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Vad är ett samråd och en samrådsredogörelse? 

Kommunen har, trots att man valt att inte kalla Centrumplanen för en fördju-
pad översiktsplan, valt att använda sig av den planeringsprocess som Plan- och 
bygglagen (PBL) föranleder. Enligt PBL ska kommunen vid upprättande av en 
översiktsplan samråda denna med länsstyrelsen, berörda kommuner och regi-
onala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av trans-
portinfrastruktur. Kommunmedborgare och enskilda i övrigt, andra myndig-
heter och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget ska 
ges tillfälle att delta i samrådet. 
 
Resultatet av samrådet ska kommunen sedan sammanställa i en samrådsredo-
görelse. Samrådsredogörelsen redovisar hur samrådet bedrivits, vilka syn-
punkter som inkommit, och hur kommunen har tillgodosett inkomna syn-
punkter i planförslaget. 

Hur har samrådet bedrivits? 

Samrådsförfarande 

Centrumplanen har varit utsänd för samråd till berörda förvaltningar, myn-
digheter och sakägare under perioden 2012-09-10 - 2012-11-30.  
 
Allmänheten och sakägare har bjudits in till flera samrådsmöten och dialog-
möten. 

Samrådshandling 

Förslag till Gävle Centrumplan skickades ut till berörda förvaltningar, myn-
digheter och sakägare under perioden 10 september – 4 november 2013, med 
en förlängning av samrådet till och med 30 november. Handlingar har även 
funnits tillgängliga på kommunens hemsida under www.gavle.se/centrumplan. 

Samrådsaktiviteter 

Under samrådstiden har flera aktiviteter anordnas. De aktiviteter som anord-
nades under samrådet var: 
 
 Tisdag 11 sept 19-21, Allmänt stormöte, Spegelsalen Stadshuset. 
 Onsdag 19 september 18-20, Dialogpromenad Slottstorget, Gavleån och 

Rådhuset. 
 Tisdag 25 september 18-20, dialogpromenad Stortorget, Nygatan, Drott-

ninggatan och Centralplan. 
 Torsdag 27 september 19-21, Temamöte Trafik, Spegelsalen stadshuset. 
 Tisdag 2 oktober 19-21, Temamöte Stadsliv, Spegelsalen Stadshuset. 
 Tisdag 9 oktober 19-21, Allmänt stormöte, Spegelsalen. 
 Tisdag 27 november 18.30-21, Extra inkallat stormöte om testavstängning-

en vid Rådhusesplanaden. 

http://www.gavle.se/centrumplan


 

Sid 3 (43)  

 
 

 

Inkomna synpunkter 

Under samrådet har 170 stycken yttranden inkommit från myndigheter, be-
rörda kommuner, föreningar, företag, handlare och privatpersoner. Cirka 60% 
av alla inkomna yttranden kommer från privatpersoner, cirka 25% från myn-
digheter, organisationer och föreningar, samt cirka 15% från företag och per-
soner inom handeln, se figur 1. 

 
Figur 1, fördelning inkomna synpunkter  

Bearbetning efter samrådet 

Efter samrådstiden har kommunen arbetat igenom samtliga inkomna yttran-
den. Dessa har därefter sammanställts i ett kompendium som kommunen an-
vänt sig av vid sammanställningen av synpunkterna. 
 
I och med inkomna synpunkter har kommunen även arbetat om förslaget för 
Centrumplan, se vidare under rubrik ”Sammanfattning av större ändringar 
efter samrådet” och ”Sammanställning av inkomna yttranden och kommenta-
rer”. 

Sammanfattning av större ändringar efter samrådet 

De tydligaste ändringarna som har skett till följd av samrådet är: 
 
 Ingen totalavstängning av biltrafiken på Rådhusesplanaden, utan möjligen 

ett par timmar morgon och eftermiddag för att tillgodose framkomligheten 
för buss. 

 Ingen dämning av ån.  
 Åtgärdslista med prioritering av åtgärder. 
 Val av trafiklösning på Slottstorget. 
 Ny bussdragning i öst-västlig riktning. 
 Ingen cykelbana på Kyrkogatan. 
 Behov av tydliga och tillgängliga parkeringslösningar. 
 Tydligare ställningstaganden bl.a. kring Drottninggatan, Södra Kungsgatan, 

Centralplan, Konst m.m. 
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Sammanställning inkomna yttranden och  
kommentarer 

Följande kapitel sammanfattar de synpunkter som inkommit och hur dessa 
har tillgodosetts. Sammanfattningen har delats upp geografiskt efter platser 
som Centrumplanen berör och avslutas med en övergripande del för mer över-
gripande frågor. 

Slottstorget 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 De planerade 90-graderskurvorna orsakar sämre framkomlighet och tids-

fördröjningar för bussar. 
 Öka antal P-platser vid slottet, gör om den ytan till stor parkering. Skulle 

knyta ihop centrum och söder. 
 Den föreslagna trafikomläggningen på Slottstorget och S Strandgatan 

kommer att kunna försämra allmänhetens tillgänglighet till museet.  
 Parkeringshus saknas på Gavleåns södra sida.  
 Bygg tydliga stråk för de oskyddade trafikanterna  
 Knyt ihop torgen med bilfria stråk 
 Bil- och bussfritt längs ån  
 Led biltrafiken som i en rondell runt ån 
 Låt bussarna gå kvar framför biblioteket  
 Gör parkeringsplatser, handel och lägenheter i bibliotekshuset. 
 Öka parkeringarna i området  

Det är viktigt att oskyddade trafikanter styrs så att de har bra överblick över 
konfliktytorna. Framförallt på Slottstorget om trafiken dubbelriktas på 
Södra Kungsgatan. 

 Bygg inte över S. Rådmansgatan 
 Ta bort S. Rådmansgatan och gör dubbelriktat ner till S. Strandgatan längs 

S. Kungsgatan. 
 På söder bör bussarna åka förbi biblioteket medan bilarna åker dubbelrik-

tat på Kungsgatan. 
 Låt buss trafiken i riktning Södra Kungsgatan - Rådhustorget trafikera 

Kungsbron - Norra Strandgatan - Norra Rådmansgatan.  
 Min butik kommer inte att fungera om parkeringarna vid Terassenrestau-

rangen försvinner. 
 Ta bort parkeringsytan vid slottet och utöka parken. 

Gestaltning och byggande 
 Speciellt positivt är det förslag till förnyelse av Slottstorget som redovisas.  
 Tekniska nämnden: En ny trafiklösning på Slottstorget som även ger större 

parktorg och nya möjligheter till konstnärligt gestaltning är ett bra förslag 
som vi välkomnar. 

 Om torget kunde utsträckas att nå roddartrappan på Gavleåns södra sida 
skulle torgets kvalitet öka ytterligare. En kompletterande idé, som är värd 
ett studium, är att utöka parkeringskapaciteten på Söder med en parkering 
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under Slottstorget. En fast scen på det nya "kulturtorget" i anslutning till 
biblioteket bör också planeras in. 

 En bebyggelse av området kring Slottstorget är en intressant idé att arbeta 
vidare med. 

 Om Gävlebocken får en ny uppställningsplats innebär detta en sämre expo-
nering. Vi föreslår att man här utformar en estetisk "bockpåminnelse" som 
lever året runt. 

 Bygg mer på Slottstorget för att knyta ihop Söder och Centrum. 
 Anlägg en lekplats i centrum vid esplanaden eller slottet. 
 Ytan vid Slottstorget bör användas till att bygga ihop söder med centrum, 

byggrätter längs Södra Kungsgatan med verksamheter i bottenplan och bo-
ende i resterande delar. 

 Ny restaurang ger liv i området. 
 Bygg inte restaurang öster om slottet, det förstör gångstråket längs ån. 
 Inga nya byggrätter på Slottstorget. 
 Bygg ut biblioteket mot öster eller på höjden, inte mot Slottstorget. 
 Bygg ett kulturhus ut på torgytan 
 Positiv till utbyggnad av slottstorget. 
 Förläng bebyggelsen på Södra Kungsgatan nästan ända ned till ån. 
 Skapa en kulturarena med en scen och vinterträdgård för möten året om 
 Bygg inte ute på torgytan 
 Höj vattenspegeln ända till kajkanten mellan broarna med vattenkonst på 

sommaren och skridskobana på vintern. 
 Bygg bryggor längs Gavleån. 
 Bevara torg och bock som det ser ut idag, bygg inget kulturtorg 
 Mores staty kan vara känslig att flytta. 
 Onödigt med nya grönområden 
 Gör om slottstorget till park som lyfter fram fina vyer av Rådhuset och Slot-

tet. 

Handel och verksamhet 
 Bygg en restaurang öster om slottet 
 Ny restaurangen ger liv i området. 
 Minska parkeringsytorna, öka torg och grönytor 
 Gör parkeringsplatser, handel och lägenheter i bibliotekshuset. 
 Stärk sambandet mellan norr och söder 

Övrigt (Miljö, Folkhälsa m.m.) 
 Trafik och buller är svårt att kombinera med park och torg 
 Bevara grönytorna vid rådhuset och slottstorget. 
 Fler handikapparkeringar vid Biblioteket. 

Avvägningar 

Gågata mellan ån och biblioteket:  
Samrådsförslaget föreslog en avstängning för biltrafik mellan ån och bibliote-
ket. Detta för att skapa möjligheter till mer vattenkontakt från biblioteket och 
Slottstorget.  
 
Med den nya trafiklösning som nu föreslås på Slottstorget blir en direkt följd-
verkan att biltrafiken upphör på södra sidan Gavleån mellan Södra Kungsga-
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tan och Petrégatan. Anslutning till fastigheterna längs Södra Strandgatan 
kommer då att ske via Källgränd/Petrégatan. Framtida utformning av Södra Å-
rummet får utvisa om Södra Strandgatan ska ha enkelriktad trafik som idag 
eller om trafiken kan vara dubbelriktad mellan Petrégatan och Centralbron vid 
Polishuset. 

Bussarnas framkomlighet vid framtida Slottstorget:  
Slottstorget föreslås utvecklas enligt Centrumplanen. En princip för trafikut-
formning kring torget har fastställts. Denna innebär att busstrafiken i södergå-
ende riktning går som idag, medan bussar i norrgående riktning följer Södra 
Kungsgatan i eget bussfält, och sedan sneddar över norra delen av Slottstorget 
för att sedan passera Gavleån på Rådmansbron. Busshållplats planeras i norra 
delen av Slottstorget. 

Trafiklösning på Slottstorget: 
Biltrafiken föreslås gå dubbelriktad på Södra Kungsgatan förbi Slottstorget och 
sedan över Gavleån på Kungsbron. 

Koppla ihop Söder med Stortorget:  
Under samrådet har synpunkter inkommit om att stärka kopplingen mellan 
Söder och övriga delar av Centrum genom exempelvis nya byggrätter. Cent-
rumplanen framhäver behovet och nyttan med att minska det upplevda av-
ståndet mellan stadsdelarna. En mer detaljerad utredning över Slottstorget får 
visa på vilket sätt det är lämpligast att göra detta. 

Restaurang vid ån:  
Det finns både röster för och emot en restaurang vid slottet. Idag finns en de-
taljplan antagen av Byggnads- och Miljönämnden 2008-04-15. En arkeologisk 
undersökning är beslutad och kommer troligen genomföras 2014. Först efter 
detta blir det klart för en byggnation. 

Parkeringar på Slottstorget: 
Förslag om parkeringsdäck under torget, på torget och kring torget har lagts 
fram.  En samlad bedömning av parkeringssituationen på Söder är att det inte 
finns brist på platser dagtid, men att parkeringssituationen med taxor och 
tidsreglering behöver ses över. Behovet av boende- och arbetsplatsparkering 
ska också ses över med och möjligheten att bygga parkeringshus på Söder stu-
deras närmare. Inget nytt parkeringshus föreslås på Slottstorget. 

Bevara grönytor vid Slottstorget:  
Idag är an stor del av Slottstorget svår att använda. Innehållet och använd-
ningen är väldigt begränsad. Centrumplanen pekar därför på att skapa möjlig-
het att nyttja denna stora yta och få människor att börja använda platsen. 
I samrådshandlingen föreslås Slottstorget utvecklas som parktorg. Ytan, som 
idag omges av gator med ganska mycket trafik på alla sidor, blir enligt förslaget 
mer tillgänglig. Genom att samla trafiken skapas ett sammanhållet område där 
störningar från barriärer minskas. Fördelningen mellan hårdgjord torgyta och 
grönytor bestäms inte i planen, men planen ger en inriktning mot att skapa 
användbara ytor där människor kan mötas. 
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Ställningstaganden Slottstorget 

 Slottstorget ska utvecklas med förbättrade park- och torgytor med plats för 
både mindre och större evenemang. 

