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1. Information från Valnämnden
Dnr 

2. Anmälningsärenden/Delegationsärenden
Dnr 14KS5

Handlingar i ärendet:
· Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder 140428

3. Centrumplan för Gävle Centrum
Dnr 08KS303

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §70
· Tjänsteskrivelse - Gävle Centrumplan
· Utställningsredogörelse - Gävle Centrumplan
· Utställningsredogörelse Bilaga 1 Gävle Centrumplan - Sammanställning av 
yttranden
· Gävle Centrumplan - Förslag till antagandehandling
· Komplettering efter revidering - Utställningsredogörelse, Bilaga 2, Inkomna 
synpunkter, 08KS303-238, 2014-03-26
· Reservation från (M), (FP) och (C) vid Kommunstyrelsens sammanträde 
2014-04-08 ärende 14. Centrumplan för Gävle Centrum
· Förtydlingande över justeringar i Centrumplanen från utställningshandling 
till nuvarande förslag till antagandehandling 

4. Verksamhetsplan för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
2014-2017
Dnr 14KS40

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §44
· Protokoll - Verksamhetsplan för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
2014-2017
· Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden
· Protokoll 2014-03-16 från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - 
reviderad Verksamhetsplan 2014 
· Reviderad Verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
· Allians för Gävle - Verksamhetsplan 2014-2017 Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
· Reservation (M) (FP) (C) - Verksamhetsplan för Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden
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5. Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2014-2017 
Dnr 14KS44

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §45
· Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2014-2017 
· Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden - Verksamhetsplan för 
utbildningsnämnden 2014-2017
· Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2014 för Utbildningsnämnden

6. Förslag om överflyttning av Patientnämnd till Landstinget från 
Socialnämnden
Dnr 14KS47

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att överlåta patientnämndsverksamheten till Landstinget Gävleborg från 1 
september 2014 
att korrigera Socialnämndens reglemente i den del som gäller patientnämnd 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
att upprätta erforderliga avtal med Landstinget Gävleborg.

Ärendebeskrivning
I Gävle kommun har Socialnämnden uppdraget att vara Patientnämnd. 
Övriga kommuner i länet har avtal med Landstinget Gävleborg om gemensam 
Patientnämnd. 
Socialnämnden föreslår att även Gävle kommun samverkar med Landstinget 
Gävleborg om patientnämndsverksamheten. 
Kostnad 50 öre per innevånare, knappt 50000kr får hanteras i 
budgetberedningen.

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §49
· Överflyttning av Patientnämnd till Landstinget
· Socialnämnden - Förslag om överflyttning av Patientnämnd till Landstinget 

7. Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag som är 
under beredning fr o m 2014-01-01
Dnr 14KS17

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §50
· Motioner och medborgarförslag som är under beredning - Till 
Kommunstyrelsen 2014-03-18
· Tjänsteskrivelse - Motioner och medborgarförslag som är under beredning
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8. Ändring i Gästrike Återvinnares förbundsordning
Dnr 14KS67

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §51
· Protokoll - Ändring i Gästrike återvinnares förbundsordning
· Beslutsförslag gällande ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet 
Gästrikeregionens Återvinnare 
· Tjänsteskrivelse - Revidering av förbundsordning för Gästrikeregionens 
Återvinnare
· Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens 
Återvinnare

9. Avsägelser och fyllnadsval
Dnr 14KS73

10. Enkel fråga 
Dnr 14KS166

Handlingar i ärendet:
· Fårga Vem ska få välja skola
· Fråga EU-skolval

11. Medborgarförslag - Nu är det dags att satsa på "Gästhamn 
Gävle"
Dnr 12KS154

Handlingar i ärendet:
· Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §52
· Medborgarförslagsutlåtande - Nu är det dags att satsa på Gästhamn Gävle

12. Interpellation (M) - Nya ungdomsjobb, YA!
Dnr 14KS51

Handlingar i ärendet:
· Svar på interpellation - Nya ungdomsjobb, YA!

13. Interpellation (M) - Bygg en Isoval på Hagaströms idrottsplats, 
NU!
Dnr 14KS52

Handlingar i ärendet:
· Interpellationssvar - Bygg en isoval på Hagaströms Idrottsplats, NU !

14. Interpellation (FP) - Trevligt med Gavlehov men vad kostar 
det?
Dnr 14KS55

Handlingar i ärendet:
· Svar på interpellation - Trevligt med Gavlehov men vad kostar det?
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15. Interpellation (FP) - Varför ingen vikariepool?
Dnr 14KS56

Handlingar i ärendet:
· Svar på interpellation - Varför ingen vikariepool?

16. Interpellation (M) - Renhållning i Natura 2000 och Testeboåns 
delta 
Dnr 14KS105

Handlingar i ärendet:
· Svar på interpellation - Hur ska Gävle kommunsäkerställa att renhållningen 
sköts i Natura 2000 och Testeboåns delta?

17. Interpellation(KD) - Handläggningstider för bygglov
Dnr 14KS111

Handlingar i ärendet:
· Svar på interpellation - Handläggningstider för bygglov

18. Nya Motioner
Dnr 14KS96

Handlingar i ärendet:
· Motion - Skapa en gemensam handelsplats för småföretag i Gävle kommun
· Motion (SD) - Tiggeri på kommunal mark
· Motion om narkotikahundar i Gävles skolor 
· Motion om drogtester i skolan 

19. Nya interpellationer
Dnr 14KS66

Handlingar i ärendet:
· Interpellation - Väntetider till Fixar Malte

20. Nya medborgarförslag
Dnr 14KS58

Handlingar i ärendet:
· Medborgarförslag till KF 140428



Ärende 1  

Information från Valnämnden



Ärende 2  

Anmälningsärenden/Delegationsär
enden

















Ärende 3  

Centrumplan för Gävle Centrum



Reservation Gävle centrumplan 

Miljöpartiet vill tillföra följande mening i Centrumplan.
För att möjliggöra en utveckling enligt intentionerna i centrumplan bör 
Rådhusesplanaden långsiktigt bli bilfri.

Gävle 2014-04-28

Roger Persson
Inger Schörling
Dan Lorén
Helene Börjesson
Kiki Larsson

Miljöpartiet de gröna
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-04-08

§70:  Centrumplan för Gävle Centrum
Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 08KS303 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att anta Gävle centrumplan, med tillhörande samrådsredogörelse daterad 2014-03-26

 

Ärendebeskrivning
Gävle kommun har i samverkan med Gävle Centrumsamverkan tagit fram denna plan för hur Gävle 

centrum kan utvecklas på bästa sätt. Centrumplanen är en kombination av flera olika slags program, 

planer, riktlinjer och strategier och därmed en typ av produkt som Gävle kommun inte tidigare haft. 

Planen ska sammanföra gemensamma framgångsfaktorer för stadskärnan, föreslå 

utvecklingsriktlinjer för stråk och platser, presentera alternativa trafiklösningar för kollektivtrafik 

och biltrafik, förorda en strategi för hur Gävle kommun ska förhålla sig till centrums allmänna ytor 

och prioritera olika stadsmiljöåtgärder. Planen ska kunna användas som vision, strategi och 

handlingsplan för att utveckla Gävle centrum. Kort sagt ska planen behandla hur Gävle centrum kan 

utvecklas som en attraktiv mötesplats full med upplevelser, kultur och handel.

Antecknas att Miljöpartiets och Tekniska nämndens inkomna synpunkter saknas i redogörelsen varav 

dessa bifogas till kommunstyrelsen. Dessa ska inarbetas i redogörelsen inför kommunfullmäktiges 

sammanträde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gävle Centrumplan

 Utställningsredogörelse - Gävle Centrumplan

 Utställningsredogörelse Bilaga 1 Gävle Centrumplan - Sammanställning av yttranden

 Utställningsredogörelse Bilaga 2 Gävle Centrumplan - Inkomna synpunkter i helhet

 Gävle Centrumplan - Förslag till antagandehandling

Yrkande
Inger KällgrenSawela (M) yrkar att Kommunstyrelsen antar Alliansens synpunkter och 

ändringsförslag till Centrumplan för Gävle centrum, enligt bilaga 1 samt att dessa ändringar 

och förslag inarbetas i texter och att åtgärderna i planen justeras enligt bilagan. 

Inlägg i debatten
Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roland Ericsson (C), Roger Persson 

(MP) och Per Johansson (S) 
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Justerare Uppdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Inger KällgrenSawela (M) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget 

Omröstning begärs och medges. Med 7 röster för ordförandens förslag mot 6 röster för Inger 

KällgrenSawela (M) m fl´s yrkande finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt 

ordförandens förslag 

Omröstningsresultat: - för ordförandens förslag: Per Johansson (S), Lena Lundgren (S), 

Hans Wahlström (S), Åsa Wiklund- Lång (S), Eva Älander (S), Jens Leidermark (S) och 

Roger Persson (MP) 

-för Inger KällgrenSawela (M) förslag: Inger KällgrenSawela (M), Niclas Bornegrim (M), 

Birgittha Bjerkén (M), Micael Dahlberg (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roland Ericsson (C)

Reservation
Inger KällgrenSawela (M), Niclas Bornegrim (M), Birgittha Bjerkén (M), Micael Dahlberg 

(M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roland Ericsson (C) reserverar sig skriftligen till förmån för 

Inger KällgrenSawelas (M) yrkande



Reservation

Ärende 3, Centrumplan för Gävle centrum

Vi reserverar oss emot beslutet att anta centrumplanen utifrån nedan. 

Motivering

Sverigedemokraterna saknar möjlighet att lägga fram ett eget förslag i ärendet då vi enbart finns 
representerade i fullmäktige.

Därför yrkar vi avslag till centrumplanen med hänvisning till vår reservation i ärendet. Vi ställer oss 
bakom centrumplan utöver delen om avstängning kring Rådhuset för privatbilismen.

Roger Hedlund
Richard Carlsson
Marcus Andersson
Carl Ekenberg
Sverigedemokraterna
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Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84   Besök Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

 

Dnr 08KS303
2014-03-26

Harald Knutsen
Telefon 026-17 81 07
harald.knutsen@gavle.se 

Kommunstyrelsen

Gävle centrumplan

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta Gävle centrumplan, med tillhörande samrådsredogörelse 
daterad 2014-03-26.

Ärendebeskrivning
Arbetet med Centrumplanen utgår från ett direktiv som gavs av Mark-, Miljö- 
och Planberedningen i maj 2008. Av olika orsaker var det först 2011 som 
arbetet tog fart. 

Hösten 2012 pågick samråd kring ett första förslag till planhandling. Det kom 
in ett stort antal förslag och synpunkter i samband med samrådet, och 
bearbetning av detta samt justeringar och förtydliganden av planhandlingen 
skedde under 2013.

30 januari – 3 mars 2014 har så ett bearbetat förslag varit utställt, och med 
mindre justeringar efter utställningen finns nu ett slutgiltigt förslag framme 
för antagande.

Beslutsunderlag
- Gävle centrumplan - antagandehandling
- Utställningsredogörelse, 2014-03-26
- Utställningsredogörelse – Bilaga 1, Sammanställning av yttranden
- Utställningsredogörelse – Bilaga 2, Inkomna synpunkter (i sin helhet)

Harald Knutsen
Samhällsplanerare
Övergripande planering



Gävle centrumplan 
Förslag till antagandehandling

www.gavle.se/centrumplan
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Förord

Centrumplanen för Gävles stadskärna anger inriktningen för en 
satsning som ska göra centrum ännu mer attraktivt och bidra 
till ett ökat stadsliv, både för oss som redan bor här, för alla som 
nu flyttar till Gävle och för alla som besöker vår stad. Centrum-
planen innehåller förslag på en rad åtgärder av olika karaktär. 
Det är just det som särpräglar ett stadscentrum – nämligen ett 
brett spektrum av olika upplevelser. Jag vill att Gävles stads-
kärna ska fortsätta utvecklas som regionens viktigaste handels- 
och mötesplats. Centrumplanen är ett viktigt styrdokument för 
att vi ska uppnå detta.

Hösten 2012 var centrumplanen på samråd. Vi fick in en impo-
nerande mängd synpunkter och förslag på sånt som är viktigt 
att bevara, sånt som är viktigt att utveckla och sånt som inte 
fungerar så bra i dag. Det stora engagemanget är en fantastisk 
grund för att utveckla vår stad. Kraften blir så otroligt mycket 
större när vi hjälps åt.

Efter samrådet och de synpunkter som då kom in, reviderades 
Centrumplanen. Den reviderade versionen ställdes ut under 
februari 2014. Responsen från gävleborna har varit överlag 
positiv. Jag känner därför att vi har landat i en plan som väl 
avvägd utgör en grund för kommande prioriteringar och beslut i 
utvecklingen av Gävles stadskärna.

kommunstyrelsens vice ordförande

ANTAGANDEHANDLING
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Sammanfattning

Centrumplanens huvudmål är att skapa utrymme för 
människan i staden - förstärka stadslivet. Alla 
ställningstaganden syftar till att bidra till ökat stadsliv 
och därmed utveckla en attraktiv stadskärna.

Alla åtgärder i stadskärnan genomföras utifrån ett 
långsiktigt perspektiv i enlighet med kommunens vision 
och mål. Detta innebär att:
•	 åtgärder ska stödja målet om ett klimatneutralt Gävle 

kommun 2050
•	 åtgärder ska utformas på ett hållbart sätt även ur ett 

driftperspektiv
•	 åtgärder ska fungera året om och att vinterperspekti-

vet ska finnas med
•	 åtgärder ska främja barnperspektivet och tilläggas 

särskild vikt vid utformning av torg/platser.
•	 åtgärder ska underlätta för människor att leva jäm-

ställda liv.
•	 åtgärder ska planeras och genomföras med hög 

standard på tillgänglighet.

Allmänna intressen

Befintliga lucktomter ska bebyggas, påbyggnad med fler 
våningsplan på befintliga byggnader ska uppmuntras, och 
fler bostäder i centrum ska skapas både genom nybyggna-
tion och konvertering från annat ändamål. Bottenvå-
ningar ska helst ha publik verksamhet, där en stor 
variation eftersträvas.

Handelsområdet kring Stortorget ska få en bättre 
anknytning mot Söder, genom åtgärder och upplevelser 
som minskar känslan av ”transportsträcka”, och på så sätt 
knyter ihop stadskärnan. 

En översyn av otrygga och otillgängliga platser i 
centrum med förslag på åtgärder, ska genomföras och ett 
belysningsprogram ska tas fram. Programmet ska 
beskriva principer för belysning i stadsmiljö samt planer 
för genomförande.

Den offentliga konsten ska utvecklas vidare och ges en 
framträdande position i stadsmiljön.  Gaturum, torg och 
parker ska tas om hand året om på ett sådant sätt att de 
uppfyller behoven av säkerhet och trygghet. Det ska 
etableras fler mötesplatser som kan erbjuda sittplatser 
och väderskydd.

Åtgärderna i Centrumplanen ska medverka till att 
målen i Miljöstrategiska programmet förverkligas. Detta 
innebär att gående och cyklister är de trafikslag som har 
högst prioritet, följt av kollektivtrafik och biltrafik. Längs 
stomlinjenätet ska bussen ha högst prioritet. Där gaturum-
met är bredare än vad bil- och kollektivtrafik kräver ska 
körbanan smalnas av för att sänka hastigheten och skapa 
mer utrymme för gående och cyklister. 

Centrumhållplatsen i Rådhusesplanaden – mellan 
Norra Strandgatan och Staketgatan - ska erbjuda god 
framkomlighet för bussarna, god tillgänglighet för alla 
resenärer, tydlig information och skyltning samt väder-

skydd för resenärerna. För att prioritera bussarnas 
framkomlighet föreslås en begränsning i biltrafiken 
mellan Norra Strandgatan och Nygatan ett par timmar på 
morgonen och eftermiddagen.

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

Gemensamma parkeringsanläggningar ska prioriteras 
framför gatuparkering, för att frigöra ytor för gående och 
cyklister. Detta kan ske genom ett större kommunalt 
engagemang kring gemensamma parkeringsanlägg-
ningar. Tydlig hänvisning ska finnas till gemensamma 
parkeringsanläggningar 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.

Platser och torg

På Slottstorget skapas ett generöst park och torgrum med 
spännande aktiviteter som stärker stadslivet. För att ge 
plats för möten flyttas norrgående biltrafik från Råd-
mansbron till Kungsbron, medan norrgående busstrafik 
får en egen bussgata över norra delen av Slottstorget och 
vidare över Rådmansbron. Detta gör att Slottstorget kan 
utvecklas med förbättrade park- och torgytor med plats 
för både mindre och större evenemang. Gävlebocken ska 
fortfarande ha en tydlig plats på Slottstorget.

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).

Stråk

Å-rummet ska göras mer tillgängligt genom promenad-
stråk på båda sidor, cykelstråk på norra sidan och bryggor 
som skapar närmare kontakt med vattnet och underlättar 
för fiske och angöring av mindre båtar. Ny gångbro ska 
byggas i Norra Slottsgatans förlängning över mot Slottet. 

Drottninggatan, Kungsgatan, Nygatan och Strandga-
torna utmed Gavleån är särskilt viktiga gångstråk som ska 
upplevas trygga, vara säkra, ha god tillgänglighet och 
inbjuda till vistelse. Även Kyrkogatan och Centralplan är 
viktiga för gående och ska därför förbättras för gångtrafik. 
Stortorget och Söder ska kopplas samman genom 
åtgärder vid Slottstorget, Norra Slottsgatan och ny 
gångbro över Gavleån.

Kungsgatan är det viktigaste cykelstråket i nord/sydlig 
riktning och förbättringsåtgärder ska göras längs Södra 
Kungsgatan och i korsningen Norra Strandgatan/Norra 
Kungsgatan. Norra Strandgatan ska vara det snabbcyk-
lade 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. 

ANTAGANDEhANDliNG
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Drottninggatan är ett alternativt cykelstråk delar av 
dygnet och ska ges en tydligare indelning för gående och 
cyklister, där passagen över Stortorget sker på de gåendes 
villkor. Fler och bättre cykelparkeringsplatser ska skapas 
där det är möjligt också med väderskydd och möjlighet till 
ramlåsning.

Handelsstråket längs Drottninggatan ska förstärkas 
genom olika åtgärder och ges en tydligare entré från 
Centralplan. Drottninggatan ska utvecklas och rustas upp 
till affärsgågata med markvärme och förbättrade gång- 
och cykelytor, med tydlighet och enhetlighet i utform-
ning av gaturummet.

Den pågående ombyggnaden på Västra Nygatan 
kommer att slutföras 2014, medan ombyggnaden av 
Börsplan (utanför Elite Grand Hotel) planeras bli klart 
2015-16, liksom en ombyggnad av övriga delar av Nygatan 
för att skapa ett sammanhängande cykelstråk med god 
standard.

Gångstråken över Centralplan ska definieras tydligare, 
och fördelningen av ytor 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 utform-
ning. Stråk

Strategi

En satsning på utveckling av stadskärnan är en investe-
ring som kan ge ekonomisk utdelning för många parter. 
Därför är det också naturligt att fler parter deltar i 
finansieringen av olika åtgärder. I Centrumplanen 
föreslås vissa principer för kostnadsfördelning. Priorite-
ring mellan åtgärder kan också påverkas genom olika 
grad av engagemang.

Ett brett deltagande kring både planering, finansiering 
och skötsel är också en viktig framgångsfaktor för en 
positiv utveckling av centrum. Gävle Centrumsamverkan 
som idag organiserar en stor del av aktörerna i centrum, 
är därför en viktig förutsättning för en framgångsrik 
centrumutveckling.

Platser
•	 Slottstorget
•	 Rådhustorget
•	 Centralplan
•	 Stortorget

Stråk
•	 Kungsgatan	/	Rådhusesplanaden
•	 Gavleån	med	Strandgatorna
•	 Kyrkogatan
•	 Drottninggatan
•	 Nygatan

Centrumplanen hanterar följande platser och stråk

Förklaring

Åtgärd redan  
planerad 2014-2015

Prioritetsgrupp 1 2016-2018

Prioritetsgrupp 2 2019-2021

Fortsatt utredning  
(prio 1) 2016-2018

Fortsatt utredning  
parkeringshus 2016-2021

Prioritetsgrupp 3 2022->

           Lucktomt
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Vad är Gävle centrumplan?

Gävle kommun har i samverkan med Gävle 
Centrumsamverkan tagit fram denna plan för hur Gävle 
centrum kan utvecklas på bästa sätt. Det innebär både 
att stärka det som redan är bra och att tillföra nyheter 
på ett sätt som gynnar stadskärnan, staden, kommunen 
och regionen. Det som händer i Gävle centrum är 
betydelsefullt långt utanför stadskärnans gränser och 
därför är det viktigt att det finns riktlinjer för utveckling 
som många är överens om. Det är nödvändigt att många 
kan arbeta mot samma mål i liknande takt.  

Produkten Gävle centrumplan

Den här centrumplanen är en kombination av flera olika 
slags program, planer, riktlinjer och strategier och 
därmed en typ av produkt som Gävle kommun inte 
tidigare haft. 

Planen ska sammanföra gemensamma framgångsfak-
torer för stadskärnan, föreslå utvecklingsriktlinjer för 
stråk och platser, presentera alternativa trafiklösningar 
för kollektivtrafik och biltrafik, förorda en strategi för hur 
Gävle kommun ska förhålla sig till centrums allmänna 
ytor och prioritera olika stadsmiljöåtgärder. Planen ska 
kunna användas som vision, strategi och handlingsplan 
för att utveckla Gävle centrum. Kort sagt ska planen 
behandla hur Gävle centrum kan utvecklas som en 
attraktiv mötesplats full med upplevelser, kultur och 
handel. 

