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M A R K  O C H  B O S T Ä D E R  

Formgivningstävling - 
Alderholmens park, kanal och kaj 
 
Gävle kommun inbjuder, genom Tekniska kontoret, till formgivningstäv-
ling för park, kanal och Gavleåns kajmiljö samt gatumiljöer på Alderhol-
men. Uppgiften innebär att upprätta förslag till gestaltning av allmänna 
platser som utgör en del av den nya stadsdelen Alderholmen. 
  

 

Tekniska kontoret, 801 84 Gävle  Besöksadress Kyrkogatan 22  

Tfn 026-178000 (vx), 026-178316 (dir) Fax 026-106778 Mobil 070-4142825 

bengt.anefall@gavle.se 

www.gavle.se 
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Programförutsättningar 
 
1. 1 Tävlingsområde 
Tävlingsområdet avgränsas mot norr av järnvägsspår, mot öster av 
kommande bostadskvarter, mot söder av Gavleån och västerut av Maga-
sinsområdet och stadsdelen Öster.  Totalt omfattar området 8.5 hektar.  

 
1.2 Bakgrund 
Alderholmen är Gävles gamla hamnområde, och merparten av den be-
byggelse som fanns här under den tid hamnverksamheten pågick har 
rivits. Den viktigaste kvarvarande bebyggelsen är Magasinsområdet, 
omedelbart väster om tävlingsområdet. Magasinsområdet är av riksin-
tresse för kulturmiljövården och framförallt magasinsbyggnaderna i sten 
illustrerar betydelsen av Gävle Hamn som en av landets viktigaste vid 
förra sekelskiftet. Magasinsområdet utgör en länk mellan det nya exploa-
teringsområdet och centrala Gävle. 
 
Området planeras nu för att rymma en helt ny stadsdel, och ett program 
till detaljplan antogs av fullmäktige i september 2003. Programområdet 
rymmer 500-600 lägenheter, och ytterligare ungefär lika många kan till-
komma på Alderholmen utanför programområdet. 
De allmänna platser som utgör delar i det nya området – och som täv-
lingen handlar om – är parken omedelbart öster om Magasinsområdet, 

 
 
 



  
 Sid 4 (13) 
 
 

   

 

 

den nya kanalen genom området samt Gavleåns kajmiljö. Även gatumar-
ken inom tävlingsområdet ingår i tävlingen. Parallellt med tävlingen om 
de allmänna platserna kommer tre byggherrar - Gavlegårdarna, SKANS-
KA och HSB – att ta fram förslag till utformning av bostadsbebyggelsen 
på den mark som ligger närmast öster om parken. För Gavlegårdarnas 
del sker även det i tävlingsform. 
 
Programförutsättningarna finns till stor del redovisade i bifogade doku-
ment: 

• Program till detaljplan 
• Programskiss (reviderad) 
• Gestaltningsprogram 

 
1.3 Syfte och mål 
Syftet med tävlingen är att få parkområdet, kanalen, Gavleåns kajmiljö 
och gatumiljöerna genomlysta, analyserade och gestaltade av flera för-
slagsställare. Denna arbetsprocess ska leda fram till att allmänna platser 
av hög kvalité ska kunna anläggas. Kvalitetsbegreppet omfattar såväl 
estetiska, funktionella som ekonomiska aspekter. Hög arkitektonisk kvali-
tet ska kombineras med bl a välfungerande infrastruktur, hållbara och 
robusta lösningar som ger rimliga investeringskostnader och låga kost-
nader för drift och underhåll.  
 
Avsikten är att vinnande förslagsställare ska engageras av Tekniska kon-
toret för uppdrag att vidareutveckla och fördjupa förslaget för ett genom-
förande.  
 
1.4 Kanalen 
Kanalens läge öster om entrégatan styrs av kvarvarande grundläggning 
tillhörande en sedan länge riven Siporexfabrik, och får ej ändras. Angiven 
kanalsektion och avstånd mellan bebyggelse kring kanalen gäller i prin-
cip och får ej frångås i väsentliga avseenden, på grund av ekonomiska 
och planmässiga skäl. Kanalens läge väster om entrégatan får ändras 
endast marginellt. 
Broarnas läge är fixerat. Typsektioner genom kanalen med angivande av 
hydrologiska data (vattenståndsinformation) redovisas i bilaga. Typsek-
tionerna –eller kombinationer av typsektioner - kan användas i olika delar 
av kanalen.  Viktigt är att den fria vattenytan ska ha en bredd på 10 me-
ter, för att medge såväl längsgående angöring av mindre båtar på båda 
sidor som passage emellan. 
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1.5 Kajen 
Utifrån stabilitetsberäkningar och analys för belastningsökning på kajpla-
net mot Gavleån är rekommendationen: inga ytterligare markbelastningar 
närmare kajkanten än 20 m. 
 