 Slottstorget ska utvecklas med fokus mot kultur. 
 Gävlebocken ska fortfarande ha en tydlig plats på Slottstorget. 
 Slottstorgets utformning bör stärka och framhäva kopplingen mot Slottet. 
 Utvecklingen av Slottstorget ska främja kopplingen och minska avstånds-

känslan mellan Stortorget och Söder. 
 Biltrafiken ska flyttas från Rådmansbron till Kungsbron för att skapa en 

mer attraktiv yta för park och torgrum, med starkare koppling mot Biblio-
teket och Gavleån. Södra Strandgatan mellan Norra Rådmansgatan och Pe-
trégatan stängs samtidigt av för biltrafik för att ytterligare utveckla parken 
och torgrummet. 

 Bussar i sydgående riktning ska gå över Kungsbron och bussar i norrgående 
riktning ska gå över Rådmansbron. Bussens sträckning i norrgående rikt-
ning bör för att säkerställa framkomligheten ske i en separat bussfil med 
start före korsningen Södra Kungsgatan/Hamiltongatan med anslutning 
över Rådmansbron. Bussgatans dragning bör utformas på ett sådant sätt att 
en större sammanhängande yta skapas.  

 Kollektivtrafikens framkomlighet ska prioriteras och får inte försämras i 
förhållande till dagens lösning. 
 

Rådhustorget och Rådhusesplanaden 

Inkomna synpunkter 

Bil- och kollektivtrafik 
 Positiv till biltrafikavstängningen vid Rådhustorget. 
 Emot biltrafikavstängningen vid Rådhustorget. 
 Gatunätet i Gävle i nuläget inte tål en avstängning. 
 Gävle är för lite stad för att stänga av Centrum. 
 Varför detta prat om genomfartstrafik, den finns inte. 
 Prioritera Rådhusesplanaden mellan Nygatan och Kyrkogatan för bussar. 
 Dedikera Norra Kungsgatan åt busstrafik och Norra Rådmansgatan åt bil-

trafik. 
 Skapa dubbelriktad busstrafik på N.Rådmansgatan och biltrafik på Kungs-

gatan, mellan Teatern och Slottstorget. 
 Centrumhållplatsen bör byggas om för dubbelriktad busstrafik på N. Råd-

mansgatan mellan Nygatan och N. Strandgatan. 
 En breddning av N Kungsgatan och N Rådmansgatan mellan Nygatan - N 

Strandgatan skulle kunna förbättra trafiksituationen för busstrafiken. 
 Stadbussstrafiken och centralstationen bör knytas ihop för att underlätta 

byte. Idag är det fem kvarter emellan. 
 Upplands Lokaltrafik ser ett behov av att framkomligheten och säkerheten 

för bussresenärer vid Rådhuset förbättras. 
 Busstrafiken bör på vardagar dagtid ha företräde vid Rådhuset, genom vid 

högtrafik avstängning av biltrafik. 
 Vid en avstängning av N Kungsgatan och N Rådmansgatan mellan staket-

gatan och N Strandgatan förbättras framkomligheten resor mellan norr och 
söder. Helheten för Gävle Taxi blir däremot inte bättre. De stråk som an-
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vänds vid körning i centrala staden; Staketgatan, Parkvägen, Hamntor-
get/Fältskärsleden, Centralplan, Kaplansgatan, där försämras framkomlig-
heten avsevärt. 

 Återinför aktiva trafikljus vid Drottninggatan/Rådhusesplanaden. Positivt 
för både buss och bil. 

 I Gävle finns en enda naturlig och tillräckligt bra förbindelse mellan norr 
och söder och det är Kungsgatan/Rådmansgatan. Alternativen via Central-
plan och Kaplansgatan är dåliga både ur trafiksäkerhets- och framkomlig-
hetssynpunkt. 

 Växla/vänd hållplatserna in mot Rådhuset. 
 En begränsad avstängning av Rådmansgatan/N Köpmangatan kan vara en 

riktig åtgärd men det behöver funderas på tidpunkt och om det finns andra 
alternativ. 

 Gör tre körfält vid busshållsplatserna vid Rådhuset, 1 för bilar, 1 för buss 
och taxi och 1 för busshållsplatser. 

 Vi föreslår att kommunen gör ett längre försök med avstängning för per-
sonbilar - men låt kollektivtrafik, taxi och varubilar komma fram. 

 Under av stängningen kom bussarna i tid. 
 Genomfartstrafiken måste ledas utanför centrum. Allt för att förbättra till-

gängligheten i centrum. 
 Alternativa lägen för en centrumhållplats bör utredas. Alternativa lösningar 

är: Nygatan, Hamntorget eller Esplanaden mellan Drottninggatan och Sta-
ketkatan. 

 Skylta så man hittar rätt busshållsplats. Idag är det bara skyltat åt ett håll, 
d.v.s. för busschaufförerna. 

 Bussarna kommer i framtiden behöva mer plats. Platsen kan exempelvis tas 
norr om Nygatan längs Esplanaden. 

Gång- och cykeltrafik 
 Skapa tillgängligare och tryggare cykelställ, med tak och belysning, vid Es-

planaden. Detta för att öka cykeltrafiken i Gävle. 
 En cykelväg genom Kung Kristoffers park begränsar användningen av 

parkmarken neråt ån för t ex caféverksamhet. 
 Gångstråken på centrumhållplatsen vid Rådhustorget är för breda, nyttja 

dem till bil, buss eller cykel istället. 

Gestaltning och byggande 
 Bättre belysning vid Esplanaden 
 Bevara centrala parker. Restaurang bör istället etableras vid Rådhu-

set/Esplanaden. 
 För många stora träd framför Rådhuset, de skymmer. 
 För mycket sten, för lite grönt på Rådhustorget. 
 Rådhustorget bör befrias från fisk- och korvvagnar. 
 Kiosker på rådhustorget är fula, hårdare krav på utseende krävs. 

Handel och stadsliv 
 Viktigt att det blir mer liv på Rådhustorget. 
 Viktigt att kunna mötas på Rådhustorget. 
 Trafikavstängningen är dålig för handeln. 
 Mer aktivitet på Rådhustorget. 
 Fler sittplatser och kanske Café på Rådhustorget. 
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 Skridskobana vintertid och ängsblommor sommartid på Rådhustorget. 
 Oklokt att på ett drastiskt sätt minska bilismens förutsättningar i stadskär-

nan då det skulle motverka ekonomisk tillväxt. 
 Ingen spontanhandel kommer att ske om Gävle stänger av city för passage 

från norr till söder eller vice versa. 
 Många handlare kommer inte att klara omställningstiden som krävs för att 

kunder och resande skall hitta de nya flödena. Resultatet kan bli att flera 
tvingas lägga ned sina verksamheter pga bristande lönsamhet. 

 Minskad privat bilism är inte ett hot mot centrumhandeln på sikt, det är 
precis tvärtom. 

 I nästan alla städer där gator stängts av har handlarna först protesterat, 
men i förlängningen har de vunnit nya kunder. 

Rådhuset 
 Utnyttja Rådhuset för Café 
 Rådhuset skall göras om till ett "kulturens hus" 
 Rådhuset bör användas som en attraktiv mötesplats i Gävle centrum. 
 Ett så vackert och centralt hus som Rådhuset ska vara fyllt med levande och 

spännande innehåll. 
 Skapa ett samlat och intressant upplägg om Gävle i Rådhuset, med historia, 

nutid och framtid.  
 Flytta över Gästrike-Hälsingerummet och släktforskarföreningarna till 

Rådhuset då biblioteket blir trängre. 
 För att göra Rådhuset publikt bör man  iordningsställa en enklare restau-

rang eller ett café. 
 Mer aktivitet på Rådhustorget (även vintertid) och publikt användningssätt 

av Rådhusets bottenvåning. 
 Det vore bra om del av Rådhuset kunde användas för stadstudier och pre-

sentation av stadens 600-åriga historia. 
 Föreslår att sätta upp en plastis runt granen på Rådhustorget. 
 Föreslår att sätta upp station med skottramp med plastis och riktig hock-

eymålvakt på Rådhustorget. 
 Ett öppet Rådhus bör visa upp den enormt fina bokdonation som för närva-

rande finns placerat i stadsbibliotekets magasin. 
 Flytta Turistbyrån till Rådhuset och öppna upp Stadshuset för handel. 
 Förslagsvis kan Rådhusets innehålla kommunal administration på översta 

våningen. Övriga delar kan inrymmas verksamheter som kan innebära att 
kommunens innevånare och turister får en central mötesplats med lättill-
gänglig information om kommunen. 

Övrigt 
 Centrum känns otryggare kvällstid utan biltrafiken. 
 Bevara grönytorna vid rådhuset och slottstorget. 
 Såväl buller som luftföroreningar kommer att öka på flera gator i och med 

trafikavstängningen på Rådhustorget gator, och särskilt olyckligt är det vid 
Centralplan. 



 

Sid 10 (43)  

 
 

 

Avvägningar 

Biltrafikavstängning vid Rådhustorget:  
Förslaget är att snarast möjligt påbörja ett arbete med information och atti-
tydpåverkan för att minska onödig genomfartstrafik. Samtidigt ska åtgärder 
påbörjas med bättre skyltning till parkeringsanläggningar. Genom uppföljning 
ska sedan detta utvärderas innan beslut tas om en tidsavgränsad avstängning 
av biltrafiken (Norra Strandgatan-Nygatan) under ett par timmar morgon och 
eftermiddag för att underlätta för bussens framkomlighet. 
Övrig tid under dagen, samt kvällar, nätter och helger kommer sträckan vara 
öppen för biltrafik som tidigare. Detta innebär också att trygghetsaspekten 
med viss biltrafik kvällar och nätter som många har framhållit tillvaratas. 

Biltrafikavstängningens påverkan på handeln:  
Genom åtgärder med skyltning och information ska det bli lättare att hitta till 
parkeringsanläggningar. Samtidigt sker det en översyn av pris- och tidssätt-
ning på gatuparkering, och det jobbas för utökat samarbete med parkeringshu-
sen även kring detta. Den samlade bedömningen av Centrumplanens åtgärder 
är därför att tillgängligheten till Centrum totalt sätt ska bli bättre och göra det 
lättare för alla trafikantgrupper att ta sig till Centrum. Detta kommer också att 
gynna handeln. 

Alternativa vägar för genomfartstrafik:  
Genomfartstrafiken förbi Rådhustorget, som inte har målpunkt eller ärende i 
centrum, utgör cirka 50 procent av all trafik under vardagar. Med anledning av 
detta är det lämpligt att genomföra åtgärder som bidrar till att denna trafik 
väljer andra vägar. På så vis kan vägrummet bidra till ökad framkomlighet för 
kollektivtrafiken och de som har centrum som målpunkt, detta gynnar i sin tur 
stadslivet men också handeln. Hur trafiken fördelas och utvecklas på olika 
gator, kommer att följas upp kontinuerligt för att säkerställa god kunskap in-
nan förändringar genomförs. 

Utformning av Rådhusesplanaden:  
Rådhusesplanaden (mellan Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan) ut-
gör en viktig grön ryggrad i centrala Gävle. I inriktningen för en framtida ut-
formning av Rådhusesplanaden med Rådhustorget och centrumhållplatsen bör 
en helhetslösning eftersträvas. Rådhustorget utvecklas med fördel som han-
delstorg med utrymme för aktiviteter (bl.a. har skridskobana föreslagits)och 
mötesplatser. Korvvagnarna som många upplever som fula bör utformas på ett 
mer ordnat vis. Träden i Rådhusesplanaden påpekas bidra till skuggning sam-
tidigt som de är enormt värdefulla för stadens biologiska mångfald. Trädens 
skick måste därför utredas vidare och en utvecklingsplan ska tas fram. 
 
Om busstrafiken ska kunna fördubblas så behövs mer utrymme för Centrum-
hållplatsen och därför markeras/reserveras ytan mellan Norra Strandgatan 
och Staketgatan som Centrumhållplats. Skyltningen/informationen vid buss-
hållplatserna behöver förbättras och kopplingen mot Gävle Central bli tydliga-
re. 
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Användning av Rådhuset: 
Gavlefastigheter AB har i uppdrag att utreda den framtida användningen av 
Rådhuset. Från samrådet kan dock sammanfattas att det finns många förslag 
för byggnadens framtida innehåll. För centrums utveckling bör fastigheten 
fyllas med innehåll som också bidrar till rörelse och aktiviteter på Rådhustor-
get. Rådhusets användning avgörs inte i Centrumplanen, men utfallet av Gav-
lefastigheters utredning behöver samspela med utformningen på Rådhustor-
get. 

