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Sammanfattning

Det har funnits olika sorters seniorboenden 

genom tiderna men dagens seniorboende 

skiljer sig från tidigare då även seniorerna 

förändras. Dagens seniorer är mer aktiva och 

mer kräsna när det gäller krav på sitt boende. 

Syftet med den här rapporten är att ta fram 

information om dagens seniorboenden så att 

Wiksténs Fastigheter kan utforma ett så bra 

seniorboende som möjligt. Målet för arbetet 

är att ge underlag för hur man utformar bo-

endet så att seniorer vill flytta in och har möj-

ligheten att leva självständigt. Vidare ska den 

också visa på hur man skapar trygghet och ge-

menskap i boendet. Min metod var att genom 

en surveyundersökning undersöka befintliga 

seniorboenden som ger en bild av hur ett se-

niorboende ser ut idag. En teoretisk studie 

gav information om vad det ställs för krav på 

boendet och vad som underlättar vardagen 

för den som har svårt att röra på sig. Genom 

att göra en fallstudie på den planerade byg-

gnaden kunde jag testa fallet mot teorin och 

se om seniorboendet fyller de krav som krävs. 

Resultatet av studierna och undersökningen  

gav mig djupa kunskaper inom seniorbostäder 

och tillgänglighet. Ett seniorboende är för 

människor över en viss ålder, vanligen 55 år. 

Den inrymmer normalt gemensamma lokaler 

som bidrar till socialt umgänge i byggnaden. 

Den planerade byggnaden är utformad med 

god tillgänglighet och  har ett bra utbud av 

gemensamma lokaler. Med sin centrala plac-

ering i staden är fastigheten en av de mest at-

traktiva i Boden. 
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AbstractSammanfattning

 Through time it has been different kinds of 

senior living. Today’s senior living is noth-

ing like the past ones when also the seniors 

change through the years. Today’s seniors are 

more active in their lives and pickier when it 

comes to demands on their homes. The pur-

pose with this report is to compile informa-

tion about today’s senior living. The vision for 

the report is to give a base for how you design 

the resident so seniors wants to move in and 

have the possibility to live independent. Fur-

ther more it will show how to create safety 

and friendship in the home. My method was 

through a survey study see how senior liv-

ings look like today. A theoretical study gave 

information about what demands there is on 

the building and what would ease the living 

for a person that has trouble moving. By do-

ing a case study on the planed building I could 

test the theory on the building to see if it had 

the demands that is needed. The results of 

the studies gave me deep knowledge about 

senior living and accessibility. Senior living 

is for people over a certain age, usually 55 

years. Normally it has common spaces for so-

cial gatherings. The planed building is design 

with good accessibility and has a wide range 

of different common spaces. With its central 

location in the city the property is one of the 

most attractive in Boden.     
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Beställarna

Platsen

Projektet

Wiksténs Fastigheter AB byggde sitt 

första hyreshus 1950.  Med sina 800 lä-

genheter och 25 000 kvadratmeter lo-

kaler såsom butiker, kontor m.m. är de 

Bodens största prvata fastighetskontor.  

Sedan våren 2010 har Wiksténs Fastigheter 

AB tillsammans med Tirsén & Aili Arkitekter 

jobbat med projekteringen av byggnaden (se 

bild 2) som ska inrymma kommersiella lokaler 

Boden är Norrbottens tredje största 

stad med en befolkning på 27 500 in-

vånare (Regionfakta) och ligger 35 km 

nordväst om Luleå.

Fastigheten ligger i kvarteret Cedern 

som är beläget mitt i centrala Boden. 

Den inrymmer idag Team Sportia och 

en parkering. Närheten till Drottning-

gatan (Gågatan) och Kungsgatan gör 

fastigheten till en av de mest attraktiva 

i Boden (se bild 1). 

Bild 2 - Illustration Tirsén & Aili Arkitekter 

Bild 1 - Kv Cedern, nutid 

och seniorbostäder. Mitt arbete startade un-

der våren 2011 och jag har sedan dess arbetat 

parallellt med Wiksténs för att kunna bidra 

med kunskaper och erfarenheter tillsammans 

med information från de genomförda under-

sökningarna.

Det är ett ny- och ombyggnads projekt, 72 lä-

genheter på ca 5000 kvm. Den befintliga byg-

gnaden kommer att behållas, men kommer 

att förstärkas där påbyggnaden  kommer att 

vara. Detta innebär dock att taket på den övr-

iga delen av den befintliga byggnaden endast 

klarar av snölast. Den nuvarande parkeringen 

kommer att försvinna och ersättas med en 

nybyggnad. Denna entrévåning kommer att 

innehålla butiker, restauranger, café, gym etc 

(se bild 3). På denna huskropp kommer det i 

vinkel mot Kyrkgatan-Kungsgatan fyra vånin-

gar seniorbostäder, med ett torn i mitten som 

inrymmer gemensamma utrymmen. På inn-

ergården finns tvättstuga, gemensamhets lo-

kal och förråd (se bild 4).
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Bild 4 - Ritning Tirsén & Aili Arkitekter 
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Seniorboende
Begreppet seniorboende är relativt nytt men 

det har funnits olika sorters seniorboenden 

genom tiderna. I boken “Bygga för seniorer” 

beskriver Kerstin Kärnekull seniorboendets 

utveckling.

Enligt Kärnekull måste man ha en förståelse 

för seniorer för att kunna bygga åt dem. Be-

hovet ändras också genom åren, seniorer för 

20 år sedan är annorlunda mot seniorerna 

idag och seniorerna om 20 år kommer vilja ha 

andra saker och ställa andra krav. 

Elisabet Svensson skriver i boken “Bygg ikapp” 

att ett hållbart samhälle förutsätter att alla, så 

långt, möjligt kan delta i samhällslivet. Den 

byggda miljön förutsätts då vara utformad så 

att så många som överhuvudtaget är möjligt 

kan använda den. 

“Det går inte att 

skriva om senior-

bostäder utan att 

beskriva seniorerna 

själva”
Kerstin Kärnekull

Kraven idag på bostäder är mycket höga. I nor-

malnivå, Svensk Standard (SS 91 42 21:2006), 

klarar en person med manuell eller liten el-

driven rullstol sig med god framkomlighet. 
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Bild 5 - Kommuner med seniorbostäder  (SKF 2008, sid 5)

Sveriges Kommuner och Landsting har under 

2000-talet gjort ett flertal enkätundersöknin-

gar om förekomsten av seniorbostäder eller 

motsvarande i Sveriges kommuner. Där kan 

man se en drastisk ökning från år 2000 till  år 

2008. År 2000 låg antalet på drygt 11 000 lä-

genheter till ca 33 000 år 2008 (se tabell 1). 

Ökningen beror på att särskida boenden min-

skade och omvandlades till seniorbostäder. 

Andra anledningar var även att kommunala 

bostadsföretag med lediga lägenheter sat-

sade på seniorbostäder och nya aktörer bör-

jade intressera sig för marknaden.  Enligt SKL 

var det år 2008 185 kommuner som hade se-

niorbostäder eller motsvarande (se bild 5).
Antal lägenheter

11373

18428
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Tabell 1 - Ökningen av antalet lägenheter 2000-2008  

                (SKF 2008, sid 4)

 

  

 

Timrå

Sundsvall

Härnösand

Nordmaling

Vännäs
Bjurholm

Umeå

Örnsköldsvik

Sollefteå

Ragunda
Åre

Storuman

Sorsele

Berg

Skellefteå

Strömsund

Dorotea

Nordanstig

Ånge

Kramfors

Bräcke

Krokom

Härjedalen

Östersund

Vindeln
Robertsfors

Norsjö

Malå

Vilhelmina

Åsele

Lycksele

N

 
           

Arjeplog

PajalaGällivare

Luleå

Arvidsjaur

Jokkmokk

Överkalix

Kalix

Övertorneå

Älvsbyn

Piteå

Boden

Haparanda

Kiruna

Kommuner med seniorboende, 9 kn

Kommuner utan seniorboende, 4 kn

Har ej lämnat uppgift, 1 kn

Utifrån SKF:s enkätundersökning från 2008, 

har nio av Norrbottens fjorton kommuner 

seniorbostäder i deras kommun. Fyra kom-

muner har svarat att de inte har några senior-

bostäder och en kommun har ej deltagit i un-

dersökningen (se bild 6). Norrbotten har 409 

stycken seniorbostäder vilket motsvarar 0,01 

% av Sveriges seniorbostäder. 

Bild 6 - Kommuner med seniorbostäder i norrbotten  

                (SKF 2008, SCB)
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Syftet är att ge Wiksténs Fastigheter 

ett underlag för att utforma ett så bra 

seniorboende som möjligt.

