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FAKTA OM TÄVLINGEN
AB Gavlegårdarna inbjöd i oktober 2011 till projekttävling för bostäder för äldre 
på Almvägen i stadsdelen Fridhem i Gävle. Projektet finansieras med stöd av 
Hjälpmedelsinstitutet inom programmet Bo bra på äldre dar. Tävlingen arrang-
eras i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges Arkitekter och Gävle 
kommun.
 
Hjälpmedelsinstitutet har fått regeringsuppdraget "Bo bra på äldre dar" för att 
stödja kommunala arkitekttävlingar om boende för äldre. Särskilt angeläget är att 
stödja kreativ arkitektur i fråga om hög boendekvalitet, trygghet, och tillgänglig-
het vid försämrad funktionsförmåga. Stödet vill också uppmuntra till lösningar 
med god ekonomi samt användning av teknik och hjälpmedel. 
Projektet Boinflytande för äldre i Gävle är ett projekt som berör utmanande frå-
gor om boende för äldre, förändringsarbete genom dialog och stadsdelsutveck-
ling. Projektområdet Almvägen ligger i stadsdelen Fridhem i direkt anslutning 
till Fridhemsskolan. I området finns 33 hyreslägenheter i radhus.

Tävlingsområdet

Tävlingsuppgift
Tävlingen innehöll två delar. Huvuduppgiften var att redovisa minst 50 bostads-
lägenheter inom tävlingsområdet som passar målgruppen äldre. En del i uppgif-
ten var att redovisa hur befintliga bostadslägenheter kan anpassas/förändras för 
att uppfylla höga tillgänglighetskrav. Förslagsställaren skulle sedan välja på vilket 
sätt de befintliga bostäderna ingick i helhetsförslaget. 
I tävlingsuppgiften ingick att ge förslag till ett långsiktigt hållbart, levande bo-
stadsområde med tydliga kopplingar till omkringliggande områden. Förslagen 
skulle tillgodose krav på låg energiförbrukning och liten miljöpåverkan. 
De tävlandes utmaning var att skapa ett spännande bostadsområde där man 
redovisar attraktiva och kostnadseffektiva bostäder för äldre som samlas kring 
parkrummet i mitten av området. Förslaget skulle dessutom visa innovativa 
lösningar på bostadsutformning för äldre människor. I det sammanhanget är 
användandet av tekniska hjälpmedel viktigt att beakta. 

Tävlingens resultat kommer att användas som underlag för fortsatt planerings- 
och projekteringsarbete.
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Deltagande arkitektkontor
Tävlingen var öppen endast för inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett 
öppet kvaliceringsförfarande. Inbjudna team var:

•	 Basark	AB	
•	 White	Arkitekter	AB	
•	 RB	Rahel	Belatchew	Arkitektur	AB/Urbio	AB	
•	 Nyréns	Arkitektkontor	

Inlämnade förslag
Inom utsatt tid hade följande förslag lämnats och godkänts för bedömning:

•	 God	fortsättning
•	 Gyllene	tider
•	 Livet	från	den	ljusa	sidan
•	 Parkliv

Jury
Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av:

•	 Bo	Bäckström	AB	Gavlegårdarna	
•	 Ludmilla	Larsson	Utsedd	av	Sveriges	Arkitekter	
•	 Elisabeth	Edsjö	Utsedd	av	Hjälpmedelsinstitutet	
•	 Marita	Olsson-Narving	Omvårdnadsförvaltningen,	Gävle	kommun	
•	 Viveka	Sohlén	Samhällsbyggnad	Gävle,	Gävle	kommun	
•	 Annika	Hjelm	Hemmingsson	representant	för	boende	på	Almvägen	
•	 Nils	Nordqvist	Representant	från	pensionärsorganisationerna	

Juryns ordförande var Bo Bäckström, AB Gavlegårdarna. 

