides men fortfarande i nära anslutning 
till alla lägenheter.  

 

 

 

 

(Vy från sydöst)     (Vy från sydväst) 

Flygeln i öster utförs med en 2500 mm bred korridor med bredare partier vid 
fasadernas nischer, med lägenheter på båda sidor och gott om ljusinsläpp. 
Flygeln i väster utförs som vinkelhus med lägenheter på en sida om 
korridoren. 

De övre planen planeras helt som seniorboende, som skall nås genom två 
trappuppgångar för den östra samt en trappuppgång för den västra flygeln.  

Lägenheterna placeras ut som moduler om två lägenheter horisontellt där en 
liten nisch skapas mellan modulerna, för att öka ljusinsläppet till varje 
lägenhet. Dock är måttet mellan modulerna så litet att normala fönster inte 
kan placeras där utan måste ersättas med små fönster utplacerade på andra 
höjder än den normala ögonhöjden. 

Nischerna ökar solljusinsläppet i korridoren och ger en tydlig och öppen 
fasadgestaltning. 

Dispositionen ger goda möjligheter att utnyttja den sydvästra delen av tomten 
till trädgård och park. 



  

29 

3.2 Byggnaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Entréplan, norr uppåt) 

 

Huvudentrén placeras i mitten i norr för att få en central utgångspunkt i det 
gemensamma rummet. I den södra delen av det gemensamma utrymmet 
placeras en vinterträdgård med planteringar som ligger i en linje, som för 
blicken ut mot parken i den sydvästra delen av tomten. Hela detta utrymme 
har vi försökt hålla så öppet som möjligt för att inte skapa för många 
begränsningar i användandet. Vinterträdgården har till exempel interiöra 
glasväggar, men med öppningar så att det skapas ett fritt flöde mellan de rum 
som ändå uppstår, samt en glasfasad i söder som avgränsar men ändå behåller 
öppenheten mot omgivningen. Matsalen placeras öppet till höger om 
vinterträdgården utan en egentlig fysisk gräns till norr förutom den linje som 
uppstår från väster till öster av glaspartiet samt väggen till rullstolsförrådet.  
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Sekundära entréer har placerats vid ändarna av varje korridor för att 
möjliggöra en mer privat entré om så önskas. När man kommer in i dessa 
entréer kommer man ändå in i det system av korridorer som hela byggnaden 
har och ges full möjlighet att röra sig mellan de olika delarna.  

 

(Plan 2 & 3, norr uppåt) 

Exteriören av byggnaden har till stor del fått följa interiörens utformning. 
Nischerna däremot har ett värde för både interiören och exteriören. Längden 
av den östra byggnaden gjorde att vi kände ett behov av att släppa upp lite på 
fasaden och låta saker hända. Dock inom rimliga gränser för att inte göra för 
mycket och för komplicerat. Samtidigt som nischerna ger mycket ljus åt 
korridoren och även ger tillfälle till ljusinsläpp till lägenheterna med smala 
fönster för att i möjlig mån förhindra direkt insyn mellan lägenheterna. 
Nischerna ingår även i en axialitet som går genom hela byggnaden, den norra 
nischen ligger exempelvis i linje med den västra bostadsdelens korridor.  
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Till fasadmaterial har vi valt en liggande träpanel i en naturlig gråbrunaktig lite 
väderbiten färg som ger ett varmt och nästintill organiskt intryck för att väga 
upp glaspartiernas ibland kalla framtoning. Fönsterkarmarnas färg är 
mörkgråa med inslag av blått som definierar fönstrens position samtidigt som 
det ger mer liv åt fasaden. 

