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LOKALISERING
Att naturen är läkande för människan vet man och därför är det viktigt med

en naturskön omgivning. Naturen ska vara lätttillgänglig och helst kombineras
med vackra och kontemplativa platser och närhet till vatten.

UTEMILJÖ
Människan har en viktig relation till naturen och behandling i 

terapiträdgårdar har givit fi na behandlingsresultat. Det händer mycket i 
människan upplevelsemässigt och fysiologiskt när hon vistas i naturen, 

men det gäller att utforma utemiljön medvetet. Man har sett psykiska, fysiska 
och sociala eff ekter på människan av utemiljön. 

Genom att skapa rum i rummet för gradvis socialisering och miljöer 
med olika grad av privata och off entliga zoner kan man främja den psykiska hälsan. 

Utemiljön kan hjälpa personen att orientera sig geografi skt och tidsmässigt
 och ger sinnlig stimulans. Den ger också meningsfulla aktiviteter och motion. 

Det är värdefullt att kunna gå ut utan personal på exempelvis inbyggda innergårdar.

KONTAKT UTE – INNE
Kontakten med uterummet är viktig och utblickar och utsikt över natur 

har positiva eff ekter på läkning. Kopplingen till uterummet kan också främjas 
och överbryggas genom ett mitt-i-mellanrum, som en vinterträdgård, vilket 

ger en kontinuitet och igenkännbarhet.

ESTETIK
Estetik är viktigt för de fl esta människor, men smaken varierar och därför 

är det bra att kunna ordna sitt eget rum efter tycke och smak. 

UPPLEVELSE
Alla som använder en miljö vet hur mycket upplevelsen av den påverkar 

välmåendet. Miljön ska ge rätt signaler, som respekt, hopp och uppmuntran 
till återhämtning. Det ger en känsla av att vara prioriterad och är 

förtroendeskapande. En lugn, vacker och välhållen miljö som är välkomnande 
och neutralt professionell är att föredra. Annat som bör eftersträvas är att 

den är vardaglig, trygg och attraktiv för att skapa tillit. 
Miljön ska upplevas som ”icke-institutionslik” och en vilsam och 

behaglig arkitektur efterfrågas av brukare.

KONTEXT
Begreppet KASAM, nämligen en känsla av sammanhang, är oerhört viktigt för 

återhämtningen och där kan arkitekturens kontext och hur rummen är placerade
 i förhållande till samhället spela en stor roll. En välgenomtänkt analys av 
kontexten och hur arkitekturen utformas i relation till den kan bidra till 

meningsfulla sysselsättningar och ett socialt sammanhang.

RUMSLIGHETER
Goda rumsligheter präglas av öppenhet, bra avstånd, rymd, omslutenhet, 
rymlighet och känns luftiga. Ett väl utformat rum ska vara ett svar på dess 

funktion och skapa rumsligheter som inte är för trånga, eftersom personer med 
psykisk ohälsa har ett utökat personligt revir. För stora ytor kan skapa 

otrygghet och långa korridorer kan stimulera vandring.

RUM FÖR VIKTIGA AKTIVITETER
När man planerar för psykiatriska vårdbyggnader bör man ha en ha en helhetssyn 
och se till alla delar i livet. Det innebär att göra rum för olika behandlingsformer, 

som massage, sjukgymnastik, dansterapi, musikterapi, djur, odlingar, samtals-
terapier, coaching, styrketräning, simning, meditation, självhjälpsgrupper, yoga, 
qi gong, mindfulness, basal kroppskännedom och olika andra former av motion. 

Människan är en kulturell varelse, och bildterapier och verkstäder för 
skapande verksamhet har visat sig vara bra delar av återhämtningen.

Andra rum som efterfrågas av brukare är sinnesrum för hantering av svåra 
känslor och andliga rum.

FÖRÄNDRA ATTITYDER
En omsorgsfullt utformad och vårdad miljö skapar positiva associationer 

och minskar negativa attityder från både brukare och omgivning.

FÄRGSÄTTNING
Färgsättningen ska vara mjuk, neutral och vara komponerad av färger 

som inte triggar symtom eller kan uppfattas som störande.

SKRÄDDARSYTT
Genom att ha specialiserade mottagningar och avdelningar där miljön anpassas 

efter vilken problematik som behandlas och vilken livssituation personen 
befi nner sig i behandlingsresultaten kan med stor sannolikhet förbättras.

HÅLLBARHET
Långsiktigt hållbara lösningar skapas genom att alltid ta hänsyn till 

social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

UNDERLÄTTA MÖTEN
Vårdens kärna är samtalet och möten mellan människor leder till utveckling och 

återhämtning. Det måste fi nnas plats för olika typer av möten, även sådana som inte 
handlar om behandlingen och sjukdomen, utan mer vardagligt prat om annat. 

Relationen mellan behandlare och den som blir behandlad ska vara så 
jämbördig som möjligt och samtal ska ske på en neutral plats. Det ska också 
fi nnas plats för de viktiga mötena med anhöriga, vänner och medpatienter.
Rum för olika typer av samvaro, till exempel olika stora grupper, bör fi nnas 

med i utformningen av arkitekturen.

ORIENTERA SIG I TILLVARON
Orienterbarhet och tydlighet är oerhört viktigt när man lever i ett förvirrat 
tillstånd  och särskilt att kunna hitta rätt. Byggnaden ska vara lätt att förstå 

och det ska vara begripliga miljöer. Miljön måste stödja patienten att 
orientera sig i tillvaron tids- och rumsmässigt, exempelvis genom att man 

kan se naturens växlingar.

SÄKERHETSASPEKTER
Säkerhetslösningar är relativt enkla att tillgodose med dagens byggteknik, men

 de får inte bli ett uttryck för makt och institution. Till exempel kan glasburar 
skapa avstånd och en ”vi och dom”- känsla. Möjlighet att kontrollera vad som 

sker i miljön och en överblickbarhet bör byggas in.

MILJÖN SKA STÖDJA EN VÅRDPROCESS
Lokalerna måste stödja arbetssättet och miljön ska vara omhändertagande 

och stödjande. Den ska stödja patienten i den process hon eller han genomgår 
genom gradvisa framsteg beroende på hur frisk man är och hur mycket 
man klarar. För att vårdprocessen ska bli optimal bör miljön innehålla en 
kontinuitet som också gör att det blir lättare för patienten att hålla ihop 

intrycken och känna igen sig.

LJUS OCH LJUD
Dagsljus är viktigt för välmåendet och stimulerar sannolikt till återhämtning, 

vilket gör att det bör maximeras utan att det blir problem med insyn.
Bra ljudmiljö med lite buller och rätt ljudisolering är väsentligt för att 

verksamheten ska kunna fungera bra.

LAYOUT OCH PLANLÖSNING
Den rumsliga organisationen ska stödja läkande processer och det stegvisa 

mötet med vardagen igen. Enbäddsrum ger till exempel bättre nattsömn samt 
färre nfektioner och läkemedelsfel. I väntrummen ska man inte behöva 

konfronteras med eller titta på någon annan om man vill sitta ifred. 
En funktionell rumsorganisation som är väl anpassad till verksamheten och 

inte bygger på konventionellt tänkande inom vårdplanering bör eftersträvas. 

SEKRETESS OCH INTEGRITET
För att må bättre ska man kunna skydda sig och uppnå en viss nivå av

 integritet i rummen. Insynen bör kunna regleras själv och det ska inte fi nnas 
någon möjlighet att höra information om medpatienter. 

Insyn ska inte kunna förekomma på t ex innergårdar, något som är 
viktigt ur sekretessynpunkt och av integritetsskäl.