Juryns	sekreterare	var	Claes	Larsson,	arkitekt	SAR/MSA	Sveriges	Arkitekter
Tävlingsfunktionär har varit Elin Byström, Johan Skoog Arkitektkontor AB
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JURYNS SAMMANFATTNING AV TÄVLINGEN
Juryn har under 5 möten granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som 
utan inbördes ordning eller viktning legat till grund för tävlingen samt utifrån de 
krav och önskemål som ställts i programmet:

•	 Nytänkande	kring	bra	bostäder	och	boendemiljöer	för	äldre.	
•	 Arkitektonisk	gestaltning,	byggnadernas	formgivning	samt	anpassning		
 till sin omgivning. 
•	 Funktion,	hög	grad	av	tillgänglighet.	
•	 Utvecklingsbarhet	
•	 Genomförbarhet,	funktionell	och	ekonomisk	genomförbarhet.	

De inkomna förslagen har på olika sätt tagit sig an uppgiften med att utforma ett 
nytt område för ett bra liv på äldre dagar.

Hur området är organiserat och hur byggnader förhåller sig till angränsande 
gaturum och central park har varit en viktig utgångspunkt för förslagsställarna.  
Fokus och innovativt tänkande har legat på den strukturella nivån och något 
mindre på hur bostäderna utformats. Juryn har sett att lägenhetslösningar är 
något mindre omhändertagna i några av förslagen och det förväntade inslaget av 
nytänkande i själva planlösningarna har inte kommit till uttryck fullt ut.

Situationsplan Gyllene tider Situationsplan Parkliv

Situationsplan Livet från den ljusa sidan Situationsplan God fortsättning
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De framförda synpunkterna från fokusgruppen ser inte ut att ha införlivats i ge-
staltningen på ett helt optimalt sätt. Bland annat har juryn inte kunnat utläsa hur 
man uppmärksammat önskemål om närhet till tvättstugor och gemensamhetslo-
kaler där sådana föreslagits. Korta avstånd i bostadens närhet till hissar, trapphus 
och sophantering saknas i några av förslagen.

Vid	granskning	av	förslagen	har	juryn	diskuterat	lägenheternas	utformning	och	
fördelning och hur viktigt det är att även de små lägenheterna är tillgängliga och 
möblerbara. Den vällösta och goda bostaden ska vara huvudfokus.

Juryn har under bedömningen ställt sig frågan om det överhuvudtaget är intres-
sant med kategoriboenden, som till exempel bostäder för äldre, eller om det 
istället är framgångsrikt med generella bostäder med god standard som är som är 
användbara i livets alla skeden.

Juryn har ställts sig frågan om det går att bevara och bygga till befintliga hus med 
rimliga konstruktionsåtgärder och till rimlig kostnad och funnit att det inte till-
för ytterligare kvaliteter i boendet som försvarar en så dyr åtgärd vilket även en 
del av förslagsställarna konstaterat.

Juryn har stannat vid att de lösningar som i sin helhet är väl gestaltade och som 
är	utvecklingsbara	inom	sina	koncept	och	grundidé	är	de	som	bäst	fungerar	för	
en vidare utveckling av området vid Almvägen.
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JURYNS BESLUT
Efter	avslutad	bedömning	har	juryn	utsett	förslag	”Livet	från	den	ljusa	sidan”	till	
vinnare av tävlingen och rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och 
genomförande.

Efter en god analys presenteras ett redigt och strukturerat förslag med fin skala 
och	god	anpassning	till	befintlig	miljö.	Lägenheterna	är	överlag	väl	lösta	med	god	
ytekonomi.

Gävle 2012-03-14

Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare. 

Bo	Bäckström			 	 	 Marita	Olsson-Narving	

Ludmilla	Larsson		 	 	 Viveka	Sohlén	

Elisabeth Edsjö    Annika Hjelm Hemmingsson 

Nils	Nordqvist		 	 	

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd

Claes	Larsson
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JURYNS OMDÖMEN:
God fortsättning
Förslagsställare: Basark AB genom Johanna Holm Bodin, Kalle Toråker, felix 
Bodin, Cecilia Vikander samt Anna Pang, Lina Färje, Marie Dreiman.

Ett förslag som redovisar en god beskrivning av projek-
tet och som i hög grad har möjlighet att bevara befint-
liga hus. Detta förutsätter dock det centrala punkthuset 
som bedöms som tungt och stort i sin gestaltning.

Det stora nya huset har gemensamhetslokaler i botten-
våningen med bra lösningar och bl a tvättstuga. 

Det innebär dock långa avstånd för många boende i området. Juryn finner att 
trapphuset i det stora huset är trångt och mörkt.
Lägenheterna	är	inte	fullt	ut	så	vällösta	som	juryn	skulle	önska.