Balkongernas tonade glaspaneler ger en lite tryggare känsla än ett rent 
transparent glas som ibland kan kännas ömtåligt och inte alls beskyddande, 
men ger samtidigt en värdefull öppenhet mot omgivningen.  
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3.3 Integrering 

 

En av de viktigaste faktorerna i detta projekt är att sudda ut gränserna mellan 
seniorboende och äldreboende och skapa en så homogen atmosfär som 
möjligt. Detta har vi försökt åstadkomma med att utforma boendeenheterna 
för äldre mer som en liten lägenhet än ett typiskt äldreboende med vård, där 
det ofta känns mer som en studentkorridor med gemensamt kök. Varje 
boendeenhet har fått mer lägenhetskaraktär för att minska känslan av att bo i 
en äldreomsorg. Istället har vi dragit vårdenheten åt sidan för att öka 
blickfånget på ytorna för samkväm, dock har vi här valt att ändå placera 
vårdenheten nära anslutning till lägenheterna för att hålla ihop byggnaden. 
Denna vårdenhet är till en början tänkt att agera utrymme för mottagning ca 2 
tillfällen i månaden då en läkare finns i byggnaden. Behöver folk mer frekvent 
vård kan man dock givetvis använda rummet till detta. Närheten till 
vårdenheten är dock avgränsad så att ingången till vårdenheten inte syns 
direkt från samkvämsutrymmena. 

Vid inflyttningsskede är den nedersta våningen tänkt att inhysa äldreboende 
och de övre två planen seniorboende. Däremot finns ingenting som säger att 
en senior inte skulle kunna bo i en lägenhet avsedd för en äldre och vice versa. 
Här kan därmed varianter förekomma i boendena. En ensamstående senior 
kan ju givetvis bo i en lägenhet tänkt för äldreboende och ett äldre par kan bo 
i en lägenhet tänkt för seniorer och ändå ha närhet till vård och personal. Dock 
kanske då den mer södra delen av den östra byggnaden mer lämpar sig för 
seniorer med tanke på avståndet till vårdenheten. Äldreboendena kommer 
med plastmatta som standard och seniorbostäderna med parkett vilket även 
det kan ändras med tiden och efter behov. 
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3.4 Planlösningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Typlägenheter för Äldreboende) 

 

 

      

 

 

 

(Typlägenheter för seniorboende) 

 

 

 

 

 

      

(Typlägenhet för seniorboende) 

Ovan visar lägenhetslösningar på de olika typer av lägenheter anpassade efter 
kraven som vi använder oss utav i vår byggnad. 
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3.4.1 Allmänt 

Handikappanpassningen av byggnaden har utformats med hänsyn till tidigare 
studier samt mått från; ”Svensk Standard 91 42 21”, ”Synligt - Kännbart - 
Tillgängligt - Användbart!”, ”Neuferts datasamling” samt specifika krav från 
Jönköpings Kommun ”Bättre för alla”.  

Då entréplanet är i höjd med marknivån krävs inga vilplan direkt utanför 
entrén. Bredvid entrén finns ett fritt utrymme på 800 mm där portkod med 
upphöjd relief placeras 1000 mm över färdig markläggning, direkt under 
denna placeras manöverreglage för automatisk dörröppnare.  

Varje våningsplan utformas utan nivåskillnader med avsteg vid duschrum och 
balkong där maximal lutning är 1:50. 

Korridorernas glasväggar får en spröjs ca 300 mm över golvet som fungerar 
som en sparklist så att rullstolar och liknande inte kör in i glaset. Ytterligare en 
spröjs finns 1100 mm över golvet med en kraftig ledstång. 

Hissen har ett innermått på 1100 x 2100 mm vilket ger gott om utrymme vid 
transport. 

Dörrar inuti lägenheter samt entrédörrar till lägenheter utformas utan tröskel 
men med en släplist i gummi för att minska ljudets spridning mellan rummen 
samt i entrédörrens fall för att klara av brandavgränsning. Badrumsdörrarna 
förses med en max 20 mm hög rundad gummitröskel samt släplist i gummi för 
att motverka spridning av fukt från våtrum till övrigt utrymme. Dörrar ut till 
balkonger förses med en 20 mm rundad tröskel.  