Centrumplanen i PBL-systemet.
Centrumplanen följer Plan- och bygglagens (PBL 
2010:900) process för översiktsplan med ett samråd och 
en granskning (i Centrumplanen valt att kallas utställ-
ning enligt tidigare lagstiftning).

Centrumplanen som dokument är däremot ingen 
heltäckande eller fördjupad översiktsplan. Här finns ingen 
fullständig redovisning av miljökonsekvenser, riksintres-
sen eller miljökvalitetsnormer. 

Översiktsplan för Gävle stad (2009) är en antagen plan och 
där redovisas mer utförligt:
•	 detaljerade ställningstaganden inom geografiska 

områden.
•	 påverkan på gällande miljökvalitetsnormer.
•	 påverkan på riksintressen.
•	 koppling till nationella och regionala mål.
•	 hänsyn till allmänna intressen.

Centrumplanen ska förtydliga Program för översiktsplan 
Gävle stad och Översiktsplan för Gävle stad och ge en 
inriktning för hur centrum ska utvecklas.

Uppdraget

Centrumplanen ska svara på flera olika uppdrag som 
givits till flera nämnder under senare år. Det har dess-
utom kommit in några motioner och medborgarförslag 
som berör stadskärnan och som Centrumplanen ska svara 
på. De flesta uppdrag är hopbakade och sammanfattade i 
direktivet för Centrumplanen som innehåller både 
riktlinjer för arbetet och för själva produkten. Centrum-
planen svarar främst på direktivets uppdrag även om både 
Kommunplan 2008, Översiktsplan Gävle stad och behand-
lade motioner också styrt innehåll och utformning av 
planen.

Direktiv 
Kommunstyrelsens Mark-, miljö- och planberedning 
antog 19 maj 2008 ett direktiv för arbete med, och 
innehåll i, centrumplanen. Bland annat står att Gävle 
centrum ska vara en handelsplats, arbetsplats, kulturell 
och kommersiell mötes-, nöjes- och rekreationsplats samt 
ett bostadsområde som ger liv åt området under hela 
dygnet alla dagar i veckan. 

Dessutom står att centrumplanen ska: 
•	 Förtydliga Program för översiktsplan Gävle stad och 

Översiktsplan Gävle stad.
•	 Ange utgångspunkter för kommande detaljplanering.
•	 Ange inriktning för framtida trafiklösningar.
•	 Ange insatser för utveckling av stadsmiljön.
•	 Ge underlag för prioriteringar i kommunens investe-

ringsplanering.
•	 Strategi för hur Gävle kommun ska arbeta med att 

utveckla stadskärnan och hur olika insatser ska 
prioriteras. 

•	 Belysa hur staden kan utvecklas till regionens vikti-
gaste handelsplats och möta konkurrensen från 
externa handelsplatser

Kommunplan 2008 
Det ursprungliga uppdraget lämnades till Tekniska 
nämnden i Kommunplan 2008. Här finns i den politiska 
huvudskrivelsen följande uppdragstext: ”På lokal nivå 
borde många av de korta bilresorna kunna ersättas med 
promenader, kollektiva transporter eller cykelresor. Det 
ger positiva effekter både för hälsan och för miljön. Vi ger 
ett uppdrag till tekniska nämnden att utreda hur Gävles 
centrala delar kan utvecklas med tanke på långsiktigt 
hållbara lösningar och med människan i centrum. Vi vill 
bygga en miljövänlig och hänsynsfull stad för upplevelser, 
aktiviteter och handel. En trygg och snygg stad som är full 
av liv. I nära anknytning till det ger vi också ett uppdrag 
att utreda våra kollektiva transporter.”

 I den senaste kommunplanen 2014 (med utblick 
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2015-2017) finns flera tydliga uppdrag som pekar in i Centrumplanen. Det gäller såväl 
trygghetsfrågor på allmän plats som skötsel av offentliga miljöer, utvecklingsarbete 
kring stadskärnan och nominering till ”Årets stadskärna” ,utveckling av parker och 
å-rummet, samt planering och genomförande av utpekade åtgärder. Det finns också i 
investeringsbudgeten anvisade medel för åtgärder i Centrumplanen 2016 och 2017.

Planprocessen

Det politiska direktiv som gavs 2008 utgör grunden för det uppdrag som sedan lett fram 
till den föreliggande Centrumplanen.

För att svara upp mot detta direktiv och få in synpunkter från allmänhet och intres-
senter, presenterades en samrådshandling som var ute på samråd 10 september – 20 
november 2012. Under samrådstiden genomfördes ett antal aktiviteter för att skapa 
tillfällen för information och dialog. Resultatet av detta samråd finns detaljerat beskrivet 
i en särskild samrådsredogörelse. 

Samrådet engagerade brett och resulterade i 170 yttranden med närmare 700 olika 
synpunkter. Till detta ska också räknas ett stort antal synpunkter som framfördes i 
samband med de olika samrådsaktiviteterna. 

Bearbetningen av samrådet resulterade i en utställningshandling som förtydligade 
kommunens ställningstaganden. Efter utställningen, 30 januari - 3 mars 2014, tog den 
politiska beslutsprocessen vid. 

Den beslutade Centrumplanen är ett strategiskt dokument för ekonomiska priorite-
ringar och ger anvisningar för mer detaljerad planering/projektering som kommer att 
ske i form av olika åtgärder.

Centrumplanen beslutades i kommunfullmäktige den 28 april 2014.

ANTAGANDEHANDLING
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Cykelplan Gävle 2010
Antagen: Tekniska nämnden 2010-03-17
Syfte: Planeringsunderlag för översiktlig och detaljerad 
cykelplanering.
Slutsats: Av de 4 föreslagna cykelbanorna i Cykelplanen, 
Kyrkogatan, Nygatan, Kaplansgatan och Brunnsgatan, 
föreslås i Centrumplanen att Kyrkogatan utgår som 
utpekat cykelstråk och ersätts av Norra Strandgatan.

Tillgänglighetsprogram 2011-2016
Antagen: Kommunfullmäktige 12 dec 2011
Syfte: Anvisa hur Gävle kommuns förvaltningar och bolag 
ska hantera tillgänglighet.
Slutsats: Tillgänglighet beaktas i Centrumplanen men 
det är i förändring och detaljutformning som tillgänglig-
heten kommer behöva studeras mer.

Miljöstrategiskt program
Antagen: Kommunfullmäktige 7 juni 2013
Syfte: Styra och samordna kommunens arbete med 
miljöfrågor. Programmet visar den inriktning som 
miljöarbetet i Gävle kommun kommer att ha på längre 
sikt.
Slutsats: Miljöstrategiska programmet berör Centrum-
planen i allra högsta grad. Vägval i Centrumplanen 
påverkar till stor del vår miljö.

Dessutom pågår arbete med följande 
styrdokument

Trafikstrategi Gävle kommun Del 2  
– Handlingsplan
Antagen: Pågår, antas av KS 2014.
Syfte: Handlingsplan med förslag på åtgärder på hur vi 
ska nå målen i Trafikstrategi del 1. 
Slutsats: Flera åtgärdsförslag berör centrum och är 
integrerade i Centrumplanen.. 

Parkeringspolicy och parkeringsnorm
Antagen: Pågår, ska tas fram under år 2013-14. Norm och 
policy för cykelparkering finns antagen i Cykelplanen. En 
översyn av dessa görs i samband med policyarbetet.
Syfte: Öka tillgängligheten genom att styra parkeringen. 
Slutsats: Finns inga slutsatser innan policyn är antagen 
och klar.

Stadsbyggnadsstrategin
Antagen: Pågår, förslag tas fram under 2014.
Syfte: Ge vägledning i frågor om gestaltning och utform-
ning av bebyggelse i Gävle stad. 
Slutsats: Centrumplanen föreslår att höga krav ska ställas 
på gestaltning och utformning av centrum. Detaljerade 
ställningstaganden hänvisas däremot till stadsbyggnads-
strategin. 

Gävle kommuns styrdokument

Det finns redan många fattade beslut och antagna 
handlingar som påverkar utvecklingen av Gävle 
stadskärna. De mål och visioner som påverkar 
Centrumplanen mest redovisas här nedan och ska 
komplettera Centrumplanen. 

Vision för Gävle kommun

Vision 2025 är en vision för hela Gävle – både för det 
geografiska området men också Gävle kommunkoncern. 
Den antogs av Kommunfullmäktige år 2010.

Gävle sätter segel
•	 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra 

och världen.
•	 Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans 

och individuellt.
•	 Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att 

välja hur vi vill leva.
•	 Vi	vågar	oss	ut	på	världshaven	men	återvänder	gärna	till	livet	i	
hemmahamnen.

I samband med visionsarbetet togs även en strategi fram 
för hur kommunen ska nå visionen Vägen	till	Vision	2025. 
Strategin pekar ut fem utvecklingsområden; 

•	 Stärk ledarskapet och samverkan
•	 Forma attraktiva livsmiljöer
•	 Stimulera kompetens, innovationer och entreprenörskap
•	 Utveckla kommunikationer och infrastruktur
•	 Stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin 

kommun och profilera Gävle utåt

Styrdokument

Det finns flera styrdokument som Centrumplanen 
grundar sig på och dessa redovisas kort nedan 

Översiktsplan Gävle stad
Antagen: Kommunfullmäktige 2009-04-27
Syfte: Visa Gävle kommuns vilja med mark- och vatten-
användningen i Gävle stad.
Slutsats: Centrumplanen följer Översiktsplan Gävle stad 
men går lite djupare i detaljeringsgrad.

Trafikstrategi Gävle kommun Del 1  
– Vision och mål
Antagen: Kommunfullmäktige 2008-03-03
Syfte: Ska ge Gävle kommun riktningen mot ett hållbart 
transportsystem. 
Slutsats: Alla 22 mål berör centrum på ett eller annat sätt. 
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Bakgrund

Gävle har varit stad sedan 1446 och har därmed lockat människor och verksamheter 
till regionens viktigaste mötes- och handelsplats under lång tid. 

MånGFALD i uTBuD.	Kräver	bland	annat	att	
bottenvåningar	används	till	publika	verksamheter,	att	
verksamheter	som	bidrar	till	stadsliv	prioriteras	i	
stadskärnan,	att	Stortorgets,	Drottninggatans	och	Södra	
Kungsgatans	attraktivitet	behöver	utvecklas	vidare,	att	
de	handelssegment	som	saknas	i	stan	kan	lockas	hit.

LiTen yTA –MånGA/MyCKeT SKA SAMSAS.	Kräver	
bland	annat	att	kulturmiljön	används	som	resurs,	de	
allmänna	ytorna	används	smart	och	i	första	hand	för	
gående,	cyklister	och	bussar,	se	de	korta	avstånden	som	
en	tillgång	och	förbättra	stråken	för	upplevelserik	
förflyttning.	

SAMVerKAn.	Kräver	bland	annat	engagemang	och	
nytänk	hos	centrums	alla	aktörer,	särskilt	kring	
finansiering	av	stadsmiljöåtgärder.	

VATTenKonTAKT.	Kräver	bland	annat	att	Gavleån	
används	som	den	resurs	det	är	med	aktiviteter	under	
olika	årstider,	att	de	brolägen	vi	har	används	på	bästa	
sätt.	

HåLLBAr STADSMiLjÖ.	Kräver	bland	annat	prioritering	
av	trafikslagen,	god	tillgänglighet	oavsett	
funktionsförmåga,	nytänk	för	miljölösningar	i	tät	
bebyggelse	(till	exempel	energi,	avfall,	odling,	dagvatten),	
miljöer	som	främjar	folkhälsa.	

För	Gävle	centrum	är	det	viktigt	att	fortsätta	vara	en	
modern,	hållbar,	tillgänglig	och	attraktiv	stadskärna.	Då	
behöver	standarden	vara	hög	i	såväl	den	fysiska	som	den	
kreativa	miljön	så	att	företag,	besökare	och	gävlebor	vill	
välja	Gävle.

Det	finns	många	stora	och	små	utmaningar	för	en	
modern	och	attraktiv	stadskärna.	Centrumplanen	har	valt	
att	i	första	hand	behandla	den	fysiska	miljön	för	att	
därigenom	skapa	positiva	effekter	för	stadsliv.	Några	
exempel	på	utmaningar	utan	inbördes	ordning	är:	

STADSLiV DyGneT runT oCH åreT oM.	Kräver	bland	
annat	fler	centrumbostäder,	fler	publika	bottenvåningar,	
trivsamma	gång-	och	cykelstråk,	flexibla	mötesplatser,	
omtanke	kring	hur	stadskärnan	används	olika	årstider,	
och	fler	upplevelser.

SAMBAnD.	Kräver	bland	annat	att	torg	och	stråk	hänger	
ihop,	att	Stortorget	och	Söder	kopplas	ihop	bättre	via	
Slottstorget,	att	Gävle	Central	och	Stortorget	kopplas	
ihop	bättre,	att	stadskärnan	har	goda	kopplingar	till	
exempelvis	Högskolan,	Strömvallen,	Konserthuset,	
Sjukhuset,	Boulognern,	Gavlehov	och	Gasklockorna.	

HÖG STAnDArD.	Kräver	bland	annat	att	ambitionen	i	
såväl	städning	och	skötsel	som	i	utformning,	materialval	
och	nyetableringar	är	mycket	hög,	även	aktiviteter	och	
happenings	bör	hålla	hög	klass.	Arkitekturen,	både	
gammal	och	ny	ska	berika	stadsmiljön.

ANTAGANDEHANDLING



Målbild

Centrumplanen är ett av flera verktyg för att möjliggöra 
en framgångsrik utveckling av och i Gävle stadskärna. 

Centrumplanens målbild för en bättre stadskärna har en 
övergripande målbild och ett flertal inriktningsmål. Alla 
delar i målbilden är viktiga att arbeta med och 
förverkliga. 

Övergripande målbild

Gävle stadskärna har ett rikt och välkomnande stadsliv 
med inspirerande upplevelser och möten för alla, dygnet 
runt och året om. 

I den attraktiva stadsmiljön är allt nära, tryggt och 
hållbart och bidrar till både avkoppling och puls. 

Gävle centrum har en mångfald av handel, 
verksamheter och boende som främjar kreativitet och 
gör stadskärnan till Gävles och regionens viktigaste 
mötesplats. 

Stadsliv för alla

•	 Stadskärnan är en trygg och inspirerande mötesplats 
för alla under både vardag och fest.

•	 Det finns flera flexibla och väl gestaltade platser för 
stora och små evenemang –alla med sin karaktär.

•	 Utpekade stråk och platser är lätt orienterbara och hit 
styrs stadens rörelsemönster och puls. 

Attraktiv stadsmiljö

•	 Stadskärnan har väl gestaltade, tillgängliga och 
flexibla miljöer där människor gärna vistas. Särskilt 
hög kvalitet har allmänna ytor längs utpekade stråk 
och platser.

•	 Bebyggelsen i stadskärnan håller hög klass och lyfts ofta 
fram som ett gott exempel på kvalitet i utformning och 
materialval samt visar vacker, nydanande och tidstypisk 
arkitektur och struktur från medeltid till 2000-tal. 

•	 I stadskärnan bidrar varje hus och kvarter till variation 
i både utformning och innehåll vilket berikar såväl 
miljö som utbud.

•	 Bottenvåningar har publika verksamheter med 
välkomnande entréer och bidrar positivt till gatumil-
jön –särskilt utmed utpekade stråk och platser.

•	 Utpekade stråk och platser har olika karaktär men 
starka samband mellan sig och underlättar vistelse och 
rörelse i stadskärnan.

•	 Gavleån är viktig för att skapa karaktär i stadskärnan. 
å-rummet och stadskärnans parker är lätta att nå och 
används flitigt som gröna och blå oaser. 

•	 I stadskärnan är det lätt att läsa av Gävles historia då 
värdefulla kulturhistoriska byggnader och miljöer lyfts 
fram och tydliggörs som resurser och kvaliteter i 
stadsutvecklingen.

Rikt utbud

•	 Stadskärnan har regionens bästa utbud av kommersiell 
och offentlig service som tillsammans med kultur, 
nöjen och aktiviteter skapar dynamik och kreativitet i 
stadsrum och stadsliv. 
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•	 Utbudet av handel i stadskärnan har goda möjligheter 
att utvecklas – såväl den lilla unika butiken, de stora 
kedjorna som torghandeln. 

•	 I stadskärnan har antalet bostäder ökat vilket bidrar till 
varierad användning och skapar mer liv och rörelse 
dygnet runt.

God tillgänglighet

•	 Det är enkelt att ta sig till och från centrum för alla 
trafikslag men genom centrum är fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafik prioriterade i första hand och 
biltrafiken prioriterad i andra hand. 

•	 Det finns flera möjligheter för biltrafiken att ta sig 
förbi centrum i nord-sydliga och öst-västliga stråk.

•	 Centrumhållplatsen vid Rådhustorget fungerar väl för 
kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.

•	 I utpekade stråk finns goda möjligheter för fotgängare 
och cyklister att röra sig, snabbt och gent i vissa samt 
stillsamt och upplevelserikt i andra. 

•	 Stadsmiljön i centrum, med sina stråk och platser, är 
tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.

Tryggt och välskött

•	 Det är tryggt och trivsamt att vistas i vackra och 
kreativa miljöer i stadskärnan alla tider på dygnet.

•	 Skötsel och underhåll av stadskärnan håller högsta 
ambitionsnivå.

•	 Effektiv och effektfull belysning bidrar till trygghet och 
lyfter fram den vackra miljön. 

Målbilden	för	stadskärnan	består	av	både	hårda	och	mjuka	delar.	Utveckling	av	såväl	bebyggelse,	
strukturer	och	plats	liksom	engagemang,	trygghet,	attityder,	kreativitet	och	samverkan	behöver	stärkas	för	
att	stadens	utbud	och	mångfald	ska	nå	framgång.

Samverkan och engagemang

•	 Stadskärnan fungerar framgångsrikt genom goda 
samverkansformer mellan fastighetsägare, verksam-
hetsutövare, föreningsliv och Gävle kommun.

•	 För stadskärnans utformning, uttryck och smyckning 
tar alla centrums aktörer gemensamt ansvar såväl i 
finansiering som i engagemang.

Övergripande ställningstaganden

•	 Åtgärder ska:
 » stödja målet om ett klimatneutralt Gävle 

kommun 2050
 » utformas på ett hållbart sätt även ur ett 

driftperspektiv
 » fungera året om och att vinterperspektivet 

ska finnas med
 » planeras och genomföras med hög standard 

på tillgänglighet.
 » främja barnperspektivet och tilläggas 

särskild vikt vid utformning av torg/platser.
 » underlätta för människor att leva jäm-

ställda liv.
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Trygg stadskärna

När vi vistas i centrum ska vi känna oss trygga oavsett tid 
på dygnet. Inspirerande och tryggt stadsliv innebär att 
många ska vilja vara ute på stan oavsett väder och vind, 
vardag eller helg. Ju fler människor som rör sig och bor i 
stan, ju fler ögon kan se och ta ansvar för vad som händer 
och att människor mår bra. 

Känslan av trygghet ökar också i miljöer som är 
tillräckligt ljusa för att vi ska kunna se vad som finns runt 
omkring oss. Lyktor, skyltar samt effektbelysta fasader, 
skulpturer och grönska bidrar både till trygghet och till 
upplevelsevärdet. Innehållsrika och publika botten-
våningar bidrar till trygghet både genom rörelse av 
människor och med ljus i skyltfönster eller entréer. 

Människan som måttstock

Mycket av värdet i stadslivet är kopplat till den egna och 
nära upplevelsen. Det innebär att det bästa stadslivet 
skapas när människan själv sätter måttet och upplevel-
serna sker i en mänsklig skala. Till exempel det som ses i 
ögonhöjd, det du kan röra, sånt som du själv kan använda 
och ta dig till genom att bara använda dig av din egen 
kropp och sånt som dina sinnen kan uppfatta och glädjas 
av. Även rörelser uppskattas mest i stadskärnan när det 
sker i gångfart, ca 5 km/tim. 

Stadsliv för alla

Livet i staden – människor och möten, upplevelser och 
aktiviteter, är vad som gör stadskärnan attraktiv och 
inspirerande. Allt som kan underlätta och utveckla 
stadslivet är betydelsefullt. Målen för utveckling av livet 
i stadskärnan är bland de viktigaste. 

Stadsliv för alla är ett inriktningsmål som är avgörande 
för hur attraktiv stadskärnan blir. Människor som ser och 
möter andra människor är den största bidragande 
nöjesfaktorn ett centrum kan ha. Ju fler människor som 
rör sig och trivs i centrum desto mer attraktivt blir det för 
ytterligare andra människor att komma hit. Det är också 
viktigt att både gävlebor och besökare trivs i stan. 

För att få folk att trivas, röra sig och vistas i stadskärnan 
är det viktigt att Gävle är välkomnande och tryggt oavsett 
tid, att det är lätt och upplevelserikt att röra sig här, att 
det finns rum för möten, plats för inspiration, ett rikt 
utbud av upplevelser och livlig kommers. 

Välkomnande

Det är mycket som avgör om vi känner oss välkomna eller 
inte. Att mötas av ett leende, förstå hur man ska hitta rätt, 
tydliga budskap och få ett gott bemötande är viktiga delar 
av ett välkomnande värdskap som stärker stadslivet. 

Gävle Centrumsamverkan arbetar mycket med att hela 
centrum ska vara välkomnande, bland annat genom att 
hålla gemensamma öppettider, erbjuda information på 
flera språk och att butiker, restauranger och andra 
upplevelseaktörer ska behandla alla gäster på ett sådant 
sätt så att de vill komma tillbaka flera gånger. 