Frågeställningar:
Vad innebär begreppet seniorboende?

Vad ställs det för krav på ett seniorbo-

ende?

Vad finns det för tillägg i ett seniorbo-

ende utöver lägenheten?

Var är innergården mest attraktiv i 

avseende på placering av gårdshuset 

med gemensamma lokaler, vinter-

trädgård och tvättstuga.

Uppfyller den planerade byggnaden 

de krav som ställs på ett seniorboen-

de?

Målet är att genom undersökningarna 

kunna...

... utforma bostäder som seniorer vill 

flytta in i.

... utforma bostäder där man kan leva 

självständigt, även vid nedsatt rörelse-

förmåga eller rullstolsburen.

... skapa trygghet och gemensamhet i 

boendet.

De kommersiella lokalerna i entré och 

källarplan kommer inte att beröras i 

rapporten då beställarna ville att un-

dersökningarna skulle ha fokus mot 

seniorboende.
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När vi studerar utvecklingen i Sverige 

ser man att antalet yngre pensionärer 

kommer att öka fram till 2020 och 80+ 

ligger konstant. Sedan kommer båda 

grupper bli allt fler. Jämför man pen-

sionärer idag med antalet pensionärer 

2040 är det en ökning på ca 0,9 mil-

joner. Denna ökning är i sig ett motiv 

till att bygga fler bostäder för äldre, 

anpassade till deras behov (Kärnekull).

Boden
I befolkningspyramiden (Tabell 2) kan 

man se att mellan åldrarna 0-4 år och 

20-39 år ligger Boden klart under riks-

Män
Kvinnor
Riket

Tabell 2 - Befolkning år 2010 Boden jämfört med år 2010 

                Riket (Boden)

Senioren
Behovet av seniorbostäder kommer bli stort 

men trots det upplever byggherrar att senior-

erna är en ointresserad kundgrupp. Ulf Selin, 

ordförande i Aktiv Senior, intygar detta i en 

debattartikel:

- Flera byggare och fastighetsägare, som vi i 

nätverket Aktiv Senior har intervjuat om de-

ras bristande intresse för att bygga tillgängligt 

boende för den äldre delen av befolkningen, 

svarar att de inte upplever att det finns någon 

marknad för sådana lägenheter. Man hänvisar 

ofta till att man känner till någon som byggt 

ett seniorboende som har varit svårt att hyra 

ut (Aktiv Senior).

Ylva Sandström, SABO, säger även att seniorer 

är en kräsen kundgrupp som vet vad de vill ha, 

som tar tid på sig för att fatta sina beslut och 

som har höga krav innan de väljer att flytta 

(Kärnekull). 

Hindren och varför seniorer tvekar att flytta:

*	 Nya bostäder upplevs dyra

*	 Barn och barnbarn kommer inte att 

rymmas i den nya bostaden som de 

alltid annars har gjort.

*	 Jobbigt att tänka på att bli äldre.

*	 De känner sig fortfarande unga i sin-

net.
Forskaren Marianne Abrahamsson påpekar 

att det kan ta upp till tio år från det att tanken 

väckts till att flytten genomförs.

genomsnittet. I åldrarna 50 år och äldre ligger 

Boden däremot över riket, särskilt utmärkan-

de i åldern 50-64 år (Boden).  
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Den här rapporten behandlar fram-

tagandet av information om hur man 

bäst utformar ett seniorboende. Den 

första delen består av en teoretisk 

studie där fakta insamlats från olika 

källor. Den andra delen består av ett 

kvalitativt avsnitt där en surveyunder-

sökning, fallstudie och solstudie gjorts.

Seniorbostäder
Det var svårt att hitta litteratur om 

seniorbostäder men ett fåtal men 

mycket relevanta böcker hittades. Som 

komplettering gjordes sökningar även 

på internet. 

Boden
Datainsamlingen av statistik och kom-

munfakta om Boden hittades på 

Bodens kommuns hemsida och Statis-

tiska Centralbyråns hemsida.     

Datainsamling 
litteratur Min survey

För att ta reda på vilka tillägg som seniorbo-

enden, det vill säga gemensamma lokaler, 

aktiviteter etc. som finns i byggnaden utöver 

lägenheten gjordes en undersökning av be-

fintliga seniorboenden i Sverige.

Beställaren behövde svaren inom kort tid och 

bedömde då att en surveyundersökning med 

genomgång av skriftliga källor som metod var 

mest passande. Informationen söktes över in-

ternet. 

För att bestämma vilka seniorbostäder som 

skulle undersökas valde jag med hjälp av 

Sveriges Kommuner och Landstings enkä-

tundersökning om kartläggning av senior-

bostäder i Sverige vilka kommuner som hade 

seniorbostäder, och sedan göra urvalet att un-

dersöka kommuner med likvärdig befolkning 

som Boden. Detta visade sig vara svårt att 

hitta någon information om seniorbostäder i 

dessa kommuner för att alla kommuner inte 

har information upplagt på deras hemsidor. 

Privatägda seniorbostäder var också svårt 

att hitta information om då seniorbostäder 

är mer ett samlingsnamn för denna sortens 

boende, det förekommer andra namn så som 

plusboende, årgångshus, gemenskapsboende 

etc. Här gjordes då valet att ändra urvalet.

Genom diskussion med Wiksténs valde jag att 

ta hjälp av internet sidan http://www.senior-

bostad.se, här listas olika seniorbostäder och 

kommuner som har seniorbostäder. Genom 

Seniorbostad kunde 25 olika seniorbostäder i 

12 olika städer undersökas.

Surveyundersökning
Vad är en survey?
En surveyundersökning kännetecknas genom 

att den bedrivs empiriskt, ute i verkligheten, 

och att den ska ge en bred och omfattande 

täckning av det man undersöker (MAH). Det 

finns olika metoder så som enkäter, intervjuer, 

genomgång av skriftligak källor och observa-

tioner. 
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FallstudieSolstudie
Vad är en fallstudie?
En fallstudie kännetecknas genom att den bed-

rivs empiriskt, så som surveyundersökning, 

och syftar till att ge ingående kunskaper om 

det man undersöker (MAH). Man fokuserar 

här djupgående på en undersökningsenhet 

som ger en mer detaljerad kunskap än vad till 

exempel en surveyundersökning ger.

Min fallstudie
Genom att göra en fallstudie på den plane-

rade byggnaden kan jag undersöka om byg-

gnaden uppfyller de krav som ställs på ett se-

niorboende.

Jag valde metoden “Fallet som prövar teorin” 

Här kan jag se om den planerade byggnaden 

klarar de krav som ställs på ett seniorboende 

genom den teoretiska studien.

  

Genom att dela upp byggnaden i fyra delar 

Allmänna utrymmen, Bostadens utformning, 

Utemiljön och Gemensamma lokaler kunde 

jag lättast testa byggnaden mot teorin. 

Vad är en solstudie?
En solstudie görs för att se hur solen rör sig i 

förhållande till vanligt vis en byggnad. Genom 

att se hur byggnaden skuggar omkringliggan-

de område kan man bestämma hur tomter, in-

nergårdar, parker etc. ska planeras. 

Min solstudie
Sol medför trivsel och genom att se hur solen 

rör sig över innergården kan man bestämma 

vart placeringen av gårdshuset för gemensam-

ma lokaler, vinterträdgård och tvättstuga.

Med hjälp av dataprogrammet Revit gjordes 

en solstudie över byggnaden. Här ritades 

byggnaden schematiskt upp i 3D med byg-

glovshandling 2011-04-29 som underlag. Ge-

nom solstudieverktyget i Revit kunde bilder 

tas på byggnaden under olika tider på dyg-

net. Dagarna som valdes var vår- och höst-

dagsjämning, sommarsolstånd och vintersol-

stånd.

Förfrågningsunderlaget från 2011-06-20 är 

vad jag hade att utgå ifrån. Där fanns ritningar 

på hela byggnaden och färgsättning av byg-

gnaden i 3D. 



10

Teori

Enligt Kärnekull bor de flesta som är 65 år 

eller äldre för närvarande i vanliga bostäder i 

det ordinära beståndet, vad som också kallas 

kvarboende. Ungefär 6 % eller knappt 100 000 

personer bor i vad som kallas särskilt boende 

eller vård- och omsorgsboende (se tabell 3).

Tabell 3 - Olika typer av seniorboenden och deras särdrag. (Kärnekull 2011, sid 16)S
e
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Seniorboende är ett relativt nytt begrepp och 

det finns ett fåtal teorier i ämnet. Kärnekull 

har en av de få teorier om vad seniorboende 

är. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 

även de en teori om vad som kännetecknar 

ett seniorboende.

