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INLEDNING
Nytt äldrecenter och förskola i Bjurholm

Uppdraget:

Projektet

Rekommendationer

Tyréns har på uppdrag av Bjurholms kommun
studerat olika möjliga platser i centrala Bjurholm
för ett nytt äldrecenter och en förskola. Arbetet
har baserats på kommunfullmäktiges beslut från
15:e april 2019 att:

Det nya äldrecentret och förskolan kommer
att ersätta samtliga platser i äldreboende och
förskola i Bjurholm. Med plats för ca 70 äldre
och för sex förskoleavdelningar blir Diamanten
en stor verksamhet med stor betydelse för hela
kommunen.

Av de två studerade lägena är läge 2 bäst
ur kulturmiljösynpunkt. Läge två kräver att
anläggningen byggs som två byggnader, eftersom
den väg som löper genom tomten behöver
bevaras.

[...]

e. Inledningsvis genomföra en utredning om
lokalisering som underlag för beslut om var
ett nytt äldrecenter och förskola bäst placeras
i Bjurholms samhälle med hänsyn tagen till
tillgänglig mark, tekniska förutsättningar
lägesfaktorer med mera.
[...]

h. Projektet benämns vid namn ”Diamanten”.

Utgångspunkter
Två möjliga platser har undersökts som möjliga
för det nya äldrecentret och förskolan.
Bägge lägena finns centralt i Bjurholm och i
anslutning till kyrkan. Bägge lägena innebär också
att befintliga byggnader behöver tas bort och
att hänsyn behöver tas till kyrkan, till historiska
miljöer och övriga värden i Bjurholm.
Fördelarna med ett centralt läge är dock flera:
det går lättare att nå verksamheten för både
besökare, för barn och föräldrar, för personalen.
Satsningen blir synlig och ett sätt att skapa liv och
rörelse i centrum. Resurserna som kommer att
finnas kan samnyttjas av flera, t ex av skolan.
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Vi rekommenderar därför att läge 2 väljs och att
lokalprogrammet justeras och fördjupas. Om en
fördjupning av lokalprogrammet visar att det
inte går att inrymma verksamheten inom läge
2 föreslår vi att man tittar på andra lägen inom
Bjurholm.

1

2

Samlokalisering
Nytt äldreboende med kombinerad förskola i Bjurholm
Förskola

Det finns flera fördelar med en samlokalisering
som har lyfts fram i förarbeten till den här
utredningen:
•

Gemensamma funktioner som kök, tvätt
och matsal kan samnyttjas, dock under
vissa förutsättningar av både förskola och
vårdboende, men också av skolan.

•

Fastighetsskötsel kan göras mer rationell.

•

Det blir lättare att samnyttja personalresurser.
T ex behöver bara en avdelning på förskolan
hållas öppen under lite mer udda tider som
tidiga morgnar och senare kvällar.

•

En centralt belägen förskola och äldrecenter
ger liv åt Bjurholms centrum.

•

Det är lätt att nå för de allra flesta och blir en
integrerad del av samhället.

•

Det skapar bättre förutsättningar för
kommunen att på lång sikt se till att behovet
av förskola och vårdboende kan klaras på ett
sätt som både ger bra kvalitet och en hållbar
ekonomi för kommunen.

Storkök

Samverkan

Äldreboende
Tvätt

Lokalisering i samma byggnad men
separata verksamheter: Fastighetsskötsel kan göras mer rationell, mindre
smittorisk och mer aktivitetsanpassade
mijöer efter specifika verksamhetsbehov.
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Lokalisering i samma byggnad
+ gemensam verksamhet: skapar positivta generationsutbyten, samnyttjan av
personalresurser och funktioner, men
kan medföra smittorisk.

Lokalisering i separata byggnader och
verksamheter: Skapar fortfarande möjlighet till samnyttjande av gemensamt
kök/tvätt etc och byggnadsskalan kan
anpassas bättre till Bjurholms tätort.

Behov och yta
Hur mycket byggnadsyta behövs?