DETALJER
Olika typer av psykisk ohälsa kräver skilda grader av stimuli i miljön och därför 
måste miljön anpassas efter det. Det är svårt att skapa en miljö som passar alla 
och därför är det viktigt att kunna påverka och gestalta sitt eget rum när man 

ligger inlagd och skapa trygghet med saker hemifrån. Rätt sorts hemlikhet bör 
eftersträvas och det ska inte vara för kalt och sterilt.

 
En del detaljer i miljön tycks kunna förstärka symtomen i en psykos. Därför är 

det viktigt med genomtänkta detaljer men det behövs forskas mycket mer på det.
Möbler och miljö kan symbolisera olika saker för olika människor, som 

klasskillnader, vilket bör beaktas. Konstnärliga motiv ska väljas med försiktighet, 
så att de inte kan tolkas negativt och det är bra med naturmotiv.

Vatten och växter, även inomhus, är önskvärt och egen TV på rummet är bra 
för att kunna välja utbud. Det är viktigt vilka böcker, tidningar och fi lmer som 

erbjuds i miljön, så att de inte bidrar till en försämring av olika tillstånd. 
Sådana saker som vissna blommor ska naturligtvis tas bort eftersom det också 

har ett symbolvärde.

BRUKARNAS, PERSONALENS OCH ANHÖRIGAS  
PERSPEKTIV

När man utformar byggnader måste hänsyn tas till de olika brukargrupperna 
som använder dem. För den som är drabbad av psykisk ohälsa skapar ett 

eget rum förutsättningar för en bättre gradvis socialisering.  I sitt eget rum 
kan man också göra egna val och påverka och skapa sin egen miljö genom 
att reglera ljus och värme. Genom att ”boa in sig” och gestalta sitt eget rum 

kan man skapa trygghet och känna sig bekväm.

För personalen är teamarbete och samverkan viktigt och man behöver sina 
egna rum för att kunna dra sig undan och få återhämtning. Personalrum ska 

ligga utanför avdelningarna för att personalen ska vara närvarande och 
delaktig när de befi nner sig på avdelningen.

 Att det är estetiskt tilltalande är viktigt för alla grupperna och undersökningar 
visar att det är samma miljöfaktorer som är viktiga för patienter och personal.
Om det är bra för patienten brukar anhöriga vara nöjda, men det behövs en 

avskíld plats att träff a anhöriga.
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“ The room is the beginning of architecture! You do not say the same thing in one room
as in another, that´s how sensitive a room is. It´s yours and it offers a measure of yourself. ”

             Louis Kahn, arkitekt (1901 - 1974)

Hallå! Jag är en människa, inte en sjukdom! –
kampanj våren 2011 i Basel, Schweiz

BOKEN
ARKITEKTER 

“Vårdprojekt har ingen hög status i arkitektvärlden och det spelar naturligtvis också in.”

“Det är klart att forskning och kunskap behövs, men det ger inte allt i arkitekturen.”

“Man kommer långt om man har inlevelseförmåga och skaffar sig en gemensam grund att stå på.”

“Det handlar om hela den sinnliga stimulansen, men också om hur vi reagerar på färger, material och former.”

                                                                                                                                                                                                                  

VÅRDSPECIALISTER 

“Det ger en värdighet till den vård de bedriver.”

“En bra och fungerande miljö ger framför allt signaler om ditt värde som patient.”

BRUKARE 

“Det känns som att de enklare åtgärderna för att förbättra miljön glöms bort.”

“När dörrarna stängs bakom en är det en lång resa tillbaka och därför ska man inte ska in i de där miljöerna.”

“I ett ´friskhus´ skulle olika brukarföreningars resurser kunna tas till vara.”

“Om man har en helhetssyn behövs det en större mångfald av behandlingar, så att man kan tillgodose alla sidor av
 att vara människa.”

EN ANHÖRIG

“Man kan bygga moderna hus väldigt vackert, där huset och naturen bildar ett sammanhang.”

TOOLKIT FÖR LÄKANDE MILJÖER INOM PSYKIATRIN
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Det arkitektoniska designprojektets visioner

Platsen och kontexten

Den arkitektoniska lösningen av uppgiften ska vara en gestaltad helhetslösning som samspelar väl 
med sin direkta omgivning och samhället i stort. Den ska också uppfylla de krav i form av eff ektivitet 
och beredskap som sjukvården och forskningen skulle ha ställt på en sådan anläggning nu och i 
framtiden. Det ska vara lätt att ta sig till och från byggnaden med bil och andra kommunikationer.

Anläggningen

Byggnaderna ska ha en egen identitet och stödja vården genom att förmedla optimism, trygghet 
och professionalitet. De ska också förmedla vardaglighet och vara välkomnande. Andra egenskaper 
är att den ska vara lättläst och tydlig pga att många har kognitiva besvär och att den ska stödja det 
friska hos patienten genom tydlighet, begriplighet och logik. Generösa mått minskar petienternas 
ångest och detta ska tas hänsyn till i samtliga lokaler. 
   Säkerheten är en viktig aspekt och störtningsrisker från balkonger och dylikt ska undvikas på ett 
naturligt sätt.Den dynamiska säkerheten som innefattar överblickbarhet, korta avstånd, struktur, 
regler/rutiner, bemanningsnivå och personalens utbildningsnivå bland annat är också viktig att ta 
hänsyn till. Den fysiska säkerheten som innefattar fysiska och tekniska åtgärder kompletterar den 
dynamiska säkerheten. Rummen ska vara väl ljudisolerade mellan olika rum men det är viktigt att 
man kan höras ut i korridorer vid incidenter. Ljudnivån i allmänna utrymmen bör inte vara alltför 
dämpad. Tekniska installationer ska vara oåtkomliga för patienter. Breda raka korridorer efterfrågas 
och öppna utrymmen så att man kan ha överblick utan skriýmslen eftersträvas. Elektroniska larm och 
övervakning ska fi nnas i hela komplexet.  Något som många påpekar är också att man ska undvika 
att patienter kan bli igenkända från omgivande gator. 
   Uterummen inom och i anslutning till komplexet ska vara lätta att orientera sig i, bidra till tydlighet, 
vara tilltalande och medverka till en vänlig stämning. Det är mycket viktigt att huvudentrén är tydligt 
annonserad eftersom människor som har psykiska besvär har svårare att orientera sig.  

Hållbarhetsprofi l

Landstingets generella miljömål som att minska koldioxidutsläpp och ta hänsyn till hälsopåver-
kan genom bra lokal luftmiljö är viktiga. För att ta hänsyn till detta och att uppnå kriterierna för en 
BREEAM Healthcare certifi ering utarbetas ett speciellt hållbarhetskoncept där man tar hänsyn till 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Allmänt förhållningssätt