Ställningstaganden  

 Rådhustorget ska utvecklas som mötesplats med höga krav på gestaltning, 
och ett innehåll som inbjuder till aktiviteter, t.ex. skridskobana. 

 
 Esplanadens grönytor ska fortsätta att utvecklas som parkstråk (stadens 

gröna finrum).  
 Ett gestaltningskoncept för hela Rådhusesplanaden, med Rådhustorget, 

Centrumhållplatsen och Teatern ska tas fram.  
 Esplanadens alléer ska kartläggas vad gäller trädens vitalitet och en utveck-

lingsplan ska tas fram. 
 Det ska finnas tydlig skyltning som förbinder Centrumhållplatsen och Gävle 

Central. 
 Bussens framkomlighet längs Rådhusesplanaden ska förbättras. 
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Stortorget 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Buss-/bilfritt på Stortorget. 
 Endast fotgängare på Stortorget 
 Koppla ett nytt cykelstråk på N.Strandgatan till N.Slottsgatan mot Stortor-

get. 
 Skapa tydligt cykelbana på Stortorget. 
 Förbjud cykel på Stortorget. 
 Det är inte lämpligt med busstrafik på den del av Nygatan som gränsar till 

Stortorget. 
 Om bussen inte ska trafikera Stortorget i framtiden så finns ett behov att 

ordna hållplatser så att busslinjerna blir funktionella och tillgängliga. 
 Under av stängningen kom bussarna i tid. Det fungerar även bra med bil-

fritt mellan Nian och Flanör. 
 Varje stor och medelstor stad av självaktning skall ha busshållplatser vid 

stadens torg. 
 Det är otryggt på Stortorget och Drottninggatan för att det inte finns några 

bilar där. 
 Att ha cyklister och fotgängare i samma bana, t.ex. över Stortorget är inte 

bra p.g.a. risk för olyckor. Detsamma gäller bussar, taxi m.m. vid Nygatan 
på Stortorget. 

 
Gestaltning och byggande 
 Byt fasader på Stortorget. Försök påverka fastighetsägare att ha snyggare 

fasader, då blir de mer attraktiva. 

Avvägningar 

Busstrafiken på Stortorget:  
Västra Nygatan utformas för oskyddade trafikanter och taxi. Busstrafiken 
kommer inte att passera Stortorget fortsättningsvis. 

Gående och cyklister på Stortorget:  
Cykling är tillåten men på gåendes villkor. Centrumplanen föreslår att ett antal 
cykelstråk med olika karaktärer ska utvecklas där olika typer av cyklister väljer 
väg efter tidpunkt och behov. 

Koppling Stortorget mot N.Slottsgatan och N.Strandgatan:  
Norra Strandgatan lyfts fram i Centrumplanen som ett rekreationsstråk och 
transportstråk för både gång och cykel. Kvalitéer ses även i att uppmärksamma 
kopplingen mot Gävle slott med en bro över mot Slottet från Norra Slottsga-
tan. Det finns därför ett värde i att i samband med ett brobygge även utveckla 
Norra Slottsgatan som stråk för handel.  
 
  



 

Sid 13 (43)  

 
 

 
Fasader Stortorget:  
Flera av fasaderna på Stortorget tillhör byggnader av kulturhistoriskt värde. 
Kommunen har inga planer på att påverka en ändring av dessa fasader. 

Ställningstaganden  

 Stortorget ska fortsätta utvecklas som stadens viktigaste handelsplats såväl 
som mötesplats. 

 Stråket Norra Slottsgatan utvecklas och kompletteras med gångbro över 
Gavleån för att stärka kopplingen mot Slottet och Söder. 
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Södra Kungsgatan 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Otydliga cykelstråk i centrum mot Söder. 
 Parkeringshus saknas på Gavleåns södra sida. 
 Ett sätt att stärka Södra Kungsgatan som stråk är att ersätta parkeringsfilen 

på västra sidan med gångytor, och därmed t.ex. ge mer plats till uteserve-
ringar m.m.. 

 Trafiken på S. Kungsgatan är en stark barriär mellan handelsstråken på 
vardera sida. 

 Parkeringssituationen på Söder är ansträngd. 
 Söder behöver fler parkeringar, inte färre om handeln ska fungera. 
 Ett levande söder och centrum bör vara tillgängligt för alla, även bilburna. 
 Trafikavstängningen gynnar externhandeln. 
 Ta bort trafikljusen på S.Kungsgatan och gör rondeller i korsningarna vid 

Brunnsgatan och Kaserngatan, möjligen vid Hamiltongatan. 
 S.Kungsgatans handel har ett inslag av ärendehandel som fordrar kant-

stensparkeringar. 

Handel och stadsliv 
 Ingen spontanhandel kommer att ske om Gävle stänger av city för passage 

från norr till söder eller vice versa. 
 Gör Södermalmstorg till det levande torg igen som det var förr. Starta upp 

fontänen. 
 Värna om S. Kungsgatan och avskärma inte Söder från City. 
 Satsa på Söder i marknadsföringen av Gävle, med anknytning mot Gamla 

stan och Länsmuséet m.m.. 
 Handeln på Söder försämras av biltrafikavstängningen. 
 Bygg en byggnad på Södermalmstorg som kan bidra till att aktivera torget. 
 Gävle har tillräckligt med grönområden, få istället fler människor att vilja 

ha möjligheter att bo på Söder. 
 Knyt ihop Söder med Centrum genom Slottstorget 

 

Avvägningar 

Parkeringar på Söder:  
Se text under Slottstorget. 

Otydliga cykelstråk:  
Huvudstråket mellan norr och söder löper längs Södra Kungsgatans västra 
sida. Här finns många konflikter mellan gående och cyklister, särskilt sommar-
tid när uteserveringarna upptar en stor del av gångbanan. Det är önskvärt att 
se över fördelningen av trafikrummet och prioritera större yta för cykel och 
gångtrafikanter på bekostnad av bilens vägrum. Det finns utrymme för detta 
utan att inkräkta på framkomligheten för bil och buss. 
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Åtgärder på Södermalmstorg för att aktivera torget: 
Södermalmstorg erbjuder gott om utrymme för torghandel, därutöver är det 
relativt ont om möjligheter till andra aktiviteter. Sommartid finns uteserve-
ringar kring torget som bidrar till mer folkliv. Genom att binda samman Sö-
dermalmstorg med kvarteret på andra sidan Brunnsgatan skapas ett mer till-
gängligt och inbjudande stadsrum. 

Ställningstaganden  

 Södra Kungsgatans gaturum ska få en utformning som tillgodoser behoven 
av ytor för handeln och uteservering, samt gång- och cykeltrafiken.  

 Södra Kungsgatans karaktär ska bibehållas. 
 Södra Kungsgatans utformning och utbud utvecklas och utvidgas på anslu-

tande Slottstorg och Södermalmstorg. 
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Centralplan 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Trafiksituationen på Centralplan är något man bör åtgärda. 
 Tillgänglighet och trevlig upplevelse är viktigt på Centralplan. 
 Fler bussar förbi Centralstation. 
 Att separera trafikanter motverkar stadslivet. 
 Bilar och cyklar skapar liv under större delen av dygnet. 
 Delar av busstrafiken bör flyttas till Centralplan. 
 Centralplan har idag en förvirrande konstruktion och i stället för att ytterli-

gare blanda trafikslagen tror vi att en lösning är att tydligare markera var 
gående passerar. 

 Ställ upp cykelställ, gör något åt den vilda cykelparkeringen vid Sjömans-
kyrkan. Många synpunkter på detta. 

 Det är viktigt att koppla samman stadens centrum och den kollektivtrafik 
som finns där med de trafikslag som finns vid centralstationen. 

 Tydligare skyltning skulle underlätta byten. 
 Bättre förutsättningar för busstrafiken minskar restiderna och ökar punkt-

ligheten, det kan leda till att antalet resor ökar. 
 Centralplan gynnas inte av en trafikavstängning vid esplanaden. 
 Busstrafiken bör ha en tydlig koppling till järnvägsstationen. 
 Bygg garage för cyklar vid platser där många cyklar står uppställda exem-

pelvis vid Centralstationen. 
 De största linjerna 1-2-3-4 bör gå förbi centralen. 

Gestaltning och byggande 
 Förtydliga entrén för Drottninggatan vid Centralplan, gör den inbjudande 

och trevlig. 
 Hög ambition på funktion och gestaltning krävs på Centralplan. 
 Ställ upp trevliga sittplatser vid Centralplan. 

Miljö och Folkhälsa 
 Viktigt med trygghet, belysning och tillgänglighet.  
 Behov finns på Centralplan av trafikljus, bra skyltning och slät markyta för 

gamla och handikappade. 

Avvägningar 

Trafiksituationen på Centralplan måste åtgärdas:  
Centralplans nuvarande utformning gör att funktionen som trafikplats med 
genomfartstrafik, hämtning och lämning av resenärer, samt välkomnande 
entré till Gävle inte samverkar så bra. Det behövs en tydligare utformning för 
gående och biltrafik, samt bättre lösningar för cykelparkering. I några yttran-
den föreslås en ombyggnation där hela ytan görs om. Här föreslår Centrum-
planen även fortsättningsvis att förändringar och mindre ombyggnader ska 
utgå från platsens befintliga utformning. 
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Ska delar av busstrafiken flyttas till Centralplan?:  
I tidigare beslut om centrumhållplatsens läge har Tekniska nämnden fastställt 
att noden för kollektivtrafik ska förläggas till Rådhusesplanaden. Centrumpla-
nen har inte omprövat detta. Däremot kommer busstrafiken i öst/västlig rikt-
ning passera Centralplan åt båda håll. 

Ytor för av- och påstigning: 
Trots att hela Centralplan är utformat som ett gångfartsområde är det bilen 
som nyttjar merparten av ytan. För att skapa en bättre balans som indikerar 
hur Gävle kommun prioriterar trafikslagen föreslås av- och påstigning i högre 
grad förläggas till stationens östra sida.  Genom dessa åtgärder frigörs ytor 
som kan användas för bland annat cykelparkering. 

Cykelställ på Centralplan:  
Idag finns en rörig situation för cykelparkering på Centralplan. För att gynna 
cykling till tågstationen ska användningen av ytorna vid Centralplan ses över 
och en ny lösning för cykelparkeringar föreslås.  

Förtydliga entrén för Drottninggatan:  
Drottninggatan föreslås få flera förbättringar i Centrumplanen. En av dessa 
förbättringar är att förtydliga stråket Drottninggatan med en tydligare entré 
från Centralplan. 

Gång- och cykelstråk över/under järnvägen: 
Gång- och cykelförbindelserna till Öster måste förbättras genom en ny eller 
förbättrad länk över/under järnvägen. En länk är nödvändig för att knyta 
samman stadens delar. Läget för passagen måste vägas av mot effekten på 
kulturmiljö, ekonomi och funktion samt tidigare genomförda utredningar. 
Centrumplanen föreslår att frågan tas upp för utredning igen.  

Ställningstaganden Centralplan 

 Fördelningen av ytorna mellan trafikslagen ska ses över och åtgärdas efter 
behov.  

 Cykelparkeringen ska utökas och ges en tydligare utformning. 
 Entrén till Drottninggatan och vidare mot Stortorget ska ges en tydligare 

utformning. 
 Siktförhållanden vid Sjömanskyrkan (Centralgränd) ska förbättras. 
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Årummet, Gavleån med Strandgatorna 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Emot kollektivtrafik i Gavleån p.g.a. grumligare vatten/utsläpp och slitage 

på kajkanter. 
 Viktigt med cykelstråk på Södra Strandgatan. 
 Lägg cykelstråk på N. Strandgatan med anknytning mot Stortorget vid 

N.Slottsgatan. 
 Hellre båttrafik än dämning. 
 Skapa ett gångstråk mellan träden i allen och Gavleån (från Grand Hotell 

till Gammelbron) 
 En konsekvens av att stänga av för biltrafik på Esplanaden blir sannolikt att 

trafiken ökar på Norra Strandgatan. Mot den bakgrunden kan man ifråga-
sätta förslaget att blanda cykel- och biltrafik på N. Strandgatan, det räcker 
med Kyrkogatan. 

 Bron över ån vid Slottet bör utformas som en gång- och cykelbro med skil-
da gång- och cykelkörfält. 

 Föreslår en naturlig fortsättning av GC-stråket från Fullriggaren längs ån 
upp till Stadsträdgården. 