3.4.2 Färgsättning 

3.4.2.1 Entré, korridorer & trappor 

Angöringen mot huset är utformad med marksten (Förslagsvis ”Scala” från 
Nordform) i antik naturgrå färg. I ytterkant av denna gångväg sätts en rad med 
upphöjd marksten i antracitgrå färg för att bilda en tydlig men diskret 
avgränsning, samtidigt som detta stråk blir en naturlig väg som leder in mot 
entrén. Entrépartiet tillverkas i mattsvart målad metall som kontrasterar mot 
det nedre planets betongfasad för att underlätta orienteringen in mot huset.  
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Korridorernas golv är stenbelagt med en mörkgrå färg med vita fogar. 
Korridorerna har en ”mittremsa” i vit sten som leder mot trapporna vilket 
förenklar både för synskadades orientering samt vid eventuell nödutrymning. 
Väggarna är färgade i en varm vit färg (NCS S1502-Y) som definierar gränsen 
mellan golv och vägg. Lägenheternas ytterdörrar tillverkas i ek för att definiera 
var man tar sig in i de privata utrymmena.  

Trappornas plansteg har samma typ av sten som korridorernas golv. Start och 
avslut på trappans lopp definieras med steg i samma vita färg som 
korridorernas mittlinje för att tydliggöra var trappan startar och slutar för att 
undvika olyckor. 

3.4.3 Seniorbostäder 

3.4.3.1 Kök 

Köket är utformat för 2-3 personer med tillhörande utrustning enligt Svensk 
Standard, SS 91 42 41.  Diskhon har en bredd på 800 mm vilket möjliggör 
arbete med rullstol när underskåp avlägsnas. Avståndet 800 mm mellan 
diskho och spis ger ett gott utrymme för arbete. 

 

 

(Renderad vy av köket i seniorboendet) 
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Köken kommer som standard med underskåp samt överskåp, vid behov kan 
underskåpen avlägsnas för att bereda plats för rullstolsburen. Matplatsen är 
av typ 2Rb enligt B04 för 4 personer varav en rullstolsbunden.  Avståndet 
mellan bord och köksinredning än minst 1400 mm vilket ger god 
framkomlighet samt minst 1200 mm vid motsvarande vägg, enligt krav från 
Jönköpings kommun. 

3.4.3.2 Hall 

Hallen/entrén har överallt åtminstone ett fritt passagemått på 1300 mm för 
möjlighet av vändning med rullstol. Ytterdörren har ett karmmått K10 för god 
framkomlighet med rullstol/rullator. 6 modulmått frigörs för förvaring av skor 
och ytterkläder samt ger en möjlighet till sittplats. 

3.4.3.3 Badrum 

Dörren in till badrummet har en karmbredd på 1000 mm vilket tillåter en 
rullstol att passera. Rummet har ett innermått på 2800x1800 mm. Badkaret 
som finns som tillval placeras vid ena kortsidan av badrummet vilket vid 
borttagning möjliggör ett gott utrymme för duschkabin. Badkaret förses med 
ett armstöd för att underlätta för rörelsehindrade.  

 

 

(Renderad vy på typlösning av badrum för både senior och äldreboendet med badkaret som tillval) 
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Centrummått från toaletten till kant på tvättställ av 600 mm samt 1100 mm 
till väggen på andra sidan ger möjlighet till armstöd. En tvättpelare finns även i 
detta utrymme vilket kan diskuteras ur åtkomlighetssynpunkt. Tröskel in till 
detta utrymme utgörs av en 10 mm hög rundad gummitröskel. Dörren är 
utåtgående för att överhuvudtaget möjliggöra vändning med rullstol i 
rummet. 

3.4.3.4 Sovrum 

Sovrummet har en bredd av 4500 mm och ett djup på 3400 mm, utformat för 
en dubbelsäng av standardmått 1800 x 2100 mm. Detta ger ett fritt 
passagemått på 800 mm vid ena sidan sängen samt 1300 mm fritt på andra 
sidan där då lämpligtvis garderober samt skrivbord placeras för lätt åtkomst. 
När vi anpassat detta har vi haft i åtanke att enbart en person i hushållet är 
rullstolsbunden. Detta medför flera tänkbara möbleringar såsom bokhyllor om 
bägge personer i hushållet har full rörlighet.  