Idag fi nns kvalitetsmål i Sverige som säger att människor med psykisk ohälsa ska få vård på lika 
villkor som patienter med somatiska sjukdomar. Fördelar med att samla den specialiserade öppen-
vårdspsykiatrin är att man kan eff ektivisera vårdprocesser, integrera forskningen och undervisningen 
med landstingets vård – något som är utvecklande för båda områdena och utveckla patienternas 
vårdmiljö och arbetsmiljön för personal, forskare och studenter. Den samlade kompetensen skulle 
dessutom vara en resurs för hela Sverige och Stockholmsregionen.
   Efterfrågan på den specialiserade psykiatrin ökar idag och utvecklingspotentialen är stor. Man vill 
utveckla öppna vårdformer och samarbeta med samhällets övriga aktörer vilket naturligtvis är syftet 
med det här projektet. Konsultativ verksamhet mot primärvården och kommunerna kommer troli-
gen att öka och utbildnings- och undervisningsuppdrag mot samhället i övrigt likaså. Detta kommer 
fi nnas gott om utrymme för i komplexet. Samhället och brukarna vill se påtagliga resultat av vården 
vilket gör att behov av kvalifi cerad behandlingspersonal ökar och förhoppningsvis skulle projektet 
bidar till att rekrytering av den typen av personal skulle underlättas. Prevention och folkhälsoarbete 
är viktiga utvecklingsområden och livsstilsfrågor är ett exempel på det. Man vill minska slutenvårds-
platserna och satsa på en öppenvård som redan i ett tidigare skede fångar upp människor i behov av 
vård. 
Miljön ska stödja tillfrisknandeprocessen och underlätta kontakter och samtal mellan patienter och 

personal. Lokalerna ska förmedla respekt för patienten som en människa med resurser. Gemensam-
ma lokaler ska ha olika typer att samvarorum för individer med olika behov. Samtalsrum ska uttrycka 
saklighet och jämlikhet mellan patient och behandlare. 
   Komplexet ska vara utformat så att det stödjer samarbete mellan alla kompetenser. Öppenhet och 
samverkan är viktiga ledord. Det är viktigt med platser där personalen kan återhämta sig utan 
patienter eftersom att arbeta inom psykiatrin kan vara mentalt stressande. 
   I öppenvården är det viktigt att mobila team ingår som en integerad del av verksamheten. Gene-
rösa mått i väntrum och korridorer samt en överblick från receptionen är viktiga vid planeringen. 
Behandlingarna består bland annat av enskilda samtal, träning, rådgivning, undervisning i grupp, 
medicinering, el-behandlingar och bedömningar av sjukgymnast/arbetsterapeut. Man tror att grup-
pbehandlingar kommer att öka. Samtalsrum ska fi nnas i olika storlekar och några förses med fl era 
dörrar för att ge personalen en fl yktväg vid behov. Många behandlingskonferenser försiggår också i 
öppenvården.
   Undervisning av blivande läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt 
andra dicipliner skulle vara en av de viktiga delarna av verksamheten.
   Integrering av forskning, undervisning och vård är en av hörnstenaran i projektet. Det skulle vara 
kvalitetshöjande för båda områdena. Lokaler för brukarorganisationer, anhörigorganisationer, per-
sonliga ombud och samhällsfunktioner som är en del av slussningen tillbaka till samhället är en 
naturlig del av komplexet. 

Arkitektoniska aspekter på designprojektet

Hårda och mjuka värden måste samspela för att skapa en öppen och fri atmosfär och tillåta det 
mer komplexa och även eftersträvansvärda i tillvaron. Det första intrycket av komplexet måste inge 
förtroende och optimism och andra goda föreställningar om vad verksamheten står för. Entré situ-
ationen blir då viktig även för ett värdigt och anständigt bemötande. 
   Saker som försvårar för den som söker hjälp måste undanröjas men samtidigt är det viktigt att ano-
nymitet kan uppräthållas eftersom psykiska bevär idag är förknippat med starka skamkänslor. Detta 
kan göras genom en gemensam entré för alla så att ingen pekas ut som ”psykiskt sjuk”. Omsorg och 
värdighet ska förmedlas av byggnaderna – de ska vara en ombonad miljö som stärker självkänslan.
Man bör undvika institutionsprägel för att undvika institutionalisering och istället försöka skapa det 
normala, det igenkännbara och hemtama. En funktionell och trivsam miljö som stödjer det friska och 
skapar rutiner för vardagsysslor är en målsättning.
   Det är viktigt att patienten får en egen identitet och känner att individen kan göra självständiga val 
vilket främjas av en öppen och fri atmosfär. Man ska inte förstärka patientens situation genom att 
de kan associera till makt och tvång utan kontroll ska ske på ett enkelt och otvunget sätt. Man bör 
med andra ord dölja säkerhetsanordningar. En trygghet för både personal och patienter är att se och 
bli sedd från expeditioner så att reglerbara insynskydd är viktigt. Man bör eftersträva översikt inte 
övervakning. 
   Utblickar är viktigt och bör fi nnas från alla utrymmen även samvarodelar och korridorer. Naturliga 
material påminner om naturen .

Andra viktiga aspekter:

• samvaro och självvald avskildhet är viktigt så att man kan träna den sociala förmågan successivt 
efter individuella förutsättningar. Arkitekturen ska stödja detta och den stegvisa utvidgningen av 
den personliga sfären

• skapa rum i rummen - små nischer i det off entliga rummet. Det personliga reviret är större hos 
människor med psykisk ohälsa men de ska ändå kunna känna sig omslutna och trygga.   Det ska 
fi nnas delar i de allmänna utrymmena med olika grad av privat och off entligt.

• samtalsrummen ska vara neutrala - en jämlik samtalssituation mellan behandlare och patient. 
Det ska också fi nnas samtalsrum för både planerade och spontana samtal. Ett antiauktoritärt 
förhållningssätt där anhörigas aktiva deltagande i vården värdesätts är målet.

• de viktigaste lokalerna mitt i och nära på mottagningen. Ett självklart centrum där man kan delta 
i aktiviteter och gemenskap. Aktivitetsrum, TV-rum, och matplats med kök för måltider bör vara 
centralt där patienten kan känna att det är ombonat och tryggt. Dessa centrala platser med aktiv-
iteter kan även locka andra att delta.

• det ökade revirbehovet gör att man bör undvika trånga korridorer - gärna så lite korridorer som 
möjligt och smala passager. Man ska kunna gå åt sidan och återvändsgrände bör undvikas. Med 
andra ord är stor svällfaktor för projektet bra.

• intimitet är viktigt

• rundgång är viktigt för dem som behöver vandra
• patienterna behöver ha kontroll över sin närmiljö så att man ska enkelt kunna styra värme och 

belysning
• det är viktigt att arkitekturen är identitetsskapande och aspeker på det är: materialen ska vara 

sinnliga med påtaglig materialitet, omsorg och förfi ning i detaljerna, utnyttjade av dagsljus, om-
sorg om belysning, naturen och det naturliga är närvarande

Vad anser en planerande psykiatrisk verksamhet vara viktigt för arkitekturen?

En läkande miljö bygger på:

• de fem sinnena tas hänsyn till
• sambandet med naturen är viktigt
• stressfaktorer som buller, dålig luft, dålig belysning och brist på avskildhet ska undvikas
• arbetsutymmena ska vara tillräckligt stora för att minska personalens stress
• utrymme för andliga frågor ska fi nnas
• variation och lekfullhet i arkitekturen
• konst, underhållning, musik och humor är en del av vardagen
• miljön ska stärka självbilden hos personal och patienter

Miljön ska vara välkomnande och motverka fördomar mot människor med psykisk ohälsa i sam-
hället. Arkitekturen ska vara småskalig och tilltalande med små vårdenheter med möjlighet att gå 
undan och mesta möjliga markkontakt. Den ska också präglas av tydlighet och orienterbarhet “way-
fi nding” med väl genomtänkta kommunikationer. Känslan av egenkontroll är viktig.
   Utsikten ska optimeras – mot vatten eller natur – från alla utrymmen där patienten vistas. Det är en 
positiv tankeavledare, en miljöfaktor som ökar andelen positiva känslor, som fångar uppmärksamhet 
och intresse och kan hejda eller mildra oroliga tankar.
   Det ska vara en balans mellan samvaro och avskildhet – att kunna stänga dörren om sig kan vara 
viktigt. Att kunna dra sig tillbaka minskar antalet våldsamma situationer.
   För att höja statusen och ändra psykiatrins självbild ska anläggningen ha en högstatus plats i 
samhället men även för att underlätta rekryteringen. Byggnaden ska vara vacker och visa respekt för 
dem som vistas där. Vård och behandlign ska integreras på mottagningen – alla inblandade ska ha 
sitt rum där. En säkerhetsaspekt är att det ska vara korta vägar mellan mottagningarna om en larm-
situation skulle uppstå.
   Egenskaper som uppskattas av brukarna är tillgång till dagsljus, utsikt över naturen, varitationer i 
takhöjd och rumsformer - det upplevs som att man kan andas lättare då. Rätt konst är också mycket 
viktigt eftersom den kan minska smärtlindring.
 