Tillgänglighet är i dag ett hett samtalsämne. 

Ålderdom medför ofta någon form av funk-

tionsnedsättning och Svensson har i boken 

Bygg Ikapp sammanställt utifrån lagar och 

föreskrifter, råd och krav som ska finnas i da-

gens bostäder för att alla i samhället ska kun-

na delta.

Seniorbostäder är enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting avsedda 

för personer över en viss ålder, van-

ligen 55 år och äldre. Det är vanliga 

bostäder som är utformade utifrån 

äldres behov av tillgänglighet. Är den 

boende i behov av vård och omsorg 

gäller samma villkor för dem som för 

de som bor i ordinärt boende, d.v.s. 

hjälp genom hemtjänst och hems-

jukvård. I vissa fall kombineras senior-

bostäderna med trygghetsskapande 

insatser i form av bostadsvärd eller 

motsvarande. Enligt SKL 2008 behövs inga 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för att 

flytta in i en seniorbostad eftersom senior-

bostäder ingår i der ordinarie bostadsbestån-

det.  
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Utvecklingen av senior-
boendet genom tiderna
Förr i tiden tog familjen/hushållet ansvar om 

sina äldre. Fattigvården infördes 1571 av Gus-

tav Vasa då han beslöt att socknarna/kom-

munerna skulle ta hand om dem. De som inte 

kunde ta hand om sig eller inte hade någon 

familj - gamla, fattiga och vanföra, placerades 

i fattigvården (Kärnekull).

Ålderdomshem började byggas 1918 och 20 

år senare kom statligt stöd till pensionärsh-

em. Idén med pensionärshem var dansk och 

fristående stiftelser började, med hjälp av 

Tillgänglighet
Svensson uppmanar att i bostäder avsedda för 

äldre, så som senorbostäder, 55-plus bostäder 

och trygghetsbostäder, använda höjd nivå en-

ligt svensk standard och bör utformas med ex-

tra omsorg och vara extra rymliga. Som nämnt 

tidigare har seniorer ofta viss nedsatt rörelse-

förmåga vilket gör att tillgängligheten i boen-

det blir mycket mer centralt och väsentligt än 

vad det är för yngre. Nedsatt rörelseförmåga 

kan röra exempelvis amrar, händer, bål, ben 

eller dålig balans. Personer med nedsatt röre-

sleförmåga kan behöva använda hjälpmedel 

så som rullstol, rollator eller käpp vilket kan 

göra det svårare att röra sig fritt (BBR).

Enligt BBR 3:112 ska måtten för eldriven rul-

lstol för begränsad utomhusanvändning (min-

dre utomhusrullstol) vara dimensionerande 

och utrymme för manövrering med rullstol 

ska finnas (när det anges att tomt, byggnad 

eller del av byggnad ska vara tillgängliga och 

användbara). Mått för manuell eller liten el-

driven rullstol för inomhusanvändning (inom-

husrullstol) får dock vara dimensionerande i 
Bild 7 - Dimensionerande vändmått som enligt råd i BBR 

och ALM är lämpliga för att bedömma tillgängligheten.

(Svensson 2008, sid 37)

Manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvänd-

ning. Avser enskilda bostadslägenheter.

Rullstol för begränsad utomhusanvändning. Avser pub-

lika lokaler, arbetslokaler och tomter.

Större eldriven rullstol för utomhusanvändning. Avser 

allmänna platser samt områden för andra anläggnin-

gar än byggnaer.

enskilda bostadslägenheter.

Dimensionerande vändmått som är lämpliga 

vid bedömning av tillgängligheten för mindre 

utomhusrullstol är en cirkel med diametern 

1,5 m och för inomhusrullstol en cirkel med 

diametern 1,3 m.

Enligt ALM 5§ är en cirkel med diametern 2,0 

m lämplig för bedömning av användbarheten 

för personer i större utomhusrullstol (Svens-

son) se bild 7.
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särskilt stöd, särskilt boende eller som det nu-

mera heter vård- och omsorgsboende. 

Antalet äldre minskade i Sverige på grund av 

att så få föddes på 1930-talet och gick i pen-

sion på 1990-talet. Det medföljde att kom-

muner började avveckla äldrebostäder som 

inte uppfyllde kraven på tillgänglighet m.m. 

Produktionen av seniorbostäder upphörde 

mer eller mindre under fortsättningen av 

1990-talet (Kärnekull).

Kärnekull skriver att attraktiva seniorbostäder 

är en viktig pusselbit, sådana som kan upplev-

as som goda alternativ för andra halvan av liv-

et. Ju fler som vågar tänka på sitt boende som 

äldre och bestämmer sig i tid för att anpassa 

sitt boende, desto bättre anser Kärnekull. När 

man flyttar till en bostad som fungerar bra 

även på äldre dagar underlättar det för dig 

själv samt för dina närmaste.

Den stora utmaningen blir att bygga bostäder 

som seniorer och pensionärer verkligen väljer 

att flytta in i. Ett gemensamt budskap för at-

traktivt boende som gavs på Micasa Fastighet-

ers seminarium Vision 2030 under 2009 var: 

Den goda bostaden är trygg och inbjudande, 

bekväm och lättstädad, gör det möjligt att bo 

och leva självständigt som äldre och underlät-

tar dessutom sociala kontakter (Kärnekull).

Att bo bra som senior handlar också om myck-

et mer än själva bostaden och hur den är ut-

formad. Trygghet, delaktighet, gemenskap 

och service är vad många seniorboenden 

handlar om. Människan behöver social stim-

ulans i vardagen, ny forskning kring hjärnan 

och hälsan pekar på hur viktigt det verkligen 

är. ”Kontakträdsla” är något som byggherrar 

och bostadsförvaltare verkar vara övertygade 

att hyresgäster har, att de boende vill und-

vika sina grannar och att alla mötesplatser 

och tillfällen till samarbete skapar problem. 

Ett typiskt exempel är tvättstugor där bara ett 

hushåll kan använda det i taget (Kärnekull). 

Enligt Kärnekull kan seniorbostäder med 

fördel vara utformade annorlunda, så att det 

finns självklara möjligheter att möta och sam-

spela med grannar. 

Nedsatt funktion inom ett eller flera om-

råden är vanligt bland äldre. De vanligaste är 

rörelsehindrade och hörselnedsättningar, där 

statligt stöd, bygga lägenheter för gamla med 

”moderna” bekvämligheter som vatten och 

avlopp.

Kärnekull skriver att ålderdomshem ansågs 

som betydligt sämre än pensionärshem. När 

den nya folkpensionen infördes 1946 och ål-

derdomshemmen skiljdes från fattigvården, 

kunde karaktären på ålderdomshemmen än-

dras.

Det blev starten för en betydande ökning av 

olika former av äldreboenden. Pensionärslä-

genheter, servicehus, servicelägenheter, lo-

kala sjukhem, gruppboenden och särskilda 

boendeformer för äldre har avlöst varandra 

som den dominerande modellen vid olika tid-

punkter sedan 1950-talet. 

1992 kom riksdagsbeslutet om den så kal-

lade äldrereformen vilket innebar stor förän-

dring. Landstingen fick då renodlat ansvar 

för all sjukvård, och kommunerna ansvar för 

långvarig service, vård och omsorg för äldre 

och personer med funktionsnedsättning. 

Kommunerna blev då även skyldiga att inrätta 

boendeformer för människor med behov av 
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kvinnor oftare har problem att röra sig och 

männen har problem med hörseln.

Enligt Kärnekull är tillgängligheten i bostäder 

uppmärksammad i regler och föreskrifter även 

om det många gånger brister i det praktiska 

genomförandet. Det finns inte alls lika många 

utformningskrav när det gäller ljudmiljön i en 

byggnad och dess närmiljö.  

Sedan mitten av 1970-talet visade den 

kanadensiska hälsoministern Marc Lalonde att 

den sociala och fysiska miljön betyder mer än 

det genetiska arvet och hälso- och sjukvården 

för hälsan (Kärnekull). Folkhälsoinstitutet har 

med stöd av omfattande forskning lyft fram 

fyra hörnpelare för ett gott åldrande:

*	 Social gemenskap

*	 Delaktighet/meningsfullhet/känna sig 

behövd

*	 Fysisk aktivitet ger bättre ämnesom-

sättning, humör, känsla och balans.

*	 Bra matvanor

När äldre bor i eget boende, vare sig de är 

beroende av vård och omsorg eller inte, finns 

det gemensamma drag. Båda parter är i stort 

behov av social gemenskap, något som blir 

allt viktigare med åren när de egna nätverken 

minskar. 