3.4.3.5 Vardagsrum 

Vardagsrummet har mått som möjliggör möblering av soffgrupp för 2-3 
personer med yttermått 2200x3100 mm. Även här möjliggörs ett passagemått 
på 1300 mm samtidigt som två väggar blir möblerbara med exempelvis 
bokhyllor.  

3.4.3.6 Balkong 

Dörr ut till balkong har karmmått K10 samt max 20 mm rundad tröskel. 
Balkongen är 2000 mm djup samt 5000 mm bred vilket ger en möjlighet till 
enklare möblering av ett bord med två stolar samt ett gott svängrum framför 
detta för rullstol. Balkongens räcke i glas öppnar upp utsikten för 
rullstolsbundna, detta räcke är försett med en kraftig ledstång för stöd. 

3.4.4 Äldreboende 

3.4.4.1 Kök 

Äldreboendets kök är utformat för en (läs 1) person. Utrustningen densamma 
som hos den i seniorboendet med skillnaden att skafferi/matskåp här placeras 
ovanför kylskåpet alternativt att väggskåp här får agera förvaring. Precis som i 
seniorboendet finns ett avstånd på 800 mm mellan diskho samt spis vilket 
möjliggör arbete med rullstol när underskåp plockas bort. 
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3.4.4.2 Hall 

Hallen i äldreboendet har överallt ett fritt passagemått på 1300 mm samt 
plats för 6 modulmått av förvaring för kläder samt möjlighet till sittplats. 
Ytterdörren har karmmått K10. 

3.4.4.3 Badrum 

Badrummets innermått på 2700 x 2000 mm möjliggör stora ytor för rullstol att 
ta sig fram. Här är dusch och toalettstol placerade vid den kortare väggen. Ett 
armstöd mot väggen samt ett nedfällbart på andra sidan vid toaletten 
förenklar användandet. Detta badrum förses dock inte med tvättmaskin. 
Inredning och dörrar utförs vidare likadant som i seniorboendet. 

3.4.4.4 Sovrum 

Sovrummet har innermått på 3000 x 4300 mm vilket möjliggör för två 
personer att använda detta rum där den ene är rörelsehindrad, däremot är 
inte framkomligheten full vid varje sida av sängen. När vi utformade detta rum 
hade vi i åtanke att man med största sannolikhet är ensamstående i ett rent 
äldreboende vilket förändrar situationen vad gäller möblering och 
framkomlighet. Vid möblering med standardsäng för 2 personer fås ett 
passagemått på drygt 1300 mm vid ena sidan sängen med god framkomlighet 
till garderober. 

3.4.4.5 Vardagsrum 

Vardagsrummet har mått som möjliggör möblering av soffgrupp för 2-3 
personer med yttermått 2200x3100 mm av denna enhet. Även här möjliggörs 
ett passagemått på 1300 mm samtidigt som en vägg blir möblerbar med 
exempelvis bokhylla. Dörr till uteplats har karmmått K10 samt max 20 mm hög 
rundad tröskel. 

 



  

39 

3.5 Gemensamma utrymmen 

3.5.1 Allmänt 

De gemensamma utrymmena är något som är viktigt för både seniorer och 
äldre för att skapa trivsel och trygghet. Dessa utrymmen ger möjlighet till 
sociala kontakter, att röra sig och få miljöomväxlingar. Gemensamma 
utrymmen är matsal, umgängeslokal och trädgård. Gemensamhetslokal kan 
vara olika saker t.ex. ett umgängeslokal med flyttbar inredning, en festlokal, 
ett tv-rum eller ett hobbyrum. Matsalen kan också fungera som 
gemensamhetslokal, då bord och stolar kan flyttas undan och skapa utrymme 
för gemensamma aktiviteter. 

De gemensamma utrymmena skall göras lättstädade genom materialval och 
utformning och lokalvårdsförråd ska finnas utplacerade för personalen.  