Pålgrundlagda hus ger inga markbelastningar, men det gör den uppfyll-
ning som sannolikt blir aktuell. Om hus placeras närmare kajkanten 
fordras därför särskilda åtgärder för att undvika ökade spänningar i mar-
ken av exempelvis uppfyllning. 
 
Husliv bör dock inte hamna närmare kajkant än 15 m, eftersom det lokalt 
finns stabilitetsförbättrande bankpålning intill ca 14 m från kajkant. 
 
1.6 Parken 
Parken tjänar i första hand Alderholmens nya bebyggelse, stadsdelen 
Öster och Magasinsområdet. Parken skall knyta ihop dessa områden 
sinsemellan och förmedla kontakten från Alderholmens yttre delar till 
centrala staden.  
 
Parken skall anknytas till Gavleåns kaj. Genom parken skall på lämpligt 
sätt vattenkontakten mellan Holmkanalen och den nya kanalen formas. 
Det gäller dock små vattenflöden och liten nivåskillnad (Holmkanalen 
ligger ca 1.5 meter högre vid normalt vattenstånd).  
 
Till parkområdet räknas avslutningen av Holmkanalen mot öster, liksom 
områdena kring en gasoltank, vilken ägs av Gevalia. Den ska ligga kvar i 
sitt nuvarande läge och dessutom ha väganslutning. Gasoltanken bör 
vallas in mot söder, öster och väster, men vara öppen mot norr. I Holm-
kanalens förlängning finns idag dels en mindre fotbollsplan (40x60 meter) 
och dels planer för streetbasket. Det är angeläget att sådana planer bi-
behålls i ett läge nära stadsdelen Öster. 
 
Avgränsningen av parken mot söder är delvis oklar (se reviderad pro-
gramskiss). Tringeln som bildas av kanalen, Gavleån och ”Alderholmsga-
tan” ska i huvudsak användas för bostadsbebyggelse, medan använd-
ningen av den triangel som bildas på andra sidan kanalen (mot Gevalia) 
är oklar. Här finns möjligheter att påverka parkens omfattning, liksom att 
föreslå lämplig användning. Möjligheter som diskuterats är torg, kafé, 
offentlig byggnad. 
 

 
 
 



  
 Sid 6 (13) 
 
 

   

 

 

1.7 Trafik 
Trafikförutsättningarna finns i huvudsak redovisade i detaljplanepro-
grammet. Det som gäller är: 

• Att Norra Skeppsbron och Alderholmsbron utgör de viktigaste till-
farterna till området 

• Att Nygatan kan förlängas och bindas ihop med vägsystemet på 
Alderholmen, 

• Att läget för vägförbindelse genom parkområdet, mellan Gevalia 
och ”Alderholmsgatan” är fastlagt, enligt nedanstående figur 

• Att gång- och cykelstråk ska genomkorsa området på ett sådant 
sätt att det binder ihop det nya Alderholmen, Magasinsområdet 
och stadsdelen Öster, samt att kopplingen mot centrala staden 
och stadsdelen Brynäs blir enkel, trygg och överskådlig 

• Att gasoltanken behöver en väganslutning 
• Att vi kan bortse från det eventuella önskemålet att i framtiden 

skapa en vägförbindelse mot Näringen 
 
1.8 Dagvatten 
Dagvatten från vägarna tas om hand separat och renas. Takdagvatten 
blandas inte med det förorenade vattnet från parkeringar och gator. 
Dagvattenlösningen ska placeras så nära källan (t ex parkering) som 
möjligt. Dagvatten leds i första hand bort i öppna lösningar. 
 
