
Seniorlägenheter

Att bli äldre handlar en hel del om förväntningar, både egna 
och andras. Livskvaliteten är starkt beroende av hur man up-
plever och hanterar sin livssituation så att den blir begriplig, 
hanterbar och meningsfull. 

Modern forskning visar att dagens äldre är väl integrerade i 
samhället. Allt fl er är kvar i arbetslivet och många har tagit på 
sig ideella uppdrag. När behovet av en anpassad boendemiljö 
sätter in är dock svårt att svara på. Samhället måste ha 
beredskap då allt fl er människor i Sverige uppnår hög ålder. 
Beräkningarna säger oss att antalet invånare över 65 år kom-
mer att öka med 1 miljon på 50 år. 

Seniorboenden handlar inte om vård, utan om närheten till 
andra människor. Ett urbant seniorboende skulle kunna tilltala 
de som levt sina liv i stan och uppskattar puls och rörelse, sin-
nesintryck, närhet till kultur, mångfald och aktivitet. Människor 
som kan använda sin kreativitet och stadens möjlighet till att 
skapa sig ett rikt och vitalt liv, även som riktigt gamla.

Min uppgift har varit att tolka byggnadstypen med utgång-
spunkt i samspel mellan boende och stadsliv. Hur skulle ett 
boende för äldre, som i form av urbant element understödjs 
och berikas av plastens kontext och som även ger nånting 
tillbaka, se ut? 
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I Stockholm stad arbetas för närvarande med en 
detaljplan för området vid Hornstulls tunnelbane-
uppgång på Hornsbruksgatan, genom vilken byg-
gandet av bostadslägenheter samt handelsyta 
kommer att möjliggöras. I närområdet fi nns idag 
ett fl ertal boenden för äldre, samtidigt som många 
yngre personer fl yttar hit. Området genomgår för 
närvarande en process för att öka dess kommersi-
ella kraft. Från stadens sida fi nns ett önskemål om 
skapandet av en högre stadsmässighet och mötes-
platser. Hornsbruksgatan har direkt kontakt med 
stadsdelscentrat vid Hornstull. Tomten har centralt 
läge, närhet till grönska, kultur och samhällsservice, 
och blir därför platsen för det här arbetet.

Närområdet 1:2000

Bergssidan mot Högalidsparken

Idag är användningsområdet främst att gatan är säte för en 
tunnelbaneuppgpng, med anslutande kontorsbyggnad. Denna 
byggnad har en viss aktivitet, främst sommartid, men den är 
tänkt att tas bort i samband med nybyggnation på gatan.

Hornstull har en hög grad av samhällsservice och 
kulturliv. Här bor olika åldresgrupper. Området har 
en hög grad av stadsmässighet, såväl dag som 
kvällstid. Här fi nns alltid människor, och saker att 
göra.

Hornsbruksgatan, vy från gångbro över Varvsgatan

Den tänkta bebyggelsen på Hornsbruksgatan bör hålla sig 
inom ramen för det markerade området

Platsen

Skiss för nybyggnadtion i stadsdelscentrat



Försämrad syn, kräver mer bra ljusförhål-
landen.

Avtagande smak- och luktsinnne. Matup-
plevelsen bör vara lustfylld.

Sämre hörsel, buller uppfattas som mer 
störande än för en ung person. En god 
ljudmiljö är viktigt.

Försämrat episodiskt minne. Det är bra att 
fortsätta vara aktiv både i kroppen och intellek-
tet. Hjärnan vill lära under hela livet, via ord, bild, 
sång, musik, lek och humor, djur, natur och 
sociala kontakter. Man blir aldrig för gammal för 
att lära sig nya saker, men det tar längre tid när 
man blir äldre.

Socialt nätverk, utbildning och medmän-
skliga relationer har stor betydelse för vår 
hälsa. Livskvaliteten är starkt beroende av 
hur man upplever och hanterar sin 
livssituation så att den blir begriplig, han-
terbar och meningsfull.

Avtagande kondition i skelett och muskulatur. 
Fysisk aktivitet är A och O. Vältränade 
personer i åldrarna 70-80 år som fortsätter att 
vara fysiskt aktiva har cirka 50 procent högre 
fysisk prestationsförmåga än jämnåriga som 
inte motionerar Nedsatt fysisk kapacitet kräver hjälpmedel 

och en lättillgänglig boendemiljö.
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Infart till nybyggda Högalidsgaraget
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I huset fi nns 94 st lägenheter. Total andel ge-
mensamma ytor är ca 1760 kvm. Det ger ca 18 kvm 
gemensam yta per lägenhet, varav vissa ytor delar 
med det offentliga livet. Normen säger att ca 10 kvm/ 
lägenhet är önskvärt.

