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HEMMA I STADEN  - BOSTAD FÖR ÄLDRE I SUNDBYBERG 

Affärsstråk
Tvärbanans utbyggnad

Promenadavstånd

Kvartet Kronan 1:500

Sturegatan affärsstråk.

Staden Bostaden

Kvarteret Kronan är byggt 1970. Den in-
nehåller tre byggnadskroppar, Kronan 1 
som ligger mot Sturegatan och innehåller 
”social” service som apotek, vårdcentral, 
mödravårdcentral, ungdomsmottagning och 
också många handikappsförbund. 

Kronan 2

Kronan 1

Kronan 2  mot Ekenbergsvägen har mer 
blandad karaktär av hyresgäster. Innehåller 
bland annat SL, tandreglering, Eurosport 
och en restaurangskola ”Matpedagogerna” 
som driver Restaurang M som ligger i 
huset.  

Kronan 3 är ett parkeringshus där det i bot-
ten plan tidigare var en auktionskammare 
men den är nu utfl yttade. 

Rörelse

Gemensamma lokaler i bostaden

Service och mötesplatser

Parkering

Bostad

Befi ntlig byggnad

Grön yta

Situation, Sundbyberg, Solna och Stockholm 1:10 000 

STOCKHOLM

SUNDBYBERG

SOLNA

Hemma i staden är ett projekt med ett centralt placerat bostadshus för äldre. Projektet har utvecklats med Trygghetsbostaden som utgångs-
punkt. Det är en bostad för de äldre som känner sig otrygga och begränsade i det egna hemmet. Bostaden är mer anpassad till de äldres be-
hov med möjlighet till aktiviteter och sociala kontakter. 
För att äldre ska få en bra och stimulerande vardag behövs närhet till familj, service, kommunikation, kultur och vård. Val av plats har gjorts 
efter dessa kriterier. Platsen är Kvarteret Kronan i Sundbyberg som ligger längs med en av stadens affärsgator. Byggnaden har placerats på 
kvarterets parkeringshus. Där de övre våningarna tas bort medan den nedre delen används som garage. Genom att knyta ihop den nya bosta-
den med kvarterets befintliga byggnad med vårdcentral och apotek ges närhet till service. I bostadsbyggnaden planeras mötesplatser och rum 
för aktiviteter som delvis delas med det offentliga vilket skapar möjlighet till nya möten och gemenskap.
Det blir också en offentlig entré till bostaden som knyter ihop det egna hemmet med stadslivet.

Bakgrund
I media har det uppmärksammats ett fl ertal fall där äldre par tvingats fl ytta isär för att det inte har funnits 
några alternativa former av äldreboenden. När den ena partnern haft större vårdbehov än den andra har 
äldreomsorgen inte hittat någon boendeform. Det fi nns också mycket gamla människor som vägras vårdbo-
ende bara för att de anses vara för friska. 

Prognoser visar att det blir allt fl er äldre i samhället i framtiden. De närmaste 40 åren kommer en fjärdedel 
av befolkningen att vara över 65 år. Det innebär att i vissa delar av Sverige kan det bli fl er pensionärer än 
yrkesverksamma. En stor framtidsfråga är hur vi ska ta hand om de äldre. Finns det tillräckligt med arbets-
kraft och samhällsekonomiska resurser för äldreomsorgen i framtiden?  

Troligtvis blir det allt viktigare att de äldre till stor del kan ta hand om sig själva. Det har då betydelse att den 
egna bostaden fungera även om kroppens funktioner förändras med åldern. 

Hur ska vi klara ett framtida samhälle där en fjärdedel av befolkningen är pensionärer och fl er får behov av 
hjälp? Vid en högre grad av självhjälp kan arkitekturen stödja de äldres vardagsliv?

Många vill bo kvar hemma hela livet, men en del äldre har en bostad som begränsar dem. De känner sig 
otrygga, ensamma och saknar nödvändiga bekvämligheter i hemmet. Då kan en mer anpassad bostad för 
äldre vara ett bra alternativ för en bättre vardag med mer gemenskap. 