Välkomnandet handlar också om att kunna ta del av 
det som händer och finns i stadskärnan oavsett ålder, kön, 
medborgarskap, språk, funktionsförmåga eller intressen 
– ju mer vi gillar desto bättre intryck av stadskärnan får vi. 
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Attraktiv stadsmiljö 

Stadsmiljön, det vill säga husen, gatorna, parkerna, 
torgen och allt det byggda, är scenen där livet i staden 
utspelar sig. Då vill det till att stadsmiljön stödjer och 
främjar det liv vi vill ha i staden. 

Vill vi ha en stad där alla gävlebor och besökare trivs och 
gärna vistas bör stadsmiljön vara vacker, trygg och 
upplevelserik. Vill vi ha en stad där människor umgås och 
ser varandra bör det finnas många välkomnande mötes-
platser både inomhus och utomhus. Vill vi ha en stad som 
är tillgänglig, enkel och rolig att röra sig i bör vi ha en 
välformad stadsmiljö där alla lätt kan förflytta sig oavsett 
ålder och funktionsförmåga. 

Stadens rum bör vara varierade och hänga ihop och 
leda vidare till nya rum och stråk för nya upplevelser. 
Stadsrummen behöver vara intressanta, flexibla och 
kunna användas till många olika aktiviteter beroende av 
tid, årstid eller folkmängd. Att rummen förändras är en 
attraktivitet i sig. En stadskärna behöver många olika 
slags rum -små, stora, rum för kultur, för lärande, för 
aktivitet, för lugn, för handel, för grönska, för möten, för 
avskildhet, för stadslivet. 

Stadsmiljö i mänsklig skala

Eftersom det är vi människor som upplever staden bör 
stadsmiljön vara dimensionerad i en mänsklig skala där 
bebyggelsen och den fysiska miljön utgår från männis-
kans sinnen, rörelsesätt, storlek och beteende. Alla sinnen 
är med och upplever vår närmiljö men vi får flest intryck 
från synen och det vi upplever i ögonhöjd. Vi behöver ny 

stimuli ungefär var 4:e sekund och då är det viktigt att allt 
mellan 0-3 meter högt ger positiva intryck oavsett om det 
är fasader, skyltfönster, träd, torgstånd eller något annat. 

Skydd

Stadsmiljön ska också erbjuda skydd och säkerhet oavsett 
om det handlar om skydd från regn, sol eller snö, väl 
anvisad plats för vilken trafik som rör sig var eller värn 
mot ljud, ljus eller vind. Detta ställer krav på utform-
ningen av utemiljön.

Intryck

Golvet, väggarna och taket i staden berör och påverkar oss 
och behöver därför hålla en hög standard, särskilt i en 
stads centrum där rummen fungerar som vardagsrum för 
många människor. Då är det extra viktigt att miljön är 
ren och fräsch men också erbjuder hög kvalitet i material 
och utformning. 

Den fysiska miljön kan mätas i estetiska och sinnliga 
upplevelser. Ju mer man gillar en miljö ju fler positiva 
intryck har man troligen fått på platsen vilka kan handla 
om vackra vyer, rent och snyggt, sköna dofter, sol som 
värmer och rofyllda ljud. Möter man dessutom folk och får 
ett trevligt bemötande och kanske även äter något gott 
har platsen fått en sinnlig jackpot och det är troligt att 
man återkommer. 

ANTAGANDEHANDLING
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Bakgrundsfakta 

Av Gävle kommuns 97 000 invånare bor 3,2%, eller drygt 
3000  gävlebor, i stadskärnan (okt 2013). Det är  9,7 % 
fler jämfört med de som bodde i stadskärnan år 2001.

Av de boende i centrum är 48 % män och 52 % kvinnor. 92,5 
% är födda inom Norden och 7,5 % är födda utanför Norden. 
De som bor i stadskärnan har mer eftergymnasial 
utbildning (25,2 %) än i övriga kommunen (19,2 %). 

Ohälsotalet för de centrumboende är totalt lägre (26,1 
%) än i Gävle kommun (30,8 %) (siffror från 2009).

Andelen öppet arbetslösa i åldrarna 18 – 64 år är lägre i 
stadskärnan (3,5 %) än i övriga kommunen (4,2 %) (SCB, 
2011).

Personbilsinnehavet är mindre än i resten av Gävle 
kommun. 379,6 bilar per tusen invånare i hela kommunen 
jämfört med 304,1 bilar i stadskärnan (SCB, 2007).

Planeringsfolkmängd

Kommunstyrelsen fattade 2013-05-21 § 121 (dnr 13KS183) 
beslut att planeringsfolkmängden för Gävle kommun år 
2025 ska vara 104 000 invånare.

till 5 141 miljoner. Konsumtionen uppgår till 7 386 
miljoner. Differensen, 2 245 miljoner, utgörs till stor del 
av besökare från andra kommuner som besöker Gävle för 
att göra sina inköp. Detta styrks av det faktum att 80 % av 
differensen, 1 795 miljoner, utgörs av sällanköpsvaror.   

Under våren 2010 genomförde Gävle Centrumsamver-
kan ett antal besöksintervjuer gällande olika funktioner i 
Gävle centrum. De flesta funktioner får ett betyg som 
ligger mellan Bra och Mycket bra. De allra högsta betygen 
får busstrafiken och annan service som t ex apotek, 
banker och vård. Det finns dock några funktioner som får 
lägre betyg som aktörer i centrum behöver hjälpa till att 
förbättra. Parkeringsmöjligheterna och tillgången till 
toaletter får lägre betyg.

Åldersstruktur i stadskärnan år 2012

75	–	år	 12,1	%
65	–	74	år	 12,2	%
45	–	64	år	 24,3	%
25	–	44	år	 29,7	%
16	–	24	år	 14,7	%
6	-	15	år	 3,7	%
0	–	5	år	 3,3	%

Arbeten

Inom centrumplanens avgränsning förvärvsarbetade år 
2010 7851 personer, 3573 män och 4278 kvinnor. 

De flesta arbeten är inriktade på myndigheter (21,2 %), 
företagstjänster (21,1 %) samt handel (9,9 %). 

Av de som bor i stadskärnan pendlar 21,8% ut från Gävle 
och arbetar utanför kommunen (SCB, 2009).

Marknadsförutsättningar

Handeln är av stor betydelse för Gävle, dels vad gäller 
arbetstillfällen men även när det gäller förmågan att locka 
besökare från andra kommuner att göra sina inköp i Gävle. 
Detta framgår av nedanstående beräkningar som 2010 
utfördes av Handelns Utredningsinstitut och som avser 
den totala handeln i kommunen.

Gävles befolkning har en köpkraft som beräknas uppgå 

Besökssiffror från år 2010

Stadsbiblioteket		 450	000	besökare
Gävle	Teater	 	 22	000	besökare
Länsmuséet	 	 42	000	besökare

Gävle	centralstation		 1,	100	000	resenärer

Gallerian	Nian,	juli	10	-	juni	11	 5,6	milj.	besökare
Flanör	 	 1,	500	000	besökare
Stadium	 	 500	000	besökare
Mc	Donalds	 	 400	000	besökare
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Identitet

Gävles identitet är en blandning av gammalt och nytt, 
traditioner och framtidstro. Identiteten är också lite av 
var mans egendom, det som kännetecknar Gävle för den 
ena behöver inte vara samma sak för en annan. 
Beroende på vilka kopplingar man har till staden fastnar 
olika karaktärsdrag. 

Gävles identitet med fokus på stadskärnan och den fysiska 
strukturen kan kort beskrivas: 
Gävle	är	en	betydelsefull	mötesplats	och	ett	nära	och	lagomt,	

grönt	och	blått	regioncentrum	där	stolta	byggtraditioner	fylls	med	
upplevelser,	handel,	sport	och	kultur.

Mötesplats

Gävles centrum är en levande mötesplats med stort utbud 
av handel, kultur och välbesökta restauranger . Här finns 
mycket stadskänsla, mångfald från flera kulturer och 
länder på liten yta. Stortorget som länge varit Gävles 
mesta mötesplats har vunnit pris för sin goda arkitekto-
niska utformning.

Nära och lagom 

Det är enkelt att ta sig till och från Gävle tack vare goda 
förbindelser med Arlanda och Stockholm och de järnvägar 
samt europa- och riksvägar som knyter an till Gävle.

En väl utvecklad kollektivtrafik gör det också enkelt att 
snabbt ta sig in till centrum och hem igen. Den platta 
staden Gävle erbjuder bra cykelmöjligheter. 

Grön och blå 

Gävle är en stad som är känd för sina gröna parker och 
vackra gaturum. Årstiderna är tydliga i Gävle med vita 
vintrar och sköna sommarmånader. 

Gavleån bidrar starkt till Gävles identitet och betyder 
mycket för gävleborna. Idag saknas kontakten mellan 
havet och centrum men via Gavleån kan känslan förstärkas.

Regioncentrum

Gävle har en lång tradition som residensstad vilket 
innebär att flera viktiga myndigheter lokaliserats hit. 
Gävle fungerar också som ett regioncentrum för omkring-
liggande kommuner när det gäller handel, skolor, 
näringsliv mm. Handeln är starkt koncentrerad till 
Stortorget och Gävle centrum har ett bra handelsutbud. 
Högskolan i Gävle är en viktig aktör med fler än 15 000 
studenter.

Stolta byggtraditioner  

Stadskärnans bebyggelse är mestadels uppförd efter 
stadsbranden 1869 i rutnätskvarter och med ett espla-
nadsystem. Men här finns också den medeltida bebyggel-
sestrukturen i Gamla Gefle, offentliga institutioner utmed 
Gavleån, Södersaneringarnas kvarter från 50-talet samt 
60- och 70-talens bebyggelse kring Stortorget. Byggna-
derna i stadskärnan kännetecknas av en god kvalitet, 
påkostade material och vacker utformning.

Upplevelser

Gävles stadskärna erbjuder många typer av upplevelser. 
Här finns också möjligheter till centrumnära naturupple-
velser som t.ex. fiske i Gavleån eller parkbesök mitt i stan. 
På och kring Stortorget anordnas, speciellt under som-
martid, många stora och små arrangemang för olika 
målgrupper. Även stora arrangemang utanför stadskär-
nan bidrar till liv och rörelse i centrum som t.ex. trav, eller 
konserter i konserthus och Gasklockorna. 

Sport och kultur

Gävle är en idrottsstad med elitlag i de stora idrotterna 
ishockey och fotboll. De stora sportanläggningarna är inte 
placerade i centrala Gävle men stora idrotts- och kultur-
evenemang sätter ändå sin prägel på stadskärnan då 
gästande publik möts här före och efter föreställningar 
och matcher. 

Kulturevenemang med bland annat konst, teater, film, 
musik och dans påverkar också stadskärnan positivt med 
kulturscener både i och utanför centrum. Gävle är också 
en av Sveriges mest framstående kommuner när det 
gäller offentlig konst. 

ANTAGANDEHANDLING
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Planförslag

Centrumplanens förslag är indelade i 4 delar:

•	 Allmänna intressen
•	 Platser och torg
•	 Stråk
•	 Strategi

Alla	förslag	är	till	för	att	främja	stadslivet	och	skapa	
möjligheter	för	sådana	verksamheter,	bebyggelse	och	
trafik	som	stärker	och	utvecklar	livet,	aktiviteterna	och	
upplevelserna	i	stadskärnan.	

De	största	förändringarna	gäller	Slottstorget	och	
Å-rummet.	Åtgärder	föreslås	även	på	Nygatan,	
Rådhusesplaneden,	Drottninggatan,	Södra	Kungsgatan	
m.fl.

Några	av	de	utvecklingsinsatser	som	Gävle	kommun	
föreslår:	

•	 Centrumhållplats	Rådhustorget
•	 Västra	Nygatan	för	handel	och	stadsliv
•	 Stärkt	koppling	Stortorget,	Slottet	och	Söder	genom	
upprustning	av	Norra	Slottsgatan	och	ny	gångbro.

•	 Trevliga	park-	och	torgytor	vid	Slottstorget,	med	
möjlighet	till	möten	och	evenemang

•	 Ökad	vattenkontakt	i	Gavleån	och	utmed	Å-rummet	
med	strandpromenad	och	bryggor	längs	vattnet

•	 Drottninggatan	för	handel	och	stadsliv

ANTAGANDEHANDLING
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Allmänna intressen
I	denna	del	presenteras	de	förslag	som	beskriver	utvecklingen	inom		
områden	som	inte	är	kopplade	till	en	specifik	plats.	Här	beskrivs	principer	
för	hur	Centrumplanen	föreslår	att	vi	ska	arbeta	med:

•	 Bebyggelse
•	 Konst
•	 Kulturmiljö
•	 Handel	och	verksamhet
•	 Tryggt	och	välskött
•	 Grönstruktur
•	 Trafik	(gång-,	cykel-,	kollektiv-,	bil-	och	båttrafik)
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Rutnätsstruktur	och	många	årsringar	i	bebyggelsen		från	1700-tal	till	2000-tal.

Gävle som stad har gamla anor och fick sina 
stadsprivilegier av Kristoffer av Bayern redan år 1446. 
Utvecklingen har sedan gjort Gävle känt på olika vis, 
bland annat som hamnstad, residensstad, skolstad, 
trafiknav och handelscentrum.  

Bebyggelsen i Gävles stadskärna

Den bebyggelse som märks i stadskärnan idag bär flest 
spår av uppbyggnaden efter branden 1869 och innehåller 
rutnätsstruktur med likstora kvarter och stora inslag av 
grönska. Det finns också vackra inslag av den medeltida 
strukturen i Gamla Gefle samt en del kvarter som klarade 
sig undan branden på norra sidan utmed ån. Utmed de 
stora stråken Gavleån och Esplanaden finns flera fina 
exempel på institutionsbyggnader som visar på stadens 
betydelse som regioncentrum och handelsstad med till 
exempel slott, rådhus, kyrka, länsstyrelse, hotell och 
länsmuseum samt stadshus, skolor och teater. 

Staden moderniserades under 1950-, 1960- och 
1970-talen med mer trafikorienterad struktur och 
storskalig bostadsbebyggelse men också med stora 
affärshuskomplex. Staden har ändå stora gröna inslag 
som märks främst utmed Gavleån och i Esplanaden men 
även i allégator och gröna innergårdar. 

Bebyggelsens karaktär stärker stadens identitet och de 
offentliga rummen ger förutsättningar för spännande 
möten och evenemang.

Bebyggelse

Användning

Markanvändningen i centrum domineras av olika typer 
av verksamheter och samhällsfunktioner, till exempel 
handel, kontor och olika typer av service men också nöjen 
såsom restauranger och upplevelser. Byggnader med 
enbart bostäder förekommer främst i periferin av cen-
trumplaneområdet och delar av Söder. I stadskärnan har 
de flesta byggnader verksamheter i bottenplan och sedan 
kontor och eller bostäder i de övre våningarna. 

Boende

I Gävle stadskärna bodde ca 3030 personer i december år 
2011. Det är önskvärt att fler bor i stadskärnan och kan 
bidra till stadsliv och med trygghet. Det är också mer 
hållbart om fler personer kan ta del av stadskärnans 
utbud, de goda kollektivtrafikanslutningarna och cykel-
stråken samt närheten till t.ex. järnvägsstationen.  

Årsringar

I den successivt omvandlande stadskärnan finns byggna-
der från flera epoker representerade, vilket bidrar till en 
mångfald i stil, volym, funktion och innehåll. 

Bebyggelsen på Söder utmed S. Kungsgatan uppfördes 
huvudsakligen under 1950-talet. Bebyggelsen i Gamla Gefle 
uppfördes under 1800- och 1900-talen i den medeltida 
strukturen. Bebyggelsen norr om ån härstammar från flera 
olika tidsepoker från 1700-tal till 2000-tal, men följer 
rutnätet så gott som överallt. De äldre kvarteren har ofta 
kringbyggda gårdsytor medan de yngre kvartren är helt 
bebyggda. 
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Planer

Det geografiska område som Centrumplanen utgör 
innehåller flera översiktsplaner och detaljplaner. 

Översiktsplan för Resecentrum (KF 1999) behandlar 
järnvägsstationen och den utveckling som gjorts på 
Centralplan och Hamntorget. 

Översiktsplan Gävle stad (KF 2009-04-27) visar flera 
utvecklingsmöjligheter med stadskärnan. Bland annat 
föreslås bebyggelse på lucktomter, skydd för kulturmiljö-
värden, möjligheter att utveckla trafiken samt en del 
platser markerade som strategiska områden. Dessa 
strategiska områden kommer Centrumplanen i varierande 
grad att föreslå riktlinjer, användning och utformning för. 

Detaljplaner
Hela området för Centrumplanen täcks av detaljplaner 
med undantag för Slottet, Strandparken och delar av 
kvarteret Gefle Wapen. 22 av dessa planer har antagits 
efter att Plan- och bygglagen trädde i kraft år 1987. 
Området norr om Gavleån domineras av planer från 
1980-talet med inslag av planer från 1960-talet. Detalj-
planerna på Söder härstammar främst från 1950-talet. 

Byggnadshöjder
Bebyggelsen på norra sidan om Gavleån består av slutna 
kvarter med höjder som varierar mellan 13 och 18 meter. 
Byggnadshöjden är relativt jämn i hela området med 
undantag av en del tornbyggnader som till exempel på 
Sjömanskyrkan och Gevaliapalatset.

Bebyggelsen söder om ån består av den låga bebyggel-
sen på 4-6 meter i Gamla Gefle, de större landmärkena vid 
ån såsom Länsmuseet, Stadsbiblioteket och Slottet, samt 
den glesare kvartersstrukturen från Södersaneringen 
utmed Södra Kungsgatan. Bebyggelsen där består av 
byggnadslängor på 15 meter med inslag av över 20 meter 
höga höghus. 

Bebyggelsens struktur i rutnät och dess höjd är 
värdebärare inom riksintresset Gävle stad.
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Förslag

I stadskärnan finns ett stort behov av att skapa möjlig-
heter att växa och att bygga mer genom att bygga till och 
bygga på befintliga hus men också att bygga helt nytt på 
till exempel lucktomter. Det finns också en stor potential i 
befintliga byggnader som går att bygga om eller använda 
på nya sätt. Ny bebyggelse är en av de största möjligheterna 
att förbättra stadsliv och skapa attraktiva mötesplatser 
och inbjudande miljöer. 

Förtäta staden är helt i linje med de utbyggnads- 
riktningar som bland annat Översiktsplan Gävle stad och 
Trafikstrategin står för att utveckla staden och bygga i 
centrumnära, kollektivtrafiknära och vattennära lägen. 
Med den befolkningsökning som sker i Gävle behövs 
många fler bostäder i centrum liksom många fler lokaler 
för verksamheter.

Ny bebyggelse är möjlig i föreslagna områden i 
Översiktsplan Gävle stad men även i befintliga byggrätter 
i gällande detaljplaner. Gävle kommun är positiv till mer 
bebyggelse som följer inriktningen i Centrumplanen. 

Bostäder
För att få fler personer att bo och tillföra centrumlivet 
aktivitet, trygghet och rörelse behövs fler bostäder. I 
stadskärnan kan nya bostäder åstadkommas på flera olika 
sätt. Omvandling och bygga på befintliga hus är stads-
kärnans kanske största möjligheter att skapa mer 
bostäder. Fler boende ökar attraktiviteten i centrum, 
minskar bilberoendet, ger mer kundunderlag. Fler 
människor rör sig och tar ansvar för sin närmiljö och 
stärker därmed tryggheten och skapar stadsliv dygnet 
runt. 

Det bör finnas bostäder för många olika målgrupper i 
centrum, studentboende och äldreboende bland annat. 

Lucktomter
I centrala Gävle finns ett antal lucktomter, målsättningen 
är att dessa ska bebyggas. I Centrumplanen redovisas 
några av dessa, till exempel i kvarteren Syndicus, Kustos 
och Pechlin, som bör bebyggas.  Däremot kan fler luck-
tomter än vad som redovisas i Centrumplanen vara 
intressanta inför framtida centrumutveckling.

Miljö
Ny bebyggelse i stadskärnan bör självklart vara anpassad 
efter dagens krav på material och energi, etc. Det bör 
också vara möjligt att i stadskärnan testa nya metoder för 

Norra	delen	av	stadskärnan	håller	relativ	jämn	höjd.	Publika	
bottenvåningar	ger	liv	åt	gatan.

Lucktomt	kvarteret	Kustos.

miljöanpassning under själva bygget och i byggnationen 
men likaså i funktionen. Tak och fasader kan till exempel 
ha flera funktioner förutom att visa vacker arkitektur. 
Vindsnurror och solceller för energiproduktion, växtlighet 
för dagvattenhantering eller isolering samt tak för odling 
av bin och växter är några exempel som Gävle stadskärna 
med fördel kan utvecklas med. 

Bottenvåningar
Stadskärnans bottenvåningar bör lyftas och vara en del av 
ett välkomnande stadsliv. Det innebär att de bör ha flera 
inbjudande entréer vid stråk och platser, många spän-
nande skyltfönster, effektfull belysning som sprider ljus 
på gata, plats eller fasad och tydlig skyltning kring 
innehåll i huset. Om bottenvåningar i större utsträckning 
har innehåll som bidrar till liv och rörelse skapar det också 
ökad trygghetskänsla på stadens gator och platser. 