Kärnekull skriver att alla människor, speciellt 

äldre, behöver lagom med utmaningar. En-

samhet och uttråkning förändrar humöret, 

liksom hjärnan, till det sämre. För att må bra 

behöver hjärnan träning. Stress och obegrip-

liga saker sänker dopaminhalten, men halten 

av dopamin höjs bland annat när man kan 

hantera sin vardag, när man uppfattar saker 

rätt och känner tillit. När man flyttar på grund 

av behovet av vård och inte kan kontrollera 

saker ökar stressen kraftigt. Forskning visar att 

sena flyttningar kan leda till att många avlider 

efter ganska kort tid. Att flytta när man ännu 

är ganska frisk och pigg kan där emot ge ökad 

livskvalitet.       

Hjärnans utveckling är beroende av våra sin-

nen. Sinnena håller hjärnan aktiv och är start-

punkter för hjärnans arbete. För att inte för-

lora våra sinnen måste man använda dem så 

att de utvecklas. En rik miljö är därför en god 

förutsättning för en väl fungerande hjärna. 

Hörseln är ett av de sinnen som försämras 

med åren. I 50-årsåldern har var femte person 

problem med att höra vad som sägs i samtal 

mellan flera personer, och vid 85 år och uppåt 

är det mer än hälften som har dålig hörsel.

Liksom hörseln försämras synen med åren. 

Man får svårare med att klara bländning och 

problem med adaptering (Kärnekull). 

 

Närheten till en grönskande utemiljö gör att 

man kommer ut mer. En naturnära miljö kan 

även ge återhämtning, då man påverkas di-

rekt fysiskt av miljön och använder sin spon-

tana uppmärksamhet. Miljön kan ge en otro-

lig vidd av möjligheter, från sådant som är bra 

för finmotoriken och lekfulla till ansträngande 

aktiviteter. 
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Alla strävar efter ett bra boende. Lättare, tryg-

gare och roligare är några ledord för att up-

pfylla sina önskemål. Det blir lättare när det 

är lättskött, användbart, praktiskt vackert, att 

kunna leva självständigt så länge som möjligt. 

Tryggheten står för att kunna välja att vara 

ensam eller umgås med människor på egna 

villkor, vardagskontaker, vi-känsla. Kunna ha 

roligt genom att mötas och inspireras av an-

dra (Kärnekull).

Svensson skriver att bostäder med god grun-

dläggande tillgänglighet och som utformats så 

att anpassningsåtgärder underlättas innebär 

att äldre i högre utsträckning kan bo kvar i sin 

invanda bostad utan kostsamma anpassning-

såtgärder.

Här listas vad som enligt Kärnekull och Svens-

son tycker bör följas i ett uppförande av ett 

seniorboende. 

Allmänna utrymmen

Allmänna utrymmen ska utformas så att de 

inbjuder till kontakt och vardagliga samtal. De 

ska underlätta vardagen men inte kännas som 

ett vård- och omsorgsboende (Kärnekull).

Entré och trapphus

*	 Välkomnande, lätt att hitta

*	 Annonsera sig för gående, cyklister, bil 

eller kollektivtrafik

*	 Avstånd till angöring och handikap-

parkering ska enligt BBR vara max 25 

meter

*	 Möjligt att se angöringsplats från en-

tré

*	 Automatisk dörröppnare inne och ute

*	 Markerat på marken hur dörren slår

*	 Gott om plats innanför och utanför 

dörren

*	 Inga trösklar eller steg

*	 Alla trycken, kodlås, porttelefon och 

liknande ska vara anpassade till svaga 

händer, dålig syn och finnas på rätt 

höjd även för rullstolsburna

*	 Sitt- och väntmöjlighet vid entrén 

inom- och utomhus

*	 Möjlighet att se taxi och färdtjänst 

från entrén

*	 Närvaro-styrd belysning

*	 Postlådor på bekväm höjd

*	 Utanför entrédörren – hårdgjord plan 

yta

*	 Kontrastmarkera entrén

*	 Entrén ska vara dimensionerad för el-

driven rullstol för utomhusanvändning 

med vänddiameter 2,0 m. 

Trappor

*	 Dagsljus

*	 Bra belysning (närvaro-styrd)

*	 Ledstänger på båda sidorna

*	 Förlängda ledstänger vid början och 

slut

*	 Rakare trappor är säkrare än svängda

*	 Kontrastmarkering på första och sista 

trappsteget

*	 Trapp- och hissplan bör vara så stort 

att rullstol kan manövreras utan att 

komma för nära neråtgående trappa

*	 Placera ej hiss mittemot nedåtstigan-

Seniorboendet inom- 
och utomhus
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de trappa då man ofta backar ut ur 

hissen 

Hiss

*	 Praktisk inredning

*	 Sittmöjlighet

*	 Stödhandtag (ledstång)

*	 Spegel

*	 Bra belysning (närvaro-styrd)

*	 Manöverorgan på rätt höjd

*	 Autodörröppnare, helst skjutdörr

*	 Hiss som är 1,1 * 2,1 m rymmer el-

driven rullstol för utomhusanvändning 

och medger bårtransport

Soprum och källsortering

*	 Källsortering/miljöstation nås via 

inomhusförbindelse 

*	 Tillgänglig för rullstol

*	 Bred källsortering

Bostadens utformning

Bostaden och närmiljön är särskilt viktig för 

seniorer då många spenderar mycket tid i 

hemmet. Enligt Kärnekull är de tre klassiska 

begreppen skönhet, hållbarhet och bekväm-

lighet av stor betydelse för bostaden då den-

na blir en stor del av vardagen. Arkitekten och 

forskaren Ola Nylander pekar på sju olika per-

spektiv av bostaden:

*	 Material, detaljer och omsorg

*	 Omslutenhet – Öppenhet

*	 Dagsljus

*	 Generalitet och mångsidigt använd-

bara rum

*	 Axialitet, genomblickbarhet och sik-

tlinjer

*	 Rörelse

*	 Rummets sammanhang och gränser

Enligt BBR är inredningsmåtten normalnivå 

enligt svensk standard 914221 ett lämpligt un-

derlag för långsiktig användbarhet. Uppförare 

av seniorbostäder väljer ibland att gå upp till 

höjd nivå i svensk standard 914221 när det 

gäller främst badrum och sovrum.

Hall

*	 Inbjudande

*	 Ljus

*	 Utblickar mot resten av lägenheten

*	 Förvaring

*	 Plats för stol, hallmöbel, rullator

*	 Säkerhetsdörr med titthål

*	 Rymliga mått med svängrum för rul-

lstol

*	 Dörrklocka som signalerar med ljud 

och ljus

*	 Normalnivå för utrymme i entré (bild 

8)

*	 Entré med god tillgänglighet, höjd 

nivå (bild 9)

Bild 8 - Normalnivå enligt SS 914221

Bild 9 - Höjd nivå enligt SS 914221
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Kök

*	 Ljust

*	 Lättskött

*	 Inrett så att det går att anpassa till 

minskad rörlighet och användning från 

rullstol

*	 Överskåp ända upp till tak – underlät-

tar städning

*	 Ev. diskmaskin ska ej placeras under 

arbetsyta mellan diskho och spis eft-

ersom utrymmet kan behövas vid an-

passning till rullstol

*	 Utdragbara lådor på kullager

*	 Lådor i stället för hyllor i underskåp

*	 Handtag utan utskjutande delar som 

man kan fastna i

*	 Ugn och mikrovågsugn inbyggda i bän-

khöjd med sidohängda luckor

*	 Avställningsyta vid kylskåp och ugn in-

till handtags sidan

*	 Eluttag som kan nås från rullstol

*	 Vred i framkant, inte touchpaneler

*	 Stora fria ytor framför köksinredning 

och runt matplats

*	 Arbetsbänk min 0,8 m mellan spis och 

diskbänk

*	 Ugn, mikrovågsugn och diskmaskin på 

lämplig arbetshöjd

*	 Köksinredning som är monterad/hän-

gd på konsoler kan lätt justeras i höjd 

efter den boendes behov.

*	 Diskbänkskåp utan sockel och botten 

är en fördel t.ex. för äldre som då ges 

möjlighet att sitta och diska

*	 Ca 0,8 m breda utdragsskivor kan 

fungera som extra sittarbetsplatser

Sovrum

*	 Bör rymma två separata sängar

*	 För maximal flexibilitet kan gard-

erobsinredning vara flyttbar

*	 Förberett med el- och teledragning 

som kan användas från sängen, 

minst två eluttag, uttag för tv-uttag/

antenn behövs i varje sovrum

*	 Låga fönsterbröstningar gör att man 

kan se ut även sängliggande

*	 Största sovrummet dimensioneras 

så att minst en, helst båda sängarna 

är tillgängliga från rullstol när sän-

garna är paruppställda (bild 10 och 

11).