Fler vill också ta ett eget beslut om hur de ska bo när de blir äldre. Det bör därför skapas alternativ att er-
bjuda dem som vill byta bostad på ålderns höst. 
Statens Folkhälsoinstituts rapport om äldres hälsa visar att socialt aktiva personer är friskare och lever 
längre. Gemensamma mötesplatser har stor betydelse för välbefi nnandet. Sociala möten kan öka känslan 
av meningsfullhet och delaktighet.
Statens Folkhälsoinstitut Rapport Äldres hälsa, 2008 12 22, s 35 - 38)

Trygghetsbostad
Trygghetsbostaden ska ha hög tillgänglighet, det ska fi nnas en resurs person som kan leda aktiviteter, 
trygghetslarm och möjlighet till gemensamma måltider. I lägenhetshyran ingår även hyra av gemensamma 
ytor. De som behöver vård får det via hemtjänsten. Kommunerna avgör åldersgränsen för infl yttningen vilket 
brukar vara mellan 75 och 80 år.

Många av de servicehus som fi nns i idag behöver restaureras och det är vanligt att de då byggs om till 
trygghetsbostäder eller seniorbostäder. Behovsprövningen för att fl ytta in försvinner. Men med ombyggna-
derna minskas också de gemensamma ytorna, omvårdnad och service. Med omvandlingen minskar varia-
tion och alternativ av bostäder för äldre. Det bör fi nnas olika alternativ av boendeformer även servicehus.

I projektet Hemma i staden får äldre tillgång till den lokala service som fi nns i närliggande byggnad. Här ska-
pas också nya mötesplatser och rum för aktiviteter som både pensionärerna och allmänheten kan ta del av. 
En plats som är en sammanknytande länk mellan staden och den äldres bostad. 
Pensionärsföreningen i Sundbyberg har länge arbetat för att ett liknande boende ska skapas i området. 

Stad och bostad förenas i gemensamma rum
För att äldre ska få en bra och stimulerande vardag behövs närhet till familj, service, kommunikation, kultur 
och vård. Möjlighet bör också fi nnas att enkelt kunna träffa både gamla och nya vänner. Det är viktigt att 
känna sig delaktig i samhället och vara med där det ”händer saker” även om man inte alltid orkar delta ak-
tivt. 
I en bra bostad för äldre behövs en högre grad av bekvämlighet än för yngre. Närheten till gemensamma 
lokaler och den fysiska och visuella kontakten mellan ute och inne är också betydelsefulla. 

Kvarteret Kronan i centrala Sundbyberg har valts som plats för bostaden. Platsen uppfyller viktiga kriterier 
som närhet till service, kommunikation, kultur och vård. Byggnaden får nära både affärstråk, kollektivtrafi k, 
vårdcentral och bibliotek. 
I Sundbybergs Vision 2020 föreslås en förtätning av staden på denna plats. Kvarteret ligger på gränsen till 
en storskalig bebyggelse med Arvid Nordqvists och Solna Business park och den trafi kerade Ekensbergsvä-
gen på den östra sidan. På den västra sidan fi nns en mer småskalig bebyggelse med hus från 1920-talet till 
1950-talet. 
Kvarterets södra sida ligger mot affärerna på Sturegatan. Den norra sidan gränsar mot Prästgårdsgatan, en 
lugnare kvartersgata. Gatorna knyts ihop av en brant gång- och cykelväg med en nivåskillnad på 12 meter.

Kvarteret Kronan är byggt 1970 och dominerar omgivningen med sin höjd och tegelarkitektur. I kvarteret 
fi nns tre byggnadskroppar, Kronan 1 som ligger mot Sturegatan och innehåller social service som apotek, 
vårdcentral, mödravårdcentral, ungdomsmottagning och fl era handikappsförbund. Kronan 2 har mer blandad 
karaktär av hyresgäster. I huset fi nns bland annat restaurangskolan ”Matpedagogerna” som driver Restau-
rang M. Kronan 3 är ett parkeringshus där det i bottenplan tidigare var en auktionskammare men den är nu 
fl yttad. 

Min byggnad kommer att ligga på parkeringshuset. Jag låter den nedre delen vara kvar för garage och an-
vänder den befi ntliga infarten från Sturegatan. Jag tar bort den övre strukturen och bygger där.
Bostaden är två byggnadskroppar med en sammanknytande terrass byggnad.