De tre främsta skälen till varför man som senior 
väljer att fl ytta till ett seniorboende är trygghet, ge-
menskap och nära till service. Folkhälsoinstitutet har 
lyft fram några hörnpelare för ett gott åldrande- So-
cial gemenskap, delaktighet/ meningsfullhet/känna 
sig behövd och fysisk aktivitet.

Redan här fi nns fl era ord att ta avstamp i, i utforman-
det av projektet, där framför allt de förstnämnda har 
haft stor inverkan på utformandet, tillsammans med 
ljus, rörelse och integritet.

Ledande för utformningen har varit att, 
till skillnad från att skapa en box med 
ett skyddat innehåll, skapa transparens 
i byggnadskroppen och dess funktioner, 
där överblick och känslan av att befi nna 
sig i händelsernas centrum genererar 
känsla av just trygghet och gemenskap, 
både med medboende och stad.

Ett äldreboende? det kan du placera vart som helst, 
dom äldre går ändå inte ut, var en kommentar jag 
fi ck i början projektet. En tråkig syn, men kanske inte 
helt osann?. Isolering är ett stort problem för många 
äldre, i synnerhet då den egna förmågan att ta sig ut 
försämras.

Samlingssalen i seniorboende i Röda Bergen

Antal byggda seniorboenden de senare åren. Boen-
detypen är en ökande trend.

Exempel på nya boenden för äldre i Sverige, MAF 
och Marge arkitekter.

Alvar Aaltos sanatorium i Paimio visar på en långsmal byg-
gnadstyp där ljuset har stor inverkan

Sjukhem i Alcacer do Sal av Aires Mateus. En fasad som har 
liten privatiserande verkan på omgivande mark.

Några utländska inspirationskällor.

Peter Zumthor, äldreboende i Chur, visar på det individuella 
fönstret mot omgivningen. 

Ett grundläggande inslag i seniorboenden är de de 
ytor som främjar social gemenskap och aktivitet. 
Dessa bör uppfylla fyra kriterier- vara välbelägna; 
överskådliga; praktiska och inbjudande; möjliga att 
nå inomhus. Exempel på vad sådana lokaler kan 
innehålla är bland annat matrum/allrum, bibliotek, tv/ 
fi lmrum, festlokal, kök, verksatd/snickeri/hobbyrum, 
datorrum, musikrum, motionsrum, bastu etc. Storle-
ken på de gemensamma lokalerna varierar. Mycket 
sådan yta gör att den privata bostadsytan kan hållas 
mindre och att boendekostnaden kan hållas nere.

För att få svar på hur bra boendemiljöer för äldre bör 
se ut har jag sökt bland den forskning som är gjort på 
området. Även vissa skönlitterära källor har bidragit 
till min förståelse för hur det kan upplevas att åldras, 
vilka kval man ställs inför och hur man upplever om-
givningens syn på en äldre person.

Själva analysen av tomtens har varit en grun-
dläggande förutsättning för att väva samman bra 
boednemiljöer med tomtens komplexa beskaffenhet 
och att skapa bra förutsättningar för framför allt ljus, 
cirkulation och aktivitet.

Skissandet har haft stor betydelse i lösningen av sta-
plandet av lägenhter och enheter, en sammanhållen 
helthet, mötet med det offentliga livet och platsens 
nivåer och skilda situationer med både gatuiv och 
parkliv.

Referensbyggnader har fungerat som inspiration vid 
lösnignen av särskilda, och skapandet av specifi ka, 
situationer.

Infarten till högalidsgaraget samt gångbron över till 
kvarteret Plankan utgör naturliga gränser för byg-
gnadens utbredning. Likaså bör den nya volymen vara 
smal för att inte ta delar av, eller privatisera, parken 
och kyrkans område.

Takplan, ny volym 1:800

Bergssidan långs med gatan

Historsik karta från området. Högalidsberget kan ses 
som en av kullarna.