Får anläggningen plats inom de områden som
har pekats ut som möjliga lokaliseringar? För
att kunna bedöma det behöver både behovet
av byggnadsyta och av ytor för lek, utevistelse,
transporter och parkeringar bedömas.
Ungefärliga förutsättningar för byggnadsyta har
getts av Bjurholms kommun och har preciserats
vidare genom att jämföra med likvärdiga projekt
och genom att titta på det funktionsprogram
för för- och grundskola som Umeå kommun
använder.

Funktionsprogram Förskola, Umeå Kommun:
70

90

75 kvm/
lgh

5200 kvm

15 kvm/
barn

40 kvm/
barn

äldreboende

verksamhet

/avdelning

friyta

Behovet i Bjurholm
Vård - och omsorgsboende: ca 70-tal
platser
Total BTA: Ca 5200 kvm
Förskoleverksamhet: ca 90 barn
ger ca 6 avdelningar (15 barn/avd.)
Total BTA: ca 1500 + ca 3600 kvm friyta
Storkök: ca 300 kvm
Tvättinrättning: ca 50 kvm
Total BTA: ca 7000 kvm
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Totalyta för verksamhetsytor i förskola framtagen för Umeå
kommun i ett funktionsprogram. Funktionsprogrammet
baseras på en analys av sex befintliga förskolor i Umeå kommun samt ett annat referensprojekt. Beslutet om 15 barn/avd
som ett genomsnitt för Umeå gäller.
Referens: https://www.umea.se/download/18.77b8c5dd12c9fa0d13e80002897/1361886547694/helafunktionsprogr100831r.pdf

Friyta
Förskolegårdar och äldreboende

För att få ett mått på lämplig storlek på
utomhusmiljö har vi utgått från Boverkets
byggregler (BBR) som rekommenderar en friyta
omkring ca 40 kvm/barn (förskola) eller minst
3000 kvm med hänsyn till möjligheten att
arrangera varierande aktiviteter i både små och
stora barngrupper samt att minska/undvika högt
slitage på utomhusmiljön.

För äldreboenden finns inga krav på friytor. De
friytor man skapar behöver utformas med hänsyn
till att de flesta är allvarligt sjuka. Utemiljön
bedöms inte i första hand behöva en viss storlek,
men den behöver en hög kvalitet.
Hög kvalitet kan vara vind- och väderskyddad
uteplats, lättillgängligt och med varierade
planteringar samt jämna markunderlag.

Inför fortsatt planering bör man säkerställa att
goda och varierade gårdsmiljöer kan uppnås.
Staket bör placeras friliggande från hus, så att
barn har möjlighet att röra sig runt byggnader.
Finns möjlighet att spara befintliga träd eller
natur bör den tas tillvara som en viktig del i
gårdsmiljön.

Bjurholm

Skolgårdar
Länsgräns

Bilden till höger visar Grundskolor och elevers
tillgång till friytor, Bjurholms Kommun
(2017) där man kan se att i jämförelse med
grannkommunerna har barn i Bjurholm väsentligt
mindre friyta. Med 90 förskolebarn krävs att
friytan är minst 3000 kvm stor.

Total friyta per elev per kommun 2017 (kvm)
14,9 - 30,00
30,1 - 40,00
40,1 - 70,00
70,1 - 100,00
100,1 - 148,3

Statistik och bildreferens Boverkets hemsida: https://gis2.
boverket.se/apps/js/www/friytorgrundskolor/
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Bjurholms golfklubb 597

Områdesanalys Bjurholm

Stigar

Bjurholm, skala: 1: 10 000

GC-väg

Gångstigar

Lokala vägar
Väg 92
Väg 353/537/597

Entrénod

Odlingsmark

Byggnader skyddade
enligt 4. kap KML

1

Industri

km

Grönmark
Kyrkans gårdsmark

Hälsocentral
Äldreboende
Castorskolan
Badhus

Umeå 92

Förskolor
Apotek
Livsmedel
Busstation
Folketshus
Snickeri

500 m

Fotbollsplaner
Kyrkans mark
Kommunal mark
Ravin

Älgens hus 92
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Agnäs 353

Riksintressen och skyddade områden
Tidigare ställningstaganden

Riksintressen
Centrala Bjurholm omfattas inte av något
riksintresse.