Vetenskap och den kreativa processen

intuition erfarenhet

tyst kunskaputredande
skissarbete

Dessa faktorer är alla oerhört viktiga i den kreativa processen.

I den kreativa skissprocessen som är en oundgänglig del av allt arkitektarbete ingår intui-
tion, tyst kunskap och erfarenhet som hörnstenar. De är minst lika viktiga som vetenskap-
liga evidens.

Tyvärr får man inse att vi vet lite om hur arkitektur egentligen påverkar oss som individer 
och evidensbaserad forskning anses av vissa vara det som verkligen behövs för att täppa 
till dessa kunskapsluckor. Men arkitekter är ofta skeptiska till enkla svar på komplexa frågor. 
De hävdar att arkitektens unika kompetens som designer med insikt i och förståelse av den 
kreativa processen är avgörande för resultatet av byggprocessen. Annars skulle i princip 
vem som helst kunna designa byggnader. 

Att diskussionen om hur den kreativa processen ser ut sker om begrepp som känsla och 
förnuft, subjektiv smak kontra objektiva fakta, känsla och vetenskap och konstnärlighet 
och kunnande är inget nytt för vår tid i arkitekturhistorien. Det subjektiva, konstnärliga 
och  känslomässiga har fl er gånger under historiens gång ansetts som godtyckligt av mer 
rationella arkitekter. Men utan intuition, tyst kunskap och konstnärlighet skapas ingen hu-
man arkitektur. Som de fl esta inom sig vet krävs känsla och intution för att vägleda oss till 
att nå nya insikter och kunskap. Känslomässiga aspekter är och förblir en viktig del av den 
kreativa processen. Vis problemlösning är exempelvis inre bilder en viktig del och i dessa 
bilder ingår det medvetna, det omedvetna, det upplevda och det erfarna. På det sättet 
används alla våra sinnen och förmågor i en syntes som är en kreativ process där både kun-
skap och konstnärlighet spelar viktiga roller. Detta förklarar varför ett konstnärligt arbete 
inte kan baseras enbart på en analytisk grund. Upplevelsen av arkitektur kommer alltid i 
viss mån vara på en omedveten nivå och mänskliga behov kommer troligen heller aldrig 
till fullo vara kartlagda som en DNA -molekyl kan vara. Arkitektens arbetsprocess är alltså 
inte enbart en analytisk och linjär process som man kan förstå av resonemanget ovan.

Insikter och förståelse kommer ibland senare under projektets gång och då krävs att man 
backar några steg och tänker om och formulerar nya lösningar på problemet. Det som gär 
arkitektens skissarbete så värdefullt i processen är att det hjälper till att få struktur i kompl-
exa frågeställningar och förhoppningsvis visar på nya vägar att gå. Abstraka idéer blir också 
på ett oöverträff at sätt konkretiserade och åskådliggjorda.
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Vetenskap och den kreativa processen

intuition erfarenhet

tyst kunskaputredande
skissarbete

Dessa faktorer är alla oerhört viktiga i den kreativa processen.

I den kreativa skissprocessen som är en oundgänglig del av allt arkitektarbete ingår intui-
tion, tyst kunskap och erfarenhet som hörnstenar. De är minst lika viktiga som vetenskap-
liga evidens.

Tyvärr får man inse att vi vet lite om hur arkitektur egentligen påverkar oss som individer 
och evidensbaserad forskning anses av vissa vara det som verkligen behövs för att täppa 
till dessa kunskapsluckor. Men arkitekter är ofta skeptiska till enkla svar på komplexa frågor. 
De hävdar att arkitektens unika kompetens som designer med insikt i och förståelse av den 
kreativa processen är avgörande för resultatet av byggprocessen. Annars skulle i princip 
vem som helst kunna designa byggnader. 

Att diskussionen om hur den kreativa processen ser ut sker om begrepp som känsla och 
förnuft, subjektiv smak kontra objektiva fakta, känsla och vetenskap och konstnärlighet 
och kunnande är inget nytt för vår tid i arkitekturhistorien. Det subjektiva, konstnärliga 
och  känslomässiga har fl er gånger under historiens gång ansetts som godtyckligt av mer 
rationella arkitekter. Men utan intuition, tyst kunskap och konstnärlighet skapas ingen hu-
man arkitektur. Som de fl esta inom sig vet krävs känsla och intution för att vägleda oss till 
att nå nya insikter och kunskap. Känslomässiga aspekter är och förblir en viktig del av den 
kreativa processen. Vis problemlösning är exempelvis inre bilder en viktig del och i dessa 
bilder ingår det medvetna, det omedvetna, det upplevda och det erfarna. På det sättet 
används alla våra sinnen och förmågor i en syntes som är en kreativ process där både kun-
skap och konstnärlighet spelar viktiga roller. Detta förklarar varför ett konstnärligt arbete 
inte kan baseras enbart på en analytisk grund. Upplevelsen av arkitektur kommer alltid i 
viss mån vara på en omedveten nivå och mänskliga behov kommer troligen heller aldrig 
till fullo vara kartlagda som en DNA -molekyl kan vara. Arkitektens arbetsprocess är alltså 
inte enbart en analytisk och linjär process som man kan förstå av resonemanget ovan.

Insikter och förståelse kommer ibland senare under projektets gång och då krävs att man 
backar några steg och tänker om och formulerar nya lösningar på problemet. Det som gär 
arkitektens skissarbete så värdefullt i processen är att det hjälper till att få struktur i kompl-
exa frågeställningar och förhoppningsvis visar på nya vägar att gå. Abstraka idéer blir också 
på ett oöverträff at sätt konkretiserade och åskådliggjorda.
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Evidence-based design vid psykiatriska vårdbyggnader – hur påverkar designen resultatet av behandlingen?  Vad säger forskningen?

Defi nition:
Evidence-based design är enligt förespråkarna ett försök att basera beslut inom designens område 
på de bästa tillgängliga evidensen med målet att åstadkomma de bästa möjliga resultaten för patienten, 
de anhöriga och personalen.