Förslagets	idé	att	bygga	på	befintliga	radhus	en	våning	bedöms	inte	vara	realis-
tiskt med tanke på kostnader och konstruktiva svårigheter.
Utformningen	av	loftgångarna	vid	de	påbyggda	husen	ger	långa	gångavstånd	och	
blir därigenom inte så tillgängliga.

Gestaltningen i den centrala parkdelen med bland annat växthus och odlingslot-
ter medför att det är något oklart om vad som är offentligt och privat. 
En märklig detalj är att miljön mot gatan saknar trottoarer och det ger upphov 
till oklarheter om hur man ska röra sig speciellt för funktionshindrade. Att för-
flytta sig längs körbanan blir enda alternativet.

Förslaget har flera goda lösningar kring förskolan och innehåller ett intressant 
förslag	till	lösning	av	framkörning	och	parkering	vid	skolan.	Idéer	om	bilpool	
kan absolut kännas vara nytänkande.

Centralt punkthus

Bevarande av befintliga hus

Gemensamhetslokaler i botten-
våningen
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Gyllene tider
Förslagsställare: RB Arkitektur AB genom Rahel Belatchew lerdell, Emma 
Ståhlberg, Ignacio Pomares, Kayrokh Moatter, Mohammadrexa Asadi.
Urbio AB genom mattias Gustafsson, Linda Pettersson, Stina Candefors, Chris-
tian Carlsson.

Förslaget bygger på något större byggnader i norr och mindre skala söderut.
Ungefär	hälften	av	de	befintliga	radhusen	finns	kvar	men	i	ombyggt	och	tillbyggt	
skick. Tillbyggnaderna bedöms vara dyrbara i förhållande till tillkommande yta.
Det stora centrala huset har stora trapphus med en luftighet som ska inbjuda till 
vistelse och möten. De stora glaspartierna kan uppfattas som osäkra och skulle 
kunna frambringa yrsel speciellt hos funktionshindrade. Juryn ställer sig något 
tveksam till om de stora ytorna i trapphusen blir utnyttjade. 

Den föreslagna träfasaden bedöms bli kostsam i förvaltningshänseende. De stora 
volymerna till trots bedöms den föreslagna gestaltningen kunna ge ett tillskott till 
den befintliga miljön. 

De hus som ligger något inne i parkmiljön genererar trafik och detta ses som en 
risk till försämring av i rekreationsmiljön. Strukturen av området får som konse-
kvens att parkrummen blir svåra att avgöra om de är privata eller offentliga.
Många	gemensamhetslokaler	i	bottenvåningarna	kan	medföra	att	de	inte	blir	
välutnyttjade och därigenom dyra.

Förråd och sophantering samordnat i gavlarna på radhusen kan orsaka problem 
med lukt och brandrisk och det är lite synd att använda värdefull yta till soprum
I förslaget saknas tvättstugor i marknivå vilket skulle ha kunnat inrymmas i för-
slaget.	Lägenhetslösningar	har	i	många	fall	knappa	mått	som	resulterar	i	lägen-
heter som inte blir tillgängliga. En innovation är förslaget med leveranslucka för 
mattransport i radhusen.

Entrébyggnad i fyra våningar

Stort centralt trapphus Generösa balkonger Träfasader
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Livet från den ljusa sidan
Förslagsställare: Nyréns arkitektkontor AB genom kerstin Bernow, Elisabeth 
Lundberg, Andreas Wallin, Eva Nyberg, Pia Englund, Petra Lindeqvist, Erik An-
dersson.
Underkonsulter: Alexandra Schremer, ljusdesigner PQR och Tomas Carlsäng, 
teknisk och ekonomisk konsult, BK beräkningskonsulter AB.

Ett redigt och strukturerat förslag med fin skala och god anpassning till befintlig 
miljö.	Lägenheterna	är	överlag	väl	lösta	med	god	ytekonomi	men	i	vissa	fall	nå-
got trånga mått. Bostäderna har goda utblickar och bra tillgänglighet till möbler-
bara uteplatser.

De små trapphusen har en intim ka-
raktär och kan bli ljusa och trygga. Här 
finns plats för både hiss, uppställning av 
rullstolar och rollatorer och möjlighet 
till en mindre tvättstuga. 