Skyddade områden
Tillbaka

Bebyggelse skyddad enligt Kulturminneslagen
4 kap. KML, gäller för Bjurholms kyrka,
Markuskapellet samt gamla gravkapellet.
Inga kända fornminnen finns inom tätorten.
Fornminnen finns utpekade i utanför tätorten och
är skyddade enligt lag.
Inför en detaljplaneläggning i anslutning
till kyrkan kommer att krävas utredning av
kulturmiljövärden för att kunna bedöma påverkan
på kulturmiljön.

Översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen är de områden
som utreds för nytt äldrecenter och förskola
markerade med användningen “skola” respektive
“bostäder”.

Bildreferens Sveriges Länskarta: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec
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Kulturmiljö
Kulturhistoriska värdefulla miljöer och byggnader

Vännäsvägen 92

1

2

Läge 1
Enligt laga skiftes-kartan från 1867 kan man se
en gårdsstruktur som är helt intakt från idag
(där förslag 1 är placerad). Denna gård finns
också med i krononybyggeskartan från 1798. En
villa inom Arrendatorn har samma läge som den
tidigare gården. En rivning skulle medföra en stor
kunskapsförlust för Bjurholms tillkomsthistoria
genom att gårdsmiljön försvinner.
Kyrkan, vägen upp mot kyrkan och den äldre gårdsmiljön
idag. Minnessten och park markerad med prickad linje.
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Laga skifteskartan från 1867 med vägen mot kyrkan och
gårdsmiljön som idag.

Läge 2
Det södra läget har lägre 1900-talsbebyggelse
i 1-3 våningar. Området ligger granne med
kyrkan och kyrkogården. Inom området finns
en minnessten från 1983 över att Bjurholm åter
blev egen kommun efter och en väg som leder
upp till kyrkan. Vägen upp mot kyrkan bör inte
byggas igen då den har gamla anor och är viktig
för upplevelsen av kyrkomiljön. Vägen finns
redovisad i laga skifteskartan från 1867.

Minnessten rest 1983 när Bjurholm åter blev egen kommun.

I kartan över Bjurholms krononybygge från 1798 finns gårdsmiljön i läge 1 med.
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Markförutsättningar
Geoteknik, landskap och risker
Morän

Älvssediment, grus

Lera-Silt

Postglacial sand

Isälvssediment

Torv

Berg

Geoteknik
Jordartskartan visar att Bjurholm domineras av
jordarten lera – silt. Inför byggande behöver
fördjupade geotekniska utredningar göras för
att avgöra hur en byggnad ska grundläggas. Det
finns olika metoder för att grundlägga byggnader,
där metod och medföljande kostnad inte enbart
beror på markförhållandena, utan också på
byggnadens utformning.

Dagvatten, ras- och skredrisker
Bjurholm har ett dramatiskt ravinlandskap som
skär genom det centrala samhället. Det landskap
som vattnet skapar är föränderligt. Nya större
byggnader kan innebära stora tak och större
asfalterade ytor som gör att vatten snabbt förs
vidare vid regn. Ökade flöden kan leda till ökad
erosion och därigenom också ökade risker för
ras och skred. Därför behöver hänsyn tas till
hur vatten leds bort från tomten och allra helst
bör det finnas plats att fördröja eller infiltrera
dagvattnet inom tomten.

Bildreferens: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
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Trafik
förutsättningar och förändringar

597

597

597

70 km/h
90km/h

92

353

92

50 km/h

92

353

353

1

2

537

353

1

50 km/h

1. ÅDT totaltrafik

- 250

Väg 92: 1001-2000

251 - 500

Väg 353: 2001-4000

501 - 1000

Väg 537/353: 501-1000
Väg 597: 251-500

537

537

1001 - 2000
2001 - 4000
4001 -8000

353

2

2. ÅDT tungtrafik

- 25
26 - 50

Väg 92: 201- 400

51 - 100

Väg 353: 201-400
Väg 353: 101- 200
Väg 537/597: -25

Avstånd till 353: ca 200m = ca <50 dBA

201 - 400

Plats 3: Avstånd till 537: ca 10-20m = ca 55 dBA

401 -800

Plats 4: Avstånd till 353: ca 10-20m = ca 55 dBA

12001 - 16000

1201 - 1600

16001 -

1601 -

Uppgift saknas

Uppgift saknas

12

Plats 1: Avstånd till 92: ca 140m = ca 51 dBA
Plats 2: Avstånd till 537: ca 10-20m = ca 55 dBA