 Prioritera N Strandgatan som cykelstråk före Kyrkogatan. 
 Parkeringar till bibliotek och museum skulle kunna göras efter ån. 
 Kan N Strandgatan förses med separata gång- och cykelstråk? 
 Orolig för Petrégatan vid en avstängning. Tål hushållen en trafikökning? 
 Det är idag mer trafik än lämpligt på Petregatan. 
 Den föreslagna trafikomläggningen på Slottstorget och S Strandgatan 

kommer att kunna försämra allmänhetens tillgänglighet till museet.  
 S Strandgatan stängs av. Planen bör beskriva hur den trafik som ändå mås-

te fram i det området ska ledas. Planen kan med fördel tydligare beskriva 
hur trafikströmmarna avses ledas i området. 

Gestaltning och byggande 
 Föredrar bryggor istället för dämning. 
 Positiv till gångbro vid slottet. 
 Flera emot dämning av Gavleån. 
 Snygga till roddplatser som finns utmed Gavleån. 
 Emot etablering av restaurang. 
 Viktigt att Årummet blir en plats med aktiviteter där människor möts. 
 Utnyttja roddartrapporna eller anlägg gradänger längs kajen. 
 Många för bryggor i ån. 
 Bryggor i ån kan gynna fiskelivet. 
 Rusta upp gångytor längs med Årummet. 
 En bro i N Slottsgatans förlängning stärker Årummets attraktivitet. 
 Positiv till utveckling av Årummet. 
 Ny bro mellan slottet och centrum. Utred förändringarna närmare. 

Miljö och Stadsliv 
 Det finns fantastiskt fiske i Gavleån. 
 Ser Södra Strandgatan som ett framtida kulturstråk. 
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 Ån är ett omtyckt och viktigt fiskevatten. En eventuell dämning får inte 

påverka dessa värden. 
 Gör Gävle till en Sjöstad. 
 En kanotuthyrning med iläggningsbryggor skulle vara ett spännande inslag 

i stadsrummet. 
 Ett aktivt säkerhetsarbete pågår för att minska drunkningstillbud och detta 

bör även tas med vid planering av ändrade förhållanden vid Gavleån. 

Avvägningar 

Gång och cykelstråk längs Årummet:  
Årummet är en viktig länk i öst-västlig sträckning genom centrum. Idag finns 
gångstråk på norra och södra sidan om ån, och ett cykelstråk sträcker sig söder 
om ån från Slottstorget mot öster. Vid översynen av de öst-västliga gång- och 
cykelstråken ser kommunen Årummet som ett viktigt gång- och cykelstråk, 
dels p.g.a. dess rekreationsvärde och dels p.g.a. få korsningar mot biltrafiken.  

Rusta upp gångytor längs med Årummet:  
Kommunen ser idag en stor potential att rusta upp Årummet och få människor 
att vilja utnyttja detta stråk med dess fina kvalitéer.  

Dämning av Gavleån eller bryggor:  
Förslaget att dämma ån har uteslutits ur planen. En dämning anses ha för 
stora negativa konsekvenser. Kommunen har däremot tittat närmare på möj-
lighet att anlägga bryggor längs med Gavleån och ser positivt på en sådan lös-
ning. 

Fisket i Gavleån:  
Gavleån är en stor resurs för Gävle. Fisket i ån är Sverigeunikt och dessutom 
gratis för den som löser fiskekort. För att förbättra förutsättningarna för rekre-
ation, bland annat fiske, föreslås bryggor som förstärker vattenkontakten i 
Gavleån. 

Gångbro vid Slottet och förlängningen av N.Slottstgatan:  
Kommunen vill satsa på att framhäva Gävle Slott mer. En del i det arbetet är 
att utveckla stråket från Stortorget ned mot Årummet via Norra Slottsgatan 
och även koppla samman med Söder och Slottet via en ny gångbro. 

Årummet, en plats med aktivitet och möte:  
Centrumplanen förordar mer aktiviteter i centrum för att utveckla stadslivet. 
Att öka kopplingen till vatten är också något som förordas. Aktiviteter som 
kanotuthyrning, fiske m.m. är intressanta idéer. Ett av målen för Årummet är 
att skapa ett rekreationsstråk i centralt läge där framkomligheten är god men 
där det samtidigt går att stanna och njuta av Gävle.  
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Parkeringar längs med ån:  
I och med att Årummet är en så pass viktig del i det framtida Gävle som Cent-
rumplanen vill förmedla så vore det synd att nyttja denna yta till parkering. 
Centrumplanen föreslår därför inte parkering längs ån. 

Säkerhet vid vatten: 
Närheten till vatten medför också risker. Genom att tillgängliggöra Årummet, 
med exempelvis bryggor, erbjuds möjligheten att komma närmre vattnet. Det-
ta kan också bidra till en ökad trygghet då det är lättare att komma nära vat-
tenytan. Många svenska städer har vattendrag som genomkorsar staden och 
bryggor där medborgarna kan komma nära, tillbuden tycks vara få oavsett om 
bryggorna är försedda med räcke eller inte. Centrumplanen föreslår inte att 
räckena längs med Gavleån ska tas bort.  

Påverkan vid avstängning av Södra Strandgatan:  
Se under Slottstorget.  

Ställningstaganden Årummet 

 Å-rummet uppströms Centralbron ska utvecklas till ett rekreationsstråk 
med strandpromenad längs båda sidorna om Gavleån. 

 Södra Strandgatan blir ett park- och torgrum med gång- och cykelstråk från 
Slottstorget österut, med tillåten biltrafik öster om Petrégatan. 

 Norra Strandgatan ska kompletteras med cykelfält i bilarnas körbana, al-
ternativt dubbelriktad cykelbana på södra sidan av gatan. 

 Ny gångbro ska byggas i Norra Slottsgatans förlängning, eventuellt kombi-
nerad med en ny öppning i Slottsmuren. 

 Åtgärder för att öka vattenkontakten med Gavleån ska genomföras. Exem-
pelvis genom att anlägga bryggor längs Gavleån. 

 De tekniska förutsättningarna för kajfasader och rustbäddar bör utredas i 
kvarteren med anslutning till Gavleån. 
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Nygatan 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Förbättra cykelstråk på Nygatan.  
 För cykelstråk på Nygatan och Kyrkogatan. 
 Bygg ingen tunnel under jänvägen vid Nygatan. Det finns redan andra vä-

gar. 
 GC-tunnel under järnvägen vid Nygatan är alldeles för dyrt kontra nyttan. 
 Emot ny cykeltunnel i förlängningen av Nygatan. 
 Bredda trottoaren och flytta ut busshållplatsen på Centralgatan så cykelvä-

gen kan gå bakom och fortsätta in i befintlig tunnel. 
 Cykel och gångtunnel under järnväg i Nygatans förlängning bör fräschas 

upp och utrustas med övervakningskameror för en ökad trygghet. 
 Fortsätt planerna på tunnel till Öster från Nygatan, gärna även för bil och 

busstrafik. 
 Utred möjligheten att göra någon av undergångarna till Öster säker, trygg 

och inbjudande. 
 En gång- och cykeltunnel i Nygatans förlängning påverkar riksintresset för 

kulturmiljövård i hög grad, och hör till en av de frågor som kräver fördju-
pade analyser och beskrivningar. 

 Alternativa lägen för tunnelförbindelsen under järnvägen bör utredas. 
 Enkla åtgärder kan förbättra Nygatan som cykelstråk, avfasa trottoarkant-

stenar i mittstråket. 
 Stäng av busstråket på Nygatan. 
 Minska de 4 vägbanorna på Västra Nygatan till 2 och skapa utrymmen för 

handel och uteservering. 
 Gör rondell av korsningen Nygatan, Kaplangatan. 
 Gör cykelväg och cykelställ utmed hela Nygatans mitt. 
 En spårvagnslinje bör i framtiden finnas från Stortorget/Nygatan till Bou-

lognerskogen. 
 Fler cykelställ framför Swedbank på Nygatan. 
 Studera förbättringsmöjligheter ytterligare på Nygatan. 
 Prioritera tre cykelstråk så här: 1 Nygatan, 2 Norra Strandgatan, 3 Kyrkoga-

tan. 
 Nytt övergångsställe i slutet av Nygatan som förlängning av föreslagen cy-

kelbana. 
 Föreslår en e-buss likt den i Denver Colorado, som trafikerar Centralsta-

tion-Stortorget i skytteltrafik, gratis och i lugn takt. 
 Nygatan, minska på träden och ta bort trottoarkanter. 
 Nygatan bör anpassas med upphöjd bana och prioriteras som genomfarts-

led för cyklister. 

Gestaltning och byggande 
 Västra Nygatan skulle livas upp ifall en öppning i Nians fasad tas upp. 
 Utveckla Västra Nygatan fram till parken vid Skatteverket eftersom detta är 

"Porten till Gävlecentrum" för alla bilburna. 
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Handel 
 Positiv till utvecklingen av Västra Nygatan för handel och stadsliv. 
 Prioritera Drottninggatan innan handelsområdet vidgas till västra Nygatan. 
 Förutsättningar till handel efter sidogatorna till Nygatan bedöms minimala. 

Miljö 
 Det blev totalstopp för bilarna på Nygatan/Esplanaden vid trafikavstäng-

ningen. Detta påverkade luften så pass att det inte gick att vädra. 

Avvägningar 

Förbättringar Nygatan som cykelstråk:  
Nygatan pekas i Centrumplanen ut som prioriterat cykelstråk. Detta innebär 
att cykelbanan får en jämn profil och att korsande gator får en mindre upphöj-
ning. Detta gäller dock inte Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan där 
bussen prioriteras. Cykelförbindelsen i Nygatans esplanad mellan Stora Espla-
nadgatan och Skomakargatan finns med i kommunens investeringsplan. 

Tunnel under järnvägen i Nygatans förlängning:  
Se under Centralplan. 

 Busstråk längs Nygatan:  
Det östvästliga stråket blir Nygatan, Esplanaden, Staketgatan. 

Utveckling kring Västra Nygatan:  
Utveckling av Västra Nygatan fram till Kaplansgatan är redan igång att byggas. 
Att öppna upp fasad från Nian ut på Västra Nygatan följer kommunens vilja 
och något som man hoppas kunna lösa i framtiden. Idag ligger denna lösning 
dock utanför kommunens rådighet. Satsningen på Västra Nygatan hoppas 
kunna ge förutsättningar att utveckla tvärgatorna till Nygatan med cykelpar-
kering.  

Stopp för i trafiken vid trafikavstängningen:  
I och med att Västra Nygatan byggs om så är det inte aktuellt för de regionala 
bussarna att trafikera Nygatan förbi Stortorget längre. Det östvästliga stråket 
blir istället Nygatan, Esplanaden, Staketgatan. 

Ställningstaganden  

 Västra Nygatan utvecklas och upprustas i gaturum, bebyggelse och verk-
samhet samt med nya entrélägen. 

 Nygatan ska rustas upp och ges en utformning som ett sammanhängande 
cykelstråk med god standard och säkra passager av korsande gator, hela vä-
gen mellan Stora Esplanadgatan och Skomakargatan. 
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Drottninggatan 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Förbättra markeringar för gång och cykel på Drottninggatan. 
 Enbart gångtrafik utmed Drottninggatan ända från Centralplan till Skorna-

kargatan. 
 Ta inte bort cykeln från Drottninggatan. 
 Gångvänligare beläggning utmed hela sträckningen på drottninggatan be-

hövs. 
 Stortorget och Drottninggatan är otryggt p.g.a. att det inte finns några bilar 

där. 
 Gör tillgängligt för rullväskor på Drottninggatan och Kyrkogatan. 

Gestaltning och byggande 
 Förtydliga entrén till Drottninggatan vid Centralplan, gör den inbjudande 

och tydlig. 
 Gör Drottninggatan från Centralplan till Skomakargatan till "paradgata" 
 Östra Drottninggatan behöver prioriteras och lyftas fram för att öka käns-

lan av ett större centrum i Gävle. 
 Alla sinnen ska stimuleras när man strosar på Drottninggatan, belysning, 

växtlighet, pryda fasader, lockande skyltfönster, dofter, etc., etc.. 
 Uppfräshning av fasaderna behövs längs östra Drottninggatan. 
 Cykelställen på Drottninggatan gör att det ser rörigt ut. 
 Satsa på värmeslingor i hela Drottninggatan. 

Handel 
 Drottninggatan borde med enkla medel kunna bli ett affärs- och trivsel-

stråk, bitvis under tak 
 Fler butiker i Stadshusets bottenplan. 
 Handeln på Drottninggatan riskerar att drabbas negativt av bilavstäng-

ningar. 
 Prioritera Drottninggatan innan handelsområdet vidgas till västra Nygatan. 