Påbyggnad
Högre höjder kan accepteras vid bred gata, lägre höjder
vid smal gata. På redan höga hus ska nya våningar dras in 
och inte vara direkt synligt märkbara från gatan. Den 
största potentialen för påbyggnad är hus som är
under 5 våningar, har platta tak och saknar kulturhisto-
riskt värde.

Principskiss	för	uppbyggnad	av	kvarter	längs	handelsstråk	i	centrum
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Gestaltning
Ny bebyggelse och nya tillägg behöver bidra med god 
gestaltning till staden och därmed förhöja upplevelse-
värdet i centrum. Gestaltning handlar om såväl form, 
material, volym, färg som design. Det är viktigt att 
utformningen blir rätt genom att både sticka ut och visa 
en stil av sin tid samtidigt som gestaltningen ska höra 
ihop med befintlig omgivning. 

Bidragande formelement
I stadskärnan finns många element i bebyggelsen som 
ger karaktär till stråk eller platser och som är en del i 
Gävle centrums identitet till exempel avfasade hörn, 
skärmtak och arkitektoniska detaljer.

Avfasade hörn
På flera ställen i staden finns i korsningar bebyggelse där 
hörnen dragits in och fasats av. De har flera syften, bland 
annat att vidga trottoarytan och få en smidigare passage 
för gående och skapa säkrare och öppnare gaturum med 
bättre sikt för alla trafikanter. Avfasade hörn är viktiga att 
beakta vid ny- och ombyggnation, särskilt utmed stråk 
och platser där de är många. 90-graders hörn bör undvikas. 

Skärmtak
På flera ställen i staden finns entrélägen med väderskydd 
i form av skärmtak, fasta markiser eller indragen botten-
våning. Sådana entréer är särskilt frekventa i stadskärnor 
så de som finns bör bevaras och utvecklas och nya kan 
skapas. Proportionerna mellan tak, vägg och gata är dock 
viktiga och bör ej bli för djupa.

Arkitektoniska detaljer
I stadskärnans bebyggelse finns massor av exempel på 
spännande arkitektur där detaljer i fasad och byggnad 
skapar variation och värden som bör bestå. Det kan 
handla om torn, balkonger, burspråk, frontespiser, 
markerade sockelvåningar och entrépartier, indragna 
toppvåningar och olika takutformningar. Vid ny- och 
ombyggnation finns stor anledning att bevara eller skapa 
nya omsorgsfullt gjorda detaljer som bidrar till vackra och 
varierande byggnader. 

Modernare	och	äldre	skärmtak.

Ställningstaganden

•	  Stadskärnan ska ha en varierad och stadsmässig 
bebyggelse som bidrar till puls och stadsliv. Det 
innebär:

 » att befintliga lucktomter ska bebyggas
 » att gråmark (parkeringsytor och mark med låg 

utnyttjandegrad) ska minimeras
 » att påbyggnad med fler våningsplan ska kunna ske 

på vissa byggnader.

 

•	 Fler bostäder ska skapas i stadskärnan, både genom 
nybyggnation och konvertering från annat ändamål.

•	  Bottenvåningar ska helst ha publik verksamhet, där en 
stor variation eftersträvas.

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

•	  Ny bebyggelse bör avspegla sin samtid.

Äldre	och	modernare	avfasade	hörn.

Exempel	på	arkitektoniska	detaljer
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ker på gångavstånd och stadskärnan kan liknas vid en 
skulpturpark i stadsmiljö. 

Konsten berättar en historia som med konstpedago-
giska strategier ska lyftas fram och ges större publik. Det 
handlar om nya sätt att kommunicera den befintliga 
konsten och integrera den i vår samtid genom att ta hjälp 
av belysning, skyltning, trycksaker och applikationer för 
smarta telefoner (t ex ljud eller visualiseringar) för att öka 
intresset och kunskapen om konsten mitt ibland oss.

Tillfälliga konstprojekt
Gävles tradition av offentlig konst kan också förvaltas 
genom så kallade konstnärliga interventioner där 
nyskapade tillfälliga eller permanenta konstverk skapar 
en dialog och ”samtalar ” med äldre befintliga konstverk. 

I centrala Gävle etableras en plattform som ger 
utrymme för samtidskonstprojekt som till skillnad från 
den befintliga konsten är temporär. Ett nytt tillfälligt 
konstprojekt skapas varje år och invigs förslagsvis till 
sommaren. Projekten kan ha olika karaktär från år till år 
och kan vara processbaserade och utvecklas under året. 
Det centrala är att konstnärer utvecklar ett verk utifrån 
platsen och Gävle för att engagera medborgare och 
besökare till reflektion och att se staden med nya ögon. 
Konstnärers undersökande arbete med platsspecifika verk 
kan bidra till att stärka tillhörighet, skapa sammanhang 
och stolthet. 

Konst

Konstnärlig gestaltning av hög kvalitet i centrum skapar 
trivsel och sammanhang och bidrar till att stärka Gävles 
stadsmässighet och identitet som konststad. 

Bakgrund

Gävles långa tradition av offentlig konst sträcker sig ända 
från 1880-talet, vilket för med sig att konsten fungerar 
som tidsmarkör för de olika idéer man haft om konstens 
roll i det offentliga stadsrummet. 

Historia lär oss också något om vår samtid, varför 
staden ser ut som den gör, och om vilka nya behov som 
kan uppstå i en stad.

I modern tid är det framför allt den så kallade enpro-
centsregeln som trädde i kraft i kommunen 1998 som 
varit viktig för spridning av konsten i våra vardagsmiljöer. 
Regeln innebär att 1 % av kostnaden av ett projekt avsätts 
till konstnärlig utformning i samband med byggprojekt.

Förslag

Lyfta fram och aktivera befintlig konst 
Offentliga konstverk finns på många platser i Gävle, både 
på torg och längs viktiga stråk såsom Rådhusesplanaden, 
Drottninggatan, på Centralplan och Stortorget. I staden 
finns verk av hög konstnärlig kvalitet från olika tidsepo-

Slottstorgets	framstående	konstverk	av	Henry	Moore,	Tredelad	vilande	figur,	draperad,	1976
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Genomgripande konstnärlig gestaltning
I förnyelsen av Slottstorget och Å-rummet utnyttjas 
konstens möjlighet att skapa mötesplatser och tillsam-
mans med platsbildande arkitektonisk gestaltning ge 
rörelse, vila, mötesplatser, kulturella upplevelser och 
utrymme för lekfullhet i staden.  

Konsten kan spegla vårt samhälle och lyfta fram nya 
idéer och behov i den ständigt pågående utvecklingen av 
stadsrummet. På så vis är konstens betydelse inte bara 
estetisk, utan ett redskap som hjälper oss att belysa 
aktuella frågor och koppla dem till ett samtal om våra 
offentliga rum. Rent fysiskt kan konsten också aktivera 
och stimulera hur vi använder staden. både genom att 
skapa nya mötesplatser som att inbjuda till rörelse. 

Konstnärliga frågor är en viktig del i förnyelsen av 
platser och stråk och att konstnärer involveras tidigt i 
processen. Genom dialog skapas nya spännande rum i 
stadsbilden där konsten är ett viktigt och självklart inslag. 

Den offentliga konsten kan öka delaktigheten, engage-
manget och stoltheten för Gävle. Den offentliga samtids-
konsten kan också stimulera till nyfikenhet, diskussioner, 
lek och möten mellan människor.

Ställningstaganden

•	 Den offentliga konsten ska utvecklas vidare och ges 
en framträdande position i stadsmiljön.

•	 Den offentliga konsten ska lyftas fram för kom-
munmedborgare och besökare genom olika 
aktiviteter och satsningar. Detta kan bl.a. ske i form 
av rekreativa konststråk, information i applikatio-
ner och olika media.

•	 En plats/plattform för återkommande tillfälliga 
konstprojekt ska etableras för att aktivera stads-
rummet och främja delaktighet och dialog med 
medborgarna.

•	 Förnyelsen av Slottstorget och Å-rummet ska ha 
offensiv satsning på genomgripande konstnärlig 
gestaltning, för att skapa lekfulla och upplevelserika 
stråk och mötesplatser.
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Kulturmiljö

Ur juridisk synvinkel är kulturmiljö ett allmänt intresse. 
Det innebär att vi alla, du och jag, har rätt att få ta del av 
vår historia i den byggda miljön och att vi som 
fastighetsägare och förvaltare har ett ansvar att inte 
skada den.

Bakgrund

I Gävle centrum, med en historia som stad redan från 
1446, finns många spår av svunna tider. Många av de 
kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
som finns i stadskärnan är fantastiska resurser som 
skapar identitet, variation och trivsel i staden. 

Det är positivt att utveckla kulturmiljöerna med ett 
bevarande av sina särdrag så att gävlebor och gäster kan 
använda byggnader och miljöer samt få mer kunskap om 
tidigare sätt att leva och verka i Gävle. 

För att kunna se och använda kulturmiljön som resurs 
behöver värdet klarläggas och i Gävle finns flera olika 
bedömningar och beskrivningar. I Översiktsplan Gävle 
stad finns de samlade och avvägda. Nedan presenteras 
såväl nationella värden, riksintresseområden, samt 
områden med regionalt värde i struktur och arkitektur. 
En mer utförlig presentation av riksintressen samt 
fornlämningar finns också framtaget genom Länsstyrel-
sen och Riksantikvarieämbetet.

För enstaka byggnader eller miljöer finns olika typer av 
formella beslut eller stöd i lagen där bestämmelserna ska 
stödja ett gott omhändertagande av kulturvärden. 

För de allra flesta byggnader som bedömts som 
värdefulla enl PBL 8:13, och 8:14 finns dock inga formella 
beslut förutom Plan- och bygglagens generella bestäm-
melser. Till denna kategori hör såväl äldre men framfö-
rallt yngre byggnader som är uppförda efter 1950. Dessa 
byggnader bör uppmärksammas och skyddas på sikt. 

Stadskärnan	erbjuder	massor	av	fantastisk	arkitektur	från	medeltid	fram	till	idag.

Vad är värdefullt i Gävle stadskärna?

riksintresset Gävle stad
Gävle stad är ett riksintresse enligt Miljöbalken och 
Riksantikvarieämbetet. Det innebär att stadens karaktärs-
drag, bebyggelse och esplandsystem i rutnätsstaden, den 
medeltida strukturen med trähusbebyggelse i främst 
Gamla Gefle och södersaneringens bebyggelse är av 
nationellt intresse. Vid framtagande av översiktsplaner 
och detaljplaner ska värdena preciseras ytterligare och 
beskrivas hur de ska tas om hand.

Fornlämning Det medeltida Gävle
I alla Sveriges städer med ett medeltida ursprung är ett 
område avgränsat där den medeltida staden hade sin 
utbredning. Inom detta område kan lämningar hittas 
från Gävles äldre stadsbildning. Området regleras enligt 
Kulturminneslagen vilket innebär att länsstyrelsen ska 
kontaktas vid alla slags markarbeten.

Byggnadsminnen
Länsstyrelsen kan genom beslut förklara ett enskilt ägt 
objekt som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. 
Särskilda föreskrifter arbetas då fram som gäller för 
objektet. Flera byggnader i Gävle stad är byggnadsminnen.

Statligt ägda byggnader kan genom regeringsbeslut bli 
statliga byggnadsminnen med stöd av Förordning 
1989:1229. Gävle slott och gamla länsfängelset är sådana.

Byggnad med skyddsföreskrifter
Länsstyrelsen i Gävleborg kan genom tilldelade bidrags-
anslag besluta om ekonomiskt stöd för vissa åtgärder. I 
samband med detta skrivs i vissa fall ett civilrättsligt avtal 
med skyddsföreskrifter för aktuellt objekt.
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Detaljplaner enligt Byggnadslagen/
Byggnadsstadgan
Fram till 1987 utarbetades detaljplaner där byggnader och 
miljöer är beslutade som kulturreservat eller miljö med 
särskild hänsyn. 

Detaljplaner enligt Plan- och bygglagen
Från 1987 utarbetas detaljplaner med rivningsförbud, 
skydds- eller varsamhetsbestämmelse för befintliga 
byggnader och miljöer och hänsynsbestämmelse för 
tillkommande.

Förslag 

Staden är vår och kommande generationers historia. Här 
finns många intressanta årsringar. En kulturmiljö är en 
resurs som ska hanteras varsamt och med hushållning.
Kulturmiljöintresset ingår i ”miljöfamiljen” och regleras i 
Miljöbalken.

Kulturmiljöer är levande miljöer och är viktiga på fler 
sätt än att förmedla vår historia. Generellt kan sägas att de 
bidrar till en attraktiv livsmiljö och ger staden mångfald.

Anspråken på stadsmiljön och dess byggnader är 

många och flera olika intressen ska samsas och utvecklas 
här. Förändringsprocesser är därmed delikata. Att lyfta 
fram de värden som särskilt beskriver Gävle och de mest 
värdefulla byggnaderna är en utgångspunkt vid föränd-
ring, detaljplaneläggning och lovgivning. Balansgången 
mellan förändring och bevarande är viktig så att Gävles 
särprägel består men ändå kan utvecklas för kommande 
behov.  För att lyckas med det krävs god och bred kunskap 
samt samarbete där alternativ och konsekvenser behöver 
belysas.

Det är viktigt att hitta goda lösningar, särskilt för 
publika byggnader eller på publika platser där tillgänglig-
het, låga energi- och bullervärden, brandutrymning, 
komplettering av balkonger och skärmtak, skyltning, 
förändring av restaurang- och butiksfasader, kollektivtra-
fikhållplatser, god gestaltning samt entréer, sop- och 
återvinningshantering kan åstadkommas. 

Staden behöver utvecklas vidare genom bebyggande av 
lucktomter i rutnätsstaden för att värna dess rutnäts-
struktur. Att förmedla och lyfta fram de värden som 
staden och byggnaderna har till fastighetsägare är ett 
viktigt pedagogiskt arbete. Att stärka samarbetet inom 
Gävle kommun för stadens utveckling är också viktigt.
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Bebyggelse yngre än 1950-talet.
En genomgång av yngre bebyggelse i stadskärnan har 
gjorts. Material med inventeringar och kulturhistoriska 
bedömningar har använts och nya bedömningar har 
gjorts av Samhällsbyggnad.

urvalskriterier
Från det yngre byggnadsbeståndet har enbart de mest 
representativa objekten valts ut. Den bedömning och 
urval1 som gjorts då byggnad har bedömts som värdefull är:
•	 byggnadens traditionella utseende och material är 

bevarat
•	 byggnaden berättar på ett påtagligt sätt om yngre 

tiders eller sin tids byggnadstraditton och arkitektur
•	 ett representativt urval har gjorts då det finns flera 

byggnader bevarade
•	 byggnaden har betydelse för stadens historia och 

historiska utveckling
•	 byggnaden ligger i ett för kulturmiljö värdefullt och 

betydelsefullt stråk
•	 värden som hör samman med byggnadsteknik, patina, 

samhällshistoria, socialhistoria, personhistoria, 
konstnärligt, identitetsskapande, kontinuitetsskapande, 
traditionsskapande och symbol.

Ett bevarande och vårdande av dessa byggnader och deras 
värdebärare är viktigt. Genom sitt flertal, och mer 
massproducerade byggprocess, är byggnadsdetaljer inte 
unika. De klarar i högre grad av ett utbyte av material och 
förändringar.

Gävle kommuns nya bedömning av 
värdefulla byggnader

Bebyggelse äldre än 1950-talet.
Gävle kommun genomförde under 1980-talet omfattande 
och detaljerade byggnadsinventeringar av centrala Gävle. 
Med detta underlag utarbetades 1986 Kulturminnesvård-
programmet	för	Gävle  som antogs av kommunfullmäktige. 
Programmet pekar ut värdefulla byggnader. En revidering 
av programmet har skett där nyare material såsom 
inventeringar och kulturhistoriska bedömningar har 
använts.

urvalskriterier
Den bedömning och urval1 som gjorts då byggnad har 
bedömts som värdefull är:
•	 byggnadens traditionella utseende och material är 

bevarat
•	 byggnaden berättar på ett påtagligt sätt om äldre 

tiders eller sin tids byggnadstraditon och arkitektur
•	 byggnaden har betydelse för stadens historia och 

historiska utveckling
•	 byggnaden ligger i ett för kulturmiljö värdefullt och 

betydelsefullt stråk
•	 värden som hör samman med byggnadsteknik, patina, 

samhällshistoria, socialhistoria, personhistoria, 
konstnärligt, identitetsskapande, kontinuitetsskapande, 
traditionsskapande och symbol.

De äldre byggnaderna är få och av förklarliga skäl därför 
sällsyntare. Ett bevarande och vårdande av dessa byggnader 
och deras värdebärare är därför mycket viktigt. 

1 Riksantikvarieämbetet. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse

Axel Unnebäck

Plan- och bygglagens generella bestämmelser 
gäller alltid vid förändring av värdefulla 
byggnader och anläggningar 

Beslutade detaljplaner med bestämmelser som 
värnar en god förvaltning av kulturvärdena ska 
efterlevas vid bygglovshantering.

Ställningstaganden

•	 Kulturmiljön och kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, stråk, tomter och parker ska ses som en 
resurs för stadens fortsatta utveckling.

•	  Vid upprättande av nya detaljplaner ska planbe-
stämmelser 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 kulturhistoriska 
värden.
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Bebyggelsekaraktärer

rutnätstaden i stadskärnan
Bebyggelsen norr om Gavleån har en tydlig och klar struktur 
där kvarter och gator följer en rutnätsplan som tillkom efter 
den senaste stadsbranden 1869. Ingenjör Nils Ericsson 
utformade planen som visar likstora kringbyggda kvarter i 3 
till 5 våningar där högre hus är placerade utmed de breda 
huvudgatorna i öst-västlig riktning och lägre bebyggelse 
byggts utmed de smalare tvärgatorna i nord-sydlig riktning. 
Undantag från detta mönster är Esplanaden, Stora Esplanad-
gatan och Kaplansgatan som fungerat som större transport-
leder.

Stadens tydliga och homogena struktur finns inte enbart 
på marken. Även byggnadernas höjder påverkar rumsbilden. 
Stadens uppbyggnad på 1870-talet följer Byggnadsstadgan 
från 1874 och som var den första av sitt slag i landet. Den 
antogs av stadsfullmäktige i Gävle samma år och av dåva-
rande landshövdingeämbetet 1875. Här anges att bostadshus 
får vara max 5 våningar inräknat bottenvåningen. Om 
bostadsrum finns på vinden räknas också det som en våning 
(i ny stad eller stadsdel fick en byggnad inte uppföras högre 
än bredden på gatan).
Eftersom stadskärnan byggdes upp under 1870-talet blir såväl 
Ericssons stadsplan samt byggnadsstadgan de dokument 
som har format rutnätsstaden Gävle både på marken och på 
höjden. Detta har efterlevts sedan dess.

Södersaneringens bebyggelse 
Bebyggelsen på Söder är yngre och har en friare struktur med 
många grönområden och även mycket varierade hushöjder 
jämfört med rutnätskvarteren på Norr. 

Den yngre bebyggelsen uppfördes i varierande höjder. 
Karaktäristiskt är de kombinerade bostads- och affärs-husen 
samt höghusen. De låga byggnaderna ligger dels mot mindre 
trafikerade stråk men förekommer också som sammanbin-
dande länkar mellan de högre husen utefter Kungsgatan.

”Bebyggelsens struktur och dess varierade höjder är 
värdebärare inom riksintresset Gävle stad.” 
 

Gamla Gefle  och trähusen vid ån
Trähusbebyggelsen är låg, mellan 1 och 2 våningar och 
återfinns i  Gamla Gefle med låg trähusbebyggelse och en 
medeltida struktur och dels finns den utmed Slottsträdgårds-
gatan, Kungsbäcksvägen och Kyrkogatan vid kyrkan. 

Den oregelbundna strukturen har uppstått ur det 
medeltida gatunätet. Byggnaderna är 1-2 våningshus. De små 
innergårdarna och gaturummen utgör det privata rummet.

Det smala och slutna gaturummet ger en behaglig och 
mänskliga skala för oskyddade trafikanter . Trähusbebyggel-
sen i Gamla Gefle är den äldsta bevarade bebyggelsestruktu-
ren och typisk för hur staden var uppbyggd före stadsbran-
den 1869.

Rutnätsstaden från ovan

Gamla Gefle

Bebyggelsen på Söder
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Handel och verksamhet

Handeln har förändrats mycket under de senaste 
årtiondena. De största förändringarna är att det blivit 
färre men större butiker, och att konceptet med 
kedjehandel blivit framgångsrikt på den unika och lokala 
butikens bekostnad. Tydligast syns detta inom 
livsmedelshandeln. Vi ser också fler och fler 
livsstilskoncept där detaljhandeln riktar sig till vissa 
utvalda kundgrupper.

Bakgrund

Vi konsumenter har lagt om våra konsumtionsvanor de 
senaste årtiondena. De största förändringarna är att vi 
försöker effektivisera våra inköpsresor genom att handla 
på ställen där allt finns samlat. Dessutom använder vi 
bilen allt mer vid handelsresor, samtidigt som vi kräver 
tillgänglighet med flera olika kommunikationsmedel till 
stadskärnan. Slutligen är det numera vanligt med 
helghandel på både lördagar och söndagar.

En utveckling som vi ser början på, men som nått 
längre, t.ex. i USA, är en ökning av centrumhandel och en 
nedgång för externhandel, där delar av denna ersätts av 
e-handel.

För att förstå handelns villkor i centrum är det 
nödvändigt att jämföra med externhandelns villkor. 
Centrumhandel och externhandel är till stor del komplet-
terande verksamheter.