8001 - 12000
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101 - 200

801 - 1200
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353

3

Data hämtad från Trafikverkets NVDB´-data

Tillkommande flöden
En förskola och ett vård- och omsorgsboende
genererar trafik, både i form av bilar, av
transporter och av gående och cyklister. För att
minimera mängden transporter är det värdefullt
att Diamanten är lätt att nå till fots, per cykel
och med buss. Diamanten är dock till för hela
Bjurholms behov och därför kan man också
förvänta sig att många kommer med bil.
En erfarenhet från många förskolor och från vårdoch omsorgsboenden är att det i första hand är
förskolor som genererar trafik. Många barn blir
hämtade och lämnade med bil och det kan ibland
innebära att det kan bli relativt många bilar som
kommer till Diamanten.
Vård- och omsorgsboende genererar begränsade
trafikmängder, det blir därför förskolan som i
första hand blir styrande för trafikplaneringen.
Vägarna bedöms klara tillkommande trafik. En
översyn kan behöva göras av passager och av hur
korsningar är utformade och fungerar, särskilt
med hänsyn till att Diamantens kök och matsal
även kan användas av skolan.

Inför kommande detaljplanering bör man göra en
bedömning av trafikalstringen.

Trafiksäkerhet
I första hand kan trafiksäkerhetsrisker uppstå
i samband med hämtning och lämning på
förskolan. Risker finns också i samband med
sophämtning och andra tunga transporter.
Biltrafiken måste kunna ske så att det inte blir,
eller upplevs, som osäkert att gå och cykla. Ett
ytterligare krav är att hämtningar och lämningar
ska kunna ske så att det inte innebär att annan
trafik hindras i onödan. Tung trafik ska separeras
från de ytor där framförallt barn vistas.

Gods- och tung trafik
Särskilt stor hänsyn bör tas för transporter av lastoch sopbilar. Tunga transporter bör ske avskilt
från gång- och cykeltrafik, gärna med egen infart.

Buller
Riktvärden för buller kan klaras för de föreslagna
lägena eftersom trafikmängderna även i framtiden
bedöms som låga. Dock kan tillkommande trafik
innebära att upplevd störning för grannarna ökar.
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Parkering
Parkeringsbehovet för liknande storlekar på
kombinerade förskolor och äldreboende är 4060 parkeringar. Det behövs också angöringsyta
för hämtning och lämning och för att parkera
transportfordon.
3 p-platser/10 anställda + yta för angöring
tillämpas i Umeå för motsvarande samt 1 plats för
besökare/1000 BTA. Med 130 anställda och 7000
BTA krävs då 46 platser. Ytbehovet är då ca 1000
kvm enbart för parkeringar inom anläggningen.
För att rymma alla körytor bör man undersöka
möjligheten att hämta/lämna utanför tomten, dvs
på gatan.

LOKALISERING
Verksamhetskvaliteter
Förskola

70
Vård- och omsorgsboende
Storkök

Samverkan

Område

Äldreboende

Tvätt

Samverkan

Total BTA: ca 5200 kvm

Enskilda entréer

Lugna, stillsamma miljöer

Separat ventilationssystem

Tillgänglighet/trygghet

Gemensamt storkök, ca 300 kvm

Tillgång till uteplats/utegård

Gemensam tvättinrättning, ca 50kvm

Utsikt/vackra vyer

Gemensam uteträdgård

Sittmöjligheter/skugga/träd

Närhet till grönområde och natur

Promenadstråk

Total verksamhets BTA: ca 7000 kvm
Total P-antal: 40-60 platser

Område
Total yta för verksamheternas behov bör ligga
på omkring 10 000 kvm (minimum)