Terapeutiska aspekter av platsen:

• dagsljus
       - byggnadens orientering; t ex exponera deprimerade patienter för 
         dagsljus
       - undvik planlösningar med stort inslag av fönsterlösa rum
       - undvik att byggnader skuggar varandra

• utblickar mot naturen
       - fysiska aggressioner minskar enligt vissa studier om man ser naturen
       - undersökningar visar att utsikt mot naturen kan resultera i kortare 
         sjukhusvistelser, mindre smärta, färre små komplikationer och bättre 
         emotionellt välmående 
       
• tillgång till trädgårdar och naturen
       - minskar stress och förbättrar andra resultat

Patientsäkerhet:

• bra planlösningar
      - decentraliserade förråd gör att mindre tid går till transporter – sköter-
        skan går mindre – och att patienterna får mer tid
      - andra typer av lösningar av planerna som leder till samma sak

• minska infektioner genom:
       - alkoholgel för händerna
       - mycket bra luftkvalité
       - vattensystemet har rätt temperatur och tryck

• fallskador går att minska genom lokala sköterskeexpeditioner som 
tillåter god översikt

Personal- och patientsäkerhet:

• ergonomisk design, t ex lyftanordningar

• patientaggressioner är ett vanligt problem som och ökar inom den 
psykiatriska vården. Off er för aggressionerna är personal, andra patient-
er och patienten själv (utövaren)

      Miljömässiga samband med patientaggressioner är:

      - trängsel har ett starkt samband med aggressioner
      - brist på avskildhet
      - inkräktande på personligt område
      - brist på kontroll
      - buller (ljud)
      - dåligt designade planlösningar och personalstationer

Om man minskar buller reduceras stress för patienter och personal.

Problem: Ofta inom vården har man ljudkällor som är för många och för 
högljudda och detta kombineras med ytor som är ljudrefl ekterande.

Buller förvärrar resultaten med patienterna och personalens arbetsresultat 
därför att det:

- ökar patientens stress
- ökar blodtryck, puls och andhämtning
- förvärrar patientens sömn
- ökar personalens arbetspress, anspänning, trötthet och risk för 
   utbrändhet 
- undergräver talets förståelighet

Lokalprogram - Läkande rum

Träningslokaler och kroppsliga terapier                                                                                        1280 m²

yoga och meditationslokaler 3x100                                                                                                                                   300 m²
mindfulnesscenter                                                                                                                                                                   150 m²
varmvattensbassäng inkl omklädning 10x25 m                                                                                                            350 m²
massagemottagning                                                                                                                                                                 50 m² 
sjukgymnastik - kroppsliga terapier                                                                                                                                     50 m²
gym                                                                                                                                                                                               150 m²
aktivitetscentrum                                                                                                                                                                     150 m²
omklädningsrum                                                                                                                                                                        80 m²

Sociala lokaler                                                                                                                                           805 m²

konserter och föreläsningar stor sal ca 30x15 m                                                                                                            600 m²
lokaler för umgänge med barn                                                                                                                                            155 m²
lokaler för umgänge med djur                                                                                                                                               50 m²    

Medicinska verksamheter - öppenvård                                                                                         8095 m²

15 medicinska öppenvårdsmottagningar inkl mobila team                                                                                   6375 m²
Specialiserad vårdcentral med provtagningsservice                                                                                                      30 m²
Service med diagnosticering socialtjänst, primärvård, geriatrik och somatik                                                        50 m² 
Funktions- och aktivitetetbedömningar ( Försäkringskassan, Arb.förmedl, Kriminalvård)                              100 m²
Centrum för miljörelaterad stress och ohälsa                                                                                                                  400 m²
Arbets- och miljömedicinskt centrum                                                                                                                               400 m²
Internetpsykiatri                                                                                                                                                                          35 m²
Centrum för hjärnavbildning                                                                                                                                                100 m²
Multidiciplinära team                                                                                                                                                              100 m²
Konsultverksamhet till somatik, geriatrik och primärvård                                                                                            50 m²
Diagnosteam för snabbutredning av remisser                                                                                                                  50 m²
Samarbete med brukarorganisationer och anhörigföreningar (personl. ombud - kontorsplatser)               150 m²
Kompetenscentrum för psykoterapi                                                                                                                                  200 m²
Lokaler för samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommun och socialtjänst                         55 m²

Forskningslokaler                                                                                                                                    640 m²

laborativ forskning                                                                                                                                                                   240 m²
Centrum för psykiatriforskning                                                                                                                                            200 m²
Administration för forskning och undervisning                                                                                                              200 m²

Undervisningslokaler (konferensenhet inkl. studentlokaler)                                                    500 m²

Gemensamma lokaler                                                                                                                          7920 m²

reception/kassa  inkl backo�ce                                                                                                                                             50 m²
entré                                                                                                                                                                                             150 m²                               
bibliotek/infotek                                                                                                                                                                       300 m²
café och restaurang                                                                                                                                                                 400 m²
minilivs                                                                                                                                                                                           50 m²
konferensenhet                                                                                                                                                                         600 m²
personalmatsal inkl kök 250 pl                                                                                                                                             320 m²
Omklädningsrum och vilrum för personalen 510 pl                                                                                                     600 m²
Förråd EI 60 (fördelas på planen)                                                                                                                                         150 m²
Allmänna perifera förråd                                                                                                                                                        300 m²
garage för verksamheten 15 platser                                                                                                                                   500 m²
Garage för besökande och personal 150 platser (minst)                                                                                          4500 m²

Administration

Administration                                                                                                                                         190 m²

Administrativ servicecentral 15 personer                                                                                                                         120 m²
Torget ( i anslutning till personalmatsal)                                                                                                                             70 m²

Teknik, drift och transport i kulvert                                                                                                 1725 m²

Teknikutrymmen - kulvertplan
Fläktrum rumshöjd 4500                                                                                                                                                        540 m²
Undercentraler media (värme, kyla, vatten, sprinkler)                                                                                                 250 m²
Undercentraler ställverk el, tele, data (rumshöjd data 4500 kylbehov)                                                                  350 m²
Reservat för framtida alternativa system (värme 200, kyla 100)                                                                                300 m²
Fläktrum för dragskåpsventilation etc                                                                                                                               100 m²

Transportutrymmen - kulvertplan
Uppsamling tvätt, sopor                                                                                                                                                           75 m²
Källsortering - centralt                                                                                                                                                               30 m²

Städ
Städcentral                                                                                                                                                                                    80 m²

Patienthotell                                                                                                                                           1495 m²

50 rum à 20 m²                                                                                                                                                                        1000 m²
Frukost- och umgängesrum                                                                                                                                                 250 m²
bemannad reception                                                                                                                                                                   5 m²
kontor/expedition                                                                                                                                                                      15 m²
personalrum med pentry                                                                                                                                                         15 m²
2 lägenheter à ca 70 m²                                                                                                                                                          140 m²
2 lägenheter à ca 35 m²                                                                                                                                                            70 m²

Lokaler för umgänge med djur                                                                                                             50 m²

Växthus

Kommunikation ca 20 %                                                                                                                     4440 m²
    

Övrigt

rekreationsområde
terapiträdgårdar
utomhuscafé med utsikt över vattnet
parkering

Sammanlagd yta: 26650 m² (inkl 5000 m² garage under jord) inklusive kommunikation 4440 m²
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Modellbilder - olika förslag på vägen och hur de bearbetats

Volymskiss 

Loudden – en del av Norra Djurgårdsstaden

SWOT analys

Strengths -   kommunikation, läge - närhet till allt; staden, rekreation, naturen, vatten, boende 
                        och service, utsikt

Weaknesses -   buller från Värtahamnen och Frihamnen, eventuell färjetra�k som stör 

Opportunities -   samarbete med andra rekreationsverksamheter i närheten, stora möjligheter 
                                 att berika mijön och öka mångfalden av verksamheter

Threats -  att den politiska processen stannar av, andra verksamheter som anses viktigare 

Louddens historia och nuläge

Loudden är en del av stadsdelen Ladugårdsgärdet. 1927 invigdes oljehamnen som idag har ca 100 
cisterner. Ett reningsverk anlades 1950 för att betjäna Ladugårdsgärdet och delar av Östermalm och 
Djurgården. 1965 utfylldes Lindarängsviken och udden �ck sitt nuvarande utseende.
   Loudden är idag en viktig anläggning för Stockholmsregionens försörjning av oljeprodukter och kol. 
Området används som oljehamn dvs tillförsel, lagring och distribution av oljeprodukter.