1.9 Masshantering 
Schakt för kanal, husgrunder mm kommer att innebära omfattande mass-
förflyttningar inom området. En betydande del av dessa massor skall 
användas för buller- och insynsskydd mot spår- och industriområdet i 
norr samt för invallning av gasoltanken (se separat handling). Samman-
lagt utgör schaktmassorna ca 100 000 m3, varav 0–30 000 m3 kan kom-
ma att behöva användas för ondulering av parkområdet. Av detta skäl 
bör gestaltningen ske med utgångspunkt i att ondulering i varierande 
omfattning kan utföras beroende på tillgången på överskottsmassor.  
 
1.10 Ledningar mm 
Karta med befintliga ledningar redovisas separat. 
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Programkrav 
 
2.1 Allmänt 
Underlag för arbetet utgör förutom tävlingsprogrammet även det antagna 
detaljplaneprogrammet, den reviderade programskissen samt gestalt-
ningsprogrammet. Programkraven, som även utgör kriterier för bedöm-
ningen, redovisas nedan. 
 
2.2 Gestaltning 
Generella principer för stadsdelens gestaltning är 

• Hamnkaraktär 
• Stadsmässighet 
• Låg och tät bebyggelse 
• Modern arkitektur 

Variation och helhet är en kärnfråga i gestaltningsprogrammet, att undvi-
ka enformighet, men att även undvika spretighet och kaos som kan följa 
av alltför stor variation. 
 
För allmän platsmark gäller följande: 
Kajen mot Gavleån utgör ett stråk för såväl Gävleborna i allmänhet som 
för de närboende. Miljön ska ha en tydlig hamn- och kajkaraktär, med en 
enkelhet och öppenhet som stämmer med kajerna in mot staden. 
 
Kanalen fungerar i en mindre och intimare skala, för intilliggande bostä-
der men även som en del i centrala parken och ett gångstråk ut mot Ny-
hamn. Kanalen ska vara farbar för mindre båtar. Särskilt viktigt är att be-
akta de fluktuerande vattennivåerna samtidigt som det är angeläget att 
uppnå en så nära vattenkontakt som möjligt. Uppgiften är att föreslå ge-
staltning av kanalmiljön inklusive material- och utformningstematik så att 
den blir en attraktiv närmiljö för den nya bostadsbebyggelsen och identi-
tetsskapande för området som helhet.  
 
Gång- och cykelbroarna  ska ha ett lätt uttryck, vara av trä eller stål och 
vara belysta. Höjd vi bromitt över medelvattennivå bör vara 2.7 meter och 
broarnas bredd minst 3.5 meter. 
 
Entrégatan ska utformas som allégata, medan bostadsgatorna utformas 
som stadsgator, för låga hastigheter. 
Parken ska utgöra en viktig länk mellan Magasinsområdet, Öster och 
Alderholmen. Välkomnande entréer, trygghet och markmodellering är 
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några viktiga nyckelord. Förhållandet mellan park och kanal, mellan park 
och vattenförbindelsen till Holmkanalen, mötet mellan kanal och Holmka-
nalens utlopp är betydelsefulla detaljer. 
 
2.3 Funktion 
Tillgänglighet 
De allmänna platserna ska utformas så att alla människor kan röra sig till 
och i den, oavsett funktionshinder. 
 
Lek och samvaro 
Parken ska - gärna i så nära anslutning till stadsdelen Öster som möjligt - 
innehålla lekplats samt ytor för bollspel. Öppna ytor för solbad och spon-
tana lekar behöver få plats i parkens centrala delar. Parken ska även 
innehålla ordnade och tillgängliga sittplatser i attraktiva lägen samt of-
fentlig toalett och grillplats.  
 
Båtplatser 
En del bostäder på kanalens norra sida får plats för sin båt i direkt an-
slutning till tomten. Andra bostäder får båtplatser vid allmänna bryggor på 
kanalens sydsida. Ytterligare andra får tillgång till platser i Gavleån re-
spektive i Nyhamn. Mottot är att varje hushåll som så vill ska kunna få 
tillgång till en båtplats i området. 
 
Klimat 
Området är vindutsatt. Förslaget ska visa hur klimatskyddade platser och 
områden kan skapas. Västliga vindar dominerar, men nordliga vindar 
innebär störst obehag. 
 
Belysning 
Belysningen har stor betydelse för upplevelsen av trygghet. Förslaget 
ska visa principer för ljussättningen av området, t ex hur olika gångstråk 
och vägars dignitet markeras med belysning.  
 