Centrumhandel bygger på att handeln är koncentrerad 
till ett avgränsat område - antingen det är i form av 
gallerior, mindre butiker eller torghandel. Även tillgången 
på lediga ytor samt markpriset gör det nödvändigt att 
koncentrera verksamheterna i ett stadscentrum. Ett 
viktigt villkor för centrumhandeln är också just denna 
koncentration där det för kunderna är lätt att ta sig 
mellan de olika butikerna till fots. Centrumhandeln har 
också ett stort antal boende i sin nära omgivning och 
utbudet av butiker kompletteras av ett rikt utbud av 
kaféer, restauranger och nöjen. Det innebär att centrum-
handeln innehåller ett mer varierat utbud och kan 
innehålla aktiviteter över en större del av dygnet. Detta 
gör också att centrum blir  en mer attraktiv arena för 
angränsande arrangemang än externa köpcentrum.

externhandel  breder ofta ut sig på stora ytor, där mark-
priset är förhållandevis lågt. Externhandel kan också 
erbjuda gott om ytor för gratis bilparkering. Dessa 
förutsättningar gynnar viss typ av handel - sällanköps-
handel (möbler, byggvaror, elektronik mm.) och dagligva-
ror. Externhandel har ofta ett begränsat utbud av kaféer 
och restauranger och ligger ofta långt från där folk bor.

De olika handelsområdena erbjuder olika varuutbud, 
olika upplevelser och fyller till stor del olika behov. Det 
kan också till viss del avspeglas i olika kundgrupper – både 
i ålder, familjesituation, bostadsort och tillgång till 

Centrumhandel	och	externhandel	är	komplement	till	varandra

privatbil, men framför allt kopplat till det aktuella 
ändamålet vid köptillfället.

Centrumhandeln vinner på att utveckla det utbud och 
den särprägel som gör centrumhandeln unik, istället för 
att efterlikna externhandeln.

Gävle Centrumsamverkan
Gävle Centrumsamverkan (GCS) organiserar en stor del av 
aktörerna inom handeln och upplevelserna i centrum. 
Genom att de också organiserar många fastighetsägare 
finns det även viktiga ekonomiska förutsättningar bakom 
deras medverkan. Som en medlemsorganisation kan de 
också agera på ett annat sätt än vad kommunen kan göra. 

GCS skapar arrangemang för att inspirera handeln till 
nya satsningar och utökat utbud. De skapar aktiviteter 
med hjälp av handeln, men där även andra krafter både 
privatpersoner och ideella organisationer aktiveras. De 
skapar också enhetlighet i centrum bl.a. vad gäller 
öppettider. 

Kommunens roll
Kommunen ska göra det möjligt att driva handel som kan 
bidra till pressade priser för de boende i kommun och 
region. Kommunens bidrag till detta är att både i utform-
ning, underhåll och skötsel skapa en trevlig inramning till 
handelsverksamheten i den offentliga gatu- och stads-
miljön. Kommunen kan också genom deltagande i olika 
arrangemang bidra till att skapa attraktion kring handeln.

Kommunen ska även genom sitt plan- och bygglovs-
arbete skapa förutsättningar och underlätta för ett 
varierat och utökat utbud av handel i centrum. Det är 
också viktigt att skapa flexibla lösningar som möjliggör 
snabba anpassningar i takt med nya trender och nya 
behov.

Utgångspunkten är dock att formerna för handel och 
etablering i huvudsak styrs av konsumenters val och speg-
lar deras behov och önskemål.
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Handelspolicy
Enligt Gävle kommuns handelspolicy (2003) finns tre 
särskilt utpekade handelsområden i anslutning till Gävle 
stad - Gävle Centrum, Valbo köpcentrum och Hemlingby 
köpcentrum. Av dessa är Gävle Centrum viktigast.

Handelspolicyn understryker betydelsen av att Gävle är 
ett väl fungerande centrum för handel. Handel har långa 
och stolta traditioner i Gävle och utgör en viktig näring i 
kommunen och svarar för ca 10 % av arbetstillfällena i 
Gävle stadskärna.

Analys av Gävle centrum
Det finns en handelsanalys kring Gävle Centrum, framta-
gen 2009. Denna visar på att marknadsunderlaget för 
Gävle ökar med 32% (1,5 mdkr) under åren 2007-2015. 
Minst ökning förväntas för dagligvaror (21%), medan 
fritidsvaror (49%), hemutrustning (45%) och byggvaror (45%) 
förväntas öka mest. Denna prognos visar på en stor poten-
tial för utveckling av centrumhandeln i Gävle.

Även restaurangbesöken visar på en stor ökning som 
ligger klart över riksgenomsnittet.

Utbudet av klädesaffärer visar på en undertäckning i 
förhållande till marknadsunderlaget. Det kan bero på 
stort läckage till andra handelscentrum. Här finns det 
troligen en marknad för fler intressanta etableringar.

Förslag

I takt med att befolkningen ökar och besöksnäringen i 
Gävle utvecklas finns det en potential för ökad handel i 
stadskärnan. 

Brett utbud
Ett viktigt konkurrensmedel för centrumhandeln är att 
skapa ett brett och spännande utbud. Det är också viktigt 
att hela tiden arbeta med förnyelse eftersom detta är en 
del av den upplevelse som kunderna efterfrågar i centrum. 
Ett framgångsrikt levande centrum behöver därför 
befinna sig i en ständig förändring.

Det finns även en utveckling mot att gränserna mellan 
handel, kultur och upplevelser suddas ut och nya affärs-
idéer växer fram. I en sådan utveckling har ett centrum 
med ett brett utbud goda förutsättningar att lyckas. 
Tillgången på kulturinstitutioner gör dessutom stads-
kärnan unik och kan inte kopieras av externa köpcentrum.

Tillgänglighet
Det som utmärker ett stadscentrum är närhet, där många 
olika utbud samlas på en begränsad yta. Detta är också en 
viktig förutsättning för att skapa ett attraktivt centrum. 

Eftersom det finns begränsad tillgång på mark innebär 
detta att det blir en begränsning i tillgängligheten för 
privatbilar i centrum. Detta ställer å andra sidan krav på 
att handeln finns inom ett begränsat område för att de 
olika besöksmålen ska kunna nås till fots. Därför är det 
viktigt att i anslutning till centrum skapa tydliga och 
goda parkeringsmöjligheter för anslutning från olika håll. 
Tydliga anvisningar ska göra det enkelt för bilister att 
hitta till parkeringshusen.

Det som framför allt skiljer centrumhandeln från 
externhandeln är tillgängligheten för kollektivtrafik och 
gång-/cykeltrafik som därför behöver hålla en hög 
standard.
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Idag är mycket av handeln i Gävle koncentrerad kring 
Stortorget (A-lägen), samt till viss del längs Drottningga-
tan österut samt Södra Kungsgatan där även inslaget av 
kaféer och restauranger är stort.

Bostäder
En stor tillgång för handeln i centrum är antalet centrum-
nära bostäder. Det finns en strävan i Översiktsplan Gävle 
stad att skapa fler centrumnära bostäder. Detta kommer 
ytterligare att stärka handeln i centrum och skapa mer liv 
och rörelse under större del av dygnet, vilket ytterligare 
ökar möjligheterna att fortsätta utveckla handel och 
verksamheter i centrum.

Turism
För boende i Gävle är handel i centrum ett naturligt val 
eftersom det är långt till konkurrerande centrumhandel. 
Turismen är däremot mer känslig eftersom det för 
turister finns många konkurrerande handelsområden och 
det gäller att skapa en attraktion i Gävle centrum som gör 
att de vill komma hit och även vill återvända. 

Stadskärnans	stora	utbud	av	handel	och	nöjen	förändras	och	
kompletteras	ständigt.

Ställningstaganden

•	 Handelsområdet kring Stortorget ska få en bättre 
anknytning till Söder, genom åtgärder och 
upplevelser som minskar känslan av ”transport-
sträcka”, och på så sätt knyter ihop stadskärnan.

•	  Handelsstråket längs Drottninggatan ska förstär-
kas 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 körbanor smalnas av.
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Tryggt och välskött

En välskött och vacker stadsmiljö skapar trivsel, 
trygghet och glädje. Den som vistas i Gävle centrum ska 
känna att det är ordning och reda samt känna sig trygg. 

Bakgrund

Attraktiva stadsmiljöer med stark identitet blir allt 
viktigare som konkurrensfördel när många kommuner 
och städer konkurrerar om samma invånare, arbetskraft, 
besökare och företagare. En stad som erbjuder ett gott liv 
blir mer attraktiv och för att nå en lyckad stadsutveckling 
måste människan tillåtas stå i centrum.

Det kan handla om att det är tryggt att vistas i cen-
trum, att det finns ett stort och varierat utbud i såväl 
handel, service, mat och kaféer, nöjen och upplevelser men 
också om stora inslag av grönska, konst, vatten, spän-
nande arkitektur och moderna inslag i estetiskt tillta-
lande stadsmiljöer. 

Välskött
Basstandarden med hygienfaktorer som hela och rena 
golv, väggar och utrustning (t.ex. oklottrande och hela 
fasader, skyltfönster, armaturer, busskurer) samt välvårdade 
ytor (såväl gator, torg, öppet vatten, grönområden och 
parker) tillsammans med offentliga toaletter, papperskor-
gar, sittplatser och väderskydd är en grundstandard som 
stadskärnan måste hålla. Utan denna grundstandard tas 
udden av nya stadsutvecklingsprojekt. 

Gävle kommun måste hålla hög ambition i basstandar-
den eftersom miljöer som upplevs slitna tappar i värde. En 
park där träd, buskar och rabatter misskötts från sin 
ursprungliga karaktär inbjuder lätt till nedskräpning och 
skadegörelse.  

Trygghet 
Trygghet handlar om att människor i alla åldrar ska 
kunna uppleva att man, utan att vara orolig och osäker, 
ska kunna vistas i centrum alla tider på dygnet. 

Trygghet är en upplevelse så den kan beskrivas i både 
upplevda och faktiska förhållanden där båda är lika 
viktiga.  

Det är troligt att människors upplevelse av trygghet 
bygger på ett stort antal bedömningar av omgivningen. 
Det kan innefatta specifika och enstaka händelser såsom 

verbala hot från en berusad person nere på torget. Men 
även generella faktorer såsom en samlad bild av stadskär-
nas grad av trygghet beroende på biltrafik, skymmande 
buskar, hål i gångbanan, standard på belysning,  möjlig-
het att ta sig fram, områdets historia och socialt kapital.

Förslag trygghet

Ska känslan av trygghet förbättras behövs en mängd 
åtgärder som bör drivas av flera aktörer, bland andra Gävle 
kommun, fastighetsägare och entreprenörer inom handel 
och upplevelser. 

Det kan till exempel handla om flera olika aktiviteter 
på kvällstid som lockar vanligt folk, fler näringsställen i 
centrum som är kvällsöppna och eventuellt har ordnings-
vakter. Bättre belysning på platser som är mer undan-
skymda och som idag är dåligt upplysta, lägre hastigheter 
på motortrafiken eller bilfria platser, En stad som lever 
dygnet runt med människor i rörelse bidrar till fler ögon 
på stan - en ökad känsla av trygghet.

Förslag välskött

Ska känslan av att stadskärnan är välskött och välordnad 
förbättras behövs en mängd åtgärder som bör drivas av 
flera aktörer, bland andra Gävle kommun, fastighetsägare 
och entreprenörer inom handel och upplevelser.

Det kan till exempel handla om fler sopkorgar och 
offentliga toaletter, gott om allmänna sittplatser, god 
belysning, säkra och tydliga cykelvägar men också en 
synlig närvaro av att sånt som går sönder snabbt lagas och 
att städning (och plogning/ sandning) på allmänna ytor 
prioriteras högst i stadskärnan.

Ställningstaganden

•	 Utemiljön i Gävle centrum ska hålla hög standard 
vad gäller skötsel. Centrumområdet 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. 
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Alla grönområden i Gävle hänger samman och bildar en 
helhet, en grönstruktur, oberoende av vem som äger 
eller förvaltar marken. Allt från den välansade 
trädgården till parken, allén och naturmarken innefattas 
i det som kallas grönstruktur - stadens gröna och blå 
nätverk. 

Bakgrund

Grönstrukturen är en viktig del i ett långsiktigt hållbart 
samhälle där betydelsen av gröna områden i städerna 
ökar. 

Grönskan fungerar som stadens lungor och njurar 
genom att bidra till ett gott närklimat, en bättre luftmiljö 
och utrymme för ekologiska lösningar för att till exempel 
rena dagvatten. Grönstrukturens utformning är betydel-
sefull för djur, växter och människor. Artrikedom och 
biologisk mångfald ökar ju mer sammanhängande och 
komplexa stråken är. Växter och djur behöver samman-
hängande ytor för att kunna spridas och överleva. Därför 
är det viktigt att de gröna kilar som sträcker sig in mot 
staden förlängs ända in till centrum via våra parker och 
grönområden.

Parker, trädgårdar och alléer är också en del av stadens 
arkitektoniska uttryck och fungerar som mötesplatser 
och andningshål i människors närmiljö. I våra parker 
följer vi årstidsväxlingarna och finner en del av vår 
kulturhistoria och identitet. 

Vatten är en del av grönstrukturen och i centrala Gävle 
är Gavleån viktig, inte bara ur det ekologiska perspektivet 
men också ur det sociala, då den erbjuder goda möjligheter 
för centrumnära friluftsliv. Trots närheten till vatten är 
vattenkontakten i många områden svag i stadskärnan. Det 
är därmed viktigt att stärka stadens koppling till det blå.

Modern forskning visar att människan har ett nedärvt 
behov av att uppleva grönska och att stadens parker och 

naturområden har stor betydelse för vår hälsa. Vistelse i 
grönområden kan bl.a. hjälpa människor att hantera 
kriser och påskynda tillfrisknandet från vissa sjukdomar.

Parker

I Gävle ska det alltid vara nära till parker. Oavsett om du 
söker en plats för vila, aktivitet, lek eller rekreation ska det 
vara lätt att hitta attraktiva och välskötta grönytor. 
I parken ska du känna dig trygg och trivas oberoende av 
ålder och funktionsförmåga. Parkerna ska bidra till 
livskvalitet och hälsa genom sin utformning och sitt 
innehåll. De ska vara tillgängliga för alla att använda 
oavsett årstid.

I Gävle samsas stora och små parker och fyller olika 
funktioner. Exempelvis den lilla kvartersparken för lugn 
och stadsdelsparken för aktivitet. 

Det är viktigt att denna variation bibehålls och 
utvecklas även inom stadens centrala delar. Stadens 
gröna rum är inte bara stadens men också människans 
gröna lungor och parkerna fyller en viktig funktion också 
som sociala mötesplatser. 

Gävles gröna stråk utgörs bland annat av de mäktiga 
trädstråk som finns längs Rådhusesplanaden samt de 
allégator som sträcker sig i såväl nord-sydlig som öst-
västlig riktning.

Grönstruktur

Gävle omfamnas av fem gröna kilar; Västra kilen, 
Norra kilen, Östra kilen, och Södra kilen, som 
binds samman med stadskärnan via Gavleån och 
stadens parker. Kilarna utgörs av välanvända 
ströv- och rekreationsområden varav flertalet är 
skyddade.
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Det mest betydelsefulla parkstråket är Esplanaden som 
sträcker sig mellan Rådhuset och Teatern. Rådhusespla-
naden är Gävles ”finpark” med historiska anor och stark 
karaktär. Parken kantas av lindalléer och erbjuder 
rabatter, fontäner och en musikpaviljong längs de grusade 
gångarna. Parkrummets strikta form och tidstypiska 
karaktär omges av pampiga byggnader och utgör en viktig 
del av Gävles identitet.

Esplanadens gröna stråk fortsätter söderut via Kung 
Kristoffers Park. Söder om Gavleån tar Slottstorget vid följt 
av Södra Kungsgatans trädalléer.

Det öst-västliga Å-rummet sträcker sig ända från 
Stadsparken längs Gavleån kantad med lindalléer, via 
Strandparken till Inre fjärden. Detta är ett betydelsefullt 
grönt och blått stråk som utgör en viktig länk ur såväl 
social som ekologisk synpunkt.

Förslag 

Gävle stad ska ha en karaktär av grön stad vid vatten som 
uppskattas året om. I Program för översiktsplan Gävle stad 
anges att allmänhetens tillgång till stränder, parker och 
natur ska vara god och det ska finnas ett varierat utbud av 

platser för aktiviteter, rekreation och sport som passar alla 
årstider.

För att tillgängliggöra vattnet i centrum ska bryggor 
anläggas längs med Å-rummet för promenad, aktiviteter 
och sittplatser. 

Stadskärnans parker och gröna gator bevaras och 
utvecklas utifrån sina karaktärer för att utgöra en 
naturlig förlängning av de gröna kilar som omfamnar 
staden. Sammanhängande gröna stråk skapar utrymme 
för rekreation såväl som biologisk mångfald. 

Centrums grönstruktur och parker tillgängliggörs både 
rent praktiskt vad gäller anpassning för personer med 
funktionsnedsättning men också via lättillgänglig 
information om konst, kultur, flora och fauna. 

Alla ska ges möjlighet till rekreation i park eller 
naturmark inom 300 meter från sin bostad. 
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Strandparken

Strandparken, också kallad Kärleksparken, norr om 
Gammelbron är en vacker äldre park i direkt anslutning 
till Gavleån. 

Bakgrund
Parken är anlagd på 1880-talet i kilen mellan Norra 
Strandgatan och Gavleån. Den har tidvis kallats Kärleks-
parken men även Porterparken med anledning av 
Porterbryggeri AB som låg i kvarteret Syndicus. Vid 
åkanten fanns tidigare en träskoning med en brygga som 
man kunde promenera på, längs “Strandpromenaden”. 

Strandparken är en av flera parker som tillkom då 
Gävle byggdes upp efter branden. Längs med vattnet står 
mäktiga almar som vittnar om parkens långa historia. I 
dagsläget finns ett behov av föryngring och förnyelse av 
parkens träd såväl som innehåll då både växtmaterial och 
utrustning är slitet. Kontakten med vattnet är svag då ett 
trästaket hindrar både den fysiska och visuella vattenkon-
takten. Den uppväxta vegetationen gör att platsen kan 
upplevas som mörk och belysningen bör ses över.

Strandparken	från	södra	sidan	om	Gavleån

Förslag
Strandparkens läge erbjuder möjligheter att avnjuta lugn 
och ro i en centralt belägen parkmiljö. Dessa kvalitéer 
förstärks genom att ta tillvara på solläget. Fler sittplatser 
och belysning som skapar trygghet ökar platsens attraktion 
för besökaren. Kontakten med vattnet bör förstärkas så 
att besökare kan njuta av och komma nära Gavleån. 
Nuvarande trästaket ersätts av detaljlösningar som 
strandskoning med trädäck eller som tidigare en brygga 
längs vattnet. 

Trädbeståndet i parken inventeras för att genomföra en 
medveten föryngring och förnyelse av växtmaterialet. 
Detta ökar platsens attraktivitet såväl som dess livslängd. 
Hänsyn tas till parkens historia och läge. 
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Kung Kristoffers park

Parken utgör den södra delen av Rådhusesplanaden och 
ligger i direkt anslutning till Rådhuset. Parken namngavs 
den 10 september 2011 efter kung Kristoffer av Bayern 
som år 1446 gav Gävle kungligt stadsprivilegiebrev. 

Bakgrund
I området låg före 1708 Gävle stads järnvåg som användes 
för vägning av järn som skulle skeppas vidare. I dagsläget 
omgärdas parken av vältrafikerade gator på tre sidor vilket 
gör den något isolerad.

Parken har en klassisk prägel med utformning som 
harmonierar väl med övriga Rådhusesplanaden. Lindallén 
ramar in parken och innehåller också formklippta buskar, 
paradplanteringar, en fontän och sittplatser. 

Bullerstörningar från omgivande trafik är påtagliga så 
de flesta hastar snabbt igenom parken på väg till andra 
mål. Trots närheten till Gavleån saknas helt vattenkontakt. 
Strandgatans trafik utgör en störande barriär mot ån och 
övergångsställen saknas. Parken saknar idag övergångs-
ställen för cykel- och gångtrafikanter längs Kyrkogatan. 
Parkens utsatta läge i en trafiktung miljö kan vara en 
anledning till att parken, trots dess kvaliteter, inte 
används särskilt mycket i dagsläget.

Förslag
De höga kulturmiljövärden som finns i parken ska bevaras 
och parkens klassiska drag och utformning ska bibehållas 
som en förlängning av Rådhusesplanaden. 

Med det soliga läget och närheten till Rådhuset och 
Gavleån kan parken utgöra en del av ett parkrum som 
sammanlänkar Rådhusesplanaden med Slottstorget. Att 
förstärka den visuella kontakten är därför önskvärd även 
om trafiken på Norra Strandgatan är prioriterad i första 
hand. Parken utgör en grön oas och kan med fördel 

Klassisk	park	med	fontän	och	formklippta	buskar

förstärkas med mer sittplatser och gröna barriärer längs 
Rådhusgatan och Kungsgatan. 

Planerna för Rådhusets framtida användning bör 
inkludera Kung Kristoffers park som en resurs avseende 
det södervända läget mot ån. Ett väl anpassat tillskott till 
Rådhusbyggnaden eller en uteservering bör prövas 
utifrån kulturmiljöhänsyn. 

Norra Strandgatan kommer att bli ett viktigare stråk 
för cykel och cykelframkomligheten måste därför priorite-
ras.  