Bild 10 - Normalnivå enligt SS 914221

Bild 11 - Höjd nivå enligt SS 914221



17

Dusch- och hygienrum

*	 Tillgängligt (bild 12 och 13)

*	 Lättstädat

*	 Bra ljussättning

*	 Rejäl dörröppning

*	 Badkar som kan ersättas med dusch

*	 Duschsits eller stol

*	 Höj och sänkbart tvättställ

*	 Stödhandtag

*	 Eluttag i lämplig höjd

*	 Fritt utrymme kring tvättställ och to-

alettstol

*	 Vägghängda toaletter för enklare städ-

ning

*	 Förvaringsmöjlighet

*	 Halkfritt golv

*	 Golv med jämt fall mot golvbrunn med 

lutning max 1:100 över hela utrymmet 

utom under toalettstol

*	 Golvbrunn så långt från dörr som 

möjligt

*	 Kontrastrik färgsättning som underlät-

tar orientering

Bild 12 - Normalnivå enligt SS 914221

Bild 13 - Höjd nivå enligt SS 914221

Balkong/uteplats

*	 Ytan 2,7*1,8 ger matbord för fyra per-

soner

*	 Golvyta i nivå med lägenhetsgolvet 

eller ramp

*	 Balkongdörr minst 0,8 m bred

*	 Glasad balkongdörr

*	 Möjlighet till inglasning

*	 Möjlighet att vända med rullstol, 1,5 

meter i diameter

*	 Balkongräcke bör delvis utföras ge-

nomskinligt så att person i rullstol kan 

se ut/ner men inte vara helglasat

*	 Eluttag

*	 Skydd mot sol och vind

Fönster

*	 Lätta att öppna

*	 Bröstningshöjd för sittande max 0,8 

m, liggande 0,6 m

*	 Lättskötta fönster vid öppning och 

rengöring

*	 Breda fönsterbänkar
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Dörrar

*	 Fritt passagemått på minst 0,8 m

*	 Gott om svängrum framför dörren

*	 Inga trösklar inom bostaden

*	 Ytterdörrars tröskelhöjd bör inte 

överstiga 15 mm (entré, balkong, ge-

mensamhetslokal, sovrum, tvättstuga, 

förråd) strävan efter så minimal som 

möjligt

Anpassningsbarhet

När man har ett mindre funktionshinder eller 

nedsatt rörlighet är normalnivån i svensk 

standard 914221 ett garanti att kunna bo med 

god tillgånglighet. Men redan i samband med 

projektering och byggande är det viktigt att 

förbereda för kompletteringar som kan behö-

va göras i framtiden. Information om vad som 

går att ändra på ska finnas hos förvaltaren och 

hyresgästen bör även få information om vad 

som går att ändra på (Kärnekull). Exempel på 

sådana ändringar:

*	 Sätta in en extra lös garderob i hallen

*	 Se till att det går att ändra köket så att 

man kan sitta i rullstol och arbeta vid 

bänken

*	 Ytskikt på väggar och golv dras fram 

bakom och under inredning som är fly-

ttbar eller som inte är inbyggd så som 

fristående skåp, flyttbara köksinred-

ning och inredning i klädkammare

*	 Är badrummet normalstort bör det 

kunna byggas om för att medge en 

god arbetsmiljö för vård- och omsorg-

spersonal

*	 Ytskikt på golv som medger flexibilitet

*	 Installationer som medger flexibilitet

*	 Väggar som klarar extra belastning i 

badrum, hallar med mera

Utemiljön 

Stimulans är något vi alla behöver och för äldre 

är naturen och att vara ute kanske den bästa 

stimulansen av alla. Närmiljön till bostaden 

får större och större betydelse då när man blir 

äldre inte kan ta sig på samma sätt som tidig-

are. Då måste bostadsgården ge ett brett ut-

bud av funktioner och aktiviteter. Har man en 

gård som är vacker, kan ge en avskildhet eller 

gemensamhet, aktiviteter, odling talar det till 

alla åldrar. Där man även kan påverka och ta 

ansvar(Kärnekull). Förslag till bostadsgården:

*	 Ytor för olika spel och lekar

*	 Privata odlingsytor eller lotter

*	 Förbindelse mellan gården och ge-

mensamhetslokal

*	 Sittplatser med och utan bord för både 

samvaro och för enskild användning

*	 Platser för flyttbara trädgårdsmöbler

*	 Gräsyta för krocket, kubb och andra 

spel

*	 Damm/vattenspegel

*	 Bouleplats

*	 Plats för träning utomhus

*	 Flaggstång
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*	 Förråd för trädgårdsmöbler, grill, 

gräsklippare och verktyg

*	 Belysning

*	 Julgransfot

Gemensamma lokaler

Kärnekull skriver att en av hörnpelarna i gott 

åldrande är social gemenskap. Den ska vara 

frivillig och inte kännas påtvingad. Väljer man 

att flytta till ett seniorboende gör man det 

också för att träffa nya människor. Genom att 

ha gemensamma lokaler och övernattning-

slägenhet kan man minska på den privata 

bostadsytan och minska boendekostnaden. 

Gemensamma lokaler blir speciellt attraktiva 

om de har extra kvaliteter, sådant som inte 

finns i den privata bostaden. Den kan vara en 

stor altan åt söder, en öppen spis eller en ex-

tra stor tv.

Gemensamhetslokaler bör vara:

*	 Välbelägna

*	 Överskådliga

*	 Praktiska

*	 Inbjudande

*	 Om möjligt olåsta

*	 Användas på många olika sätt t.ex. 

vardagsmåltider, fester, spel m.m.

*	 Stora öppningar

*	 Bör ha högre takhöjd, minst 2,7 m för 

att inte kännas ”tryckta”

Exempel på gemensamma lokaler:

*	 Matrum/allrum

*	 Bibliotek

*	 Tv/filmrum

*	 Fest- och träfflokal

*	 Kök

*	 Verkstad/snickeri och hobbyrum

*	 Kontor/datorrum

*	 Gästrum med dusch

*	 Uthyrningsrum

*	 Musikrum

*	 Motionsrum

*	 Bastu/ralax

*	 Vävstuga/textilrum

*	 Förråd och matförråd/jordkällare

*	 Städutrymmen
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I tabellen 4 är surveyundersökningen 

sammanställd. 

Till vänster ser vi vilken stad och vad 

seniorboenderna heter/finns. I över-

kant är de olika tilläggen som stöts på 

genom undersökning av dessa senior-

boenden.

Vanligaste tillägget kan vi avläsa är 

gemensamhetslokal, sedan kommer 

övernattningsrum. 

Kan även se att man inte behöver ha några 

tillägg för att kalla boendet seniorboende, så 

som Hermelinen i Trelleborg. 

Bostadsrätter kan man se har mer tillägg än 

de flesta hyresrätter.
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Tabell 4 - Sammanställning surveyundersökning Källor:

Lulebo, Älvsby Kommun, Mitthem, Skebo, Gårdstensbostäder, Skogsblomman, 

Ekebyhus, KFAB, Mannersons, Trelleborgshem, Blomsterfonden



22

A Keramiska skivor ECOTECH ECODARK 
400x200mm som ventilerad fasad
B Keramiska skivor ECOTECH ECOGREY 
1200x600mm som ventilerad fasad
C Puts NCS 4550-Y80R
D Cembrit skiva NCS 3502-Y
E Puts NCS 3502-Y
F Puts NCS 2502-Y
G Puts 1002-Y

H Cembrit skiva NCS 2502-Y
I Cembrit skiva NCS 1002-Y
J Puts på bef. tegel NCS 2500-N
K Cembrit skiva NCS 4550-Y80R
L Omvänd lockpanel, stående 125mm NCS 1002-Y
M Kulör 2502-Y utsida fönster, dörrar, partier
N Kulör 3502-Y utsida fönster, dörrar, partier
O Kulör 4550-Y80R utsida fönster, dörrar, partier
P Ädelträ fönster, dörrar, partier

2011-06-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FasadbeskrivningFasadbeskrivning
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Boden ligger inte långt ifrån polcirkeln 

och under vinterhalvåret går inte so-

len högt på himlavalvet. Under vinter-

solståndet, vår mörkaste dag på året,  

ligger innergården i skugga och visar 

då inte dessa bilder.

Under vår- och höstdagsjämningen 

och sommarsolståndet kollade vi på 

tre olika tidpunkter 12:00, 15:00 och 

18:00. 