Vattenkontakt 
Förslaget ska visa hur bästa möjliga vattenkontakt uppnås mellan de 
allmänna platserna och Gavleån/kanalen.  
 
Drift och underhåll 
Ett mål är skapa en hållbar och robust park som klarar slitage med en 
rimlig nivå på skötsel. Material som används ska vara av god kvalité, 
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vara tåliga samt passa för platsen. Skötsel och underhåll ska inte försvå-
ras av komplicerade lösningar, och framkomligheten för skötselfordon 
ska tillgodoses. 
 
2.4 Ekonomi 
Kostnadskalkyl för anläggning och skötsel kommer att utföras av täv-
lingsarrangören och utgör en del i bedömningsarbetet. 
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Tävlingstekniska bestämmelser 
Tävlingsarrangör är Gävle Kommun genom Tekniska kontoret.  
 
3.1 Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i enlighet med Lagen om 
Offentlig Upphandling, där de som bjudits in valts ut efter en kvalificering. 
Annonsering har skett i Kommentus samt i OPIC/Sveriges Arkitekter. För 
att bli kvalificerad för tävlingsuppdraget har dessa presenterat ett arbets-
lag med relevant och dokumenterad kompetens för uppdraget. 
 
3.2 Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna företag, utvalda genom 
ett öppet kvalificeringsförfarande: 
---- 
 
3.3 Tävlingsorganisation 
Tävlingen kommer att bedömas av en jury med följande medlemmar: 
Carina Blank, kommunalråd (ordförande) 
Bengt Anefall, arkitekt  MSA, Tekniska kontoret (sekreterare) 
Emma Nordebo, landskapsarkitekt MSA, Tekniska kontoret 
Alrik Alfredsson, trafikingenjör, Tekniska kontoret 
Elisabet Jonsson, landskapsarkitekt MSA, planchef Bygg&Miljö 
Lars Skogsberg, arkitekt MSA, bygglovchef Bygg&Miljö 
............., utsedd av Sveriges Arkitekter 
 
Tävlingsfunktionär är Cecilia Cederloo, Tekniska kontoret. 
Alla kontakter mellan tävlande och arrangör/jury ska gå via tävlingsfunk-
tionären. 
 
3.4 Tidplan 
2004-10-29 Startmöte för tävlingen. 
T o m 2004-11-08 Skriftliga frågor tas emot av tävlingsfunktionären. 
2004-11-11 Skriftliga svar lämnas till alla deltagare på ställda frågor. 
2004-12-22 Sista dag för inlämning av tävlingsförslag. 
2004-12-23 t o m 2005-01-31 Utvärdering av tävlingsbidrag 
2005-01-31 Sista dag för att utse vinnare i tävlingen 
Februari 2005: Bearbetning och samordning med övriga byggherrar 
Mars 2005 – Projektering (eventuellt etappindelad) 
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3.5 Tävlingshandlingar 
Tävlingshandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor: 
Digital baskarta 
Ledningsritningar. 
Digitala snedbilder flygfoton. 
Digitalt ortofoto 
Gestaltningsprogram 
Programskiss (revidering av skiss till antaget detaljplaneprogram) 
 
3.6 Frågor under tävlingstiden 
Tävlande som önskar klarläggande eller kompletterande upplysningar 
eller förtydligande av programhandlingarna kan begära detta genom skri-
velse till tävlingsfunktionären på adress: 
Gävle Kommun 
Tekniska kontoret 
Cecilia Cederloo 
801 84 Gävle 
E-post: cecilia.cederloo@gavle.se 
Frågor skall vara funktionären tillhanda senast 2004-11-08. Frågorna och 
juryns svar kommer att delges samtliga tävlande senast 2004-11-11. 
 
3.7 Redovisning 
Förslag ska redovisas på max 3 st ritningar i format A1. Texten som skall 
monteras på ritningarna skall också levereras som ett särskilt textdoku-
ment. Förslagen ska lämnas in i fullskaleritningar monterade på lättkar-
tong och i 10 omgångar ritningar i halvskala och i 10 omgångar CD. 
Ritningarna ska redovisa förslag till park, kanalmiljö, parkmiljö och gatu-
miljöer med: 

• Situationsplan skala 1:400 
• Sektioner och planutsnitt som den tävlande bedömer viktiga för 

att förtydliga förslaget, skala 1:10-1:200. Sektioner redovisas 
normalt i skala 1:100 

• Valfritt antal perspektiv. 
Texten, som skall monteras på ritningarna och utgöras av maximalt 3 st 
A4, ska innehålla analys, beskrivning av förslagets intentioner och idéer 
samt redovisning av materialval och växtval. Texten skall redovisas på 
svenska språket. 
 
