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Inbjudan 
AB Gavlegårdarna inbjuder 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 arrangeras i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges Arkitekter. 

Hjälpmedelsinstitutet har fått regeringsuppdraget "Bo bra på äldre dar" för att stödja kommunala 

arkitekttävlingar om boende för äldre. Särskllt angeläget är att stödja kreativ arkitektur i fråga om 

hög boendekvalitet , trygghet, och tillgänglighet 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 frågor om boende för 

äldre, förändringsarbete genom dialog och stadsdelsutveckling. Projektområdet Almvägen ligger i 

stadsdelen Fridhem i direkt anslutning till Fridhemsskolan. I området finns 33 hyreslägenheter i 

radhus.  

Syfte 
Projekttävlingen har följande syften: 

 att redovisa förslag till nyskapande utformning av ändamålsenliga bostäder för äldre på 

Almvägen Fridhem, Gävle kommun.  

 att möjliggöra en kreativ dialog om områdets utveckling. 

 att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. 

Bakgrund 
Andelen äldre i befolkningen ökar och samtidigt har en stor del av kommunens allmännyttiga 

bostadsbestånd bristande tillgänglighet. Hiss saknas, badrum och kök är för små och 

entréförhållandena är bristfälliga. Gävle kommun ser ett stort behov av att genom om- och 

nybyggnad skapa fler tillgängliga lägenheter, så att människor i större utsträckning kan bo kvar - helst 

i sin stadsdel. 

Attraktiv tomtmark finns ofta i känsliga lägen. Hänsyn måste tas till närboenden, kulturhistoria, 

stadsbild mm.  Arkitekttävlingen kan bidra till att skapa en positiv debatt kring äldres 

boendesituation i Gävle.  Arkitekttävlingen blir utgångspunkt för en aktiv samverkan i ett 

bostadsprojekt.  

Fokusgrupp 
Projekt Boinflytande för äldre –Almvägen, består av två delar. Den ena delen är en förstudie som 

syftar till att redovisa områdets förutsättningar samt sprida kunskap om ny teknik. Den andra delen 

av projektet är arkitekttävlingen som beskrivs i detta program. Projektet är ett samverkansprojekt. 

AB Gavlegårdarna driver projektet gemensamt med Bygg&Miljö Gävle och Omvårdnadsförvaltningen. 

De kommunala förvaltningarna finns representerade i arbetsgrupen. Arbetsmetoden genomsyras av 

boinflytande och medverkan från målgruppen äldre. En fokusgrupp har bildats. Fokusgruppen består 
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till största delen av personer som bor på Almvägen samt deras anhöriga. De största 

pensionärsorganisationerna i länet deltar också med representanter i fokusgruppen för att mer 

allmänt belysa vilka behov som finns. Projektgruppen och fokusgruppen har mötts vid fem tillfällen i 

olika workshopövningar för att dokumentera utvärdering av befintlig bostadsmiljö och för att 

sammanfatta önskemål om framtidens boende på Almvägen. Första fokusgruppsmötet hölls i maj 

2011. En sammanfattning av fokusgruppens synpunkter utgör en programhandling. 

Förutsättningar för tävlingsområdet Almvägen 
Tävlingsområdet Almvägen är ett befintligt radhusområde som tillhör AB Gavlegårdarna och är byggt 

år 1962 i stadsdelen Fridhem. Området har en areal på ca 17 000 kvadratmeter. Hyresradhusen ingår 

i AB Gavlegårdarnas Tryggbokoncept. Tryggbo är ett bekvämt boende för personer som fyllt 50 år 

och inte har barn som bor hemma.  Gemensamma gårdar eller utrymmen för aktiviteter finns ofta i 

Tryggbofastigheterna. Däremot finns inte någon restaurang eller personal, eftersom det i första hand 

är ett boende för aktiva vuxna. Det är inte bestämt att samtliga bostäder inom tävlingsområdet 

kommer att ingå i Tryggbokonceptet i framtiden.  Stadsdelen Fridhem domineras av villabebyggelse. 

Ett visst utbud av lägenheter i flerbostadshus eller radhus med mycket god tillgänglighet skulle 

möjliggöra för människor att bo kvar i stadsdelen. Gävle kommun ser positivt på att få en blandning 

av hustyper och boendeformer och därigenom uppnå en långsiktig social och ekonomisk hållbarhet i 

området.  Direkt öster om tävlingsområdet ligger Frihemsskolan. Här finns elever från förskoleklass 

till årskurs sex, totalt 270 elever. I tävlingsområdets sydvästra hörn finns Almgården, en kommunal 

förskola med 36 barn. 