Sundbybergs stadsplan har ingen bestämd kvartersstruktur. Men ändå fi nns en klar stadskaraktär som 
tydliggörs av gatunät och det fl esta husens kortsidor mot gatan. Gårdarna mellan husen är ofta öppna mot 
gatan och ibland har byggnaderna en sockelvåning. Den nya byggnadens två huskroppar placeras även 
de med kortsidorna mot gatan. Byggnaden närmast ”Kronanhuset” blir högre och det andra lite lägre för att 
”trappa ner” mot den lägre bebyggelsen. Mellan de båda bostadskropparna lyser solen från mitt på dagen 
fram till sen eftermiddag. Kvällssolen kan avnjutas i den nedre gemensamma trädgården.

Kronan 1 som vetter mot affärsgatan Sturegatan har en bra fungerande verksamhet i dag med viktiga funk-
tioner för servicen till bostaden. Genom att koppla ihop den nya byggnaden med Kronan 1 och förstärka 
verksamheterna där genom omfl yttning och med några nya tillägg kan detta bli en viktig mötesplats för ser-
vice och hälsa. Sjukgymnastik, massage, frisör och kursverksamhet kan fl ytta in. Restaurang M från andra 
byggnadskroppen (Kronan 2) fl yttas fram till entréplan mot Sturegatan. Där blir den en del i den nya entrén 
och får utsikt över gatulivet med en uteservering på solsidan.
Detta blir en offentlig och tillgänglig entré till bostaden som knyter ihop det egna hemmet med stadslivet. 
Det båda byggnaderna knyts ihop på plan två och tre med ett gym och bad som öppnar sig mot trädgården i 
väst. Trädgården blir en plats för aktiviteter som boule och grillning. Här fi nns en liten scen med möjlighet för 
underhållning. Från bad och gym på plan två går det enkelt ta sig upp via hiss till plan fyra. Där fi nns hyres-
gästernas gemensamma lokaler och en gemensam ingång från Prästgårdsgatan. Här fi nns ”torget”, en entré 
med postfack och anknytande vardagsrum, kök, bibliotek/mediatek och hobbyrum. 

Från vardagsrummet har man utblick över terrassen och kan enkelt ta sig ut på den. Terrassen blir ett extra 
socialt rum. På detta plan fi nns också hemtjänstens lokaler samt mottagningsrum för husläkare och sjukskö-
terska. Det ska fi nnas bemanning dygnet runt. Trygghetslarm installeras i lägenheterna.
En våning upp fi nns trädgårdsrum och tvättstuga. Med utgång till den terrassen för odling. Här kan också 
tvätten torkas.
De övre våningarna inrymmer 96 privata lägenheter. De fl esta är i mindre storlek. Det fi nns bland annat lä-
genheter med ett rum och kök på 39 kvm, lägenheter med två rum och kök på 58 kvm och lägenheter med 
tre rum och kök på 79 kvm. 

I de största lägenheterna fi nns det möjlighet att välja mellan ett stort sovrum eller två mindre separata sov-
rum. Det underlättar för vänner, syskon eller par som vill bo tillsammans men ha skilda sovrum.
Varje lägenhet har balkong med vindskyddande sidor. Balkongen är riktad för bästa utsikt och sol. Sidan 
som får mest sol har solfångare av vakuumrör vilket gör att de kan absorbera sol från fl er vinklar. Solfånga-
ren är transparent så att ljus kan tränga igenom. 
Solfångarna används till att värma upp vattnet till bassängerna och hushållens varmvatten och uppvärm-
ning.

MarabouparkenUteservering längs med Sturegatan.
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Bygemenskap
Torget - gemensam mötesplats.

Fysisk och visuell kontakt med 
grönska.

Sektion A - A, 1:200

Vy från Prästgårdsgatan.

Situationsplan 1:1000
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Fasad mot  väst, 1:200

Plan 2, Entré från Sturegatan, 1:200, +12,5

Sturegatan

Prästgårdsgatan

Plan 2 +16,8
Gårdsplan
En trappa upp från Sturegatan kommer 
man ut till den publika trädgården.
I den befi ntliga byggnaden fi nns, fotvård, 
frisör, massör och sjukgymnastik.
Tar sig genom en pergola över gården till 
entrén med en kaffebar till bad och gym. 
Här i från kan hyresgästerna ta sig upp i 
huset. 
Parkering i bakredel mot berg. 