Flexibla planlösningar, möjlighet att
avskilja områden/lokaler

90

Utrymme för generationsutbyten
Förskola

Utrymme för samverkan mellan ung
och gammal

Närhet till grönområde och skog (inom 300 m)

Total BTA: 1500 + 3600 kvm friyta

Avskild, lugn och trivsam miljö

Anpassad miljö för mindre och
större barngrupper (ute och inne)

Gemensamma aktiviteter/aktivitetsytor

Närhet till grönområde och skog

Upphöjda odlings- och blomsterlådor

God tillgång till promenadstråk, samt gc-vägar

Väl avskilda gårdar

Belysning

Terräng - ingen svår lutning eller ojämnheter

Goda kommunikationsvägar

Funktionsförutsättningar

Centralt läge

Varierad markunderlag/naturlig/
hårdgjorda ytor

Låg trafikgenomströmning med hänsyn till
buller och luftkvalité
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Trygga utomhusmiljöer

Lokaliseringsförslag
Bjurholm, skala 1: 5000
92

Förslag på placering

1
10000 kvm

4:40

4:3

0

00

2

10

500 m

m
kv

353
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Analys av platsförutsättningar

2

1

För - och nackdelar med plats 1-2
Område:
Yta kvm ca:
Markägare:

kvarteret Arrendatorn
10000
Kommunen

Område:
Yta kvm ca:
Markägare:

Längs med Storgatan
10000
Kommunen

1

2

Nära skolan ger goda möjligheter att låta
skolan använda delar av Diamantens resurser.

Tomten lätt att nå, och lätt att se. Ett verkligt
skyltläge för Bjurholms Diamant!

Möjlighet att skapa lugn förskolemiljö med
stora miljövärden utomhus.

Goda möjligheter till samutnyttjande.

Centralt läge, lågtrafikerad gata och lätt att nå
med alla trafikslag.

En delad tomt kan ge bra förutsättningar för
bebyggelsen genom att skalan för den stora
byggnaden bryts ner i två volymer – det ger en
bättre anpassning till övriga hus i Bjurholm.

Det finns utrymme att skapa goda angöringar
för trafik.
Området är delvis oanvänt och en byggnad
står tom.

1.

Värdefulla byggnader måste rivas. Platsen har
en intakt gårdsmiljö med historia tillbaka till
minst 1768 och att riva dessa hus innebär en
stor kunskapsförlust för Bjurholm.
Ökad trafik kan troligen upplevas särskilt
störande i en miljö som idag präglas av lugn.

2.

Gården används idag delvis som friyta
för skolan. Minskad friyta är negativt mot
bakgrund av att Bjurholm redan idag har
små ytor för skolbarn jämfört med andra
kommuner.

Datum: 2019-06-17
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Långsmal tomt ger intressanta förutsättningar för
arkitekten som kan tillföra projektet värden.

Bättre, men inte bra, förutsättningar ur
kulturhistorisk synpunkt.
Goda möjligheter att använda delar av lokalerna
och gårdarna utanför verksamhetstid.
Den genomgående vägen upp till kyrkan kan inte
byggas igen utan kraftig negativ påverkan på
kulturmiljön.
Tomten kan vara för liten för lokalbehovet.
Svårt att ordna goda förskolegårdar.
En minnessten måste flyttas.
Trångt att ordna en effektiv logistik för lastbilar
och transporter.
Apoteket behöver flytta till annan lokal under
byggtiden.

Rekommendation lokalisering
Slutsatser

2

Rekommendation
Av de två studerade lägena är läge 2 bäst
ur kulturmiljösynpunkt. Läge två kräver att
anläggningen byggs som två byggnader, eftersom
den väg som löper genom tomten behöver
bevaras.
Vi rekommenderar därför att läge 2 väljs och att
lokalprogrammet justeras och fördjupas. Om en
fördjupning av lokalprogrammet visar att det
inte går att inrymma verksamheten inom läge
2 föreslår vi att man tittar vidare efter andra
lokaliseringar.