Material utöver ovan nämnda kommer ej att ingå i bedömningen. 
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3.8 Inlämning 
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post- eller budbefordran senast 
2004-12-22, adresserat till tävlingsfunktionären. Tävlande skall på anmo-
dan kunna styrka inlämningsdag. Tävlingsförslag kan även, senast sam-
ma dag (2004-12-22) kl 16.00 lämnas direkt till tävlingsfunktionären, be-
söksadress Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22, Gävle. 
 
Inlämnade förslag skall vara anonyma och försedda med motto. Förslag 
skall åtföljas av två förseglade, ogenomskinliga kuvert märkta med: 
1. ”Namnsedel” och förslagets motto. Kuvertet ska innehålla namn på 
förslagsställaren och samtliga medarbetare. 
2. ”Anbud fortsatt uppdrag” och förslagets motto. Kuvertet skall innehålla 
erbjudna timarvoden för följande kategorier: 

• Uppdragsledare 
• Handläggande projektör 
• Deltagande projektör 
• Ev specialist 
• Administrativ personal 

Tävlingsförslag får ej lämnas med e-post eller liknande elektronisk över-
föring. 
 
3.9 Arvode 
Ett arvode om 150 000 kronor, exkl. moms, vardera kommer att betalas 
till de tävlande när juryn konstaterat att respektive tävlingsförslag uppfyl-
ler de uppställda kraven på redovisning. 
 
3.10 Inlämning och publicering 
Tävlingsförslagen kommer att ställas ut offentligt under och efter bedöm-
ningstiden och efter juryns domslut vara försedda med den tävlandes 
namn. 
Gävle Kommun, Sveriges Arkitekter och massmedia äger rätt att publice-
ra de inlämnade förslagen i önskad omfattning. Efter avslutad tävling 
skall förslagsställarens namn anges. 
 
3.11 Bedömning 
Förslagen kommer att bedömas utifrån hur väl de svarar mot de kriterier 
och önskemål som angivits i detta program. Kostnadskalkyl för anlägg-
ning och skötsel kommer att utföras av kommunen som en del i 
bedömningsarbetet. 
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3.12 Äganderätt och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till förslagen. 
Förslagsställaren innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till 
sina förslag. Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan 
ske först efter avtal med förslagsställaren. 
 
3.13 Tvist 
Tvist avgörs av allmän domstol. 
 
3.14 Uppdrag efter tävlingen 
Juryn rekommenderar fortsatt handläggning och på denna grund är det 
kommunstyrelsen som fattar beslut.  
Tävlande som givit förslag som kommunen helt eller i väsentliga delar 
avser att använda i det fortsatta arbetet avses bli anlitad som konsult   för 
att utföra detaljprojektering som underlag för ett genomförande. Om den 
förslagsställare som juryn rekommenderat inte inom två år anlitas för det 
avsedda projekteringsuppdraget skall denne erhålla en extra ersättning 
motsvarande tävlingsarvodet. 
 
3.15 Programmets godkännande 
Detta program är utarbetat i enlighet med reglerna i LOU för inbjuden 
formgivningstävling under beaktande av ”Regler för svenska tävlingar 
inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”. 
Programhandlingarna är godkända av juryns samtliga ledamöter vilka 
tillsammans svarar för tävlingens genomförande. Programhandlingarna 
är godkända ur tävlingsteknisk synpunkt av Sveriges Arkitekter (SA). 
Tävlingsprogrammet är utarbetat av Tekniska kontoret i samarbete med 
Bygg&Miljö.  
 
Gävle 2004-10-22 
 
Carina Blank   Lars Skogsberg 
 
Elisabet Jonsson  Emma Nordebo 
 
Alrik Alfredsson  Bengt Anefall 
 
Thomas Nordberg 
För Sveriges Arkitekters  
Tävlingsnämnd 

 
 
 