Ställningstaganden

•	 Tillgång till park eller grönområde ska finnas inom 
max 300 m, oavsett användare.

•	 Det ska etableras fler mötesplatser som kan 
erbjuda sittplatser och väderskydd.

•	 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 tillgäng-
liggöras för allmänheten.

Prydnadspark	med	utblick	mot	Slottstorget
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Trafik

Det ska vara lätt att ta sig till och från Gävle centrum för 
alla trafikslag men fotgängare, cyklister och 
bussresenärer prioriteras högre än biltrafikanter. Mest 
prioriterat för bilarna är tillgängligheten till och från 
parkeringshusen och alltså för besökare med målpunkt i 
centrum. 

Gång-, cykel- och kollektivtrafik är betydligt mer 
kapacitetsstarka än biltrafiken och tar betydligt mindre 
yta i anspråk, så därför har dessa transportmedel högst 
prioritet i stadskärnan där utrymmet är begränsat. 
Gång, cykel och kollektivtrafik har även en större positiv 
inverkan på stadslivet, varför det också är dessa 
trafikslag som ska främjas centralt i Gävle. 

Trafikunderlag

I Gävle kommun finns flera trafikplaneringsunderlag och 
inriktningsbeslut. De som Centrumplanen följer är bland 
annat Miljöstrategiska programmet, Trafikstrategi del 1 
och del 2 samt Resvaneundersökning från 2012 och 2006. 
Ytterligare underlag är Nummerskrivningen och Parke-
ringsinventeringen från 2013.

Miljöstrategiska programmet
I det Miljöstrategiska programmet, antaget av Kommun-
fullmäktige år 2013, ställs målet att kollektivtrafiken och 
cykeltrafiken ska fördubblas fram till år 2025. Kollektivtra-
fiken tillsammans med gångtrafiken ska år 2030 utgöra 
en tredjedel av alla resor. Cykel- och biltrafikandelen ska 
år 2030 uppgå till en tredjedel vardera. 

Trafikstrategi Gävle kommun
Gävle kommuns Trafikstrategi del 1 (antagen 2008) 
innehåller vision och mål för trafiken. För att kunna nå 
dessa mål måste framkomligheten och tillgängligheten 
prioriteras för gående, cyklister och kollektivtrafiken. På 
platser där det inte går att uppfylla alla trafikslags behov 
ska gående och cyklister prioriteras högst, följt av kollek-
tivtrafiken. Längs linjer med hög turtäthet prioriteras 
kollektivtrafiken i första hand. Bilister och tunga trans-
porter prioriteras högst längs E4, E16 samt Hamnleden. 

resvanor i centrum
Den senaste resvaneundersökningen i Gävle kommun 
genomfördes 2012. Där framkom att över hälften av de 
svarande tyckte att fotgängare, cyklister och busstrafiken 
ska prioriteras framför bilen. Ungefär en sjättedel tyckte 
att biltrafiken ska ha högst prioritet och övriga tog inte 
ställning i frågan.

Resvaneundersökningen från 2006 visar att bilandelen 
för arbets- och inköpsresor ligger lägst i kommunen bland 
de som bor centralt i Gävle. Drygt hälften av alla deras 
arbets- och inköpsresor gjordes till fots eller med cykel. Ur 
ett hållbart resandeperspektiv är det därför fördelaktigt 
att satsa på fler boende centralt.

Under våren 2012 genomfördes även en mindre 
enkätundersökning till handlare i centrum, riktad till 
deras kunder. Den visar att besökare till centrum som 
kommer till fots eller med cykel- och kollektivtrafik står 
för 51 % av handeln, medan bilburna besökare står för 
resterande. Enkätundersökningen visar även att antalet 
besökare till fots, med cykel och kollektivtrafik idag totalt 
sett är fler än antalet bilburna besökare. 

Tillgängligheten till stadskärnan

Tillgängligheten till stadskärnan är i dagsläget olika god 
beroende på färdmedel. En länk som idag är hårt belastad 
för samtliga trafikslag är Rådhusesplanaden med Norra 
Kungsgatan och Norra Rådmansgatan, mellan Rådhuset 
och Teatern. Allra mest akut är situationen för bussarna, 
som fördröjs av trafikstockningar i högtrafik. 

Genomfartstrafik i centrum
Ungefär hälften av de motorfordon som passerar Rådhus-
torget är genomfartstrafiken, vilket innebär att de inte 
har målpunkt eller ett ärende i centrum. De bilströmmar 
som inte har start- eller målpunkt i centrum ska helst 
välja E4 för att förflytta sig mellan södra och norra delen 
av Gävle. För att åstadkomma detta bör Gävle kommun 
tillsammans med Trafikverket titta på hur området kring 
Gävle Bro kan förbättras samt kommunicera ut mot 
allmänheten att det är snabbare att välja E4 än att åka 
genom stadskärnan. Att anordna infartsparkeringar i 
anslutning till kollektivtrafiknätet skulle också kunna 
vara ett alternativ för att minska biltrafiken i centrum. 

Minskad genomfartstrafik kan medföra att gatubred-
der inne i stadskärnan kan minskas till förmån för 
gående och cyklister, vilket kan ge en trivsammare miljö 
och gynna handelns utveckling i centrum. Södra Kungs-
gatan är ur luftkvalitetssynpunkt en av de sträckor med 
sämst värden i Gävle kommun, vilket är ytterligare en 
anledning till att försöka minska genomfartstrafiken. 

Ställningstaganden

•	 Åtgärderna i Centrumplanen ska medverka till att 
målen i det Miljöstrategiska programmet förverkli-
gas. Detta innebär att gående och cyklister är de 
trafikslag som har högst prioritet, följt av kollektiv-
trafik och sedan biltrafik. Längs busslinjer med hög 
turtäthet ska bussen ha högst prioritet. 

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

Bakgrund

Gävle stads fördel är de korta avstånden och att staden är 
platt med en tät stadskärna. Hela centrumplaneområdet 
ligger inom 30 km/tim-området för centrum så trafiksä-
kerheten och framkomligheten för gående är god nästan 
överallt. Drottninggatan är gågata och det stora gångstrå-
ket i öst-västlig riktning med viktiga målpunkter som 
Stortorget, centrumhållplatsen och Gävle Central. I 
samband med ombyggnad av Stortorget och Nygatan år 
2010 har de gående fått en bättre miljö och ökad tillgäng-
lighet i stadskärnans mitt.

Negativt är dagens ljud- och luftkvalitet längs Kungs-
gatan och Rådmansgatan, vilket inte inbjuder till vistelse 
och avkoppling i Esplanadens gröna rum eller utmed 
Strandgatornas å-rum. 

Tillgänglighetsanpassning av gångstråk i centrum 
med ledstråk, anpassade passager och borttagande av 
enkelt avhjälpta hinder har påbörjats men fortfarande 
finns en hel del kvar att göra innan centrum är tillgängligt 
för alla oavsett funktionsförmåga. 

Förslag

I stadskärnan har de gående högst prioritet bortsett från 
gator där busslinjer med hög turtäthet går och där 
busstrafiken prioriteras.

För att centrum ska bli än mer attraktivt för gående 
behöver det finnas stråk med ett varierat utbud av handel, 
caféer, restauranger, aktiviteter, service och rekreations-
områden. Till stadskärnan ska gävlebor och besökare ta 
sig för upplevelserna. Centrum ska vara tillgängligt för 
alla och upplevas tryggt och säkert dygnet runt. Ljud- och 
luftkvaliteten ska vara god. Å-rummet, Slottstorget och 
Esplanaden har potential att bli platser och stråk för 
avkoppling, upplevelser och möten. Övriga stråk och 
platser som behöver rustas upp med särskilt fokus på 
fotgängare är Centralplan, Drottninggatan och Nygatan. 
Även förutsättningarna att gå längs med Södra Kungsga-
tan behöver förbättras, både vid Slottstorget men även 
söder om torget, där gångytan idag nyttjas både för 
uteserveringar och cykling. 

Bind	ihop	norra	och	södra	delen	av	centrum	med	attraktiva	och	
upplevelserika	gångstråk

Det är viktigt att Stortorget kopplas samman med Söder 
på ett bättre sätt så att avståndet däremellan upplevs 
kortare än vad det gör idag. Å-rummet är outnyttjat men 
med stor potential att bli ett trivsamt rekreations- och 
kulturstråk.

Ställningstaganden

•	 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 tillgänglighet 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 handelsoriente-
rade, exempelvis rekreationsstråk längs med ån, 
uteserveringar 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 cykelförbindelse i antingen Nygatans 
eller Drottninggatans förlängning.
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Cykeltrafik

Bakgrund

Cykelvägnätet är generellt välutbyggt i Gävle, men 
centralt kan det vara lite otydligt var man ska cykla och 
cykelbanorna går inte alltid den genaste vägen. I och med 
att hastighetsbegränsningen är 30 km/tim i centrum 
finns goda förutsättningar ur trafiksäkerhetssynpunkt att 
cykla i blandtrafik med motortrafiken. I dagsläget väljer 
istället de flesta cyklister att cykla på trottoaren om det 
inte finns en separerad cykelbana. 

Totalt finns det drygt 20 mil cykelvägar i Gävle 
kommun, vilket kan ställas i relation till bilvägarna som 
är cirka 40 mil. Alla cykelbanor i Gävle är dubbelriktade. 
Enligt miljöstrategiska programmet ska cykelandelen av 
alla resor öka från nuvarande 14 procent till 33 procent år 
2030. För att nå detta mål krävs stora satsningar på 
cykeltrafiken, både fysiska och beteendepåverkande 
åtgärder.

Förslag

Flera nya cykellänkar är planerade i centrala Gävle, vilka 
beskrivs i Gävle kommuns Cykelplan från år 2010. Alla 
östvästliga stråk, Nygatan, Drottninggatan, Kyrkogatan 
och Norra Strandgatan, ska kunna användas av cykeltra-

Det	ska	vara	lätt	och	säkert	att	cykla	i	stadskärnan	men	det	behövs	också	bättre	cykelställslösningar

fik. Framkomligheten på dessa stråk varierar både över 
dygnet och över året.
      Med väl fungerande cykelstråk i östvästlig riktning 
skulle cykling på Drottninggatan kunna minskas i syfte 
att minimera konflikter mellan gående och cyklister. 
Återstående cykling på Drottninggatan skulle i högre grad 
kunna utformas till att ske på de gåendes villkor.
      Norra Strandgatan är tänkt att vara det snabba stråket 
för de cyklister som inte har målpunkt eller ärende i 
centrum utan bara vill cykla rätt igenom. Nygatan är det 
prioriterade stråket för det cyklister som har målpunkt/
ärende vid Stortorget. Drottninggatan är inte ett priorite-
rat cykelstråk men cykling är tillåtet på gåendes villkor 
och vissa tidpunkter under dygnet när det är få gående 
längs gatan är det också väldigt god framkomlighet för 
cyklister. Kyrkogatan är inte heller ett prioriterat cykel-
stråk men cykling är tillåtet i blandtrafik med bilister.
      Kaplansgatan och östra Brunnsgatan behöver kom-
pletteras med cykelbana. Åtgärderna för centrum 
beräknas kosta ca 10 miljoner. En cykelförbindelse till 
Öster i Nygatans förlängning beräknas kosta 130 miljoner 
och en förbindelse är fortfarande önskvärd. 

Cykelparkeringsmöjligheterna måste bli bättre i 
centrum, där det på vissa platser råder stor brist på 
cykelparkering. Ju närmare stadskärnan och stora 
målpunkter desto svårare är det att hitta en parkerings-
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Ställningstaganden

•	 Cykelfält ska övervägas på gator med 30 km/tim, för 
de cyklister som vill ha hög framkomlighet.

•	 Kungsgatan är det viktigaste cykelstråket i nord/sydlig 
riktning och förbättringsåtgärder ska göras längs 
Södra Kungsgatan och i korsningen Norra Strandga-
tan/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 Stortorget 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 cykelvägnä-
tet enligt Cykelplan Gävle (2010).

plats. Saknas ordnade cykelställ så parkeras cyklarna lite 
hur som helst, vilket är ett hinder för bland annat 
synsvaga och ger ett rörigt intryck. Framförallt behövs 
ytterligare parkeringsplatser för cykel på Norra Slottsga-
tan i anslutning till Stortorget, tvärgator med anslutning 
till Drottninggatan och i närheten av Centralstationen. 
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Kollektivtrafik

Bakgrund

För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ 
behövs god tillgänglighet till viktiga målpunkter och 
smart utformning, bra framkomlighet med snabba 
restider, enkla byten och en tydlig struktur för trafikfö-
ringen.

Flera olika alternativ för bussarnas linjedragning och 
lokalisering av en centrumhållplats har studerats genom 
åren. År 2002 fastslogs att Rådhusesplanaden skulle bli 
centrumhållplats. I samband med beslutet påvisades även 
att kollektivtrafiken skulle få stora fördelar om sträckan 
utformades som bussgata, vilket dock inte genomfördes. 

År 2004 fick Gävle kommun ett nytt linjenät som 
genomfördes i sin helhet år 2010. Alla stadsbussar med 
hög turtäthet passerar idag Rådhustorget vilket betyder 
att ca 1300 bussar dagligen passerar knutpunkten. 
Därmed är bussen högst prioriterad på detta stråk. 

År 2011 gjordes ca 7,1 miljoner resor med buss i Gävle 

kommun. Stadsbussarna ökade resandet med ca 1 miljon 
resor under perioden juni 2010 till juni 2011. Busslinje 2 är 
den mest trafikerade busslinjen med ca 1,8 miljoner resor 
per år. Vid Rådhustorget stiger 14 000 personer av eller på 
en buss varje dygn utifrån X-Trafiks mätningar. Enligt 
miljöstrategiska programmet ska kollektivtrafiken 
tillsammans med gående utgöra 33 procent av det totala 
antalet resor år 2030 och kollektivtrafikresandet ska 
fördubblas till år 2025.

Spårtrafik
Spårvagnstrafik har funnits i Gävle men togs bort år 1952. 
Med jämna mellanrum kommer frågan om spårburen 
kollektivtrafik upp på nytt. Spårvägssystem är troligen 
inte det bästa alternativet för kollektivtrafikutbyggnad i 
städer av Gävles storlek. Antalet påstigande behöver 
åtminstone tredubblas på den mest trafikerade stom-
linjen innan det skulle vara aktuellt att överväga spårväg i 
Gävle. Gävle kommun satsar istället på ett högprioriterat 
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bussnät där busskörfält fungerar som en separerad 
spårvägslinje men körs med buss. 

Metoder för ökad framkomlighet
Utöver trafikavstängningar finns det fler områden att 
jobba med för att öka tillgängligheten och framkomlighe-
ten för kollektivtrafiken. 

Fordon
Biljettsystemets hantering av kontokortsbetalningar tar 
idag väldigt lång tid vilket gör att det blir förseningar om 
många vill betala med kontokort. Att biljettsystemet 
fungerar är viktigt för att ombordstigningen av resenä-
rerna ska gå så fort som möjligt. Andra busstyper med fler 
dörrar skulle också kunna snabba på av- och påstigning. 

Hållplatser
Färre hållplatser men med högre standard, pendlarparke-
ringar för bil och cykel vid hållplatser, realtidsinformation 
vid busshållsplatserna, tillgänglighetsanpassning för 
funktionsnedsatta. 

Busslinjer
Busslinjerna ska planeras utifrån ett spårvägstänk, vilket 
innebär att busslinjerna ska vara raka och gena. Signal-
prioritering för bussen, bussfiler och bussgator är sådant 
som också ökar bussens framkomlighet.

I	en	stadskärna	med	begränsad	yta	är	det	viktigt	att	fundera	över	hur	mycket	plats	olika	transportsätt	behöver.	Här	är	en	illustration	från	
Alderholmsbron	på	hur	mycket	plats	50	personer	tar	i	anspråk	för	olika	färdmedel.	

Förslag 

De utvecklingsförslag som berör kollektivtrafiken mest är 
eventuella förändringar av trafikföringen på centrum-
hållplatsen vid Rådhustorget och på Slottstorget. Dessa 
förslag beskrivs mer detaljerat i kapitlen om respektive 
plats. Nedan beskrivs kortfattat vad som är viktigt för 
kollektivtrafiken vid Centrumhållplatsen och Slottstorget. 

Centrumhållplatsen
Det viktigaste för kollektivtrafiken vid centrumhållplatsen är;
•	 Närhet till centrala staden
•	 Närhet till järnvägsstationen
•	 Enkla och snabba bytesmöjligheter mellan lokal- och 

regionaltrafik
•	 Snabb på- och avstigning
•	 Kortast möjliga restider bland annat genom god 

framkomlighet

Slottstorget
Det viktigaste för kollektivtrafiken vid ombyggnad av 
Slottstorget är;
•	 Säkerställd framkomlighet, det vill säga minska 

restidsfördröjningar, genom separat köryta för bussar 
på Södra Kungsgatan där så är möjligt

•	 Tillräcklig svängyta vid gatukurvor

Ställningstaganden

•	 Centrumhållplatsen i Rådhusesplanaden, mellan Norra 
Strandgatan och Staketgatan, ska erbjuda god 
framkomlighet för bussarna, god tillgänglighet för alla 
resenärer, tydlig information och skyltning samt väder-
skydd för resenärerna. 

 
 

 

•	 Busslinjenätet ska planeras och utformas med ett 
spårlinjetänk för att möjliggöra införandet av spårbun-
den trafik i framtiden. 

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

Bakgrund

Eftersom utrymmet i centrum är begränsat prioriteras 
gående, cyklister och kollektivtrafik, vilket kommer 
påverka biltrafikens framkomlighet inom centrum. 
Däremot ska tillgängligheten till centrum fortfarande 
vara god för de bilburna besökarna. Biltrafiken utgjorde 64 
procent av alla resor år 2012 och enligt miljöstrategiska 
programmet ska denna andel minska till 33 procent år 
2030.

I 1975 års trafikplan för centrum sägs att de bilfria 
gatorna i centrum på sikt skulle öka. 

Rådhusesplanaden i Nygatan stängdes delvis av under 
1980-talet genom att vänstersväng från Rådhusesplanaden 
till Nygatan förbjöds. Detta resulterade i att biltrafiken 
minskade, vilket gav ökad framkomlighet för andra trafik-
slag. Bland annat halverades trafikmängderna vid 
Rådhustorget. Även om lösningen gav mycket positiva 
resultat så var det många som upplevde trafikregleringen 

med förbjuden vänstersväng som onödigt krånglig.
Kommunfullmäktige antog år 1992 en trafikpolitisk 

målsättning och strategi för Gävle centrum som sade att:
•	 Centrum ska vara lätt att nå med olika trafikmedel
•	 Framkomligheten för kollektivtrafiken samt gång- och 

cykeltrafik prioriteras framför biltrafik
•	 Genomfartstrafiken med bil bör så långt som möjligt 

begränsas

I strategin ingick ett förslag om att öppna upp den 
avstängda delen av Nygatan för bilar, förutsatt att 
ombyggnader skedde på Rådhusesplanaden, Södra 
Kungsgatan, Slottstorget och Nygatan. Södra Kungsgatan 
smalnades av och en avsmalning gjordes vid Drottning-
gatan, men övriga åtgärder uteblev. 

Att trafikregleringen i Rådhusesplanaden hävdes utan 
åtgärder resulterade i att biltrafiken ökade på Norra 
Kungsgatan och Norra Rådmansgatan och att framkom-
ligheten för bussarna minskade. Som många erfarenheter 
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visar får man det man planerar för; ökas framkomlig-
heten för bilar, så ökar även mängden biltrafik. Vid ökad 
tillgänglighet för övriga trafikslag, ökar istället dessa.

utredning kring genomfartstrafik
En nummerskrivning genomfördes i april 2013 för att se 
hur stor andel utav de fordon som passerar Rådhustorget 
som är genomfartstrafik och inte har målpunkt eller ett 
ärende att uträtta i centrumkärnan. Siffrorna i registre-
ringsnumret skrevs ner på 11 stycken punkter i och runt 
centrumkärnan. De fordon som noterades vid Rådhustor-
get samt i ytterligare två punkter och detta skedde inom 
loppet av maximalt 10 minuter så klassades de som 
genomfartstrafik. Mellan kl 7-9 var genomfartstrafiken 
som högt, närmare 60 procent, och som minst genom-
fartstrafik var det på eftermiddagen kl 15-17 då genom-
fartstrafiken var lite drygt 40 procent. Antalet registre-
rade fordon var dock som högst på eftermiddagen och 
som lägst på morgonen. Totalt registrerades 3560 fordon 
vid Rådhustorget. 

Parkeringar
Tillgången på bilparkeringsplatser är god i centrala Gävle. 
Inom vissa zoner och vissa tidpunkter under dygnet är 
beläggningsgraden över 100 procent på gatumarksparke-
ring, men i parkeringshusen finns det alltid gott om plats 
enligt beläggningsstudien som genomfördes år 2013. I 
allmänhet så är det kostnaden för parkeringsplatsen som 
avskräcker mer än svårigheten att hitta en p-plats. 
Centrum kan, och bör inte på samma sätt som extern-
handeln, erbjuda gratis parkeringsplatser. Gratis parke-
ring i centrum skulle inte leda till fler besökare utan 
istället leda till mer gratis arbetsplatsparkering, vilket 
missgynnar centrumhandeln då besökare får parkera 
längre bort. Studier visar att om korttidsparkering 
prioriteras på bekostnad av långtidsparkering förbättras 
kundernas parkeringsmöjligheter och förbättrar för 
fordon att leverera varor. Ökar omsättningen på parke-
ringsplatser så ökar tillgängligheten för fler bilburna 
kunder. 