I vårt projekt skapar vi gemensamma mötesplatser med en allmän matsal med 
rörlig inredning, umgängeslokal, vinterträdgård, terrass, samt en trädgård 
söder om byggnaden i anslutning till vinterträdgård och matsal.  

3.5.2 Matsal 

Matsalen är ett öppet rum med gott om ljusinsläpp. I anslutning till matsalen 
finns ett storkök, delvis anpassat för självservering. Matsalen är planerad att 
ta emot upp till 28 personer. Ett bord med platser för fyra personer och 
handikappanpassat dimensioneras enligt norm, som tar upp funktionsmåttet 
6,5 kvadratmeter och 1,7 kvadratmeter per person. Tydliga passager mellan 
borden med minsta bredd om 1,6 meter för angöring av rullstolar. [2] 

I vårt projekt finns matsalen på bottenplan med en central placering och i 
anslutning till vinterträdgården och trädgården i söder. Från matsalen finns 
dörröppningar för att lätt nå ut till trädgården och även möjlighet att flytta 
serveringen ut till en terrass. För att få in solljus i salen konstrueras en 
glasfasad mot vinterträdgården samt en glasfasad som klimatskärm mot 
söder. 

För att dels spara utrymme men också ge matsalen fler funktioner placeras ett 
förråd i anslutning, där den lösa inredningen kan flyttas så andra aktiviteter 
kan äga rum i matsalen. 
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3.5.3 Vinterträdgård 

Vinterträdgård är per definition ett öppet och ljust rum med glasade väggar 
för tropiska växter, som är rumsvalt året runt. Vinterträdgård utvecklades 
under 1800-talet, dels tackvare den ökade importen av exotiska växter men 
också de tekniska framgångarna inom konstruktionstekniken. 
(hämtat från www.ne.se 2007-04-18) 

I dagens läge används vinterträdgård flitigt i många olika typer av byggnader. 
En vinterträdgård kan kombineras med t.ex. matsal, kafferum, balkong, etc. 
Vinterträdgård är ofta ett vanligt tillbyggnadselement till ett bostadshus för 
att få in omgivningen i huset. 

I vårt projekt såg vi behovet av en vinterträdgård främst för att skapa en 
trivsam miljö för rekreation. Vinterträdgården kombineras som en trädgård 
och hobbyrum. I anslutning placeras förråd för det fria möblemanget, samt 
förvaring av hobbyverksamhetens verktyg. I vinterträdgården anläggs 
planteringar, springbrunn med vatten i rörelse samt sittgrupper.  

Vinterträdgården ges en högre takhöjd (3600 mm) för att släppa in mer ljus 
och ge möjlighet till större växter. 

Invid väggarna placeras låga murar för plantering av växtlighet med krav på 
visst jorddjup.  

Vinterträdgården finns i anslutning till trädgården och kommer också fungera 
som ett komplement till den. Det utförs genom stor dörröppning i söder med 
gångstråk som tar en vidare till terrassen för uteserveringen. En anslutande 
dörr till matsalen placeras också för bättre rörelse. 

Vinterträdgården kommer ge en ökad fuktighet från växtligheten. Ur 
byggnadsteknisk synvinkel bör vinterträdgården beaktas och kompletteras 
med en ökad ventilation samt val av fukttåliga material. 

3.5.4 Umgängesrum 

Umgängesrum behövs i vår byggnad för att få ett utrymme för aktiviteter. Ett 
umgängesrum kan vara ett tv-rum, hobbylokal eller en lobby till servicehuset.  

Rummet finns placerat i anslutning till servicehemmets entré. Väggarna är 
utformade för att följa byggnadens formspråk men är fortfarande möblerbara. 
Direkt solljus fås inte i denna lokal, däremot fås indirekt ljus genom fönster 
mot norr samt ljusinsläpp från vinterträdgården. 
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3.5.5 Tvättrum 

I anslutning till äldreboendet på markplan placeras ett tvättutrymme, som 
skall vara tillgänglig för båda boendeformerna. Seniorboendet är anpassat för 
egen tvättmöjlighet så främst finns tvättstugan för äldreboendet och 
personalen. Rummet kan delas upp i två rum för att få separat rum för 
tvättning och torkning. 