Motiv
I område 1 gör vi bedömningen att en
lokalisering är olämplig med hänsyn till de
kulturhistoriska värdena på platsen. Det är inte
en formellt skyddad miljö, men vi bedömer att

en detaljplaneprocess ändå kommer att visa
att gårdsmiljön har så stora värden att den bör
bevaras. En detaljplan har därför begränsade
förutsättningar att kunna antas och vinna laga
kraft.
Inom område 2 finns också stora utmaningar
genom att tomten måste delas i två. En
lokalisering här kräver förnyad analys av
lokalprogrammet för att kunna genomföras.
Tomten är långsmal, vilket i sig är utmanande
och starkt styr hur bebyggelsen kan utformas.
Dock är läget utmärkt, det är lätt att nå, lätt att
se och en uppdelning av bebyggelsevolymer
kan få arkitektoniska fördelar genom att
bebyggelseskalan bättre anpassas till Bjurholm i
övrigt.
Det finns stora osäkerheter ändå när det gäller
om projektet går att genomföra på område
2. Lokalprogrammet behöver preciseras inför
detaljplaneringen. Finns tillräckligt med utrymme
för att bygga t ex inglasade altaner, hur mycket
parkeringar behövs, hur bör entréerna lösas med
mera? Är det en nyckelfråga att byggnaden ska
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vara en och samma eller kan man acceptera två
byggnader? Ytterligare en kritisk fråga kan t ex
vara om det kan accepteras att barn hämtas och
lämnas vid Storgatan, eller om det ska ske på
den egna tomten.

Planeringsriktlinjer
•

Väg mot kyrkan får inte byggas igen.

•

En kultumiljöanalys behöver göras inför
detaljplanering.

•

Lokalprogrammet behöver fördjupas.

•

Bebyggelsen behöver anpassas till
omgivningens skala.

•

Undersök möjligheterna till att t ex.
samutnyttja kommunhusets parkeringar,
att ordna parkering längs Storgatan för
hämtning/lämning av barn och andra
lösningar som minskar behovet av bilytor
på tomten.

Bilaga 1: Referensprojekt
Samverkanshuset Nordstjärnan
Kvalitéer samvaroytor

- Samverkan mellan barnen och de äldre
- Växthus med gemensam odling
- Ateljé att gemensamt tillgå
- Vinterträdgård
- Torg på entréplan med café och scen
- Verksamheterna har egna luftsystem
- Övernattningsrum för tillresta anhöriga
- Produktionsköket har kapacitet för 1100 måltider

Bildreferens: https://www.umea.se/download/18.717df1d315115d0fc6a11d8/1447848641914/%C3%84lgen%20utemilj%C3%B6%20skissf%C3%B6rslag%20151012.
pdf

(yta 318 kvm inklusive del i gemensamma ytor)

Projekt: Vård och omsorgsboende/
förskola/produktionskök
Område: Mariehem, Umeå
Uppdragsgivare: Umeå kommun
Projektör:
Antal lägenheter (äldreboende): 60
(4529 kvm inklusive del i
gemensamma ytor) 3 enheter/plan (6 enheter)
Antal avdelningar (förskola): 4
(1165 kvm inklusive del i
gemensamma ytor)
Antal våningar: 4 plan
Yta: 6820 kvm BTA
Byggstart och slut: 2015-2017

Bildreferens: http://www.skola.umea.se/skolor/forskolor/nordstjarnan.html
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Samverkanshuset Lundagård

Kvalitéer samvaroytor

- Samverkan mellan barnen och de äldre
- Nya möjligheter för erfarenhetsutbyte
- Gemensam utegård
- Delade utrymmen och lokaler
- Närhet till naturområde

Projekt: Vård och omsorgsboende/
förskola/produktionskök
Område: Ålidhem/Sofiehem, Umeå
Uppdragsgivare: Umeå kommun
Projektör:
Antal lägenheter (äldreboende): 60
(Etapp 2)
Antal avdelningar (förskola): 4
(Etapp 2)
Antal våningar: 4 plan
Yta: 6600 kvm BTA
Byggstart och slut: Etapp 1: 2016 - Klar
Etapp 2: pågående - 2019

Bildreferens: https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/kommunenbygger/vardochomsorgsboenden/samverkanshusetlundagard.4.
7caabf5615275f18c5039278.html
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Norlandia generationskoncept