Stadsliv och tillgänglighet 
 En separering av gång och cykeltrafik, med cykeltrafik på Kyrkogatan, bi-

drar också till en spridning av människor och risk för fler folktomma gator 
och platser. 

 Bättre belysning för synskadade på Drottninggatan. 

Avvägningar 

Drottninggatan som cykelstråk/ endast för gående:  
Centrumplanen ser att Drottninggatan under lågtrafik för gående är ett mycket 
bra cykelstråk i öst-västlig riktning. Därför bör den inte stängas av som cykel-
stråk. Primärt hänvisas snabbare cykeltrafiken till Nygatan och Norra Strand-
gatan. 
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Beläggning längs Drottninggatan:  
Drottninggatans utformning är inte optimal ur tillgänglighetssynpunkt. På 
kortare sikt bör åtgärder genomföras där tvärgatorna korsar gatan så att jämna 
och sammanhållna promenadstråk finns längs med fasaderna. På längre sikt 
bör även beläggningen i mitten av gatan bytas ut mot mer gångvänligt materi-
al. I dagsläget är gaturummet i delvis försett med markvärme, utom tre kvarter 
längs östra Drottninggatan. I samband med att befintliga slingor behöver bytas 
ut bör ett helhetsgrepp för att skapa ett sammanhållet stråk från Centralplan 
till Stortorget tas fram.  

Drottninggatan som affärs och trivselstråk:  
Drottninggatan som affärs- och trivselstråk har en viktig funktion i Gävle och 
följer stadens inriktning. Åtgärder för att utveckla stråket behövs för att öka 
trivseln längs stråket. 

Belysning på Drottninggatan för synskadade: 
Drottninggatan är försedd med dubbelarmade armaturer som belyser gatu-
rummet samt belysta pollare med tick-tack ljud i korsningspunkterna. Cent-
rumplanen bedömer att detta är tillräckligt men ser däremot att fysiska åtgär-
der i marknivå skulle förbättra tillgängligheten för synskadade. 

Ställningstaganden Drottninggatan 

 Lucktomten i kvarteret Pechlin (vid Norra Centralgatan) ska bebyggas. 
 Drottninggatan ska utvecklas och rustas upp till affärsgågata med mark-

värme och förbättrade gång- och cykelytor och med tydlighet och enhet- 
lighet i utformning av gaturummet. Grönska ska tillföras på vissa partier. 

 Cykelparkeringar ska ses över längs hela stråket och placeras på ett sätt 
som inte hindrar gåendeströmmarna. 
 

  



 

Sid 25 (43)  

 
 

 

Kyrkogatan 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Orolig för lösning av parkering längs Kyrkogatan 
 I öst-västlig riktning torde cykelstråk på Kyrkogatan och i Nygatan väl täcka 

cyklisternas behov. Drottninggatan kan då prioriteras enbart för gående. 
 Kyrkogatan med sina skymda vägkorsningar utan sikt kommer aldrig bli ett 

bra cykelstråk, gör Nygatan till ett cykelstråk med upphöjd bana och abso-
lut företräde för cyklister. 

 Anlägg GC-övergångsställ vid Kyrkogatan/Rådhusesplanaden. 
 Gång- och cykelstråken i östvästlig behöver studeras mer. 
 Kan N Strandgatan förses med separata gång- och cykelstråk? 
 Prioritera tre cykelstråk så här: 1 Nygatan, 2 Norra Strandgatan, 3 Kyrkoga-

tan. 
 Prioritera gärna Nygatan och/eller Kyrkogatan som cykelbana eller bland-

trafik. 
 Cykelbana i Kyrkogatan verkar ogenomtänkt. 
 Prioritera N Strandgatan som cykelstråk före Kyrkogatan. 
 Markera ett GC-stråk på Kyrkogatan tydligare. 
 En separering av gång och cykeltrafik, med cykeltrafik på Kyrkogatan, bi-

drar också till en spridning av människor och risk för fler folktomma gator 
och platser. 

 Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv kan man fråga sig om Kyrkogatan är en 
lämplig gata för cykel. 

 Ta inte bort parkeringarna på Kyrkogatan utan bygg om allén på Nygatan 
till cykelbana istället. 

Gestaltning och byggande 
 Norrporten har inte för avsikt att bebygga den s.k. lucktomten i kv. Syndi-

cus till flerbostadshus. 
 Belysningen och gatumiljön på Kyrkogatan bör förbättras. 
 Börsplan bör rustas upp. 

Avvägningar 

Parkeringsfrågan längs Kyrkogatan: 
Centrumplanen föreslår inte längre att Kyrkogatan ska prioriteras för cykeltra-
fik, däremot ska det vara ett av flera öst-västliga cykelstråk som lämpar sig för 
cykling under vissa tider. För närvarande pågår en analys av parkeringsfrågan. 
Denna ger förhoppningsvis vägledning i behovet av parkeringsplatser längs 
med Kyrkogatan som enligt Centrumplanen föreslås ses över vad gäller fördel-
ningen av ytor för respektive trafikslag. 

GC-övergångsställ vid Kyrkogatan/Rådhusesplanaden: 
Rådhusesplanaden utgör Gävle stads centrumhållplats vilket innebär att kol-
lektivtrafiken är prioriterad i första hand i detta stråk. Därför föreslår planen 
inte något GC-övergångsställe där Kyrkogatan korsar Rådhusesplanaden. Gå-
ende och cyklister ska lämna företräde för trafiken i gatan. Förslagsvis sänks 
kantstenen så det lätt går att ta sig över. 
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Kyrkogatans brister som cykelstråk: 
På grund av påtalade brister i cykelstråket samt de synpunkter kring parker-
ingen som kommit in föreslås Kyrkogatan inte som prioriterat cykelstråk. För 
att på sikt kunna förstärka cykelstråket måste ytorna omfördelas och mer ut-
rymme erbjudas cykel. Tills vidare kommer dagens förutsättningar för cykling 
gälla. 

Belysning och gatumiljö längs Kyrkogatan: 
På sikt föreslår Centrumplanen att ett helhetsgrepp för Kyrkogatan tas fram. 
Centrumplanen föreslår också att ett helhetsgrepp kring belysning behöver 
göras kring hela centrum för att se över dels hur belysningsåtgärder kan skapa 
en tryggare miljö, men också hur effektbelysning kan användas för att öka 
trevnaden i staden. 

Bebyggande av lucktomten i kv Syndicus: 
För att skapa fler boende i centrum är det viktigt att de lucktomter som finns 
fylls med en blandad användning. Där kan kombinationer av parkeringslös-
ningar och butikslägen i de lägre våningsplanen kombineras med bostäder 
högre upp genom exempelvis 3d-fastighetsbildning. Centrumplanen föreslår 
därför fortsatt att kv. Syndicus bör bebyggas med bostäder trots fastighetsäga-
rens invändning. 

Börsplan bör rustas upp: 
Planerna på att rusta upp Börsplan fortgår. I dagsläget planeras byggnation för 
etapp två till 2015. 

Ställningstaganden  

 En upprustning ska ske mellan Hattmakargatan och Norra Rådmansgatan 
liknande den som genomförts vid Elite Hotell.  

 Biltrafik är kvar som i dagsläget men skyltning till P-hus (Oxen) ska för-
bättras. 

 Lucktomten i kvarteret Syndicus (vid Kaplansgatan) ska bebyggas. 
 Ombyggnaden av Börsplan ska fullföljas enligt gällande plan. 
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Generella synpunkter och avvägningar 

Inkomna synpunkter 

Gång- och Cykeltrafik 
 Gångtrafiken bör i möjligaste mån fredas från cykeltrafiken. 
 Det är bra att försöka underlätta för gående och cyklister i stadskärnan.  
 Gärna fler bilfria gator. 
 Otydliga cykelstråk i Centrum 
 Anlägg cykelfält längs med bilvägarna. Kanske måste ta bort parkerings-

platser längs Södra Kungsgatan 
 Saknar förslag för nord-sydliga cykelstråk för barnen att ta sig till skolan. 
 Mer information och jippon för cyklande. 
 Gör tydliga cykelleder genom Centrum. 
 Cyklister i full fart gör det otryggt och är störande för de gående. 
 Förbättra skyltar i centrum så att cyklisterna INTE cyklar på gångbanorna 

och mot enkelriktat som de gör i dag. 
 Förtydliga cykelbanor och gångstråk med olika färg på asfalt och symboler. 
 Satsa på gång- och cykel och hitta andra lösningar för biltrafiken. 
 Placera cykelbanorna närmast körbanan. 
 Enkelriktade snabbcykelbanor behövs då allt fler vill cykla till arbetet.  
 Låsbara cykelparkeringar och cykeluthyrning måste ges plats vid Järnvägs-

stationen och andra större mötesplatser. 
 Varför inte leda cykeltrafiken på parallellgator till Kungsgatan. Cyklisterna 

får upp alldeles för hög hastighet och utgör en fara för gående. 

Kollektivtrafik 
 Extern och lokal kollektivtrafik bör knytas ihop mellan Centralstation och 

Rådhuset istället för att som nu vara delade så att man får gå mellan Cen-
tralstation och Rådhustorget. 

 Skapa ett linjenät med bussar där eventuella byten kan göras på fler ställen, 
t ex Nygatan, öster om N. Rådmans gatan. Det är centralt, det finns plats 
och det är närmare Centralstationen. Alla busslinjer behöver inte passera 
Rådhuset. 

 Skulle man komplettera busstrafiken i Gävle med en spårväg så tror jag att 
det skulle vara i form av en ringlinje. 

 Gävle bör satsa på SkyCab. 
 Anser att kommunen måste ta ett samlat grepp om all trafik i centrum, dvs 

för cyklister, gående och motorfordon. 
 Gynna kollektivt resande m.h.a. maxkostnad för buss per 

dag/vecka/månad, billigare busskort. 
 Satsningar på olika typer av framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken 

måste ges högsta prioritet. 
 Generellt behöver framkomligheten för busstrafiken förbättras i Gävles 

centrala delar. Det gäller signalprioritering och ordnande av särskilda kör-
fält för busstrafiken. Busstrafiken behöver raka linjesträckningar genom 
centrum för minskad körtid. 

 Stadstrafiken och annan regional buss- och tågtrafik behöver kopplas ihop 
bättre så att byten underlättas mellan de olika trafikslagen. 

 Förespråkar avgiftsfri kollektivtrafik för att minska bilismen. 
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 Gävles två centrumfunktioner, söder och norr, behöver fungerande trans-

portalternativ för att båda ska kunna fortsätta utvecklas. 
 Utrusta bussarna med sensorer som ger grönt ljus vid trafikljus. 
 Genom att ge plats för bussarna och minska kostnaderna för resenären kan 

busstrafiken öka ytterligare. 
 Kommunen bör prova elbussar, t ex elhybrider i stadstrafiken. 
 Mark bör avsättas för två kommande spårvägslinjer. 

Biltrafik 
 Öppna Norra gatan/Stora Esplanadgatan för att skapa en alternativ väg för 

bilister från Söder till Norr, vid en biltrafikavstängning av Rådhustorget. 
 Förläng Stora Esplanadgatan och Västerbågen om trafikavstängningen vid 

Rådhuset ska genomföras. 
 Påbörja bygget av effektivare kringleder och se ifall den sk genomfartstrafi-

ken minskar då effektiviteten ökar på alternativa vägar. 
 Gör det mer attraktivt att köra runt centrum. 
 Minska biltrafiken och gynna alternativ till biltrafik genom att använda 

morot, dvs t.ex. bättre cykelstråk och busstrafik. 
 Parkvägen, Centralplan och Staketgatan har nu blivit s.k. "flaskhalsar" (un-

der trafikavstängningen) 
 Behövs kompletterande inre trafikleder - citylänkar. 
 Vi ser positivt att genomfartstrafik samt fordonstrafik mellan externa bo-

stadsområden/handelsområde m.m. använder Europaväg eller lokala 
slingor för att minimera stadstrafik i centrum. 

 Är mycket positiv till förslaget att förbättra trafiksituationen för alla trafik-
slag men främst i den prioriteringsordning som tidigare beslutats i kom-
munfullmäktige, gång, cykel, kollektivtrafik och sist biltrafik. 

 Lägg trafiken på Fältskärsleden i fortsättningen vid avstängning. 
 Trafik på Kaplansgatan bör begränsas. 
 Varför detta prat om genomfartstrafik, den finns inte. 
 I Gävle behövs det inte prioriteras utan alla trafikslag har gott om plats. 
 Instämmer helt i synen på att genomfartstrafiken måste ledas utanför cent-

rum. Allt för att förbättra tillgängligheten i centrum. 