Under vår- och höstdagsjämningen 

kan vi se att klockan 12:00 är stora 

delar av innergården belyst av solen. 

Vid klockan 15:00 har solen börjat gå 

ner och lite mindre än halva är fort-

farande belyst av solen. Klockan 18:00 

låg hela innergården i skugga så bild 

togs ej med.

Under sommarsolståndet ser vi att 

klockan 12:00 är hela innergården 

belyst av solen. Klockan 15:00 har en-

dast en liten del av den västra delen av 

innergården lagts i skugga. Vid klock-

an 18:00 har solen börjat gå ner och 

det sydöstra hörnet av innergården är 

nu endast belyst av solen.

Placeringen av gårdshuset med tvättstuga, ge-

mensamhetslokal och vinterträdgård är enligt 

bygglovet 2011-04-29 mitt på innergården. 

Denna placering är central för alla men denna 

del är på den befintliga byggnaden som en-

dast klarar av snölast. Bild 14 visar vilken del 

av innergården som kan bebyggas. Här ser 

vi att placeringen av byggnaden kommer att 

hamna på den västra delen av innergården. 

Bild 15 visar illustrationen av innergården från 

förfrågningsunderlaget från 2011-06-20. 

Bild 15 - Illustration Tirsén & Aili Arkitekter 

Bild 14 - Innergård som kan bebyggas
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SommarsolståndVår- och Höstdagsjämning

12:00

15:00

12:00

15:00

18:00
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HISS FÖRRÅD

BUTIK

TRAPPHUS
A

HISS

HISS

MILJÖRUM

TRAPP-
HUS B
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Entré

Entréerna till trapphus A och B är ut-

formade så att en större eldriven rul-

lstol för utomhusanvändning lätt kan 

använda entrén.

Trappor

Trapphusen är från våning 3-6 försed-

da med dagsljus. Hissar och trappor 

är placerade parallellt med varandra 

och varje våning har stora trapp- och 

hissplan.

Hiss

Trapphus A och B är försedda med 

hiss som är tillgänglig för eldriven rul-

lstol för utomhusanvändning och som 

medger bårtransport (1,1*2,1m). 

Soprum

Soprummet ligger i anslutning till 

trapphus A.  Det är tillgängligt för rul-

lstol och har en bred källsortering. 

HISS FÖRRÅD

BUTIK

TRAPPHUS
A

HISS

HISS

MILJÖRUM

TRAPP-
HUS B

Allmänna 
utrymmen

Allmänna utrymmen plan 1

Skala 1:200/A4
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Bostadens 
utformning

Typlägenhet A

G

G

G

GGSTÄD

STÄD G

F

F

K

K

SH

G

G
N

Å
GTF

OL

BALKONG

G
N

Å
GTF

OL

WC/DUSCH
/TVÄTT
4,2 m²

KLK
2,3 m²

KÖK
MATPLATS

14,5 m²

VARDAGSRUM
21 m²

VARDAGSRUM

MATPLATS
21 m²

SOVRUM
11 m²

SOVRUM
6 m²

WC/DUSCH
/TVÄTT
4,2 m²

KLK
2,3 m²

BALKONG

HALL/
PASSAGE

8 m²

SOVRUM
11 m²

HALL
4 m²

KÖK
9 m²

PLATS
FÖR TM

PLATS
FÖR TM

Typlägenhet A - två rum och kök, 65 kvm

Skala 1:100/A4

Lägenheten följer normal nivå i svensk stan-

dard.

Hall

Hallen har en vänddiameter på 1,4 m och har 

en bra blick över lägenheten. Det finns två 

garderober och en klädkammare i anslutning 

till hallen. 

Kök

Diskmaskin är inte placerad mellan spis och 

diskho. Denna placering medför att köket går 

att anpassa till minskad rörlighet och använd-

ning från rullstol.

Ugn är placerad under spisen. Finns ej avställ-

ningsyta bredvid kyl. Rundgången i köket 

medför mer yta som en rullstolsbunden kan 

nyttja.

Sovrum

Genom att ha flyttbar garderobsinredning kan 

man höja från normal till höjd nivå i svensk 

standard. Fönstret har en bröstnings höjd på 

80 cm som leder ut på balkongen. 

Dusch- och hygienrum

Stor dörröppning med golvbrunn så långt från 

dörren som möjligt. Finns plats för tvättmas-

kin.

Bild 16 - Illustration Tirsén 

& Aili Arkitekter 

Balkong

2,2 * 2,8 m. Bred dör-

röppning så även rullstol 

kan ta sig ut. Inglasad 

med del av räcke glasad 

till golv för sikt nedåt. Se 

bild 16.
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G

G

G

GGSTÄD

STÄD G

F

F

K

K

SH

G

G
N

Å
GTF

OL

BALKONG

G
N

Å
GTF

OL

WC/DUSCH
/TVÄTT
4,2 m²

KLK
2,3 m²

KÖK
MATPLATS

14,5 m²

VARDAGSRUM
21 m²

VARDAGSRUM

MATPLATS
21 m²

SOVRUM
11 m²

SOVRUM
6 m²

WC/DUSCH
/TVÄTT
4,2 m²

KLK
2,3 m²

BALKONG

HALL/
PASSAGE

8 m²

SOVRUM
11 m²

HALL
4 m²

KÖK
9 m²

PLATS
FÖR TM

PLATS
FÖR TM

Typlägenhet B - tre rum och kök, 65 kvm

Skala 1:100/A4

Typlägenhet B

Lägenheten följer normal nivå i svensk stan-

dard.

Hall

Hallen har en vänddiameter på 1,4 m och har 

en bra blick över lägenheten. Det finns en gar-

derob och en klädkammare i anslutning till 

hallen. 

Kök

Diskmaskin är placerad mellan spis och dis-

kho. Denna placering medför att köket är 

svårare att anpassa till minskad rörlighet och 

användning från rullstol. Ugn är placerad un-

der spisen. Det finns avställningsyta bredvid 

kyl. Den öppna ytan i köket gör det lättare för 

en rullstolsburen att röra sig.

Sovrum

Genom att ha flyttbar garderobsinredning 

i det stora sovrummet kan man höja från 

normal till höjd nivå i svensk standard. Det 

mindre sovrummet kan även användas av 

en rullstolsburen person vid förflyttning av 

skrivbordet. Fönstren i stora sovrummet har 

en bröstnings höjd på 80 cm som leder ut på 

balkongen. Fönstret i det mindre sovrummet 

har en bröstningshöjd på 80 cm och leder ut 

på loftgången.

Dusch- och hygienrum

Stor dörröppning med golvbrunn så långt från 

dörren som möjligt. Finns plats för tvättmas-

kin.

Balkong

2,2 * 2,8 m. Bred dörröppning så även rullstol 

kan ta sig ut. Glasad balkongdörr, Inglasad 

med del av räcke glasad till golv för sikt nedåt. 

Se bild 16.
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G G GG G

G G STÄD

G

G

F

K

PLATS
FÖR TM

TYPLÄGENHET C
4 ROK 97 KVM

SOVRUM
10,5 m²

VARDAGSRUM
20 m²

SOVRUM
13 m²

WC/DUSCH
/TVÄTT

5 m²

KÖK/
MATPLATS

15 m²

KKL
3,0 m²

RUM
10 m²

BALKONG
6,5 m²

WC
1,8 m²

ENTRÉ/
PASSAGE

14,5 m²

Typlägenhet C - fyra rum och kök, 97 kvm

Skala 1:100/A4

Typlägenhet C

Lägenheten följer normal nivå i svensk stan-

dard.

Hall

Hallen har en vänddiameter större än 1,5 m 

och har en bra blick över lägenheten. Det 

finns fyra garderober och en klädkammare i 

anslutning till hallen. Gott med utrymme för 

stol, hallmöbel eller rullator.

Kök

Diskmaskin är placerad mellan spis och dis-

kho. Denna placering medför att köket är 

svårare att anpassa till minskad rörlighet och 

användning från rullstol. Ugn är placerad un-

der spisen. Det finns avställningsyta bredvid 

kyl. Den öppna ytan i köket gör det lättare för 

en rullstolsburen att röra sig.

Sovrum

Genom att ha flyttbar garderobsinredning i 

det stora sovrummet kan man höja från nor-

mal till höjd nivå i svensk standard. Det mindre 

sovrummet kan även användas av en rullstols-

buren person vid förflyttning av skrivbordet. 

Fönstren i båda sovrummen har en bröstnings 

höjd på 80 cm.

Dusch- och hygienrum

Stor dörröppning med golvbrunn så långt från 

dörren som möjligt. Finns plats för tvättmas-

kin.