Grönområdet i mitten av området        Bostadsentré      Parkering framför entréer 

Befintliga bostäder 
Området beskrivs av de boende som lugnt, lummigt och grönt. Läget är centralt. Närheten till 

Konsum och bra bussförbindelser uppskattas mycket. Den egna uteplatsen till varje lägenhet bidrar 

till områdets attraktivitet. 

Befintliga bostäder inom tävlingsområdet området har både tekniska och funktionella brister. 

Framförallt är tillgängligheten dålig i bostäderna, nivåskillnader finns till entréer och uteplatser. 

Entréhallar, passager och badrum är små. På sikt måste möjlighet ges för personal att kunna hjälpa 

till i bostaden, även om bostäderna fungerar ytmässigt för personer som bor i området idag. 

Tvättmöjlighet finns idag endast i källarvåningen på Almvägen 39. En utvändig trappa leder ner till 

tvättstugan som därför är omöjlig att utnyttja för personer med nedsatt rörelseförmåga.  
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I byggnaderna finns problem med fukt, dessutom har tak och fasader eftersatt underhåll och 

lägenheterna saknar väl fungerande ventilation. Detta sammantaget gör att bostäderna i befintligt 

skick är mindre lämpliga för hyresgästerna. I tävlingen ingår att visa hur byggnaderna kan anpassas 

för att fungera som attraktiva bostäder för äldre i framtiden.  

Trafik, parkering och grönstruktur 
Busslinje 10 passerar området hållplats finns på Västerbågen. Avståndet till livsmedelsaffär(Konsum 

krysset) är ca 500 meter. Gång- och cykelvägarna fram till närliggande service behöver åtgärdas för 

att personer med nedsatt rörelseförmåga lätt skall kunna förflytta sig till målpunkterna. 

Almvägen belastas av hög trafik vid hämtning och lämning till/från skolan. Detta upplevs delvis som 

ett problem för de boende. I dagsläget finns ingen ny trafiklösning skisserad. 

Parkering till radhuslägenheterna sker idag framför respektive entré. En liten parkeringsplats för ca 5 

bilar finns framför Almvägen 1.  Utmed östra sträckningen av Almvägen, vid Fridhemsskolan, finns en 

allé av oxlar och utmed västra sträckningen finns en enkel trädrad med oxlar. Ur stadsbildssynpunkt 

och grönstruktursynpunkt är alléplanteringarna viktiga. De ger gatan en rumslighet och bidrar till ett 

inbjudande intryck. 

Träd och fåglar i träden bidrar till att bilar och entrélägen får oönskade mängder löv, bär och 

fågelbajs vilket upplevs negativt av de boende. Snövallar vid träden vintertid försvårar 

parkeringsmöjligheterna. I förstudiearbetet har de boende uttryckt en önskan att gallra ur träden/ta 

ned en del träd till fördel för parkeringsmöjligheterna. I detta finns en motsättning då träden är 

viktiga stadsbildselement enligt ovan. 

Samtliga bostäder är marklägenheter och har en egen privat uteplats. Centralt i tävlingsområdet 

finns en park.  I parken finns en mindre lekplats, gräsmattor och skogsdungar med tall, gran och ett 

stort lövträdsinslag, framförallt av asp.  Parken klassas som ”grönområde som håller samman 

bebyggelse och karaktär” i kommunens grönstrukturinventering. Området används vid uteaktiviteter 

av förskolor och skolan i närområdet. Parken är också mycket uppskattad av de boende i området 

och kan förbättras ytterligare. Här finns ett rikt fågelliv och möjlighet till promenader.  I 

översiktsplanen för Gävle Stad: ”Gävle stad ska ha en karaktär av grön stad vid vatten som 

uppskattas året om.” Att bygga bostäder i parkmark är en stor politisk fråga i Gävle. Exploatering av 

ny parkmark, ska därför ske i så liten grad som möjligt. 

Tävlingsuppgiften 

Allmänt 
Hjälpmedelsinstitutet leder programmet Bo bra på äldre dar som under 2010 och 2011 ska stödja 

nytänkande och utveckling av boende för äldre. Tävlingsuppgiften är att ge förslag till bostäder på 

Almvägen som bidrar till detta syfte. 

I översiktsplanen för Gävle Stad sägs:” Ur hållbarhetssynpunkt är en tät bebyggelsestruktur att 

föredra. Då kan hållbara system, som fjärrvärme och kollektivtrafik utnyttjas och utvecklas. Dessutom 

sparas naturens resurser och klimatpåverkan minskar. I förslaget lokaliseras nya bostadsområden till 
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de centrala, västra och östra stadsdelarna samt längs stomlinjerna för kollektivtrafiken, något som 

även gynnar befintlig bebyggelse och verksamheter.”  