Loudden - framtid och visioner

Stadsbyggnadskontoret bedömmer att Loudden kan planeras för bostadsbebyggelse av innerstadska-
raktär med ca 3500 lägenheter, skola, daghem och friytor. Stockholms kommunfullmäktige har beslutat 
att all oljehantering ska upphöra senast 2011 och förmodligen också containerhanteringen under 
förutsättning att ett bra alternativ kan planeras. Alternativet till Loudden som olje- och bränsledepå är 
en djuphamn i Nynäshamn. Flyttas även containerhanteringen kan ytterligare 1500 bostäder byggas. 
Flyttas båda verksamheterna kommer sjöfartstra�ken i Stockholms skärgård och den tunga biltra�ken 
genom innerstaden att begränsas.
   De nya bebyggelsen ska ha servicelokaler i bottenvåningarna och ska också planeras och byggas så 
att man skyddar mot buller från hamnområdet exempelvis genom kontorsbebyggelse. I området �nns  
kulturhistoriskt intressant bebyggelse som ska bevaras. Området gränsar till Nationalstadsparken i 
söder. Byggstart för nya bostäder och företagslokaler väntas bli år 2020. 

Loudden är en del av ett utvecklingsområde som heter Norra Djurgårsstaden som också innehåller tre 
andra delar; Hjorthagen, Värtahamnen och Frihamnen. Loudden ligger sist tidsmässigt i planeringen. 
Bostäder började byggas i utvecklingsområdet 2010. 
   Enligt visionerna ska Norra Djurgårdsstaden vara en tillgänglig, dynamisk och spännande stadsdel där 
boende blandas med företagande, naturupplevelser och kulturella attraktioner. Bebyggelsen och 
mångfalden av verksamheter kommer att skapa en miljö med liv och rörelse dygnet runt. 
Norra Djurgårdsstaden kommer att erbjuda en urban miljö som präglas av arkitektonisk och livsstils-
mässig mångfald. Stadsdelen kommer att innehålla ett varierat utbud av service som restauranger, 
barer, gym, a�ärer, biografer, konferensanläggningar och hotell. Därutöver kommer ett antal scener för 
musik, konst, dans och annan kultur att etableras. Värtahamnen och Frihamnen kommer att utvecklas 
till en färjehamn med �era kajplatser och terminaler och kommer samtidigt att integreras med den nya 
stadsbebyggelsen.

Kommunfullmäktige har beslutat att ta tillvara erfarenheterna från Hammarby sjöstad och har utsett 
Norra Djurgårdsstaden till ett av två byggprojekt med tydlig miljöpro�l. Man anser att Stockholm ska 
2030 vara världsledande i att utveckla och tillämpa ny energi- och miljöteknik. Detta ska ske i samver-
kan mellan näringsliv och forskning som ger innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling.   

Det fördelaktiga kommunikationsläget kommer att förbättras ytterligare genom Norra länken - en 
cityspårväg som ska binda ihop Ropsten med hamnområdet. Utbyggnaden av Östlig förbindelse 
kommer också att bidra till bättre kommunikationer. Tvärbanan planeras att förlängas till området och 
busstra�ken förstärkas. Miljöanpassade båtbussar kommer även att binda ihop området med omgiv-
ningen. Gång- och cykeltra�k kommer att vara viktiga vid planeringen. De nya kommunikationerna 
kommer att bidra till att förbättra kontakten med Arlanda, Kista Science City och det dynamiska 
lifescience området Karolinska - Norra Station.

Exempel på den nya bebyggelsen i Norra Djurgårdsstaden SWOT analys

Visionsbild av Norra Djurgårdsstaden

Bilder från Loudden med närområde idag Intressanta verksamheter i närheten
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PROCESSEN – OLIKA FÖRSLAG PÅ VÄGEN



UPPLEVELSE -
Den skapade miljön ska göra att man känner sig bemött med 
respekt och ska inge hopp. Man ska få en känsla av att få det 
bästa inom området och att man blir prioriterad.
Andra viktiga aspekter är att det är lugnt, tryggt, attraktivt 
och skapar tillit. Miljön ska också skapa positiva associationer 
genom att vara omsorgsfull utformad och vara välvårdad.

RUMSLIGHETER -
Väl fungerande rumsligheter är vesäntliga och kännetecknas 
av öppenhet, väl avvägda avstånd, rymd, omslutenhet, 
luftighet och att det inte är trångt. 

FÄRGSÄTTNING -
Färgerna ska vara neutrala och mjuka s0ch inte trigga 
symtom.

SKRÄDDARSYTT -
Vården ska vara högspecialiserad för psykiatrin. 

HÅLLBARHET -
Miljön och arkitekturen ska vara hållbar socialt, ekono-
miskt och ekologiskt.

MÖTEN SKA UNDERLÄTTAS -
Rumsligheter som främjar möten som leder till utveckling 
ska byggas in. Olika stora mötesplatser för olika stora 
grupper och typer av umgänge är inritade.

SÄKERHETSASPEKTER -
Säkerhetslösningar ska utformas så att de inte uttrycker 
makt och en uppdelning i ´vi och dom´ mellan personal 
och brukare samtidigt som överblick och en viss kontroll 
är viktigt.

LOKALISERING -
Projektet är placerat mitt i staden med goda kommunikationer men intill 
rekreationsområdet Nationalstadparken som inte kommer att byggas igen 
och vatten för att maximera de läkande faktorerna i omgivningen som är 
kontemplativ.

KONTEXT -
Projektet är mitt i staden med närhet till andra bra sammanhang och 
akut sjukvård om det skulle bli aktuellt.

EGNA RUM FÖR PERSONALEN -
Eftersom arbetet många gånger är tungt är det viktigt att person-
alen också har en egen återhämtningszon. I projektet �nns det i form 
av ett eget hus och en egen uteplats.

NÄRA INTERAKTION MED REKREATIONSOMRÅDE -
Naturen växer in mellan husen och utsikten mot naturen är maxi-
merad. Gårdarna mellan husen erbjuder en rogivande miljö.

LJUS OCH LJUD -
Arkitekturen och utemiljön släpper in så mycket 
naturligt dagsljus som möjligt. Ljudisoleringen i 
husen är mycket viktig.

MILJÖN SKA STÖDJA EN VÅRDPROCESS -
Gränserna mellan olika vårdformer ska suddas ut. Miljön och arkitekturen ska 
bygga på kontinuitet så att man lätt kan hålla ihop intrycken och uppmuntra och 
underlätta gradvisa framsteg. Miljön ska också stödja en normalisering, vara lätt 
tillgänglig, omhändertagande och stödjande.

MAXIMERAD UTSIKT MOT VATTEN OCH NATUR 

PROGRAM -
Rum för viktiga aktiviteter som bidrar till återhämtning är av yttersta vikt.

VATTEN ÄR ROGIVANDE

TYDLIGT OCH LÄTT ATT ORIENTERA SIG -
Det ska vara lätt att orientera sig och förstå byggnaderna och 
miljön inomhus och utomhus. Naturens skiftningar hjälper också 
att orientera sig tidsmässigt.

EN VILSAM OCH BEHAGLIG ARKITEKTUR

EGET RUM -
Det är viktigt att kunna välja avskildhet och göra egna val i sin 
närmiljö som att reglera ljus och värme.

PATIENTHOTELL (MELLANVÅRD) -
Byggnaden är planerad i 2 -3 våningar med nära kontakt med naturen.

