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  murar	
  	
  

Modellbild Sjögren Arkitekter AB
I en vacker och läkande miljö mår man bättre och blir fortare frisk. Brinkåsen utanför
Vänersborg får priset för bästa vårdbyggnad år 2013. Priset delas ut vid Forum Vårdbyggnads
höstkonferens i Globe Hotel Stockholm 13 november.
Det finns inga murar eller stängsel med taggtråd runt den välplanerade vårdanläggningen. Den
uppfyller rättspsykiatrins höga säkerhetskrav samtidigt som den är funktionell och vacker.
Byggnaden har ritats av Sjögren Arkitekter AB. Juryns motivering lyder:
”Vårdbyggnadspriset 2013 har tilldelats Brinkåsen för en väl genomtänkt verksamhetsidé som
gestaltats i en innovativ arkitektonisk byggnadsstruktur och med omsorgsfull lokalutformning.”
Vid Brinkåsen vårdas patienter med allvarliga psykiska sjukdomar och personer dömda till
rättspsykiatrisk vård. De höga säkerhetskraven finns inbyggda i huset som är gränsen mot
omgivningen På Brinkåsen går tankarna till ett kloster eller en retreat med utsikt över en park. Under
mark döljs en hel våning med plats för transporter, leveranser och allt annat som ett sjukhus kräver.
Fakta	
  om	
  Brinkåsen,	
  Vänersborg
Rättspsykiatri och allmänpsykiatri för 80 patienter.
Anläggningen består av fjorton byggnadskroppar sammanlänkade till en cirkulär form runt en
parkanläggning. Byggnaderna utgör det yttre skalet och inga staket omger anläggningen.
Yta: 18 600 m2
Färdigställd: 2011

	
  
Forum	
  Vårdbyggnad,	
  Vårdbyggnadspriset	
  och	
  Centrum	
  för	
  vårdens	
  arkitektur	
  
vid	
  Chalmers	
  
Forum vårdbyggnad bildades 1993 för att samla in kunskap och erfarenhet från arbete med
vårdbyggnader. I år firar föreningen 20-årsjubileum och markerar det med att för tredje gången utse
Bästa Vårdbyggnaden. Medlemmar i föreningen är landsting, kommuner och enskilda företag.
Föreningen är med och bekostar professuren i vårdbyggnad och Centrum för vårdens arkitektur vid
Chalmers
Mer om föreningen Forum Vårdbyggnad:
www.vardbyggnad.se.
Mer information lämnas av föreningens ordförande
Emma Kinch, direktör fastighetsutveckling, Locum tel 08-123 17 093
Information om Centrum för vårdens arkitektur CVA
Peter Fröst professor, Chalmers
tel 073-412 81 49