Frågan är hur kraftig förtätning/exploatering tävlingsområdet tål och hur den ska gestaltas. Frågan 
kommer att besvaras, inte bara av de tävlande arkitektkontoren och tävlingsjuryn, utan också av de 
boende i området, grannar och kommunen. 
 
Tävlingen innehåller två delar. Huvuduppgiften är att redovisa minst 50 bostadslägenheter inom 

tävlingsområdet som passar målgruppen äldre. En del i uppgiften är att redovisa hur befintliga 

bostadslägenheter kan anpassas/förändras för att uppfylla höga tillgänglighetskrav. Förslagsställaren 

väljer sedan på vilket sätt de befintliga bostäderna skall ingå i helhetsförslaget. 

I tävlingsuppgiften ingår att ge förslag till ett långsiktigt hållbart, levande bostadsområde med tydliga 

kopplingar till omkringliggande områden. Förslagen ska tillgodose krav på låg energiförbrukning och 

liten miljöpåverkan. De tävlandes utmaning är att skapa ett spännande bostadsområde där man 

redovisar attraktiva och kostnadseffektiva bostäder för äldre som samlas kring parkrummet i mitten 

av området. Förslaget bör 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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Tävlingsområdet 
Området avgränsas av Almvägen i norr väster och öster. I söder avgränsas området av en gång- och 

cykelväg som ingår i stadens övergripande nät. Parken i mitten av området ägs av kommunen. 

Flygbild som visar tävlingsområdet med dess omgivning.  

 

Primärkarta över tävlingsområdet med dess omgivning. 
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Anpassning av befintliga bostäder 
I området finns totalt 33 lägenheter, fördelade på sju byggnadskroppar. Sex av dessa är identiska och 

innehåller fem lägenheter vardera. I tävlingsuppgiften ingår att visa hur en sådan länga kan byggas 

om så att höga krav på tillgänglighet och yteffektivitet blir uppfyllda. Tvättmöjlighet skall redovisas 

antingen i bostadslägenheten eller i gemensam tvättstuga. 

Nya bostäder/förtätning 
Förslagen får redovisa antingen ett bevarande helt eller delvis av befintliga byggnader samt 

förtätning, eller ett rent nybyggnadsalternativ. I nyproducerade lägenheter ska höga krav på 

tillgänglighet, framförallt i entréer och badrum tillämpas. Tvättmöjlighet skall finnas i varje lägenhet. 

Gemensamhetslokaler  
Gemensamhetslokaler är viktiga  -  kan omfatta t ex gästlägenhet, samlingslokal och tvättstuga.  

Utemiljö 
För utemiljön redovisas parkeringsplatser, gemensamma och privata uteplatser, den gemensamma 

parken mm. Antalet parkeringsplatser ska dimensioneras utifrån lägenhetsantalet. En särskild 

belysningsplan för tävlingsområdet ska redovisas. I belysningsplanen redovisas gatubelysning, 

parkbelysning, fasadbelysning, konstbelysning av träd etc.  

Förskola 
I områdets sydvästra hörn finns en kommunal förskola (Almgården). Gavlefastigheter, kommunens 

fastighetsbolag har uttryckt önskemål om att bygga ut förskolan med minst en, eventuellt två 

avdelningar. Utrymmesbehovet för två avdelningar bedöms till ca 500 kvadratmeter. I 

tävlingsförslaget skall denna yta markeras i redovisningen. Utformningen av förskolan ligger utanför 

uppdraget. Förskolans utemiljö får inte minskas. Möjligheter till samnyttjande av utemiljö och lokaler 

samt sociala kopplingar mellan förskola-skola-bostäder för äldre personer kan vara intressant att 

belysa i tävlingsförslaget. 

Tävlingstekniska bestämmelser 

Arrangör 
Tävlingen arrangeras av AB Gavlegårdarna i samarbete med Sveriges Arkitekter och 

Hjälpmedelsinstitutet. 

Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden projekttävling. 

Deltagarrätt  
Tävlingen är öppen endast för nedan angivna team utvalda genom ett öppet kvalificeringsförfarande. 

 Basark AB 

 White Arkitekter AB 

 RB Rahel Belatchew Arkitektur AB/Urbio AB 

 Nyréns Arkitektkontor 
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Tävlingsspråk 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 

Jury 
Juryn som skall utvärdera de fyra inkomna tävlingsförslagen består av sju personer utsedda av AB 

Gavlegårdarna i samråd med Sveriges Arkitekter och består av följande representanter: 

 Bo Bäckström  AB Gavlegårdarna 

 Ludmilla Larsson  Utsedd av Sveriges Arkitekter 

 Elisabeth Edsjö  Utsedd av Hjälpmedelsinstitutet 

 Marita Olsson-Narving Omvårdnadsförvaltningen, Gävle kommun 

 Viveka Sohlén  Bygg&Miljö, Gävle kommun 

 Annika Hjelm Hemmingsson Representant för Boende på Almvägen 

 Nils Nordqvist  Representanter från Pensionärsorganisationer 

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. Juryns sekreterare är Claes 

Larsson Arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter. Juryns ordförande är Bo Bäckström, AB 

Gavlegårdarna. 