Parkering 
 Precisera mer kring dimensionering av parkering; arbetsparkering, boen-

deparkering och kundparkering. 
 Inför p-skiva eller billigare parkeringsavgifter. 
 Skapa fler parkeringsplatser 
 Rörelsehindrade bör får tillstånd att åka bil närmare centrum. 
 Parkeringshus saknas på Gavleåns södra sida. 
 En lokal slinga saknar tydliga hänvisningar till P-hus och lämpliga "P-torg". 
 Parkeringsavgiften i stan borde tas bort som i många andra stader i länet. 
 Parkeringsplatser för handikappfordon får inte begränsas. 
 Viktigt att de hus som byggs blir självförsörjande när det gäller parkeringar. 
 Det ska finnas bra alternativ för både snabbparkering och heldagsparker-

ing. 
 Ta inte bort några p-platser i centrum. 
 Måla linjerna för p-rutorna i staden. 
 Det är alldeles för dyrt att parkera i centrum. 25kr timmen kostar det att stå 

i parkeringshusen. 
 Slå fast och tillämpa en cykelparkeringsnorm. 
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 Sänk parkeringskostnaderna i de centrala P-husen. 
 P-huset på Öster bör rivas och ersättas med bostäder 
 Gör bättre skyltning till P-hus. 
 Några infartsparkeringar med förmånliga priser och täta bussförbindelser 

bör utredas. 
 Enhetliga parkeringstaxor mellan de skilda P-husen måste införas. 

Gestaltning och byggande 
 Föreslår skyltning vid äldre byggnader. 
 Kreativa lösningar bör ses över för hustak/påbyggnad ex. "penthouses" på 

nians tak. 
 Skapa förutsättningar för odling i stadsmiljö. 
 Skapa förutsättningar för biodling i citylandskapet. 
 Bygg på höjden på redan befintliga byggnader. 
 Viktigt att man i planeringen även berör den tekniska infrastrukturen un-

der mark. 
 Då gamla träd fälls måste det återplanteras, förnyas. 
 Planen är väl genomarbetad med en tydlig redovisning av kulturmiljön. 
 Rekommendationer om bebyggelsens utformning, exempelvis skärmtak, 

arkitektoniska detaljer, modernisering av fasader och skapandet av entréer 
och skyltfönster i alla bottenvåningar är väl allmänt hållna. 

 Behåll och utöka grönområden. 
 Positiv till att bygga på så kallade lucktomter. Det är också en god idé att 

bygga på våningar på några befintliga hus och att i framtiden lägga affärer 
och publika inrättningar ovan jord och bilparkeringar under jord i större 
utsträckning. 

 Precisera mer kring hushöjder i centrum 
 Precisera mer kring användningssätt på lucktomter (mer boende i centrum) 
 Planen visar Gävle Centrum under den gröna årstiden. Idéer behövs också 

för vinterhalvåret; plats för marknader, isbana, lekytor, tak över gångytor, 
vindskydd m m. 

 Arkitektur- och utformningsfrågor bör uppmärksammas mer och ges större 
utrymme i Centrumplanen. Avsnittet om gestaltning på sid 20 är för vagt 
formulerat. Det nya som byggs ska hålla hög arkitektonisk kvalitet samt bi-
dra till stadens identitet och varumärke. 

 Bygg högre och få fler boende i centrum. 
 Nya tillägg i stadskärnans bebyggelse måste noga övervägas avseende på-

verkan på riksintresset kulturmiljös värdebärare. 
 Det är mycket angeläget att de parker som finns i området behålls och ut-

vecklas och att nya parker anläggs där möjlighet till detta finns. 
 Fler gratis toaletter tillgängliga i Gävle cent rum. 
 Överväg att undanta påbyggnader från hisskravet. 
 Efterfrågar en flexibel bedömning av vad som är kulturhistoriskt värdefullt. 
 Grönområden är viktiga att bevara, bygg istället på lucktomter. 
 Anlägg lekplats i centrum. 
 På vissa platser bör kanske bostäder prioriteras högre än andra intressen, 

exempelvis kulturmiljö. 
 Pressa på passiva fastighetsägare för att bebygga centrums "lucktomter". 
 Behåll julbelysning i guldgula nyanser. Låt trädbelysningen följa trädets 

former i stället för att lägga ljusslangar. Fortsätt med ljusbågar över gågator 
och vägar. 

 Inga fler stora torg/ytor. 
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 De avfasade hörnen bör bevaras. 
 Vi vill föreslå kommunen att göra innerstaden till en reklamfri zon. 
 Bygg inte högre hus så det blir skugga på andra. Det är kallt i skuggan i 

vårat klimat. 
 Bygg fiber till hela centrala staden. 
 Bygg 150-200 studentlägenheter till centrala staden. 

Miljö 
 Alternativa lösningar och kompletterande ytor för dagvattenhantering är 

nödvändigt. Exempel skulle kunna vara inslag av vattenspeglar, ej hård-
gjorda ytor för naturlig infiltration till marken såväl som ytor som kan över-
svämmas vid stora och häftiga regn. 

 Inom 100 meter från järnvägen bör omfattas av en riskutredning. 
 Håller inte med om att ljudmiljön från trafiken är besvärande. 
 I planförslaget saknas redovisning av planens påverkan på gällande miljö-

kvalitetsnormer. 
 Buller är ett hälsoproblem och strategier för hur buller hanteras i utveck-

lingen av centrum är en fråga som bör behandlas i det fortsatta planarbetet. 
 Då planen förespråkar ett hållbart synsätt som sätter fotgängare, cyklister 

samt kollektivtrafik i fokus känns det angeläget att koppla föreslagna åtgär-
der till möjligheterna att nå uppsatta miljömål. 

 Dagvattenhanteringen kan med fördel ges större utrymme i fortsatt planar-
bete. 

 Hur kommer klimatförändringarna att påverka centrum? 
 Kommunen bör också utreda hur flera hus i centrum kan få gröna tak och 

solpaneler på taken. 
 Orolig för hälsoeffekter i form av buller och luftföroreningar vid en av-

stängning. Framförallt på Kaplansgatan. 
 Anser att boendes hälsa bör tas med i beslutet av Centrumplanen. 

Handel 
 Låt inte kommersen ta över för mycket. 
 Fler byggnader med lokaler för försäljning nertill. 
 Enligt vår enkät till ungdomar om utbudet av butiker i Gävle är det 56% 

som tycker att det är bra som det är medan 44% inte var nöjd med de buti-
ker som finns. 

 Påverka butiker att öka öppettiderna till 20:00 för att direkt konkurrera 
med externhandeln. 

 Värna om den lokala handeln. 
 Vi saknar en omvärldsanalys i dagsläget för handeln i Gävle. Även här sak-

nas en framtidsanalys/vision. 
 Vi måste påpeka att det ur ett handelsperspektiv inte är lyckat med torg-

platser. 

Stadsliv 
 Redskap för träning i Centrum en bra idé. 
 Gör Gävle till en sjöstad. 
 Mer aktiviteter på sommaren som musik och föredrag, det är nu för tråkigt. 
 Skapa fler hyresbostäder i den centrala staden. 
 Försök få fler boende inom centrum. 
 Saknar tydligare visioner om utökat boende i centrum. 
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Folkhälsa 
 Ta hänsyn till rullstolsburna vid gatubeläggning, använd hållbart material. 
 Forskningen kring feministisk stadsplanering har visat att ett genusper-

spektiv är en nödvändig grund för en bra planering. När staden görs till-
gänglig och trygg för kvinnor så medför det även att staden upplevs trygga-
re av alla som rör sig i staden. 

 Begränsa mörka hörn och igenväxta ytor samt skapa platser för möten. Det 
är viktigt med belysningen i staden. 

 De största anledningarna till att ungdomarna enligt vår enkät inte känner 
sig trygga är att de tycker att det är för mörkt och för dålig belysning på 
kvällarna, mycket kriminalitet samt de obehagliga och berusade männi-
skorna som man ibland kan stöta på. 

 Antalet äldre kommer från år 2016-2017 att öka kraftigt. De behöver också 
möjlighet till inköp och sociala aktiviteter och då inom rimligt avstånd. Ett 
levande och lättillgängligt centrum är därför viktigt för de äldre. 

 Det kommer att finnas behov av ytterligare ett vård- och omsorgsboende 
och omvårdnadsnämnden ser gärna att det placeras i centrum. 

 Personer med funktionsnedsättning behöver platser för vila, överskådlig 
information om centrum och kollektivtrafiken. 

Övrigt 
 Planen visar Gävle Centrum under den gröna årstiden. Idéer behövs också 

för vinterhalvåret; plats för marknader, isbana, lekytor, tak över gångytor, 
vindskydd m m. 

 Hurtiga uttryck som ”Tyck till” bör undvikas. 
 Komplettera med en ordlista. 
 Gävle är ingen stortstad som Uppsala. 
 Positivt att en centrumplan tas fram. 
 Viktiga faktorer vid lyckade stadsutvecklingar är; attityder, samarbetsför-

måga, ekonomiska resurser och gemensam vilja hos många aktörer. 
 Området för centrumplanen bör utökas så att även Kyrkans hus med kom-

ministerbostaden hamnar inom Centrumplanens område. 
 Det behövs klara ställningstaganden och prioriteringar bland föreslagna 

åtgärderna. 
 Genomför andra punkter i planen än biltrafikavstängningen först. 
 Kostnader och tidsplaner för de olika förslagen saknas. 
 Gävle bör profilera sig starkare som en stad vid havet. 

Avvägningar – Gång- och Cykeltrafik 

Förtydliga för oskyddade trafikanter:  
Målet är att det ska vara enkelt och tryggt att transportera sig som oskyddad 
trafikant. Denna typ av frågor kommer att studeras i detalj vid olika utform-
ningsförslag, exempelvis Slottstorget. Centrumplanen ska däremot lägga grun-
den för ett mer detaljerat utformningsförslag. 

Separerad gång- och cykeltrafik:  
Gående och cyklister ska så långt som möjligt vara separerade. På grund av 
smala gaturum är detta dessvärre inte alltid möjligt. För att separera gående 
och cyklister kan det då vara nödvändigt att omfördela gaturummet och mins-
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ka ner filbredder där så är möjligt eller ta bort kantstensparkering till förmån 
för gång och cykel.  

Cykelfält längs bilvägar i centrum: 
Gävle kommun bör titta vidare på om det är möjligt att göra cykelfält längs 
gator med hastighetsbegränsning 30 km/h för att skapa god framkomlighet för 
cyklisterna. Om gatan minskar i bredd, minskar bilisternas hastigheter och 
trafiksäkerheten höjs. 

Prioriterade och alternativa cykelstråk:  
Norra Strandgatan och Nygatan prioriteras som de snabba östvästliga stråken, 
men även Kyrkogatan och Drottninggatan ska fungera som alternativa cykel-
stråk även om framkomligheten är olika god under dygnet. I nordsydlig rikt-
ning föreslås Kungsgatan vara det primära cykelstråket. Cykling på parallellga-
tor ska självklart även vara möjligt. 

Förtydliga cykelstråken i Centrum: 
Hur cykelstråken ska markeras och skyltas kommer att utredas. 

Snabba cyklar är risk för gående:  
Gående och cyklister ska så långt som möjligt separeras eftersom många gåen-
de känner sig otrygga när de blandas med cyklister som cyklar snabbt. De cyk-
lister som har behov av god framkomlighet ska helst cykla i blandtrafik där 
hastighetsbegränsningen är 30 km/h. 

Låsbara cykelparkeringar i centrum:  
Gävle kommun håller på att ta fram en cykelparkeringsplan. I den föreslås 
olika standarder för cykelparkeringar, exempelvis möjlighet till ramlåsning och 
väderskydd. 

Enkelriktade snabbcykelbanor:  
Cykelfält kan vara ett alternativ för att skapa god framkomlighet för människor 
som vill kunna cykla snabbt. Möjligheten att anlägga cykelfält i gatan ska utre-
das. 

Avvägningar – Kollektivtrafik 

Bussars framkomlighet:  
Kommunen har som mål att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. En 
avvägning måste däremot alltid göras huruvida bussens framkomlighet påver-
kar övriga intressen. Med tanke på att bussens framkomlighet idag är eftersatt 
väger bussens framkomlighet väldigt tungt.   

Sammankopplad lokal och regional kollektivtrafik:  
I lokaliseringsutredningen för Centrumhållplatsen togs hänsyn till såväl förut-
sättningarna för lokaltrafiken som för regionaltrafiken. Då utrymmet i staden 
är begränsat är vissa avvägningar nödvändiga då dessa inte får plats på samma 
ställe. Merparten av de resenärer som reser med lokaltrafiken har stadens 
centrum som målpunkt medan regionaltrafiken i större utsträckning behöver 
kopplas samman med anslutande tågtrafik. För att förenkla för byten mellan 
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lokal och regionaltrafik behövs tydligare skyltning för att koppla ihop Cent-
rumhållplatsen och Centralstationen. 