Kvalitéer samvaroytor

- Gemensam huvudentré
- Tillgång till gemensamma rum
och lokaler
- Samlingslokal
- Kunskaps- och erfarenhetsutbyten
- Atkivitetsrum
- Tillagningskök

Projekt: Generationsboende,
äldreboende och förskola
Område: Norrtälje
Uppdragsgivare:
Projektör: Genova property Group
Status: Pågående
Antal lägenheter (äldreboende): 80
Antal avdelningar (Förskola): ?
(120-förskoleplatser)
Antal våningar:
Yta: 7100 kvm
Byggstart: 2019
Bildreferens: https://norlandia.se/sv/om-oss/aktuelt/norlandia-bygger-kombinerad-forskola--aldreboende
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Norlandia generationskoncept - Lilla och stora Alsike

Kvalitéer samvaroytor

- Gemensam huvudentré
- Tillgång till gemensamma rum och lokaler
- Samlingslokal
- Kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan stor och liten
- Atkivitetsrum
- Tillagningskök

Projekt: Generationsboende,
äldreboende och förskola
Område: Knivsta
Uppdragsgivare:
Projektör:
Status: Pågående
Antal lägenheter (äldreboende): 54
Antal avdelningar (Förskola): 6
(75-förskoleplatser)
Antal våningar:
Yta:
Byggstart och slut: 2018 - 2020
Bildreferens: https://norlandia.se/sv/stora-lilla-alsike

Datum: 2019-06-17
Projekt: Lokaliseringsutredning Bjurholm

21

Kvarteret Bildhuggaren

Kvalitéer samvaroytor

- Gemensamma torg och lokaler
- Utbyte mellan barn och äldre
- Gemensam utegård/trädgård
- En avdelning bli nattöppen, ett så kallat
nattis
- Tillgängliga balkonger för kommunikation
- Detaljplanen tillåter även studentbostäder/
handel i entréplan

Projekt: Kombinerat äldreboende och
förskola.
Område: Snättringe, Huddinge
Uppdragsgivare: Huddinge kommun
Projektör: Huddinge samhällsfastigheter
Status: Pågående
Antal lägenheter (äldreboende): 90
Antal avdelningar (Förskola): 6
(120 barn)
Antal våningar: 3-5 plan
Yta: ca 1960 kvm
Byggstart och slut: 2018-2020/21

Bildreferenser: https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/
pagaende-planer-projekt-och-arbeten-via-lista/stuvsta-snattringe/haradsvagenutsaljeleden---aldreboende-och-forskola/
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Östra sala backa

Kvalitéer samvaroytor

- Separata entréer
- Plaza för möten och underhållning
- 2 Takterrasser anpassade för
äldreboende
- Stor innergård för lek och
aktiviteter i gatuplan

Projekt: Vård - och omsorgsboende,
förskola och stödboende etapp 1
Område: Uppsala
Uppdragsgivare:
Projektör:
Status: Färdigställt
Antal lägenheter (äldreboende): 72
(31-32 kvm lgh)
Antal avdelningar (Förskola): 75 barn
Antal våningar: 6
Yta: 7500 kvm
Byggstart och slut: 2017
Bildreferenser: http://sr-k.se/works/osb/
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Trygghetsboende - Kanalgården

Kvalitéer samvaroytor

- Vinterträdgård för gemenskap och trygghet
- Bred loftgång mot vinterträdgården
- Motionsrum och hobbyrum
- Gemensamma Balkonger mot kanalen
- Restaurang öppen för allmänheten

Projekt: Trygghevtsboende för 70+
Område: Sandviken
Uppdragsgivare: Sandviken Kommun
Projektör:
Status: Färdigställt
Antal lägenheter (äldreboende): 52
1 RKV 36 kvm, 2 ROK 55 kvm och 3 ROK
65 kvm (total BTA lgh: 2742)
Antal våningar: 3 Plan
Yta:
Byggstart och slut: 2013-2015
Bildreferenser: http://dagensprojekt.se/vintertradgard-for-gemenskap-och-tryggt-boende-utmarker-kanalgarden/
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