Tävlingsfunktionär 
Elin Byström 
Vallbacksgatan 3 
802 53  GÄVLE 
elin@johanskoogarkitekt.se 

Programhandlingar 
 Sammanfattning av fokusgruppens synpunkter 

 DWG-karta med ledningar 

 Planritningar befintliga radhuslägenheter 

 Fasadritningar befintliga radhuslägenheter 

 SketchUp modell 

 Flygfoto 

 Gällande detaljplan (detaljplanen skall revideras efter tävlingens slut) 

Tävlingsfrågor 
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post: 

elin@johanskoogarkitekt.se.  Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2011-11-10. 

Märk all korrespondens med ”Almvägen tävlingsfrågor”. 

Juryns svar på frågorna kommer att läggas ut på Sveriges Arkitekters hemsida senast 2011-11-14. 

mailto:elin@johanskoogarkitekt.se
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Redovisning 
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar skall i nedre 

högra hörnet vara försedda med ett motto. 

Tävlingsförslag skall vara monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1 cm) och får 

omfatta högst 6 planscher. All text på planscherna skall vara läsbar i halvskala. 

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i pdf-format på CD eller USB-minne. Alla planscher ska 

ligga i samma fil.  

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. Modell tas ej emot.  

OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovsman mm 

för att garantera anonymitet. 

Tävlingsförslag skall redovisa följande: 

A. Situationsplan, skala 1:400 (inkl belysningsplan) 

B. Planer, skala 1:200 

C. Typritning, befintlig bostadslänga som anpassas enligt ovan angivna krav, skala 1:200.  

D. Tvärsektion genom tävlingsområdet, skala 1:400 

E. Fasader, skala 1:200 

F. Perspektiv som visar volymstudie över området  

G. Valfritt ögonhöjdsperspektiv  

H. Kortfattad beskrivning av förslaget, samt kort analys av kopplingen till fokusgruppens 

synpunkter 

Inlämning 
Tävlingstiden slutar 2012-01-18. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara inlämnat till allmän 
befordran adresserat till tävlingsfunktionären, Elin Byström, Vallbacksgatan 3, 802 53  GÄVLE 
(eller lämnat direkt till tävlingsfunktionären).  

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" och förslagets 

motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare.  

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran skall kvitto utvisande inlämningsdag samt 

förslagets motto samtidigt översändas separat till tävlingsfunktionären. På detta kvitto skall även 

anges ett telefonnummer där kontakt kan nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall 

att tävlingsförslaget inte kommit fram. 

(För förslag som lämnas direkt till tävlingsarrangören skall denne lämna kvitto som bekräftar att 

förslaget lämnats inom utsatt tid.) 
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Prissummor 
Tävlingsarvodet är 150 000 SEK exkl. moms per deltagande team. Arvodet betalas ut mot faktura 

efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag. När vinnare har utsetts ersätts denna med 

ytterligare 50 000 kronor. 

Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, 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. 

Bedömning/utställning  
Bedömningen beräknas vara avslutad i månadsskiftet mars/april 2012. 

Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut offentligt genom arrangörens 

försorg. Plats meddelas senare. 

Publicering 
Tävlingsjuryns utlåtande publiceras i samband med att tävlingens resultat offentliggjorts. 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sina hemsidor 

samt i tidningen Arkitekten. 

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 

förslagsställarens namn. 

Ägande- och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till samtliga tävlingsförslag. 

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 

utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren. 

Förslagen kommer inte att returneras. 

Uppdrag efter tävling 
Under förutsättning att projektet blir av, och att erforderliga beslut fattas, avser arrangören att 

förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att projektera/ta fram fullständiga 

arkitekthandlingar. Ett förverkligande av projektet är dock beroende  av bostadsefterfrågan, 

ekonomiska förutsättningar mm. Vi kan, med andra ord, alltså inte lova en fortsättning. 

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske med Sveriges Arkitekter. 
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Tävlingsprogrammets godkännande 
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma "Tävlingsregler för svenska 

tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna 

gäller om inte programmet anger annat. 

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens genomförande. Ur 

tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekter. 

 

Gävle, 2011-10-10  
 
 
 
 
Bo Bäckström 
AB Gavlegårdarna 
 
 

 
Claes Larsson  
Sveriges Arkitekter 
 
 

 
Eva Magnusson 
Hjälpmedelsinstitutet 
 