SEKRETESS OCH INTEGRITET -
Brukare uppskattar inte insyn och ska skyddas från det. Området är indelat i 
zoner där delar är mer skyddade. 

TERAPITRÄDGÅRD -
Terapiträdgården vetter mot vatten och skog och är en gradvis 
övergång till den vilda naturen.

“ICKE-INSTITUTIONSLIKT” -
Projektet är ett försök att bryta ner en institution 
i en mänsklig skala.

MATERIAL -
Naturmaterial är sinnliga och taktila samtidigt som de ofta är 
ekologiskt hållbara.

DIREKTKONTAKT MED NATUREN OCH VATTNET -
Utsikt direkt mot vattnet från varmvattenbassängen och yoga-, mind-
fulness- och mediationssalarna.

EN HELHETSSYN PÅ MÄNNISKAN -
Kulturella aktiviteter är en del av anläggningen.

INTEGRERA SAMHÄLLET -
Alla som är intresserade är välkomna att använda delar av anlägg-
ningen.

GENOMTÄNKTA DETALJER -
Väl vald konst och omsorgsfullt utformade detaljer bidrar till läkningen.

UTEMILJÖ -
Landskapet är parklikt men med inslag av mystik och olika stora 
uteplatser som har olika grad av privathet och o�entlighet.

MAXIMERAD KONTAKT MELLAN UTE OCH INNE -
Projektet innehåller mellanrum som en vinterträdgård. 
Säkra uteplatser och terasser �nns på många ställen i olika 
former.

Referenser och inspiration

Rehab Basel, Hezog de Meuron

Childrens Center for Psychiatric Rehabilitation, Sou Fujimoto                                                                                                                          Terapiträdgården i Alnarp

Helsingørs psykiatriska sjukhus, PLOT                                                                                                         Gustavsbergs vårdcentral, Landström Arkitekter och Sundberg Arkitekter        Östra Sjukhuset, White Arkitekter 

”Arkitekturen ska visa vägen till resurser....det ska alltid vara möjligt att 
hitta en väg...man ska förstå att man har hundra möjligheter i livet.”

När man började att planera projektet hade man inte precisa mål om vad man ville ha. Det skulle inte kännas som ett sjukhus och att friska och sjuka ska ha 
samma värde. Man undrade vilken arkitektur som är rätt för ett sjukhus när tre likvärdiga gruppers behov ska tillfredställas nämligen: patienter, personal och 
anhöriga. När patienterna inte trivs är det inte bra för personalen heller. Alla arbetar mot samma mål och allt som händer i miljön är relaterat till varandra. Man 
fastslog att sjukhuset skulle underlätta terapiformer och att rätt arkitektur skulle underlätta rekryteringen av kompetent personal. Syftet är att ta en patient ge-
nom en process så fort som möjligt. Processen är något patienten ska ta sig igenom och som symboler för utvägar fi nns öppningar överallt.
   Rehab Basel har ingen framsida, ingen baksida och ingenting är dolt. Istället för att dölja att rehabilitering tar tid visar man det. Man ville ha så mycket dagsljus 
som möjligt och en direkt relation mellan ute och inne. Insidan av byggnaden består av en variation av spatialarum med olika atmosfärer. Typologiskt ligger den 
nära arabisk arkitektur och är inte så uppdelad i rum. Genom ett antal innergårdar har man tagit in naturen in i byggnaden och man orienterar sig intuitivt med 
hjälp av dem. Till exempel hittar man till terapirummet för att det ligger vid innergården med björkar. Innergårdarna speglar årstiderna som konstverk.

   Pengar lades på ljus och rymd istället för dyra material och detaljer. Det är en byggnad som ”andas”. Rymd gör att man kan andas och det fi nns utrymme så 
man behöver inte ödsla tid på att leta efter det. Det är en enkel struktur och den låga lantliga byggnaden ska markera kopplingen till naturen. Byggnaden ligger 
intill ett rekreationsområde och innehåller zoner med olika grad av privathet.
   Badhuset är en version av ett klassiskt Hamam och är placerat som ett ”hus i huset”. Det är en assymetrisk pyramid med hål för ljusinsläpp i betongskalet som 
riktar ljuset åt samma håll. Alla patientrum är som ett eget litet hus med de inre rummen och en veranda. Patientrummen har kupoler i taket som patienten kan 
reglera efter behov.
   Genom den här väl genomtänkta och genomarbetade miljön vill man kommunicera med patientens inre världar.

LÄKANDE FAKTORER – HUR DE HAR ANVÄNTS I PROJEKTET

REFERENSER OCH INSPIRATION



Hållbarhetskoncept

Social hållbarhet

Det utan tvekan starkaste argumentet för social hållbarhet är att alla i hela samhället skulle vinna på en bättre fungerande 
psykiatrisk vård som fångade upp människor mycket tidigare när de visar tecken på psykisk ohälsa eftersom alla kan drab-
bas och det är en eskalerande problematik. Socialt hållbarhetsmässigt har anläggningen en viktig uppgift som vårdinstans 
för människor men även en informativ och undervisande uppgift om den psykisk ohälsan och dess roll i samhället. Syftet är 
också att öka intresset för och kunskapen om psykisk ohälsa. 
   Genom materialval och val av företag för byggnationen som har en utpräglad känsla för socialt ansvarstagande skulle även 
projektet verka för fairtrade och social medvetenhet i byggbranschen. En viktig ambition i projektet är också att utforma 
byggnader som uppfattas som positiva av sina brukare och på det sättet bidrar till något konstruktivt i samhällsbyggandet. 
En egen identitet men samtidigt en delaktighet i sin kontext genom samarbeten med omgivande verksamheter skulle för-
hoppningsvis bidra till detta. Den mänskliga aspekten och hur människor trivs i miljön är också av största vikt. Därför har det 
varit viktigt att tänka på ljud, fukt och temperatur. 

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten skulle uppnås i första hand genom de besparingar man skulle göra när man tidigare kan ge 
människor adekvat vård för sina besvär och därmed undvika onödigt långa vårdtider. Ett långsiktigt ekonomisk planerande 
och tänkande redan i de tidiga skedena av projektet skulle också bidra till ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Livscykel-
kostnaderna med vilken energilösning som är mest eff ektiv och ekonomisk i det långa loppet är viktiga att ta hänsyn till 
redan när projeket är i sin linda. Material bör också väljas utifrån hur mycket underhåll som krävs och vad det skulle kosta. 
Kvalitet är inte alltid dyrast när man planerar så. 
   Vid planeringen av ett såndant här projekt är den holistiska synvinkeln viktig och att ha en helhetssyn där man medvetet 
håller ihop hållbahetsfaktorerna och försöker få med dem hela vägen genom projektet även om de kostar mer inledningsvis 
är avgörande.

Ekologisk hållbarhet

Ur en ekologisk synvinkel har jag haft som mål att göra medvetna val när det gäller byggnadsmaterial som ska vara förny-
bara vilket massivt trä är. Det är använt i projektet och materialet ska även komma från lokala källor och ha ett så lågt ut-
släpp av CO2 som möjligt. Klimatskalet ska vara välisolerat och inte släppa genom luft och därmed minska värmeöverfö-
ring och värmeutbyte genom ytterväggar och tak. Värmeförlusterna genom konduktion hålls nere eftersom trä har en låg 
konduktivitet. Trä har inte lika god värmelagrande kapacitet som tex sten och i projektet har det använts en typ av parafi n i 
gipsplattorna för att öka den värmelagrande kapaciteten vilket är gynnsamt för klimatet i byggnaden eftersom det värmer 
på vintern och kyler på sommaren.
   Vid utformningen av ventilationssystem bör de senaste och bästa teknikerna användas för att spara energi genom ett 
HVAC-system där man tar tillvara värmen från luften som passerar ut. Vid annan användning av electricitet än uppvärmning 
är det viktigt att använda den senaste energisnåla tekniken så att exempelvis inte artifi ciellt ljus används i onödan.