Ur byggteknisk syn är en tvättstuga ofta ett varmt och fuktigt utrymme. I 
planeringen läggs stor tyngt på ventilation och avfuktning samt 
vattenavrinning. Bilden nedan visar en typisk uppställning av en tvättstuga 
innehållande två tvättmaskiner, en torktumlare samt torkskåp. Bilden visar 
även arbetsytor.  

 

(typlösning av tvättstuga från ”Neuferts datasamling”) 

 

3.6 Personalutrymmen 

3.6.1 Allmänt 

Personalutrymmen är rum som är till för de anställda. (De grundläggande 
kraven för personalrum finns i BS, 46, 48 § och arbetsmiljölagen kap 2, 8 §).   

Personalutrymmen planeras enbart för äldreboendet och placeras i god 
anslutning till dem. Personalutrymmen i vårt fall innefattar följande: 

o Kontor 

o Pausrum 

o Omklädningsrum 
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o Vilorum 

För att skapa trivsamma personalutrymmen måste arbetets natur, antalet 
arbetande och fördelningen beaktas. Även bör tanken av om- och tillbyggnad 
beaktas i fråga om ökade funktioner eller ökad personal, samt hur man löser 
möjlig separering för rökare och icke rökare. 

3.6.2 Kontor 

För administrationen av äldreboendet planeras två kontor enligt 
kravspecifikation. Kontoren fungerar som expeditioner med möjlighet att ta 
emot kunder. Minimal storleken på ideellt kontor med möjlighet till 
kundkontakt är 9,5 kvm som innehåller tre arbetsbänkar, bokhylla och två 
stolar för gäster (hämtat ur ”Neuferts datasamling” s. 346 figur 11). Kontoret 
kompletteras med en glasvägg mot korridor och är placerad intill fasaden så 
solljus att kan tränga in.   

 

(typlösning på kontor med kundkontakt, hämtat från ”Neuferts datasamlig”) 

 

Bilden visar en typlösning av ett kontor med möjlighet att ta emot besökare. 
Denna lösning ger en inbjudande känsla även in mot korridoren som dock kan 
stängas ute med persienner. 
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3.6.3 Pausrum 

Pausrummet är ett pausrum anordnat särskilt för arbetstagarna. Den har stor 
betydelse för arbetsmiljön i servicehemmet. Rummet finns för att ge 
arbetstagarna lunch och pausmöjligheter. Rummet innehåller klädavhängning, 
tvättmöjlighet, pentry, soffgrupp och en matsalsgrupp. Fikarummet anpassas 
för mindre än femton anställda.  

Pausrummet anläggs i anslutning till både omklädningsrum och 
kontorsutrymmen. 

Det är viktigt att få ett trivsamt och gästvänligt pausrum. Väggar och tak 
färgsätts i glada färger och även olika. Modern inredning och installation för 
god bekvämlighet och bra möjligheter till dagsljus.  

I anslutning finns en terrass i västerläge. 

3.6.4 Omklädningsrum 

I projektet placeras två omklädningsrum in, ett för kvinnor och ett för män. 
Omklädningsrummen har toalett med duschmöjlighet. 

I omklädningsrummen placeras förvaringsskåp på en väggsida och 
kompletteras med avställningsbänkar framför skåpen. Måtten på skåpen är 
trettio centimeter brett och femtio centimeter djupt. Bänkdjupet är antaget 
till trettio centimeter. Funktionsmåttet mellan skåpen är 2,1 meter vilket ger 
en total bredd om tre meter från vägg till vägg.  (hämtat ur kap 9-14 figur 
B10:44a ur ”byggnadsplanering” litteratursammanställning vid hj 2004) 

Antalet förvaringsskåp är väl dimensionerat så det finns lediga för eventuell 
utökning av arbetskraft. Bilden nedan visar ett typiskt förvaringsskåp. 