Plan 3, +19,8
Rum för rörelse och gym. Med 
utsikt mot entrén och bad.
Parkering i bakredel mot berg.

Plan 4 +23
Entré från Prästgårdsgatan.
Gemensamm entrén till 
bostaden. “Torget” utgör en 
samlingsplats med post-
fack och utblick mot  ge-
menskapsrum och terass. 
Här fi nns vardagsrum, 
kök, bibliotek och hob-
byrum. Kontor till husvärd/
aktivitetspersonal och 
fastighetsskötare. En del 
utgör lokaler för hemtjän-
sten med rum för husläkare 
och sjuksköterska som kan  
komma hit. Även personal-
rum och kontor.

Plan 5, +26,7
Bostaden, här fi nns den 
privata lägenheten.
Tvättstuga och trädgård-
srum vetter mot trädgården 
för odling och vila. Här kan 
man också torka sin tvätt.

Plan 6  + 30
Privata lägenheter. Ett rum 
och kök på 39 kvm, Två rum 
och kök på 58 kvm och tre 
rum och kök på 79 kvm.

Plan 6 - 12
Från + 33 till +39, 5 och +49.
Privata lägenheter. Ett rum och 
kök på 39 kvm, Två rum och kök 
på 58 kvm och tre rum och kök på 
79 kvm.

Plan 1 +12,5
Entréplan från Sturegatan. 
Entrén i den befi ntliga byggnaden öppnas 
upp och blir mer publik. 
Det nuvarande apoteket är kvar och 
Matpedagogernas Restaurang M har fl yttat 
hit. Utsikt mot gatulivet med uteservering i 
södersol.
Den befi ntliga betong strukturen för parker-
ingshuset är kvar med p-platser. 

Kommunikationsyta
Service 
Gemensamma rum
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Parkering
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Förråd

Fasad mot söder och den publika trädgården. 1:200

Plan 2, Entré till bad och gym,1:200, +16,8

Vy över bad

Trädgården



Plan 5, trädgårdsrum, tvättstuga, terass och privata 
lägenheter.1:200

Plan3, gym 1:200

Plan 4, Entré från Prästgårdsgatan 1:200 Plan 6 - 12, lägenheter 1:200

Entré bad Entré från Sturegatan



Konstruktion
De två bostadshusen är byggt på det befi ntliga parkeringshuset som utgörs av betong. Det 
tre första planen som delvis ligger under mark och innehåller en bad avdelning och plan fyra 
som binder samman de båda bostadskropparna består av betong. I både bad delen och ter-
rass delen har man stora glasöppningar i söder och kan låta solen under dagen värma upp 
den termiska massan. Värmen frigörs under kvällen och hjälper till att bibehålla en komforta-
bel temperatur. 

De två byggnadskropparna följer Sundbybergs stadsstruktur i höjd, bredd och med gaveln 
mot gatan. Men bryter av med sitt fasad material av fi bercement och balkonger av trä och 
stål. Balkongerna är riktade efter bästa utsikt och att solfångarna kan ta upp solljus. Solfån-
garna fungerar både som energikälla, vindskydd och ger balkongerna en speciell karaktär.
Bostadshusen är byggda av en massiv träkonstruktion. 
Infästningar och håltagningar i massivträ för installationer är enklare att göra än i betong. 
Vilket innebär kostnadsbesparingar och bättre arbetsmiljö. Håltagningar gör man oftast på 
plats. 
Det är bara yttervägg och lägenhetsavskiljandevägg som är bärande. På vissa ställen kom-
pletteras strukturen med pelare. Ett kassettbjälklag av massivtträ används, där spännvidden 
kan vara upp till 12 meter. För att klara ljudisoleringskrav läggs bjälklagen på väggarna. 
Bjälklag och undertak bryts vid varje lägenhet.
Frihängande undertak behövs som ljudisolering. Ventilationskanaler och andra installationer 
gå över undertaket. När man har undertak kan bjälklagets eget trä användas som golvmate-
rial och ändå klara ljud kraven.
Balkongen är av en stålram och massivt trä.  Balkongerna tillverkas som färdiga moduler 
som fäst på den bärande väggen. Med utanpå liggande balkonger minskas problemet med 
köldbryggor. Tätskiktet utgörs av bandtäckt plåt. Trätrall läggs ovanpå.