Den arkitektoniska lösningen försöker att ta tillvara på det fördelaktiga läget genom solceller på taket och takterasser i olika 
lägen. Dagsljusförhållandena på platsen som får anses vara gynnsamma har använts medvetet i projektet. Vid en dagsljus-
analys har jag försökt maximera användandet av naturligt dagsljus eftersom det är det människor egentligen mår bäst av. 
   Stockholms klimat är kalltempererat och påverkas mycket av närheten till vatten, något som jämnar ut klimatet och gör att 
det blir varmare än motsvarande platser på andra ställen i världen på samma breddgrader. Detta minskar naturligtvis ener-
giåtgången jämfört med dessa platser och gör att det blir trevligare att vistas på platsen än om den skulle ha ett inlands-
klimat.

Mekanisk solavskärmning kan användas för att minska energiåtgången genom att kyla byggnaden under sommaren. 
Energiåtgången hålls också nere genom att maximera användningen av naturligt dagsljus och genom att förbättra den 
naturliga ventilationen via schakt i byggnadernas trapphus. En optimal energianvändning uppnås även genom att kombi-
nera den naturliga ventilationen med ett HVAC-system. 
   Så få köldbryggor som möjligt uppnås genom en kontinuerlig isolering som också är fukttät. Energiförsörjningen sker i så 
stor utsträckning det är möjligt genom förnybar energi och fj ärrvärme. En annan åtgärd för att använda förnybar energi till 
värme och elektricitet är solceller på taket vars energi lagras genom en teknik där vattentankar används. På taken fi nns även 
anläggningar för att återanvända regnvatten till gråvattensystemet.  

Principer för byggteknik
• stommar av limträ

• bjälklag och väggar är massivträkonstruktioner

• sedumtak

Materialpalett - exempel på material

Referenser - träfasader

Olika träslag

Alm Björk Ek Körsbär

Färgpalett - exempel på färger

Skulpturtorg med 
café vid vattnet

Kanal Köksträdgård

Terapiträdgård

Växthus

Gräskulle över garagenedfart

Skulpturträdgård

Personalens
uteplats med sittplatser under 
japanska körsbärsträd

Japansk trädgård

VinterträdgårdSkogsträdgård
SkogsträdgårdSkogsträdgård

Trädgård med geometriska former

Gridträdgård

Bryggor, en paviljong och sittplatser 
vid vattnet

Plank med pelxiglas för vind-
skydd

Mötesplatser för olika stora grup-
per

Hus för umgänge med 
djur

Uteplatser i markplan - trädäck 
som formas efter naturen

Träplank som insynsskydd

Parkering ovan mark

Lättöverskådligt och lättorienterbart parklandskap med dammar av olika storlek och sittplater Sedumtak

Stigar som försvinner ut i naturen
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4

5 5 5 5 5

6

9 8
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1. Aula
2. Allhus
3. Hus för gemensamma aktiviteter
4. Hus för forskning, undervisning och personal
5. Mottagningshus
6. Patienthotell
7. Aktivitetshus
8. Hus för umgänge med djur
9. Växthus
 

Skala 1:2000
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SITUATIONSPLAN

UTEMILJÖ – PLANERING OCH INSPIRATION



Aktivitetshus

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst

Sektion A - A Sektion B - B

Plan 1 Plan 2 Takplan

1. varmvattenbassäng
2. omklädningsrum
3. aktivitetscentrum
4. entré
5. gym
6. WC
7. yoga/meditation
8. mindfulnesscentrum
9. förråd
10. pausrum
11. sjukgymnastik/kroppsliga terapier
12. grönt tak

7 7 7

8

12

11

29

6

2

A

A

B B

1

2

2

5

3

46

Patienthotell

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad väst Fasad nordväst Sektion A - A Sektion B - B

A

A

B B

Plan 1

Plan 2 Plan 3 Takplan

1. foajé
2. reception
3. kontor
4. personalrum
5. frukost- och umgängesrum
6. vinterträdgård
7. WC
8. hotellrum
9. förråd
10. familjelägenheter i 2 storlekar
11. grönt tak
12. solceller

1

2 3 4

5 6

7

8

9

7

8

9

10 101010

7

11
12

1. bibliotek/infotek
2. reception
3. minilivs
4. entré
5. mötesplats
6. WC
7. kök
8. restaurang
9. takterass
10. grönt tak

Allhus

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst Sektion A - A Sektion B - B

A

A

B B

Plan 1 Plan 2 Takplan

1

4

2 3 5

6

8

7

6

9

10

Mottagningshus

Fasad öst Fasad syd Fasad väst Fasad nord Sektion A - A Sektion B - B

A

A

B B

Plan 1 Plan 2 - 4 Takplan

1. konferensrum
2. reception
3. grupprum
4. dagrum med pentry
5. aktivitetsrum
6. uteplats
7. WC
8. väntrum
9. personalrum
10. samtals- och behandlingsrum
11. café/torg
12. kontor
13. takterass
14. grönt tak

1

1

7 7

1

2 2

3

3
3

3
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Skala 1:400

TYPOLOGIER



1. scen
2. auditorium
3. kapprum
4. foajé
5. WC
6. grönt tak

Aula/konsertsal

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst

A

A

B B

Plan 1 Plan 2 Takplan

1

2

35

4

6

Sektion A - A Sektion B - B

Hus för gemensamma aktiviteter 

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst Sektion A - A Sektion B - B

A A

B

B
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Takplan

1. reception
2. vårdcentral
3. väntrum
4. WC
5. funktionsbedömning
6. centrum för hjärnavbildning
7. multidiciplinära team
8. centrum för diagnosticering

Brukarföreningarnas lokaler:

9. konferensrum
10. café
11. kontor

12. remisscentrum
13. kontor för konsulter
14. centrum för stress- och 
       miljörelaterad ohälsa 
15. internetpsykiatri
16. samarbete med Försäkringskassan, 
       Arbetsförmedling och socialtjänst
17. kompetenscentrum för psykoterapi
18. arbets- och miljömedicinskt centrum
19. takterass
20. grönt tak
21. solceller 
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21
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17
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1818
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4
15

12 13 14

14

14

16

16

16

1
2
2

5

3

6

7

77

7

8 9 10

11

11

1. grupprum
2. seminarierum
3. WC
4. förråd
5. administration
6. administration FoU
7. laborativ forskning
8. omklädningsrum
9. torg
10. vilrum
11. personalrestaurang
12. kök
13. centrum för psykiatriforskning
14. takterass
15. grönt tak
16. solceller

Hus för personal, forskning och undervisning

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst Sektion A - A Sektion B - B

A A

B

1

1

1

2

2

2

3 3
3 3

11

12

13

4

2

1 1 1

5

6

7

8

8

8

9

108

8 8

8

8

8

B

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Takplan

Garageplan

1. uppsamling för tvätt och sopor
2. städcentral
3. källsortering
4. �äktrum
5. undercentraler för el, tele och data
6. undercentraler för media (värme, kyla, vatten och sprinkler)
7. garage för ca 135 bilar för personalparkering och verksamhetens bilar
8. reservat för framtida alternativa system för värme och kyla
9. �äktrum för dragskåp

1

2
3

4 5 6

7

8

10

Skala 1:400

Skala 1:800