 

(Standardiserat förvaringsskåp för omklädningsrum, hämtat ur ”Neuferts datasamling”) 
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3.6.5 Vilorum 

För arbetstagarens behov skall det finnas vilorum för tillfällig vila under 
arbetstid. Vilorum behöver inte egen toalett, men placeras i närheten av en. 
Vilorum i vårat projekt skall även fungera som ett jourrum, då hyresgästerna 
behöver service dygnet runt. 

3.7 Serviceutrymmen 

3.7.1 Allmänt 

Serviceutrymmena är de utrymmen som krävs för att byggandens personal ska 
kunna tillgodose den service de boende behöver i form av vård och 
matlagning. 

3.7.2 Storkök 

Storköket placeras i anslutning till matsalen, men nära till entrén för att få kort 
transport av varor. Storköket utformas med rejäla svängdörrar och ett kylrum 
samt ett ordentligt skafferi.   

Storleken på köket har många variabler, då främst antalet matgäster styr men 
också hur kökets organisation är upplagt. Arbetets natur beaktas för att få rätt 
placering av arbetsytor. 

I köket finns en separerad diskplats och två arbetsytor för matberedning.  

 

 

 

 
(Typlösning av restaurangkök för mindre än hundra gäster, hämtat från ”Neuferts datasamling”) 



  

45 

Bilden ovan har hämtats från Neuferts datasamling och beskriver ett storkök 
med en servering i anslutning. Denna utformning är anpassad till en 
restaurang med under hundra gäster och med heltidspersonal i köket.  

3.7.3 Behandlingsrum 

Behandlingsrummet består av en arbetsyta för vårdare och två sängar för 
patienter. Behandlingsrummet skall främst användas som mottagning för 
hyresgästerna. Rummet är planerat att fungera även för temporär inläggning 
av patienter och är kompletterat med en handikappsanpassad toalett med 
duschmöjlighet. Rummet har stor entrédörr för att om nödvändigt 
transportera ut sängen. Sängar är ordnade lätt tillgängliga för rörelsehindrade 
och kompletteras med ett sidobord. 

Behandlingsrummet är placerat i serviceenheten i den västra flygeln med kort 
avstånd till entré. Utanför behandlingsrummet finns ett möte i form av ett 
litet torg som kan fungera som vänterum med utplacerade stolar. 

 

 

 

 

 

 

(Typlösning av behandlingsrum, från ”Neuferts datasamling”) 

Bilden visar ett behandlingsrum med tillhörande toalett och dusch. 
Entrédörren är väl tilltagen så en säng kan transporteras vid behov. Goda 
möjligheter till ljus finns, som ger en trivsam miljö. 
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3.8 Utemiljö 

 

Vi är ute efter att frigöra så stora ytor som möjligt kring byggnaden och har 
därför valt att försöka hålla den sydvästra delen av tomten så fri som möjligt 
för att få så stora möjligheter till utomhusaktiviteter och sol som möjligt. Här 
anläggs en slags park/gård för rekreation och möte när vädret så tillåter, 
samtidigt som vinterträdgården ger möjlighet att få en känsla av natur även 
under den kallare delen av året.  

Varje lägenhet har möjlighet till uteplats, antingen genom en terrass eller som 
en balkong. Uteplatserna är placerade för att ge bra möjligheter till solljus 
samt utformade för att ge en god tillgänglighet. 

Det nedre planets uteplatser förses med buskar som skapar både trivsel och 
avgränsar mot de allmänna ytorna.   
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4 Slutsats och diskussion 

 

Denna byggnad är till för en ny typ av äldreboende. Framförallt har vi tagit 
bort känslan av ett gemensamt boende genom att göra små lägenheter istället 
för att göra stora rum. Däremot har de gemensamma ytorna fått ta lika stor 
plats som i ett typiskt äldreboende, om inte mer.  