Stor och dyr gemensamhetslokal som är 
svår att motivera ur kostnadssynpunkt. 
Juryn ställer sig frågan om den går att 
använda till andra ändamål som mindre affär eller friskvård? Gemensamhets-
lokalen	innehåller	bl	a	en	gemensam	tvättstuga	i	entréplanet	och	förråd	för	de	
boende	i	källarplanet.	Läget	i	norra	delen	innebär	dock	långt	avstånd	till	många	
lägenheter.	I	förslaget	presenteras	idéer	för	hur	man	skulle	kunna	föra	in	olika	
typer av verksamheter i området, vilket är innovativt.

Förslaget behåller en central park och ger med sin lösning en överblick över 
området. De små gemensamma trädgårdar som tillhör husen kan utformas som 
traditionella rabatter och buskage men även ge möjlighet till egen odling för de 
boende. Strukturen i parken ger en tydlig bild av vad som är offentligt och vad 
som är privat.

Innovativt	i	förslaget	är	idéer	om	hur	man	tänker	sig	samutnyttjande	av	förskole-
lokaler. Parkering som fondmotiv i norr är tveksamt och borde kunna utformas 
som torg istället. Förslagets brist är lösningen med etagelägenheter som juryn 
har svårt att begripa hur det skulle kunna vara en tillgänglig och hållbar lösning. 
Byggnadstekniskt är denna konstruktion inte heller optimal. Juryn bedömer 
dock att byggnaderna skulle med bibehållen gestaltning kunna utvecklas till ren-
odlade två- och trevåningshus med enbart enplanslägenheter. Då kan man även 
se över lägenhetsfördelningen något.

Anpassning till parken Ljusa och trygga trapphus

Stor gemensamhetslokal
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Parkliv
Förslagsställare: White Arkitekter AB genom Anders Medin, Josefine Wikholm, 
Susanne Clase, Tobias Hesselgren, Lars Zachrisson samt Annika Meincke, 
landskap, Joel Hörlin, landskap, Kajsa Sperling, ljusdesign, Daniel Hultman, 3D 
grafik/visualisering, Nadja Lindhe, miljöspecialist.

Förslaget	bygger	på	en	idé	om	en	variation	i	boendeformer.	Olika	kombinationer	
av hushåll ska kunna fungera i föreslagna lägenheter. 

Förslaget har en tydlig kvartersindelning där en mindre gemensam park behålls 
och där små intima bostadsgårdar tillskapas. Detta förslag innebär den största 
skillnaden från befintlig miljö men har genom sin struktur en stor möjlighet att 
byggas ut i etapper som kan pågå över tid.

Till förslagets förtjänster hör även redovisningen av hur man tänker sig framtida 
familjekonstellationer och boendeformer för äldre.

Husen har vissa komplicerade och byggnadstekniska svårigheter som till exempel 
de små takkupor som finns vid balkongdörrarna. De föreslagna balkongerna är 
för små för att kunna utnyttjas och möbleras.

De föreslagna loftgångarna har vissa innova-
tiva inslag som till exempel en väntplats för 
den som väntar på transport eller taxi. Ener-
gimässigt är det dock inte helt okomplicerat 
med inglasade loftgångar och man ställs inför 
valet om dessa ska vara uppvärmda eller inte. 
Bägge valen får konsekvenser antingen med 
fukt och imma eller stora energikostnader.
Loftgångarna	medför	även	långa	gångav-
stånd. Husets fasad mot omgivande gator blir 
på grund av de inglasade loftgångarna avvi-
sande.	Lägenheterna	i	övervåningarna	förlo-
rar kontakten med gatan.

Lägenheterna	är	välstuderade	med	undantag	av	vindfång	i	bottenvåningen	som	
är för trångt och en alltför knapp tvättutrustning i de flesta lägenheter. Gemen-
sam tvättstuga saknas 

Ett gemensamhetshus har placerats centralt i området. Förråd finns i anslutning 
till bottenvåningens lägenheter och för övriga lägenheter vid trapphuset. 
               
Förslaget redovisar ett väl tilltaget utrymme för förskolan vilket ger möjligheter 
till avgränsning av förskolegård mot parken.

Gårdsperspektiv Tydlig kvartersindelning Takkupor

Redovisning av framtida
familjekonstallationer
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