Den nya volymen ligger som ett skär mellan gata och park. Transparens i tvärled för bra ljusinfall Volymen bryts  för att binda samman de offentliga delarna. En offentlig gård skapas på den soli-
agste plasten.

Diagrammet ovan visar byggnadens program.De tonade 
ytorna visar var en högre grad av aktivitet fi nns. Ju mörkare 
kulör desto mer publikt. Det gröna visar särskilda rekreation-
srum. Principen är att individen alltid ska kunna röra sig mot 
mer och mer aktiva rum.

Principdiagram i sektion. Blått visar rörelsestråken.

Diagram som visar byggnadens gemenskaphetsprincip. Ju mörkare färg, desto mer privat. Trap-
pan leder till de större gemenskaperna i husets västra delar. 

Solstudie över tomten, från detaljplaneunderlag, 
Utopia arkitekter

Utmärkande för tomten är dess långsmalhet. Högalid-
parken möter här Hornsbruksgatan genom en fl era 
meter hög bergvägg vilken fångar upp en nivåskillnad 
mellan gata och park. Min uppgift blir att förhålla mig 
till dessa fysiska förutsättningar och införliva gatuliv, 
parkliv, bergssida, omgivning med målgruppens önske-
mål. 

Högalidsberget är en ursparning av Södermalms ursprungliga 
topografi . Högalidsberget östra och norra delar består av 
sur till intermediär intrusivbergart, dvs granit, granodorit mm, 
medan dess sydvästra hörn består av sedimentär bergart, dvs 
sandsten, gråvacka, lerskiffer mm. Gränsen mellan de två går 
ungefär på mitten av bergets södra sida. Den nya byggnaden 
får ett staarkt förhållande till berget.

Arbetsprocessen

Strategier

Flygvy över närområdet. markering visaar Hornsbruksgatan



Fasad mot söder 1:400

1 trappa, parkplan 1:400

Gatuplan 1:400

2 trappor 1:400

3 trappor 1:400

Byggnaden



Publik yta med restarang och tunnelbaneuppgång, 1:200

4 trappor 1:400

5 trappor 1:400

6 trappor 1:400

Fasad mot norr 1:400

Delutsnitt



Fasad mot öster 1:200

Sektion A-A 1:200

Sektion B-B 1:200

Fasad mot väster 1:200

Sektion D-D 1:200

Sektion E-E 1:200

Sektion C-C 1:200

Konstruktiv principsektion 1:100

Byggnadens bärande system består av en pelar-
däckskonstruktion i betong. Konstruktionen har 
fördelar i att den är både fl exibel inför ev framtida 
förändringar samt ger en bra ljudmiljö. För att klara 
de indragna balkongerna där den enes golv blir den 
andres tak och utan att förtjocka bjälklagen och ska-
pa kanter och onödiga höjdskillnader, används ett 
tunnt lager högvärdig isolering vid indragningarna.
Rörelsestråket mot bergets sida blir en skyddas 
klimatzon vilken håller en lägre temperatur än bost-
aden. Dess klimat hålls behagligt tack vare ventila-
tion och ett övre, skyddande glasskikt.

Publik del av parkplan 1:200

Rekreationsdel på terrassplan, gemensam för boende, 1:200

Konstruktiv princip



Bostadstyp 1 B, 90 kvm. Totalt 6 st.
Lägenhet för två eller fl er personer. Angöring 
från bergssidan med stor balkong mot söder. 

Huset karaktäristiska förutsättningar och markförhållanden ger två 
olika sätt att angöra bostaden på, det innebär också två huvudtyper 
av lägenheter. De lägenheter som är förlagda i suterrängläget angörs 
från bergets sida så att lägenheter kommer ut i fasadliv för bästa 
ljusförhållanden och kontakt med omgivning. De lägenheter som 
befi nner sog högre upp i huset har angöring från den gemensamma 
zonen mot gatan.

Bostaden

Vy från galleri mot berget Fasad mot parksida

Bostadstyp 1 A, 67 kvm.  Totalt 17 st.
Lägenhet för en till två personer. Angöring från 
bergssidan med stor balkong mot söder. 

Bostadstyp 2 A, 47 kvm. Totalt 46 st.
Lägenhet för en person. Angöring 
från galleri mot gata, två utelpatser.

Bostadstyp 2 A, 72 kvm. Totalt 25 st.
Lägenhet för en person. Angöring från galleri 
mot gata, två utelpatser.