Genom att placera vårdenheten i den nordvästra delen ges god åtkomlighet 
till vårdenheten. Placeringen gömmer undan vårdenheten och ger byggnaden 
karaktären av ett vanligt hyreshus.  

De gemensamma delarna ger möjlighet till umgänge utanför den egna 
bostaden, både utomhus och inomhus. Exempelvis boulebanan som ger 
tillfälle till en specifik aktivitet som ofta är uppskattad av äldre.  

Hela grundidén är egentligen att bygga ett boende för personer över en viss 
ålder, sen hur gammal man är ska inte spela någon roll. Helheten av 
byggnaden möjliggör detta med tanke på boendevarianterna och närheten till 
vård om så behövs.  

Dock hade vi kanske egentligen velat göra seniorbostäderna aningen större för 
att ge mer kvalitet i form av utrymme. Kravspecifikationen angav en yta på 50-
55 kvadratmeter per boendeenhet vilket kanske mer passar en 
tvårumslägenhet för ensamstående än för ett par. Därför har vissa typer av 
seniorbostäder blivit väldigt komprimerad, vilket ger begränsningar i 
möblerbarhet och funktion på vissa ställen. 

Om man däremot gjort seniorbostäderna större skulle man dock i det 
närmaste vara tvungen att göra flera punkthus vilket skulle resultera i att man 
drog ifrån seniorer och äldre från varandra. Vi försökte integrera de båda 
boendeformerna, så detta blev inte direkt en lösning för oss. Hade vi däremot 
en specifik tomt att bygga på hade man lättare kunnat utgå från den och fått 
mer exakta förutsättningar. Med den tomten skulle hela byggnaden troligtvis 
ha sett helt annorlunda ut än den nu gör.  

I och med att detta är ett konceptprojekt är det mer av ett förslag och en 
utredning av kombinationen senior- och äldreboende och hur man kan bygga 
lägenheter som passar båda typer planmässigt.  
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Vi valde att lägga byggnaden på en nästintill kvadratisk tomt (53 x 58 m). Hade 
den däremot varit avlång hade man till exempel kunnat bygga punkthus med 
en lång smal byggnad för gemenskapsutrymmen och mer äldrebostäder. Ett 
alternativ till vår typ av byggnad hade varit att placera vissa lägenheter mot 
norr, men det förkastade vi direkt och prioriterade solljuset.  

Vi vill kritisera oss själva gällande att vi var för snåla med ytorna, däremot 
insåg vi ganska fort att för att inte behöva bygga punkthus behövde vi ändå 
hålla oss under 55 kvadratmeter för att slippa behöva ha fönster direkt i köket.  

Efter presentationen av examensarbetet fick vi information om att ett storkök 
skall ha egen ytterdörr, samt ombytesrum för kökspersonalen. Detta saknas i 
vårt projekt. För att ta projektet till nästa skede bör detta beaktas, men bör 
inte ställa till några problem med tanke på storkökets placering och storlek.  
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Kravspecifikation, projekt Äldreboende 
 
Fastigheten ska kunna byggas på en tomt på max 3000 kvm. Fastigheten ska vara i 2-3 plan. 
Gärna varierande fastighetshöjd. Fastigheten ska omges av grönytor som ska kunna nås av de 
boende. 
 
Lägenheter 

•  40 – 60 lägenheter 
•  2:or med kök, 50-55 kvm 
•  Lägenheterna ska ha plastmatta i äldreboendena, görs en seniorboendevariant ska den 

ha parkettgolv. 
•  Rymlig hall 
•  Rullstolsanpassat WC med plats för tvättmaskin 
•  Varje lägenhet ska ha balkong alt uteplats 

Gemensamhetsutrymmen 
•  Storkök med kylrum  
•  Diskrum  
•  Matsal 
•  Tvättstuga 
•  Personalrum med omklädning och dusch 
•  Två kontor 
•  Vilrum för personal 
•  Behandlingsrum 
 

2-3 rum på cirka 20 kvm, att använda som korttidsboende 
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