Busslinjenät längs Nygatan: 
Se Nygatan. 

Skycab i Centrum:  
Idén om Skycab/spårtaxi har prövats förut i Gävle. Slutsatsen då var att spår-
taxi fungerar bäst om det är ett relativt jämnt flöde över dygnet, t.ex. på större 
flygplatser. Ett införande av spårtaxi är en kostsam investering och påverkar 
stadsbilden. Än så länge har det inte varit aktuellt att införa spårtaxi i Gävle. 

El-bussar i Centrum: 
Fler elbussar vore generellt önskvärt och är det någon som vill satsa på en linje 
mellan Centralstationen och Stortorget så är det välkommet, men det är inget 
som Gävle kommun kommer att satsa på. 

Spårvagn i Gävle centrum: 
Gävle kommun ska underlätta för ett framtida införande av spårväg genom att 
se till att busslinjenätet blir så gent och rakt som möjligt. Än så länge är resan-
deströmmarna med busstrafiken inte tillräckligt stora för att det skulle vara 
försvarbart att införa spårväg. 

Priser för kollektivt resande:  
Busstrafiken ägs av Landstinget Gävleborg och prissättningen styrs av dem. 

Avvägningar –Biltrafik 

Alternativ till genomfartsvägar och nya trafikleder:  
Nya vägar och gator innebär inte bara att befintlig biltrafik omfördelas utan 
det leder totalt sett till ökad biltrafik. På samma sätt så innebär borttagande av 
väglänkar att biltrafiken totalt sett minskar. Gävle kommun bör istället se om 
det går att med olika insatser få delar av genomfartstrafiken i centrum att välja 
E4:an samt jobba för att fler väljer att resa med buss, cykla och gå istället för 
att ta bilen.  

Begränsa trafiken på Kaplansgatan: 
Se ovan. 

Gävle kommuns prioritering av trafikslag:  
Gående och cyklister prioriteras i första hand, kollektivtrafik i andra hand och 
biltrafiken i tredje hand. Längs stomlinjenätet prioriteras busstrafiken högst.  

Avvägningar – Parkering 

Parkeringen i Centrum:  
Enligt parkeringsbeläggningsinventeringen som gjordes hösten 2013 så finns 
det alltid gott om plats i staden parkeringshus, men det är fullbelagt på gatu-
marksparkering i vissa zoner. Nattetid är det fullbelagt i flera zoner. Taxor och 
tidsreglering kan behöva ses över för att öka tillgången på p-platser. Ett kom-
munalt parkeringshus på Söder kan också komma att bli aktuellt för att bland 
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annat kunna styra prissättningen, kunna jobba med friköp vid exploateringar 
och ha möjlighet att ta bort gatumarksparkering och frigöra yta för gående och 
cyklister. Gävle kommun håller på att arbeta fram en parkeringspolicy (gäller 
både cykel och bil inklusive parkering för rörelsehindrade) och en ny parker-
ingsnorm. 

Parkering för rörelsehindrade:  
Se ovan. 

Tydligare skyltning i till P-platser i Centrum:  
Gävle kommun planerar att införa ett parkeringsledningssystem år 2015 för att 
göra det lätt att hitta till ett parkeringshus. 

Tillämpa en cykelparkeringsnorm:  
Det finns en gällande cykelparkeringsnorm från år 2010. 

Pendlarparkering: 
Gävle kommun kommer utreda möjligheten att skapa pendlarparkeringar i 
samband med arbetet med parkeringspolicy som pågår.  

Avvägningar – Gestaltning och byggande 

Skyltning av äldre byggnader: 
Vissa äldre byggnader i Gävle är i dagsläget skyltad inom ramarna för tidigare 
program för skyltning av kulturhistoriskt viktiga byggnader. Tillsammans med 
Länsmuseum och de kommunala bolagen deltar Gävle kommun i skyltpro-
grammet ”Vi skyltar Gävles historia”, där skyltas ett antal kulturhistoriskt vik-
tiga miljöer men också byggnader upp varje år.  

Påbyggnad av hus i Centrum:  
Centrumplanen är positiv till påbyggnader där det är möjligt. Det är dock inte 
överallt möjligheten att bygga på är så god. Hänsyn behöver tas till flera aspek-
ter inför en påbyggnad, bl.a. byggtekniska förhållanden, kulturmiljövärden och 
nya skuggbildningar. 

Odling i stadsmiljö:  
I dagsläget sker biodling i Rådhusesplanaden på Teaterns takt utifrån ett pri-
vat initiativ. Odling i stadsmiljö kommer sannolikt att öka i framtiden. Det är 
viktigt att vara varsam i valet av platser för stadsodling, särskilt i en stadskärna 
med anrika parker med höga kulturmiljövärden. Med anledning av detta måste 
en kartläggning av möjliga platser för odling att genomföras.  

Teknisk infrastruktur under mark:  
I alla projekt tas stor hänsyn till befintliga ledningar i mark. Detta samordnas 
bland annat genom ”Gräv i Gävle” som handlägger grävtillstånd för alla åtgär-
der på kommunal mark. I samband med nybyggnation ska aktuella lednings-
ägare informeras om planerna och erbjudas möjlighet att åtgärda eventuella 
ledningar innan en höjning av gatustandarden genomförs.  
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Centrumbebyggelsens utformning:  
Utformningen av centrum är en viktig fråga att ta ställning till. I och med att 
centrumplanen är ett övergripande inriktningsdokument ligger dock fokus inte 
på detaljer, utan är mer generella. Kommunen planerar dock att fortsätta sitt 
arbete med utformningsfrågor i en kommande stadsbyggnadsstrategi. 

Grönområden:  
Gävle är en stad med stolta parktraditioner och en fantastisk grönstruktur. 
Centrumplanen föreslår hur dessa kvaliteter kan förstärkas ytterligare genom 
bättre kontakt med Gavleån och en förlängning av Rådhusesplanaden ut till ett 
parktorg på Slottstorget. Parkmiljöer är viktiga för folkhälsan och Centrum-
planen föreslår att närheten till grönområden ska bibehållas och förbättras, 
alla i centrum ska ha tillgång till ett grönområde inom 300 m från sin bostad. 

Nya mindre anläggningar i centrum:  
Centrumplanen belyser vikten av att ha en stad fylld av aktiviteter. I samband 
med ombyggnationen av Slottstorget kan en nyanläggning av en nyskapande 
lekplats med konstnärliga inslag vara aktuell. I dagsläget finns ett begränsat 
antal offentliga toaletter i centrum. Behovet att utöka antalet toaletter och var 
dessa skulle kunna vara lämpliga måste utredas.  

Belysning i Centrum:   
Det finns många krav på belysningen i en stad. Den ska ge bra ljus för trafikan-
ter såsom gående, cyklister och bilister men också förstärka stadens karaktärer 
och vara energieffektiv. Detta innebär att det varmgula ljus som tidigare karak-
täriserat de energislukande belysningskällorna inte längre kan användas. För 
att mer aktivt arbeta med belysning i Gävle ska ett belysningsprogram tas 
fram.  

Studentboende i Centrum: 
Kommunen ser positivt på studentboende i centrum då studenter anses bidra 
positivt till stadslivet. I Centrumplanen framhävs behovet av att öka antalet 
bostäder mer generell genom bland annat bebyggande av lucktomter och på-
byggnader. Ekonomiska aspekter som exempelvis högre markpriser i centrum 
kan däremot vara ett hinder för etablerande av studentbostäder. 

Avvägningar – Miljö  

Miljön i centrum:  
Gävle kommun jobbar för att öka andelen som åker kollektivt, cyklar och går 
för att förbättra miljön och minska trafikbuller och luftföroreningar. Höga 
bullernivåer och luftföroreningar ger hälsoproblem och leder enligt forskning 
till fler dödsfall än vad som sker i trafikolyckor. 

Buller i Centrum:  
Många boende utmed det större gatorna i centrum har ljudnivåer vid fasad 
som överskrider gällande riktvärde. För att minska bullernivåerna inomhus 
går det att göra fönsteråtgärder och där finns det möjlighet för fastighetsägar-
na att få bidrag från Gävle kommun. På längre sikt jobbar Gävle kommun för 
att öka andelen som åker kollektivt, cyklar och som går för att minska bullerni-
våerna utomhus.  
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Miljökvalitetsnormer:  
I och med att planen inte är en renodlad plan enligt PBL så skiljer sig redovis-
ningen något enligt den typiska översiktsplanen. Dock är det självklart att des-
sa aspekter har vägts in i framtagandet av Centrumplanen. Södra Kungsgatan 
ligger i riskzonen för att överskrida miljökvalitetsnormerna för luft, och har 
därför genomgått mätningar under en längre tid. Den senaste mätningen indi-
kerade att normerna inte överskrids, men att de ligger väldigt nära en 
överskridelse. Därför föreslår Centrumplanen åtgärder för att minska framför-
allt genomfartstrafiken i centrum som tar denna väg. Satsningar på kollektiv-
trafiken, gående och cyklister finns också redovisade för att undvika att miljö-
kvalitetsnormerna överskrids. Vid ett överskridande av normerna kan staten 
mer eller mindre tvinga kommunen till drastiska åtgärder. 

Miljömål:  
Centrumplanen avser att vara en miljövänlig plan i enlighet med kommunens 
miljöstrategiska program. Samtliga åtgärder i centrum ska ha ett långsiktigt 
perspektiv och helheten av planen är utformad för att förbättra miljön. 

Klimatförändringar: 
Påverkan från kommande klimatförändringar i centrum är något som ligger 
oerhört långt fram i tiden. Ökade havsnivåer förväntas bli märkbara först 
2100, vilket inte bedöms påverka centrum i någon negativ bemärkelse då da-
gens vattennivåer ligger långt lägre än vad de gjorde när kajerna byggdes. Vad 
som kan ha en påverkan är eventuellt högre andel skyfall och översvämningar 
längre uppströms, något som kan ge påfrestningar på vårat dagvattensystem. 
Detta behandlas däremot inte av centrumplanen och kommer i framtiden be-
höva utredas vidare. 

Avvägningar – Handel 

Handel i markplan: 
Centrumplanen belyser vikten av att det längs med våra handelsstråk finns 
butiker i markplan. Detta beror dels på att handel stärker handel men det ska-
par också ett intressant gaturum där besökaren får många intryck. En levande 
stad är en attraktiv stad.  

Längre öppettider i Centrumhandeln: 
Kommunen har liten rådighet över handelns öppettider. De åtgärder som före-
slås hoppas man däremot kan öka handeln i centrum, vilket också möjliggör 
för längre öppettider. 

Handelns framtid:  
Handeln är en viktig komponent i en stad då den skapar målpunkter och gene-
rerar liv och rörelse. Det är viktigt att staden också erbjuder andra aktiviteter 
och attraktioner, allt ifrån bänkar för vila och för att titta på folklivet till ut-
rymmen för aktiviteter såsom matfestivaler och utomhuskonserter. Det är 
också komplementen till handeln som utgör konkurrenskraften jämt emot de 
externa köpcentrumen. 
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Avvägningar – Stadsliv 

Träningsredskap i Centrum: 
I området kring Stora Vall finns i dagsläget ett utegym i parkmiljö, detta kom-
mer under 2014 att kompletteras med ytterligare ett i samband med byggna-
tion av det nya badet. Samhällsbyggnads ambition är att anlägga fler utegym 
längs stråk där många människor rör sig.  

Gör Gävle till en sjöstad: 
Gävle närmar sig successivt havet i och med att gammal industrimark omvand-
las till bostäder, exempelvis på Alderholmen där Gävle strand fortsätter att 
utvecklas. Det är Gävle kommuns vilja att vi ska dra nytta av de kvaliteter när-
heten till vatten innebär. Vi planerar för fler rörelsestråk längs med å-rummet, 
bryggor för båtar och mer bostäder. 

Mer aktiviteter i Centrum:  
En stadskärna fylld av aktiviteter är en förutsättning för ett livligt stadsliv. 
Många av Centrumplanens förslag bidrar på olika sätt till att skapa nya möjlig-
heter till aktiviteter. Allt från konstvandringar till ett utvecklat fiske och besök i 
vackra parker.  