Balkong

Stor balkong på 6,5 kvm. Bred dörröppning så 

även rullstol kan ta sig ut. Glasad balkongdörr, 

Hel inglasad med fri sikt nedåt. 
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G G

GG

FK STÄD

SOVRUM
7 m²

WC/
DUSCH
/TVÄTT
4,2 m²

KÖK
10 m²

VARDAGS-
RUM/

MATPLATS
22 m²

BALKONG

HALL/
PASSAGE

7 m²

KLK
2,3 m²

SOVRUM
11 m²

PLATS
FÖR TM

TYPLÄGENHET D
3 ROK 68 KVM

GNÅGTFOL

Typlägenhet D - tre rum och kök, 68 kvm

Skala 1:100/A4

Typlägenhet D

Lägenheten följer normal nivå i svensk stan-

dard.

Hall

Hallen har en vänddiameter på 1,4 m och har 

en bra blick över lägenheten. Det finns en 

klädkammare i anslutning till hallen. 

Kök

Diskmaskin är placerad mellan spis och dis-

kho. Denna placering medför att köket är 

svårare att anpassa till minskad rörlighet och 

användning från rullstol. Ugn är placerad un-

der spisen. Det finns avställningsyta bredvid 

kyl. Den öppna ytan i köket gör det lättare för 

en rullstolsburen att röra sig.

Sovrum

Genom att ha flyttbar garderobsinredning 

i det stora sovrummet kan man höja från 

normal till höjd nivå i svensk standard. Det 

mindre sovrummet kan även användas av 

en rullstolsburen person vid förflyttning av 

skrivbordet. Fönstren i stora sovrummet har 

en bröstnings höjd på 80 cm som leder ut på 

balkongen. Fönstret i det mindre sovrummet 

har en bröstningshöjd på 80 cm och leder ut 

på loftgången.

Dusch- och hygienrum

Stor dörröppning med golvbrunn så långt från 

dörren som möjligt. Finns plats för tvättmas-

kin.

Balkong

2,2 * 2,8 m. Bred dörröppning så även rullstol 

kan ta sig ut. Glasad balkongdörr, Inglasad 

med del av räcke glasad till golv för sikt nedåt. 

Se bild 16.
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Utemiljön

UPPDRAG NR

BET ANT

DATUM

RITAD/KONSTR AV

ÄNDRINGEN AVSER

ANSVARIG

K

V

E

M

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BENGT AILI

B

5634.00-10 LON

2011-06-20

KV CEDERN 17
NY- OCH OMBYGGNAD 

KÖPKVARTER OCH FLERBOSTADSHUS

NBP Norrbottens Byggprojektering 

Nordprojektering i Luleå VVS AB

Nordprojektering i Luleå El AB

WSP Group Luleå

WSP Group Luleå

TIRSÉN & AILI ARKITEKTER
SMEDJEGATAN 17 97033 LULEÅ TEL 0920

DROTTNINGGATAN 15    961 35 BODEN    

VÅNING 4  ÖVERSIKT BOSTADSPLAN 
SKALA 1:200
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OMBYGGNAD BEFINTLIG DEL

TAKBJÄLKLAG

NYBYGGNAD

STENKROSS

/STENMJÖL

MARKSTEN

GUL/SANDMIX

MARKSTEN

GUL/SANDMIX

MARKSTEN

GUL/SANDMIX

MARKSTEN

GUL/SANDMIX

MARKSTEN

GUL/SANDMIX

ASFALT 1500mm UT

FRÅN FÖRRÅDSFASAD

ASFALT 1500mm UT

FRÅN FÖRRÅDSFASAD

KLK
KLK

KLK
KLK

KLK

KLK

KLK

KLK

KLK

KLK

KLK

KLK

KLK

KLK

KLK
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FÖR TM
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401
3 RoK
66,6 m2

402
2 alt 3 RoK
65,4 m2

403
2 alt 3 RoK
65,4 m2

405
2 alt 3 RoK
63,9 m2

406
2 alt 3 RoK
65,4 m2

407
3 RoK
73,7 m2

408
4 RoK
97,1 m2

409
3 RoK
67,4 m2

410
3 RoK
67,3 m2

411
3 RoK
67,8 m2

412
3 RoK
71,9 m2

413
3 RoK
67,8 m2

414
3 RoK
68,4 m2

415
3 RoK
67,4 m2

416
3 RoK
67,3 m2

417
3 RoK
68,4 m2

418
3 RoK
67,4 m2

404
2 alt 3 RoK
65,4 m2

GÅRDSPLAN MED GÅRDSHUS

Innergården är på dryga 2500 kvm. Den yta 

som kan brukas är på dryga 950 kvm. Områ-

det med konstgräs klarar endast snölast.

Gårdshuset innefattar två tvättstugor, ge-

mensamhetslokal. I anslutning till gemensam-

hetslokalen ligger en vinterträdgård för odling 

och samvaro. Norr om gårdshuset finns en 

lanternin för ljusinsläpp till nedanstående lo-

kaler.

Den brukbara gården är planerad så att de 

boende lätt ska kunna ta sig till gårdshuset. 

Gångvägar från varje hörn strävar mot entrén 

till gårdshuset. Fristående odlingslådor är 

planerade på gården för de boende att nyttja. 

En full stor boulebana (4 * 15 m) är planerad i 

samband med ett av gångstråken. Finns olika 

stora gräsytor för spel och samvaro. 

Innergård 1:500/A4 N
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B
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Torn 

Skala 1:100/A4
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Gemensamma
Lokaler

K
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411 412

Gårdshus

Skala 1:100/A4

Gemensamma utrymmen finns högst upp i 

byggnaden i tornet och i gårdshuset på inn-

ergården. 

Tornet

I tornet som är på ca 116 kvm finns ett över-

nattningsrum med dusch och wc, kök, ge-

mensamhetslokal med inglasad balkong, relax 

och bastu med dusch och wc samt en takter-

rass.

Alla utrymmen är här handikappanpassade. 

Ramp för att komma ut på terrassen behövs 

för att den ska kunna nyttjas av alla.  

Gårdshuset

Gårdshuset är på ca 65 kvm. Det inrymmer 

två stora tvättstugor, städ, mindre gemensamt 

utrymme med pentry. Vinterträdgård i anslut-

ning till det gemensamma utrymmet för od-

ling och samvaro.
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Analys/Diskussion
Attraktiva 
valmöjligheter

Seniorboenden avser personer över 55 år. 

Bodens befolkning ligger över riksgenoms-

nittet i åldrarna 50 år och uppåt. Enligt mig 

intygar det att de finns underlag för att bygga 

ett seniorboende. Men människor som är 55 

år vill inte kopplas till att vara “äldre”. Ska man 

flytta till ett seniorboende måste personen 

tänka på framtiden och att bli äldre vilket då 

många undviker. Så småningom, Men inte än, 

Det är alldeles för tidigt, dessa fraser är vad 

många säger och tänker. Att skapa attraktiva 

valmöjligheter på bostadsmarknaden är en 

stor utmaning. 

Det jag tycker kännetecknar ett seniorboen-

de är ofta vad som finns utöver lägenheten, 

så som gemensamma lokaler, bastu, relax, 

boulebana etc. Men den största faktorn är 

tillgängligheten i byggnaden. Dagens nybyg-

gnadskrav är anpassade för människor med 

nedsatt rörelseförmåga och personer i rullstol. 

Normal nivå i svensk standard är vad man ska 

följa men man uppmanar att i sovrum och ba-

drum gå upp till höjd standard för att det ska 

vara lättare för människor med nedsatt rör-

lighet att ta sig fram. 

Frågor som bör tas upp i tidigt skede för att 

projektera ett seniorboende är:

*	 Vilken målgrupp vänder man sig till?

*	 Vad har bostadsbyggaren för affärsidé 

och mål med projektet?

*	 Vad ska ett seniorboende innehålla?

Har man svar på dessa frågor har man en bra 

grund att stå på.

Gemensamhet och 
social samvaro

Man behöver inte ha några tillägg i ett se-

niorboende för att kalla sig ett. Men jag tror 

att har man svårt att röra sig och man sällan 

åker någonstans och det finns saker att göra i 

närheten till sitt boende är det lättare att man 

tar sig ut. Varför gemensam lokal var det vanli-

gaste förekommande tillägget tror jag kan vara 

att det är mest uppskattat, det gör det lätt att 

träffa de andra i byggnaden, ensamstående 

har lättare att träffa andra för social samvaro 

och att det finns ett utrymme för många män-

niskor på samma gång. Övernattningsrum är 

uppskattat då seniorboenden ofta har mindre 

lägenheter och när släkt och vänner kommer 

på besök finns inte plats i lägenheten. De res-

terande tilläggen var det spridning på mellan 

de olika seniorboenderna.    

Skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt 

var tydlig. I en hyresrätt är det fastighetsägar-

en som påkostar och underhåller de olika til-
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läggen om inget annat samarbete med hyres-

gästerna finns vilket enligt mig kan leda till att 

dessa har färre tillägg. I bostadsrätter är det 

de boende som bestämmer och ansvarar för 

vad som ska finnas och hur de ska underhål-

las och har då lättare att öka på tilläggen om 

de vill.

Målet med denna undersökning var att se vad 

för tillägg som fanns. Genom att jag på kort 

tid fick fram resultatet kunde Wiksténs ta del 

i  den och planera in de tillägg de tyckte var 

väsentliga för deras seniorboende.

Undersökningen gjordes över internet och 

alla bostadsrätter och fastighetskontor kan-

ske inte har skrivit alla tillägg de har på deras 

hemsida. Om mer tid hade funnits skulle en 

enkätundersökning varit mer korrekt. 

Solen styr 

Genom solstudien kunde man se hur solen 

belyste innergården. Där solen lyste som mest 

visade sig vara på den befintliga byggnaden 

som inte får bebyggas då den endast klarar 

snölast. 

För att nyttja den innergård som får bebyggas 

och solens rörelse över innergården till max 

var den bästa placeringen av gårdshuset, en-

ligt mig, längs den befintliga byggnaden. Här 

får vinterträdgården mest sol under dagen 

och gårdshuset skärmar av den stora öppna 

ytan så man får känslan av ett rum på inn-

ergården. 

Wiksténs tog del av mina resultat och medde-

lade även arkitekten om dem. Placeringen av 

gårdshuset blev på den platsen jag tyckte var 

bäst men kan inte säga om det var min studie 

som avgjorde placeringen eller om vi tänkte 

lika i den frågan. 

Datan man fick ut ur solstudien beror på byg-

gnadens placering och solens bana runt jor-

den. För att kunna ändra på resultatet är det 

byggnadens form som måste ändras. Hade 

byggnaden varit lägre i väst hade solen belyst 

innergården längre under dagen.
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Det ställs inga 
speciella krav

De allmänna utrymmena är designade med 

god tillgänglighet. Lägenheterna är i grunden 

utformade efter normal nivå i svensk stan-

dard men kan i vissa rum öka till höjd nivå. 

Fönstren i sovrummen borde ha en bröstning-

shöjd på 60 cm för att en liggande person ska 

kunna se ut. Då fönstren är ut mot den ingla-

sade balkongen, typlägenhet A, B och D,  tap-

par man den naturliga sikten ut och jag tycker 

då att en bröstningshöjd på 80 cm passar bra. 

Men i typlägenhet C borde bröstningshöjden 

vara 60 cm i sovrum så som i vardagsrummet. 

I köken borde ugn och mikrovågsugn vara in-

byggt i högskåp, det ger en bättre arbetsställ-

ning och lättare för alla att använda. Det ställs 

inga speciella krav när man bygger ett senior-

boende än när man bygger ett vanligt hyre-

shus. Man uppmanar att seniorboenden ska 

vara rymliga med öppen planlösning för lätt 

framkomlighet. Men denna beskrivning an-

vänds ofta på nya lägenheter som byggs idag. 

Skillnaden är det man inte ser, förstärkningar 

i väggar i badrum för att kunna sätta dit hjäl-

phandtag, kök som lätt kan anpassas efter 

en rullstolsburen. Gör man detta från början 

i byggnaden behöver det inte bli ett stort in-

grepp på lägenheten om ens rörlighet försäm-

ras. Ju mer lätta förändringar man kan göra 

desto längre kan man bo kvar på samma ställe.

Innergården är planerad för spel, odling, sam-

varo. Vid 55 år är många seniorer i fasen då 

barnen har flyttat ut och huset är alldeles för 

stort. När man då väljer att flytta till något 

mindre blir det ofta en lägenhet. Man är då 

van att ta hand om en trädgård och jag tror 

att många saknar att fixa i trädgården. Här kan 

den boende odla och fixa med blommor till-

sammans med sin granne. Här finns då både 

odlingslådor och en vinterträdgård som de 

boende har tillgång till. Dagens seniorer är ak-

tiva och genom stora grönytor och boulebana 

kan de aktivera sig med olika spel.

Det man ska tänka på när man anlägger in-

nergården är att övergången mellan de olika 

materialvalen i gångstråken ska vara ytters 

liten. Genom att alla måste kunna ta sig till 

gårdshuset får det inte finnas några hinder för 

de som sitter i rullstol eller har rollator.

I de gemensamma lokalerna finns ett stort ut-

bud av aktiviteter samt ett övernattningsrum. 

Placeringen av de gemensamma lokalerna i 

tornet gör utrymmet till riktigt attraktiva lokal-

er. Sol hela dagen och under sommaren även 

på natten. Planlösningen av tornet är så att 

man kan nyttja de olika delarna relax/bastu, 

kök/gemensam lokal och övernattningsrum-

met separat. Det gemensamma utrymmet i 

gårdshuset är bra vid umgänge på gården och 

i vinterträdgården. Här borde det även plane-

ras in en handikappanpassad toalett för att 

gårdshuset ska vara tillgånglig för alla. 
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Närheten till allt 
skapar trygghet

Första våningen i byggnaden är kommersiella 

lokaler som nämnts tidigare. Tillgången av 

restauranger, butiker, gym etc i samma byg-

gnad ökar tillgången på servic för de boende 

och tillgängligheten då det kan nås via inom-

husförbindelse. Fastigheten som ligger mitt i 

Bodens centrum gör att inom en 200 m radie 

har de boende närhet till nästan allt du kan 

tänka dig, apotek, Coop Forum, Systembo-

laget, stadshus, banker, galleria, fler restau-

ranger, caféer, buss, taxi etc. Precis utanför 

byggnaden stannar läns- och lokalbussar som 

lätt kan ta dig dit du vill. Stadsparken gränsar 

till fastigheten och i anslutning till parken lig-

ger även Björken Servicehus och gamla cen-

tralskolan som idag används till bland annat 

aktiviteter för äldre. Så förutom vad som finns 

att tillgå i seniorboendet kan man inom gån-

gavstånd ta sig till andra mötesplatser och ak-

tiviteter. 

Som tidigare skrivet ökar dopaminhalten i 

kroppen då man uppfattar saker rätt och kän-

ner tillit och en följd av det blir att man känner 

sig trygg. Närheten till allt från seniorboen-

det skapar trygghet och om det skulle hända 

något finns allt utanför porten. Tryggheten 

ger en ökad livskvalitet. 

När man nu kollar detta seniorboende mot 

de i surveyundersökningen ligger den i topp 

bland hyresrätterna med antal tillägg i byg-

gnaden. Det tillsammans med närheten till 

bodens centrum tyder på att Wiksténs är på 

god väg att bygga ett riktigt bra seniorboende.  

För att vara ett riktigt bra seniorboende ligger 

mycket i det som sker i slutet av processen 

som säkerhet, vilplatser, färgsättning, mate-

rialval etc. 

Framtiden

Det är redan idag brist på bostäder för äldre 

och som tidiare nämnts kommer de äldre öka 

i antal. Det är nu vi måste förbereda oss, både 

bland bostadsföretag, bostadsrättsförenin-

gar, kommuner och landsting men även som 

privatperson. Mer kunskap behövs och en 

bred diskussion mellan alla parter. 

Mer forskning behövs och ett sätt kan vara att 

lära av de seniorboenden som fungerat i de 

senaste 15 - 20 åren.

Genom forskargruppen Bo i gemenskap ska 

Kerstin Kärnekull tillsammans med Ingela 

Blomberg skriva en handbok för seniorer “Se-

niorboende tillsammans” som ska vara i färdig 

manus maj 2012. 

Kärnekull är en drivande person inom senior-

boendeforskningen och hennes material har 

varit till stor hjälp i projektet. 
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r BBR Boverkets byggregler handlar om tekniska egen-

skapskrav. Det är samhällets minimikrav på byg-

gnader och gäller vid nybyggnad och tillbyggnad. 

Vid ombyggnad gäller BÄR.

BÄR     Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad.

ALM     Boverkets föreskrifter och allmänna råd om till 

     gänglighet och användbarhet för personer med  

     nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på  

     allmänna platser och inom områden för andra  

     anläggningar än byggnader.

Svensk Standard SS 914221 Denna standard har utarbetats av SIS/TK 454 

”Översyn av bostadsstandarder”. Den är fastställd 

som svensk standard efter allmän remiss och noti-

fiering till CEN.
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