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten i Gävle centrum är idag god, dels på 
grund av att hastigheten är satt till 30 km/tim, dels då 
samtliga olycksdrabbade korsningar är ombyggda och 
hastighetssäkrade. 

Förslag

Bilister är, precis som alla andra trafikantgrupper en del 
av stadslivet, men i den centrala staden ska gående, 
cyklister och busstrafiken prioriteras. Det begränsade 
utrymmet i centrum betyder att användningen av 
tillgänglig yta behöver effektiveras för att ge plats för i 
första hand människor och stadsliv. Detta innebär att 
biltrafiken kan komma att hänvisas till andra vägar under 
kollektivtrafikens högtrafiktimmar. Tillgängligheten till 
centrum ska däremot vara god för bilburna besökare och 
det ska vara enkelt att hitta parkeringsplats, vilket kan 
underlättas genom parkeringsledningssystem och 
parkeringsreglering. Genom både fysiska och beteendepå-
verkande åtgärder ska genomfartstrafiken som inte har 

ärende eller målpunkt i centrum minska för att öka 
framkomligheten för övriga trafikanter. För att öka 
trafiksäkerheten och tryggheten på Stortorget och 
Drottninggatan behöver regleringen för varuleveranser 
ses över. Varuleveranser till stadskärnan sker idag enskilt 
till respektive företag. Det finns därför en potential att 
samordna och därmed minska transporter i centrum.

Ställningstaganden

•	 Gemensamma parkeringsanläggningar ska 
prioriteras framför gatuparkering, för att frigöra 
ytor för gående och cyklister. Detta kan ske genom 
ett större kommunalt engagemang kring gemen-
samma parkeringsanläggningar.

•	 Tydlig skyltning/hänvisning ska finnas till gemen-
samma parkeringsanläggningar 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.
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Båttrafik

Bakgrund

Gavleån kan idag trafikeras med småbåtar till i höjd med Slottet. Av de fem broar som går 
över ån i centrum är det Centralbron som har det styrande måttet för hur höga båtar 
som kan passera. Den segelfria höjden är här 1,5 m vid normalvattenstånd. 

I dagsläget finns möjlighet för privatbåtar att angöra utmed ån vid förtöjningsdetaljer 
vid de gamla roddartrapporna. Förtöjningarna används till viss del sommartid. 

Närmsta bryggkonstruktion för småbåtar till stadskärnan finns i dagsläget i Gavleån 
vid Magasinen på Alderholmen. Idag är de emellertid upplåtna via avtal med privatper-
soner och föreningar och därmed utan allmänt tillträde.

Förslag

Kajfasadernas rustbäddar är i dåligt skick och i behov av underhåll. En åtgärd för att 
minska behovet av underhåll skulle vara att dämma ån, men eftersom detta skulle få 
stora negativa konsekvenser för fisket så är det inte ett alternativ. Istället får en större 
investering göras i rustbädden på sikt. En strandpromenad och bryggor i ån föreslås. 
Förslag finns också på en ny gångbro i Norra Slottsgatans förlängning.

Kollektivtrafik med båt upp i ån skulle kunna klaras med båtar av typen Paddan som 
har ett djupgående på under 1 m och vattendjupet i kajlinjerna är endast på få sträckor 
mindre än 2 m. 

Inspirationsbild	över	ny	gångbro	i	Norra	Slottsgatans	förlängning

Ställningstaganden

•	 Längs Gavleån ska bryggor anläggas både för att öka vattenkontakten för gående, 
stärka möjligheten till fiske, samt för angöring av mindre båtar.
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Platser

Begreppet	torg	är	ett	fornnordiskt	ord	som	betyder	
marknadsplats.	Torget	som	ett	element	i	staden	är	lika	
gammalt	som	begreppet	stad.	I	Gävle	centrum	finns	torg	
av	olika	karaktär	och	med	olika	funktioner	och	
utvecklingspotential.	Gemensamt	är	att	Gävles	torg	och	
öppna	platser	ska	inbjuda	till	möten	och	användning.	De	
ska	vara	trygga,	vackra,	användarvänliga	och	bidra	till	
trivseln	i	staden	oavsett	väder	och	tid.	

Torgen	och	platserna	måste	ha	goda	kopplingar	till	
stråken	och	fungera	väl	när	människor	rör	sig	genom	
staden.	

Platserna	är	varierade	och	det	är	en	styrka	i	sig.	Torgens	
egenart	ska	stärkas	och	utformningen	vara	olik	varandra.	
Stortorget,	Rådhustorget	och	Slottstorget	ska	vara	
tillräckligt	flexibla	i	möblering	och	användning	för	att	
kunna	ta	emot	större	aktiviteter	och	folksamlingar.	
Centralplan	som	är	en	av	flera	viktiga	entréer	i	staden	ska	
ha	en	utformning	och	användning	som	välkomnar	
tågresenärer	till	Gävle.
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Slottstorget

Slottstorget är ett av stadens äldsta torg och har 
genomgått stora förändringar framför allt i samband 
med saneringen av Söder på 1960-talet. Centrumplanen 
föreslår nya förändringar för användning och trafik. Här 
skapas förutsättningar för en ny mötesplats med 
kulturfokus. 

Bakgrund

Kvarteren söder om Gavleån klarade sig bra i stadsbranden 
1869 och det var först vid 50- och 60-talens södersanering 
som torgets form ändrades från ett grönt litet torg intill 
Slottet omgivet av trähuskvarter och gator till att bli en 
stor öppen parkyta omgiven av trafik. 

På 1960-talet skapades Slottstorgets trafikapparat för 
att bättre klara de nya trafikmängder som Riks 13, senare 
E4:an, förde med sig genom staden. Målet med den öppna 
platsbildningen var förutom att förbättra för bil- 
trafiken även att skapa siktstråk mellan Söder och 
stadskärnan. Utsikten mot stadskärnan och Rådhuset 
från Söder är ett av platsens stora värden. 

Slottstorgets nuvarande utformning och innehåll 
behöver utvecklas. Parkytan mellan trafikstråken är svår 
att nyttja annat än för ett fåtal stora evenemang per år då 
biltrafiken oftast stängs av. Utformningen av parkytan 
inbjuder inte till spontan användning såsom picnic då 
påverkan från motortrafiken är stor såväl visuellt som 
bullermässigt. De viktiga målpunkterna Biblioteket och 
Slottet kan inte riktigt dra nytta av torgytan och motor-
trafiken skärmar av torget från Gavleån vilken annars 
skulle kunna vara en resurs för platsen.

Slottstorget förbinder grönstråk i nord-sydlig och öst–
västlig riktning. Folk rör sig mest i stråken utmed S. 
Kungsgatan och S. Strandgatan medan grönytorna oftast 
är folktomma. Inte ens Henry Moores fantastiska skulptur 
Tredelad	vilande	figur	draperad lockar särskilt mycket folk även 
om den vintertid får sällskap av Gävlebocken. 

Stråket mellan Stortorget och Södermalmstorg 
behöver stärkas och förbättras så att avståndskänslan 
minskar. Södra Kungsgatan med sina unika butiker och 
många kaféer och restauranger bidrar till stadskärnans 
rika utbud men avståndet till Stortorget känns i dagsläget 
långt, liksom att förutsättningarna för att gå behöver 
förbättras. Likaså behöver bussarnas framkomlighet 
säkerställas. Det centrala läget och närheten till såväl 
bibliotek, slott och utbud motiverar ett betydligt bättre 
tillvaratagande av Slottstorget. 

I Översiktsplan Gävle stad är hela Slottstorget utpekat 
som ett strategiskt område och där står att ett helhets-
grepp om användning och trafik behöver göras. 

Förslag

Förnyelse av Slottstorget är angeläget och ska erbjuda 
förbättrade park- och torgytor med plats för både större 
och mindre kulturevenemang, fler aktiviteter i parken, 
mer vattenkontakt vid en ny torgyta på S. Strandgatan vid 
biblioteket, mer nöjen och handel i kvarteret Gesällen - 
mer stadsliv för Gävleborna.

Användningen av Slottstorget ska främja kopplingen 
och minska avståndskänslan mellan norra och södra 
sidan av staden. Stråken längs med Gavleån förbättras och 

Exempel	på	ny	utformning	Slottstorget	sett	mot	Söder.	Rådmansgatan	försvinner	till	förmån	för	park	och	torg.	
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göras mer upplevelserika och tillgängliga. Slottstorget ska 
vara en publik plats med stärkt vatten-, biblioteks- och 
slottskontakt som sjuder av liv. Den nya trafiksituationen 
ger ökad framkomlighet för prioriterade trafikslag och 
stödjer stadslivet. Parkmiljön förnyas med inspirerande 
lek, konstverk och spännande attraktioner som gör att fler 
människor lockas till området. 

Nya trafiklösningar där norrgående trafik flyttas till 
Södra Kungsgatan och Södra Strandgatans trafik flyttas 
norr om ån kommer innebära att Slottstorget kan 
utnyttjas bättre. Biblioteket kan med en
bilfri entrézon förstärka sin verksamhet med aktiviteter 
på ett kulturparkstorg - med allt från bokbord till läsesto-
lar och poesiuppläsning i den gröna parkmiljön.

Kulturanvändning
Slottstorgets användning föreslås både vara park och torg 
med fokus på kultur. Som en del av å-rummet stämmer 
det mycket väl att ge torget större betydelse som evene-
mangsplats för kultur i alla dess former. Allt från stora 
konserter till spontana möten mellan besökare berikar 
platsen vars intressanta innehåll och spännande aktivite-
ter skapar liv på platsen.

Länk mellan norr och Söder
Avståndet mellan Stortorget och Södermalmstorg ska 
upplevas som kort och vägen däremellan ska vara trevlig 
och upplevelserik. Slottstorget behöver därmed vara en 
länk med attraktiv utformning och publika verksamheter 
i både park och nya byggnader. 

Förlänga Söders utbud
För att minska avståndskänslan och möjliggöra utveckling 
av Söders utbud bör publika verksamheter fortsätta ut på 
Slottstorget via båda kvarteren Gesällen och Värdshuset. 

Södra	Rådmansgatan	och	Södra	Kungsgatan	GD	23	september	1959.	
Flygfoto:	Lennart	Olofsson.		

Illustration	ny	mötesplats	Slottstorget,	park-	och	torgrum

•	 Åt väster planeras byggnation av en ny restaurang vid ån.
•	 Åt öster finns möjligheter att förstärka den piazza-

liknande platsen vid kvarteret Gesällen och nuvarande 
restaurang Terrassen med handel och upplevelser som 
en del av den nya parken. 
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ny trafiklösning
Idag är stor del av Slottstorget ägnat åt bil och busstrafi-
ken, vilket är något som lever kvar sedan tiden då E4 
passerade genom Gävle. Med ett brett gaturum som 
sträcker sig runt Slottstorget på båda sidor, skapas ett 
otillgängligt rum i mitten av torget. Detta utrymme 
används idag vintertid till uppställningsplats för Gävle-
bocken och året runt av Henry Moores skulptur Tredelad	
vilande	figur	draperad. För att kunna nyttja denna stora yta 
med centralt läge på ett bätrre sätt föreslås att trafiken 
dras om. 

Biltrafiken föreslås gå dubbelriktat längs med Södra 
Kungsgatan och över Kungsbron istället för längs Södra 
Rådmansgatan och över Rådmansbron. Möjligheten för 
biltrafiken att nyttja Södra Strandgatan mellan Södra 
Rådmansgatan och Petrégatan försvinner då, och denna 
yta kan istället nyttjas vid ett utvecklande av Slottstorget 
för att få bättre vattenkontakt.

Busstrafiken i norrgående riktning föreslås få en egen 
bussfil från korsningen Södra Kungsgatan/Hamiltonga-
tan längs med Södra Kungsgatan, men avvika från Södra 
Kungsgatan innan Kungsbron för att istället även 
fortsättningsvis ta Rådmansbron över Gavleån.

Denna trafiklösning skapar en större sammanhäng-
ande yta framför biblioteket som är betydligt mer 
tillgänglig än nuvarande lösning samt ger bussen en ökad 
framkomlighet. 

Bebyggelse
En ny restaurang planeras att byggas i Slottsparkens 
norra del. Denna restaurang är redan beslutad, detaljplan 
och bygglov finns och en arkeologisk utgrävning ska 
genomföras. Det bör också vara möjligt med ytterligare 
mindre bebyggelse i paviljonger eller mindre hus som kan 
rymma verksamheter som stärker aktiviteterna i ån, 
parken och torget. Ny bebyggelse ska underordna sig 
Slottet och Kungsgatans entrébyggnader i volym och 
utformning och ta hänsyn till kulturvärden, park och 
trafiksituation. 

Slottstorgets	stoltheter	tillsammans	med	Gävlebocken;	Henry	Moores	skulptur	Tredelad	vilande	figur	draperad.

Nytt bibliotek
Nuvarande biblioteksbyggnad i kvarteret Gefle Wapen har 
länge varit föremål för ny-, om- och utbyggnadsplaner. 
Oavsett om nuvarande bibliotek byggs till eller ett helt 
nytt bibliotekshus byggs finns möjlighet att ta mark i 
anspråk på baksidan av biblioteket eller skapa spännande 
samverkan med nya torg- och parkytor. Det är viktigt att 
entrélägen finns ut mot både torg och å-rum. 

Slottets entré
Slottets entréområde ska ges en utformning som fram-
håller Slottet och det ursprungliga Slottstorgets betydelse. 
En ny entré föreslås också i slottsmurens norra del vid 
Slottsgatans förlängning där ny gångbro planeras. Utmed 
den östra slottsmuren bör även fortsättningsvis finnas 
möjlighet till parkering. 

Stråk
S.Kungsgatans gångstråk behöver mer upplevelser och 
skulle stärkas med bebyggelse som innehöll handel eller 
nöjen vid Slottstorget. Likaså behöver fotgängarnas ytor 
säkerställas med avseende på uteserveringar och cykel-
parkeringar. Det ska även fortsättningsvis vara lätt också 
att ta sig fram med cykel, såväl som att parkera den vid 
målet. 

Gång- och cykelstråket utmed Gavleån kommer dras om 
i samband med restaurangbygget men stärks också med 
ny bro och ny entré i slottsmuren vid Slottsgatans 
förlängning och ny park- och torganläggning vid bibliote-
ket. 

Siktstråket Västra islandsgatan kan förstärkas ytterligare 
så att man ser bättre mellan Gamla Gefle och Slottet. 
Stråket har tidigare fortsatt över Slottstorget och Slotts-
parken.
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Förslag	ny	utformning	Slottstorget	i	kvällsbelysning	-mot	sydost.	Ny	
utformning	av	Slottstorget	och	Södra	Strandgatan	kan	ses	som	en	
förstärkning	av	det	kulturstråk	som	följer	ån	från	högskolan	ut	till	

Gasklockorna.	Förslaget	stärker	också	tankarna	på	ett	kulturkvarter	
mellan	Länsmuséet	och	Slottet.

Ställningstaganden

•	 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 avståndskänslan 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 
Biblioteket och Gavleån. Södra Strandgatan mellan 
Norra Rådmansgatan och Petrégatan 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 
riktning 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 samman-
hängande yta skapas. 

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

Ny	restaurang	invid	Gavleån,	skiss	Johan	Skoog	Arkitektkontor
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Rådhustorget
Rådhustorget ska fungera bättre som centrumhållplats 
och få en användning som kan erbjuda både bekvämare 
hållplatsservice samt flexibel evenemangsarena för 
mindre arrangemang. Dessutom kan Rådhustorget och 
Kung Kristoffers park få mer publik användning om 
Rådhuset förses med restaurang eller kaféverksamhet. 

Bakgrund

Rådhustorget utgör en del av den grönskande Rådhus-
esplanaden som är den nord-sydliga axeln i centrum. 
Rådhustorget var länge Gävles förnämsta torg omgivet av 
Stadshuset, Rådhuset och flera magnifika byggnader. 
Torget har en historisk användning som droskstation och 
var från början en öppen stensatt yta utan avgränsning 
mot byggnaderna intill. Utformningen av Rådhustorget 
har sedan varierat med tiden. Dagens torg med nedsänkt 
markyta och låga granitmurar har funnits sedan 1930-40-
talen. 

Själva Rådhuset byggdes 1784-1790 men de övre 
våningarna skadades svårt vid stadsbranden 1869. Entrén 
mot söder är dock intakt från 1790. Byggnaden har inrymt 

stadens magistrat och rådhusrätt, mellan 1863-1940 
stadsfullmäktige, flera av stadens förvaltningar mellan 
1940-1960, Tingsrätten från 1970-tal till 1997 och därefter 
Uppsala universitet.

Torget används numera för tillfälliga marknadsdagar, 
matstånd och mindre evenemang. Centrumhållplatsen 
ligger längs med Norra Rådmansgatan och Norra  
Kungsgatanfungerar och fungerar idag dåligt för bussar. 
Orienter för besökare är bristfällig och framkomligheten 
för kollektivtrafiken behöver förbättras.

Förslag

Rådhustorget ska fungera bättre som centrumhållplats 
och få en användning som kan erbjuda både bekvämare 
hållplatsservice samt flexibel evenemangsarena för 
mindre evenemang. Dessutom kan Rådhustorget och 
Kung Kristoffers park få mer publik användning om 
Rådhuset förses med till exempel restaurang eller 
kaféverksamhet. 

ANTAGANDEhANDliNG

52



Torget
Torget ska kunna användas till mindre tillfälliga evenemang som till exempel Bondens 
marknad eller kulstötning i stadsmiljö. Dessutom ska torget fungera som bytesplats mellan 
centrumhållplatsens bussar men också uteservering, detta ställer krav på möjligheten att 
kunna röra sig över ytan. Stilfull uteservering passar utmärkt på del av torgytan men ska då 
antingen vara en del av Rådhusets restaurang eller höra till cafépaviljonger på torget. De 
restaurangvagnar av tillfällig karaktär som sommartid hyr plats på torget uppfyller inte de 
estetiska krav som denna kulturhistoriska miljö kräver. Dessa matvagnar bör hänvisas till 
annan plats eller få högre utformningskrav såsom att integreras i väl utformade paviljonger 
längs torget.

I utformningen av Rådhusesplanaden tas utvecklingen av torget med som en del i 
helheten där belysning, rörelsemönster och gestaltning av paviljonger ingår. Stor hänsyn 
tas till platsens kulturmiljövärden då både torg och Rådhus har mycket höga kulturmil-
jövärden som en del i riksintresset. Säkerställande av riksintresset krävs vid förändringar.

rådhuset
Det finns idag långt gångna planer på att förändra verksamheten i Rådhuset då tidigare 
hyresgäst Uppsala Universitets Bostads- och urbanforskning flyttade till Uppsala under 2013. 
Ny användning ska vara publik, i alla fall i delar och verksamheten kan med fördel samverka 
med Rådhustorget. Det är möjligt att ny användning också kommer kräva om- och tillbygg-
nader och då prövas det i vanlig ordning. Gavlefastigheter AB som äger fastigheten för dialog 
med ett antal intressenter för att fylla huset med nytt liv. Tanken är att huset ska innehålla 
restaurang, café, eventuellt några butiker samt en konferensvåning. Ett innehåll som stärker 
stadslivet och medför att människor kommer att röra sig över, och vistas på, Rådhustorget. 

Rådhustorget	rymmer	många	olika	aktiviteter	under	året	men	kan	ta	hand	om	fler.	

Ställningstaganden

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

Centralplan bildades på 1890-talet och var från början 
en helt öppen torgyta mellan Centralstationen, 
järnvägshotellet, Centralpalatset och Sjömanskyrkan. 
Platsen har höga kulturmiljövärden och ramas in av flera 
värdefulla byggnader.

Bakgrund

Centralplan hyste tidigt en taxistation och där fanns 
också Gästrike Turistråds paviljong. Platsen har förändrats 
i takt med att trafiken ökat både på järnvägen och på 
gatan. Järnvägsstationen har utvecklats till resecentrum 
med busstation knuten till Hamntorget öster om järnvägen.

Platsens betydelse som entré till Gävle har ställt krav 
på god gestaltning med hög kvalité i materialval och 
utrustning. Bänkar, sittplatser, skulptur och uteservering 
finns liksom vackra blomsterarrangemang i urnor. En låg 
granitmur delar torget vilket hindrar fri passage för 
fotgängare och cyklister, men underlättar däremot för 

biltrafiken. Muren kantas av perenner och har ett 
vattenspel som vackert inslag.

Trafikflöden av bilar, cyklister och gående ska samsas 
med parkerade bilar och väntande människor. Stora 
trafikströmmar alstras för att hämta och lämna vid 
järnvägsstationen. Bilstråket mellan Södra Esplanadgatan 
och Muréngatan korsar dessutom torget. Gång- och 
cykelstråket Drottninggatan har sin början i torgets norra 
del och många använder Kyrkogatan i Centralplans södra 
del till gång- och cykelstråk. För cyklister saknas tydlig 
anvisning till cykelstråk och cykelparkering. Det finns 
även för få cykelparkeringar på Centralplan.

Trafiken har under senaste ombyggnaden 2004-2005 
ställt krav på utformningen men platsen upplevs av 
många som otydlig. Som gångfartsområde sker all trafik på 
de gåendes villkor men utformningen skapar lätt förvirring 
för alla trafikslag. 
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Förslag

Centralplan är en viktig knutpunkt i Gävle och en av 
stadens viktigaste entréer. Här krävs högsta ambition vad 
gäller funktion och gestaltning.