Fler boende i Centrum:  
Centrumplanen understryker vikten av att skapa fler bostäder i centrumområ-
det. Dels genom bebyggelse av lucktomter men också genom påbyggnad av 
befintliga hus och ändrad användning av exempelvis kontorslokaler. Ju fler 
människor som bor i centrum desto fler som bidrar till stadslivet och upplevel-
sen av en trygg och attraktiv stad. 

Avvägningar – Jämställdhet 

Tillgänglighet och trevlig upplevelse viktigt:  
Att göra staden tillgänglig för alla är något som kommunen prioriterar högt. 
Det ingår i Centrumplanens övergripandemål. Att göra centrum attraktivt och 
trevligt är också ett övergripande mål och en av grundbultarna i att kommunen 
tar fram Gävle Centrumplan.  

Tillgänglighet i Centrum:  
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras i det 
offentliga rummet både vad gäller markbeläggning, ledstråk, viloplatser, of-
fentliga toaletter, parkering, busshållplatser och information. Hösten 2013 
införde stadsbussarna hållplatsutrop.  

Genus- och jämställdhetsperspektivet i Centrumplanen: 
Ett utgångsläge för centrumplanen är att samtliga åtgärder som görs i centrum 
ska följa kommunens vision och mål. Däribland ett särskilt utpekande av vik-
ten av jämställdhet. Här belyses bland annat förbättringar i kollektivtrafiken, 
men även andra typer av åtgärder är viktiga att genomföra för en mer jäm-
ställd stadskärna. 
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Otrygga platser i Centrum:  
Ett av de kommunövergripande målen är att Gävle ska upplevas som en till-
gänglig och trygg stad. Genom en hög ambition vad gäller skötsel upplevs våra 
allmänna platser väl omhändertagna och därför mer trygga. Staden ska ha en 
väl avvägd belysning som ger ett jämnt ljus. Genom effektbelysning av element 
längs med stråk undviks upplevelsen av att röra sig i en välbelyst korridor om-
given av mörker. En belysningsplan som hanterar belysningen i Gävle ska tas 
fram. 

Avvägningar – Övrigt 

Faktorer för lyckad stadsutveckling:  
Centrumplanen lägger stor vikt i de fysiska förändringarna som behövs för en 
lyckad stadsutveckling, men som även nämnts finns andra faktorer som påver-
kar. Centrumplanen tar även upp att vi bör jobba med attityder och samarbe-
ten mellan olika aktörer i centrum. Centrumplanen framhäver vikten av att 
samverka och skapa en gemensam viljeinriktning för utvecklingen av Gävle 
centrum. 

Justering av Centrumplanens avgränsning: 
Den avgränsning som sattes till samrådet står kvar i den fortsatta Centrumpla-
nen. För stor vikt ska däremot inte läggas i den satta avgränsningen då Cent-
rumplanen trots det även har effekter utanför planområdet. 

Klara ställningstaganden, prioritering, kostnader och tidplan av 
åtgärder i Centrumplanen:  
I det kommande förslaget till Centrumplan har större vikt lagts till att ha tydli-
ga ställningstaganden. De alternativa lösningar som syntes i samrådsförslaget 
har efter inkomna synpunkter kunnat tydliggöras med ett tydligt ställningsta-
gande från kommunens sida. Planförslaget innehåller nu även prioritering av 
framtida åtgärder som även omfattar en preliminär tidsplan. Enklare kost-
nadsanalyser har även gjorts i framtagandet av prioritering och tidsplan, men 
på grund av osäkerheter innan åtgärderna detaljstuderats finns inga precisa 
kostnader presenterade. 

Ställningstaganden kring allmänna intressen  

Följande ställningstaganden motsvarar förslaget i utställningshandlingen. 
Dessa följer utställningshandlingen och har en något annan uppdelning än den 
i samrådsredogörelsen. 

Övergripande 
 Åtgärder i stadskärnan ska ske utifrån ett långsiktigt perspektiv i enlighet 

med kommunens vision och mål, vilket innebär: 
o att åtgärder inte får motverka målet om ett klimatneutralt Gävle kom-

mun 2050 
o att åtgärder ska utformas på ett hållbart sätt även ur ett driftperspektiv 
o att åtgärder ska kunna fungera året om och att vinterperspektivet ska 

finnas med 
o att barnperspektivet ska finnas med i utformningen av åtgärder och 

tilläggas särskild vikt vid utformning av torg/platser 
o att jämställdhet ska beaktas särskilt kring kollektivtrafik och trygghet 
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o att åtgärder ska planeras och genomföras med hög standard på tillgäng-

lighet. 

Bebyggelse 
 Stadskärnan ska ha en varierad och stadsmässig bebyggelse som bidrar till 

puls och stadsliv. Det innebär: 
o att befintliga lucktomter ska bebyggas 
o att gråmark (parkeringsytor och mark med låg utnyttjandegrad) ska mi-

nimeras 
o att påbyggnad med fler våningsplan ska kunna ske på vissa byggnader. 

 Fler bostäder ska skapas i stadskärnan, både genom nybyggnation och kon-
vertering från annat ändamål. 

 Bottenvåningar ska helst ha publik verksamhet, där en stor variation efter-
strävas. 

 Bebyggelsen i stadskärnan ska hålla en hög kvalité i miljöanpassning och 
arkitektonisk utformning. 

 Ny bebyggelse bör avspegla sin samtid. 

Konst 
 Den offentliga konsten ska utvecklas vidare och ges en framträdande posi-

tion i stadsmiljön. 
 Den offentliga konsten ska lyftas fram för kommunmedborgare och besöka-

re genom olika aktiviteter och satsningar. Detta kan bl.a. ske i form av re-
kreativa konststråk, information i applikationer och olika media. 

 En plats/plattform för återkommande tillfälliga konstprojekt ska etableras 
för att aktivera stadsrummet och främja delaktighet och dialog med med-
borgarna. 

 Förnyelsen av Slottstorget och Årummet ska ha offensiv satsning på 
genomgripande konstnärlig gestaltning, för att skapa lekfulla och upplevel-
serika stråk och mötesplatser. 

Kulturmiljö 
 Kulturmiljön och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, stråk, tomter och 

parker ska ses som en resurs för stadens fortsatta utveckling. 
 Vid upprättande av nya detaljplaner ska planbestämmelser utformas som 

ger stöd för en god förvaltning av de kulturhistoriska värdena. 
 Bedömningar som görs i detaljplaner och bygglov ska baseras på en god 

kunskapsnivå och en tydlig konsekvensanalys kring stadens kulturhistoris-
ka värden. 

Handel och verksamheter 
 Handelsområdet kring Stortorget ska få en bättre anknytning till Söder, 

genom åtgärder och upplevelser som minskar känslan av ”trans-
portsträcka”, och på så sätt knyter ihop stadskärnan. 

 Handelsstråket längs Drottninggatan ska förstärkas genom olika åtgärder 
och ges en tydligare entré från Centralplan. 

 I vissa gaturum ska det delar av året finnas möjlighet till verksamheter t.ex. 
uteserveringar. Utrymme för detta kan skapas genom att idag breda körba-
nor smalnas av. 
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Tryggt och välskött 
 Utemiljön i Gävle centrum ska hålla hög standard vad gäller skötsel. Cent-

rumområdet ska prioriteras högt vad gäller drift. 
 Alla offentliga utemiljöer ska upplevas trygga och trivsamma. 
 Gaturum, torg och parker ska tas om hand året om på ett sådant sätt att de 

uppfyller behoven av säkerhet och trygghet. 
 En översyn av otrygga och otillgängliga platser i centrum med förslag på 

åtgärder, ska genomföras. 
 Ett belysningsprogram ska tas fram. Programmet ska beskriva principer för 

belysning i stadsmiljö samt planer för genomförande. 

Grönstruktur 
 Tillgång till park eller grönområde ska finnas inom max 300 m, oavsett 

användare. 
 Det ska etableras fler mötesplatser som kan erbjuda sittplatser och väder-

skydd. 
 Befintliga och nya gröna stråk, torg och platser i centrum ska utvecklas, 

stärkas och tillgängliggöras. 
 Parker och torg i Centrum ska kännas inbjudande och trygga genom att ha 

en god belysning och en genomtänkt gestaltning.  
 Information om stadens grönstruktur ska tillgängliggöras för allmänheten. 

Trafik – generellt 
 Åtgärderna i Centrumplanen ska medverka till att målen i det Miljöstrate-

giska programmet förverkligas. Detta innebär att gående och cyklister är de 
trafikslag som har högst prioritet, följt av kollektivtrafik och sedan biltrafik. 
Längs busslinjer med hög turtäthet ska bussen ha högst prioritet.  

 Där gaturummet är bredare än vad bil- och kollektivtrafik kräver ska kör-
banan smalnas av för att sänka hastigheten och sedan skapa mer utrymme 
för gående och cyklister. 

Gångtrafik 
 Konflikter mellan gående och cyklister ska motverkas både genom fysiska 

åtgärder, tydlig skyltning/markering, samt beteendepåverkan. 
 Drottninggatan, Kungsgatan, Nygatan och Strandgatorna utmed Gavleån är 

särskilt viktiga gångstråk som ska upplevas trygga, vara säkra, ha god till-
gänglighet och inbjuda till vistelse. Även Kyrkogatan och Centralplan är 
viktiga för gående och ska därför förbättras för gångtrafik. 

 Staden ska erbjuda olika typer av gångstråk; rekreativa, upplevelserika och 
mer handelsorienterade, exempelvis rekreationsstråk längs med ån, uteser-
veringar och handel på Söder osv. 

 Stortorget och Söder ska kopplas samman genom åtgärder vid Slottstorget, 
Norra Slottsgatan och ny gångbro över Gavleån. 

 Centrum och Öster ska kopplas samman genom en gång- och cykelförbin-
delse i antingen Nygatans eller Drottninggatans förlängning. 

Cykeltrafik 
 Cykelfält ska övervägas på gator med 30 km/tim, för de cyklister som vill ha 

hög framkomlighet. 
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 Kungsgatan är det viktigaste cykelstråket i nord/sydlig riktning och förbätt-

ringsåtgärder ska göras längs Södra Kungsgatan och i korsningen Norra 
Strandgatan/Norra Kungsgatan. 

 Norra Strandgatan ska vara det snabbcyklade stråket för cyklister som ska 
passera stadskärnan i öst/västlig riktning. 

 Nygatan ska vara det primära cykelstråket till och från Stortorget i 
öst/västlig riktning. 

 Drottninggatan är ett alternativt cykelstråk delar av dygnet och ska ges en 
tydligare indelning för gående och cyklister, samt att passagen över Stor-
torget ska ske på de gåendes villkor. 

 Fler och bättre cykelparkeringsplatser ska skapas - där det är möjligt också 
med väderskydd och möjlighet till ramlåsning. 
 
Förövrigt sker utbyggnad och förbättring av cykelvägnätet enligt Cykelplan 
Gävle (2010). 

Kollektivtrafik 
 Centrumhållplatsen i Rådhusesplanaden, mellan Norra Strandgatan och 

Staketgatan, ska erbjuda god framkomlighet för bussarna, god tillgänglig-
het för alla resenärer, tydlig information och skyltning samt väderskydd för 
resenärerna.  

 Busslinjenätet ska planeras och utformas med ett spårlinjetänk för att möj-
liggöra införandet av spårbunden trafik i framtiden.  

 Busstrafik i öst/västlig riktning ska följa Staketgatan, Rådhusesplanaden 
och Nygatan genom centrum. 

Biltrafik 
 Gemensamma parkeringsanläggningar ska prioriteras framför gatuparker-

ing, för att frigöra ytor för gående och cyklister. Detta kan ske genom ett 
större kommunalt engagemang kring gemensamma parkeringsanläggning-
ar. 

 Tydlig skyltning/hänvisning ska finnas till gemensamma parkeringsan-
läggningar och därmed göra det enkelt att hitta parkering. 

 Genomfartstrafik som inte har målpunkt eller ärende i centrum ska minska 
genom både fysiska och beteendepåverkande åtgärder.  

 Samordning av varuleveranser ska ske i största möjliga utsträckning. 

Båttrafik 
 Längs Gavleån ska bryggor anläggas både för att öka vattenkontakten för 

gående, stärka möjligheten till fiske, samt för angöring av mindre båtar. 
 

Bilagor: 

1. Sammanställning dialogpromenader 
2. Samtliga inkomna yttranden original (begärs ut hos kommunens diarium) 
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Ansvariga för samrådsredogörelsen 

Samrådsredogörelsen har tagits fram av en arbetsgrupp för Centrumplanen: 
Daniel Andersson, Tage Blomqvist, Katharina Eisen, Anna-Karin Gävert, Sten 
Hammar, Harald Knutsen, Staffan Stahl, Marie Wallström. 
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