Solfångare
Solfångare används för att värma upp vattnet till bassängerna i bad avdelningen och hyres-
gästernas varmvatten och värme.
Solfångare fungerar året runt och täcker ungefär 50% av det årliga behovet av varmvatten. 
Det används i ett kombisystem där fjärrvärme används för att täcka upp under de mindre 
produktiva perioderna. Solfångare har en livslängd på 25-30 år och ger ett beräknat fastpris 
eftersom driftkostnaderna är mycket liten. Den termiska solenergi har en förutsägbar kostnad 
på 30 – 70 öre / kWh.
Solfångarna installeras på taket mot söder. Och på balkongernas ”solsida”. Det behövs totalt 
94 solfångare á 2,5 kvm (sammanlagt 235 kvm) för att täcka upp behovet. 
Till bassängernas uppvärmning kombineras också en spillvatten värmeväxlare, där man åter-
vinner värmen från spillvattnet.

Ventilation
Genom mekanisk till och frånluftssystem värms den friska uteluften upp med hjälp av den luft 
som ventileras bort från huset. Systemet drivs av ett ventilationsaggregat som är högst upp på 
taket. Via kanaler leds luften upp och ner, den horisontala tillufts kanaler är dold ovan underta-
ket. 
Om extra värme behövs kan det tas via solfångaren alternativt fjärrvärme.

Gröna tak
De gröna terrasserna och sedum taken blir ett tillägg i Sundbybergs grönstruktur. Dagvatten 
tas om hand genom att växterna fördröjer och infi ltrerar vattnet lokalt innan det når det cen-
trala avloppet.
Växtligheten ger bra ljuddämpning, förbättrar det lokala klimatet genom att det renar luften, 
binder damm och ger ifrån sig syre.

Lägenhetsavskiljandevägg. 
Bjälklag bryts och varje lägen-
het har egen bärning.
10 mm luftspalt
15 mm gips
120 mm massivt trä, KL trä
45 mm isolering
20 mm luftspalt
45 mm isolering
120 mm massivt trä
10 mm luftspalt
15 mm gips

Yttervägg
Fibercementpanel 
28 x 95 läkt liggande
vindskyddsväv
50 mm stenullsskiva
45x195 regel
200 mm träfi berisolering
0,2 byggfolie
82 mm massivt trä, KL TRÄ

Sol Vind Vakuumsolfångare på balkongsida, 
kan ta upp solvärme från båda sidor.

Terassbjälklag
400 mm betong
15 mm tätskikt, asfaltsmatta
300 mm isoolering, cellglas
15 mm tätskikt, asfalstmatta
rotskydd
25 mm dräneringslager
vattenhållande skikt, Grodan 80 mm för grä-
syta
vattenhållande skikt, Grodan 120 mm för od-
ling, perenner och buskar
250 - 450 mm jord

Vattenavrinning genom 
bjälklag.

Terassbjälklag mot fasad.

Vårdagjämning 20 mars och höstdagjämning 23 september. Sommarsolståndet 21 juni Vintersolståndet 22 december

Frihängda balkonger
En ram av 150 mm vinkelstång 
botten och tak av massivtträ.
Vattenskyddande skikt av bandtäckt plåt.
Trätrall på ovansidan av golv.
En av balkongens sidor är klädd med solfångare 
som  är infästa i stålramen. Den andra av träribbor 
50 x 30 mm.

Sektion B - B, 1:200

Privata balkongen

Betong sockel, passiv solvärme i bad.

Massivträ konstruktion

Värmeåtervinning på 
ventilationen.

Solfångare för varmvatten till bad 
och hushåll.

Värmeåtervinning genom användning 
av spillvatten från bad.

Få ködbryggor. Frihängda 
balkonger.