Centralplans nuvarande utformning gör att funktionen 
som trafikplats med genomfartstrafik, hämtning och 
lämning av resenärer samt välkomnande entré till Gävle 
inte fungerar så bra. Det är nödvändigt med större 
tydlighet om att biltrafiken sker på de gåendes villkor. 

Det behövs en omfördelning av trafikytan och en 
utformning som låter fotgängare känna sig trygga när de 
rör sig på platsen. Det är viktigt att kunna angöra vid 
järnvägsstationen med bil, men detta skulle i högre grad 
kunna ske på järnvägsstationens östra sida, Hamntorget. 
På så sätt skulle framkomligheten för fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafikresenärer vid Centralplan öka.  
Möjligheten till förbättrad bilangöring vid järnvägs- 
stationens östra sida bör utredas. 

Cyklister som kommer till Centralplan ska ha lätt att 
orientera sig och genom markbeläggning styras till 
välordnade cykelparkeringar eller till andra målpunkter i 
staden. Antalet cykelparkeringar ska utökas och utformas 
med hög kvalitet det vill säga med väderskydd, ramlås-
ning samt belysning. 

Informationen ska förbättras generellt så att besökare 
utan problem hittar rätt, exempelvis med skyltning och 
karta för nyanlända besökare. Eventuellt kan gångfarts-
området komma att breddas norrut, för att underlätta för 
gångtrafikströmmar mellan järnvägsstationens norra del, 
busshållplatsen och Drottninggatan men också söderut ca 

10 m mot ån för att förtydliga skyltning och gångfartsom-
rådet. En sådan lösning behöver detaljstuderas.

En vacker informationstavla kan berätta om platsen 
och de arkitektoniska kvalitéer som finns i byggnaderna 
runt om.

En utökad yta vid stationens entréområde ger 
utrymme för fler sittplatser och förbättrar för folk som 
väntar. 

Järnvägsområdet utgör idag en stark barriär mellan de 
östra och västra stadsdelarna. En förbättrad gång- och 
cykelförbindelse som stärker de centrala stadsdelarnas 
koppling mot havet i öster står högt i prioritet och en ny 
utredning om förbindelse till öster borde startas upp.

Centralplans	trafiksituation	uppfattas	idag	som	otydlig.	

Ställningstaganden

•	 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 Stortor-
get ska ges en tydligare utformning.

•	 Siktförhållanden vid Sjömanskyrkan (Centralgränd) 
ska förbättras.
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Arkitekt	för	ombyggnaden	av	Stortorget	var	Andersson	Jönsson	
Landskapsarkitekter	genom	landskapsarkitekt	LAR/MSA	Anders	
Jönsson	och	landskapsarkitekt	LAR/MSA	Stina	Elonsson	på	uppdrag	
av	Gävle	kommun.	

Stortorget

Stortorget är ungefär 140 år gammalt och skapades 
efter stadsbranden 1869. Sedan dess har torget haft 
många olika utseenden och funktioner. Nu är torget 
omgjort och fick 2011 Sienapriset för Sveriges bästa 
offentliga miljö.

Bakgrund

Efter stadsbranden utvidgades torgytan och namnet har 
bytts några gånger från Nytorget till Salutorget, när 
torghandeln flyttades hit, fram till 1943 då det blev 
Stortorget. År 1940 öppnades en busstation på torget och 
samtidigt flyttades droskstationen hit från Rådhustorget. 

Torget genomgick en genomgripande förändring 
mellan åren 1953 och 1974 för att ge plats för tidens nya 
handelsideal och bilsamhällets krav. 

År 1971 utlyste Gävle kommun en pristävling om ny 
utformning. Omdaningen genomfördes efter livlig debatt 
och omfattande rivningar. År 1974 var det invigning och 
torget hade då Domus med parkeringshus och varuhusen 
Åhléns och Flanör, en restaurangbyggnad där busstatio-
nen hade stått och ny fontän, plats för torgstånd och fyra 
pyloner skapade av Erik Höglund. Drottninggatan 
stängdes av för biltrafik, träd sågades ner och busstatio-
nen flyttades till Hamntorget. 

Domushuset har därefter byggts ut i samband med att 
Filmstaden flyttade till torget 1994 och Gallerian Nian 
byggdes. Under åren 2009 – 2010 har torget rustats med 
nytt golv och nya möbler och utvidgats i norr över 
Nygatan mot Flanör och Winn. 

Stortorget har efter senaste ombyggnationen fått 2011 
års Sienapris för Sveriges bästa offentliga miljö. Juryn 
motiverar sitt val med att ”omdaningen	har	gjorts	med	ett	stort	
grepp	passande	för	den	stora	uppgiften,	vilket	har	gett	gävleborna	ett	
centralt	stadsrum	med	stark	egen	identitet	…	präglat	av	både	
aktualitet	och	hållbarhet”.

Stortorget har i upprustat skick blivit en populär och 
naturlig knutpunkt och mötesplats i Gävle. Runt torget 
finns de flesta kedjebutikerna i stans gallerior. Torgets 
öppna gestaltning ger plats för torghandel, uteserveringar, 
vattenkonst samt sittplatser och lekplats. Torget rymmer 
stadsliv och har också plats för större folkrika evenemang.

Förslag

Stortorget är navet för handeln och upplevelserna i 
centrum. Det är här A-lägen finns för handeln.
En utbyggnad av Västra Nygatan från Stortorget till 
Kaplansgatan färdigställs under 2014. Denna utbyggnad 
kommer att vitalisera de fastigheter som ligger längs 
dessa två kvarter och därmed skapa fler intressanta lägen 
för etableringar. 

Centrumplanen föreslår också ny gångbro i Norra 
Slottsgatans förlängning söderut från Stortorget mot 
Slottet för att skapa en alternativ förbindelse mellan 
Stortorget och Söder som kopplar ihop norra och södra 
stadsdelarna och framför allt skapar ett samband mellan 
Stortorget, Gavleån, Slottet och Söder. Utformningen 
längs Norra Slottsgatan föreslås utvecklas, framförallt 
genom förbättrade gångytor, och på så sätt öka stråkets 
attraktivitet. 

Gångstråket mellan Stortorget och N. Kungsgatan 
föreslås också få ett liknande utseende som Stortorget. 

Vid eventuella ombyggnader ska stor hänsyn tas till 
kulturmiljövärden vid torget och omgivande byggnader.

Ställningstaganden

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

•	 Stråket Norra Slottsgatan utvecklas och komplet-
teras med gångbro över Gavleån för att stärka 
kopplingen mot Slottet och Söder.
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Stråk

I stadskärnans väv av bebyggelse, trafik, parker och vatten 
finns stråk av skilda slag; rörelsestråk för promenader, 
cykling eller annan trafik, naturnära stråk med mycket 
grönska, blommor eller vatten, temastråk för till exempel 
handel, konst eller arkitektur. Stråk ska länka samman 
staden och dess målpunkter men också vara upplevelser i 
sig själva. 

Det	är	viktigt	med	enhetlighet	och	tydlighet	utmed	ett	stråk	
för	att	man	ska	kunna	förstå	och	läsa	av	vad	som	gäller	just	
där	eller	hur	man	ska	röra	sig	och	använda	rummet.	De	
viktigaste	stråken	i	stadskärnan	är	axlarna	Å-rummet	och	
Esplanaden/Kungsgatan	samt	de	öst-västliga	gatorna	
Drottninggatan,	Nygatan	och	Kyrkogatan.

Stadskärnans stråk
Gävles	stråk	är	tydliga	rum	i	staden	men	används	väldigt	
olika	och	varje	stråk	har	sitt	rörelsemönster	och	sin	
utformning.	

Funktion	och	utformning	hänger	ihop	och	skapar	olika	
förutsättningar.	Vissa	stråk	är	utformade	för	bilar	och	andra	
för	gående.	Gavleån	är	till	exempel	ett	stråk	som	är	ett	
tydligt	vattenrum	men	ur	rörelsesynpunkt	mer	otydligt	och	
svårt	att	följa	både	med	bil	och	till	fots.		

Förutsättningarna	för	stråk	i	en	rutnätsstad	är	stora.	Både	i	
öst-västlig	och	nord-sydlig	riktning	finns	många	gator	och	
stråk	och	redan	en	slags	befintlig	tyngd	i	prioritetsordning.	

Det	som	begränsar	trafikstråken	är	broarna	över	ån	och	
järnvägen	norr	och	öster	om	stadskärnan.	En	ny	gångbro	
föreslås	vid	Slottet	för	att	skapa	bättre	rörelse	för	
fotgängare	mellan	norra	och	södra	sidan	ån.	

Alla	stråk	bör	utformas	och	användas	så	att	de	anses	vara	
upplevelserika,	varierade,	tydliga	och	lätta	att	röra	sig	i	samt	
länkar	samman	platser	och	målpunkter	inom	staden.	
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Efter stadsbranden 1869 byggdes Gävle upp med 
brandskydd i form av esplanader. Rådhusesplanaden 
anlades 1873 -1875 enligt Nils Ericsons förslag till 
stadsplan. Som en viktig axel i rutnätsstrukturen var det 
ursprungligen tänkt att esplanaden skulle sträcka sig 
söderut ända till Kaserngatan men söder om ån blev det 
istället Kungsgatan med träd. 

Kungsgatan och Rådmansgatan har alltid varit viktiga 
trafikleder med betydelsefulla byggnader i och utmed 
stråket. 

Bakgrund

Formgivningen av Rådhusesplanden utfördes av stads-
trädgårdsmästaren Anders Magnus Eriksson. Rådhu-
sesplanaden utgör ett av Gävles vackraste rum genom sin 
utformning som parkstråk i barockinspirerad stil i stramt 
geometriskt mönster med dubbla lindalléer. Växterna är 
tuktade och gångsystemet symmetriskt med centralt 
placerade vattenfontäner och skulpturer. 

Esplanaden fungerar i dagsläget mest som ett grönt 
trafikrum med såväl promenadstråk, cykelbanor och gator 
för bil- och busstrafik. Rådhusesplanaden är centrumhåll-

plats för både lokal- och regionkollektivtrafiken. 
Esplanadens vackra parkmiljö och många påkostade 

byggnader utmed stråket är en värdefull kulturmiljö 
liksom en grön oas. De vackra gamla lindarna ger trafik-
rum och parkrum skugga och hjälper till att rena luften. 
Ljudmiljön från trafiken är besvärande även om fontäner, 
träd, blomsterrabatter lockar besökare.

Förslag

Rådhusesplanadens värde som Gävles finpark ska bevaras 
och förstärkas. Parken ska vara en attraktiv promenadpark 
och mötesplats där effektbelysning, växter och skulpturer 
ska skapa intresse och ge upplevelser.

Upprustning krävs och ska framhäva parkens geo-
metriska formspråk liksom buskar och träd som fortsatt 
ska tuktas med stram karaktär. Esplanadens unika 
stamfuchsior bevaras och fler sittplatser anordnas, gärna 
med avskärmning mot omgivande trafikbuller.

Vid Rådhustorget ska centrumhållplatsen utvecklas 
med förbättringar för kollektivtrafik, cyklister och 
fotgängare samt informationsåtgärder.

Paviljonger eller annan bebyggelse i Esplanaden 
övervägs för på Rådhustorget för att husera café men 
också de matvagnar med bristande utseenden som idag 

Rådhusesplanaden
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Till	vänster:	Vy	från	Söder	mot	Norr	1949	med	Esplanaden	i	fokus.	AB	Aeronautic,	Gävle	Stadsarkiv.	
Till	höger:	Gävle	Teater

står på torget. 
Bottenvåningarna utmed stråket bör ha publika verksamheter och utformning och 

skyltning som stärker Esplanadens höga gestaltningsambition.

Centrumhållplats
Rådhusesplanaden ska vara Gävles centrumhållplats för kollektivtrafik. Hållplatsen ska 
ha god och tydlig koppling till centrum, den regionala busstrafiken och till Gävle Central. 
Med de stora bussresenärsflödena behöver framkomligheten för bussarna förbättras och 
fler bekväma lösningar för resenärernas service ordnas, bland annat i form av ljusa 
väderskydd, information, vägvisning, biljettköpsmöjligheter och cykelställ. Hållplatslä-
gena ska vara tydliga, tillgängliga och orienterbarheten god. Även publik service i 
angränsande byggnadernas bottenvåningar skulle lyfta både platsen och kvaliteten för 
bussresenärerna. 

Förslaget är att införa en tidsbegränsad avstängning för biltrafiken under ett par 
timmar på morgonen och eftermiddagen för att öka framkomligheten för busstrafiken. 
Avstängningen skulle endast gälla under vardagar och sträckan som föreslås få tidbe-
gränsad avstängning är Rådhusesplanaden mellan Norra Strandgatan och Nygatan.

Ställningstaganden

•	 Esplanadens grönytor ska fortsätta att utvecklas som parkstråk (stadens gröna 
finrum). 

•	 Ett gestaltningskoncept för hela Rådhusesplanaden, med Rådhustorget, Centrum-
hållplatsen och Teatern ska tas fram. 

•	 Esplanadens alléer ska kartläggas vad gäller trädens vitalitet och en utvecklingsplan 
ska tas fram.

•	 Det ska finnas tydlig skyltning som förbinder Centrumhållplatsen och Gävle Central.
•	 Bussens framkomlighet längs Rådhusesplanaden ska förbättras.
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Bakgrund

Södra Kungsgatans utformning tillkom under Söder-
saneringen på 1950-talet. För att klara trafikförsörjningen 
från Riks 13 och senare E4:an skapades ett brett gaturum 
med högre affärs- och bostadshus på varje sida. Gatan blev 
central i den nya bebyggelsen som växte fram på Söder. 
Idag är gatan ett etablerat restaurangstråk med många 
unika butiker. Avståndet mellan Stortorget och Söder 
upplevs som långt och bör minska genom att främst 
Slottstorget får ny användning.

Södermalmstorg
Södermalmstorg är stadsdelen Söders eget torg och 
mötesplats. Torget uppstod vid mitten av 1800-talet då 
Södermalms bebyggelse kom till. I samband med Södersa-
neringen fick torget sin utformning i det viktiga mötet 
mellan Brunnsgatan och Kungsgatan. Det här blev 
stadsdelens torg med service, affärer och restauranger. 

Torget omges av träd och flera byggnader med högt 
kulturhistoriskt värde, till exempel den före detta 
Pingstkyrkan i kvarteret Råmärket. På tre sidor finns 
biltrafik som till viss del utgör barriärer för fotgängare.

Det karaktäristiska hos restaurang- och butiksstråket 

Södra	kungsgatan	är	ett	stråk	fullt	av	stadsliv.

längs Södra Kungsgatan är märkbart även på Södermalms-
torg. Här finns små affärer och flera restauranger, gym, 
moské och även torghandel i liten skala. 

Torget erbjuder också sittplatser, skulptur (Havsgrupp	1 
av Olof Hellström), kiosk och uteserveringar av varierande 
utformning. God kvalitet finns i material och detaljer men 
torget ger ett spretigt intryck, bland annat med en brokig 
skyltflora och en sammanhållen karaktär saknas. 

Förslag

Södra Kungsgatan ska fortsätta sin utveckling till trevligt 
café- och restaurangstråk med unika butiker. Det ska vara 
möjligt att utveckla gatans utbud och låta stråket utvid-
gas även på tvärgatorna och framförallt mot Slottstorget 
och Södermalmstorg. 

Det ska också vara möjligt att förbättra för gång-, 
cykel- och busstrafik utmed hela stråket. Detta innebär att 
fördelningen av gaturummets ytor måste ses över. 
Exempelvis lider den västra sidan av S. Kungsgatan av ett 
alldeles för smalt gaturum på sommaren när uteserve-
ringar flyttar ut på gatan. Handeln bör självklart gynnas då 
det är ett viktigt element i att få ett levande stadsliv, men 
det ska inte behöva ske på bekostnad av begränsad 

Södra Kungsgatan
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framkomlighet för gående och cyklister. I och med 
gaturummets bredd bör omfördelning av ytorna kunna 
skapa en bra situation för samtliga användare av gaturum-
met.

Behov finns att koppla samman Norr och Söder mer. 
För detta krävs att Å-rummet och Slottstorget blir mer 
fotgängarvänligt, upplevelserikt och attraktivt. Med en 
förändrad trafikföring och en mer innehållsrik miljö kan 
Slottstorget bli en intressant länk som förenar Södra och 
Norra Kungsgatan. 

Vid Slottstorget föreslås att Rådmansgatan blir park och 
torg med kulturfokus och Kungsgatan istället får dubbel-
riktad trafik. 

Södermalmstorg
Torget behöver mer enhetlighet, i möblering och utrust-
ning men även vad gäller uteserveringarna. En tydligare 
funktionsuppdelning skulle göra torget mer lättöverskåd-
ligt och skapa harmoni.

Upprustning av Södermalmstorg är viktigt för att 
Söder ska få ett torg som med gestaltning och funktion 
bidrar till en mer attraktiv stadsdel. Torgets och bebyg-
gelsekvarterens struktur med gatunät ska visuellt bevaras. 
Vid förändringar av befintliga byggnader samt vid 
nybyggnation ska stor hänsyn tas till områdets arkitekto-
niska värden.

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 anslutande 

Slottstorg och Södermalmstorg.
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Gavleån med  
Strandgatorna

Under medeltiden var Gavleån seglingsbar ända upp till 
Gammelbron men redan under 1500-talet måste man 
muddra för att få båtar upp till Slottet. Stadens 
framväxt har skett i långsam takt. Gavleån har varit nav, 
pulsåder och ryggrad kring vilken denna 
utvecklingsprocess fortgått. 

Bakgrund

Gavleån är en fantastisk resurs i stadsmiljön och har stora 
möjligheter att utvecklas mer för gävlebor och besökare 
som söker vattenkontakt. Trots de många värdena 
fungerar också ån som en barriär i stan. 

Vattennivån i centrum och upp till Slottet är samma som i 
havet. Stenmurskajerna är byggda i slutet av 1800-talet på 
trärustbäddar eller betongplattor. Huvuddelen av rustbäd-
darna för innerstadskajerna bedöms vara i nivå med 
medellågvattennivån i Gavleån inom ca 40 år. Träpålar och 
rustbäddar är mer eller mindre drabbade av nedbrytande 
organismer, men så länge träet är under vatten har det en 
betydande livslängd. Uppströms Kungsbron är vattennivå-
erna redan idag sådana att rustbäddarna riskerar rötan-
grepp. 

Grönstrukturen utmed å-rummet och själva ån är viktiga 
som ekologiska spridningskorridorer och för den biologiska 
mångfalden i Gävle. Dessutom är ån ett vackert grönskande 
rum som både gävlebor och besökare uppskattar oavsett 
årstid. Flera fina parker finns i anslutning till ån; vid 
Länsmuseet, Slottstorget, Strandparken och Kung 
Kristoffer park vid Rådhuset. Mest vattenkontakt finns 
ändå vid Drottningbrons södra fäste där det är möjligt att 
komma ned till vattnet via näset där. Det finns stora 
möjligheter att utveckla grönskande vattenkontakt 
utmed hela å-rummet. 

Fisket i Gavleån är fritt nedströms Strömdalens kraftverk. 
Fiskare ska lösa kostnadsfritt fiskekort där gällande 
fiskeregler finns angivna. År 2010 löstes 1 930 kort. Möjlig-
heten att kunna fiska mitt i stan är värdefull för många 
Gävlebor och en resurs som ska tas tillvara. Utvecklingen i 
Å-rummet ska ta stor hänsyn till fisket. 

Båttrafik sker idag sporadiskt med små båtar fram till 
Slottet. Centralbron är styrande för hur höga båtar som 
kan passera. Den segelfria höjden är där 1,5 m vid normal-
vattenstånd. Fler angöringsplatser och bryggor behövs, se 
även sidan 46. 
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norra Strandgatan från järnvägen till Kaplansgatan 
präglas starkt av institutionsbyggnader och lindar som 
bildar ett lummigt gaturum. Här finns dubbelriktad 
biltrafik och gångmöjligheter närmast ån. 

Södra Strandgatan har enkelriktad biltrafik österut från 
Slottstorget i ett grönt gatuavsnitt. Här finns ett dubbel-
riktat gång- och cykelstråk som följer ån vidare ut mot 
Gasklockorna och sedan Bomhus. 

Västerut från Slottstorget på åns södra sida intill 
slottsmuren går Hälsans stig. Nedanför Slottet går det 
inte längre att köra båt.

Förslag

Det är angeläget att öka Gavleåns tillgänglighet och 
attraktivitet i Gävle centrum. Å-rummet är en stor resurs i 
stadsmiljön både för vackra utblickar och aktiviteter i och 
på ån under alla årstider.  

Ökad vattenkontakt
För att kunna närma sig vattnet föreslås de branta 
kajerna göras mer tillgängliga genom nedtrappning på 
utvalda ställen och låta bryggor förankras vid kajtrap-
porna. Bryggorna kan användas för t.ex. bad, båtangöring, 
promenadstråk, sittplatser och fiske. 

Badmöjlighet
Utan att skapa en särskild badplats bör det ändå vara 
möjligt att ordna möjligheter till bad mitt i stan från 
bryggor, roddartrappor, stegar, kajterasseringar och 
liknande i framtiden. Det förutsätter en god vattenkvalitet.  
Många åtgärder har genomförts för att förbättra vatten-
kvaliteten i Gavleån och uppströms vid Maden i Boulog-
nern byggs under 2014 ett bad.

Mer känsla för vatten
Ökad vattenkontakt handlar också om att å-rummet blir 
ett attraktivt stråk att använda och röra sig i och då 
behövs fler möjligheter till aktiviteter under hela året. Fler 
byggnader med publika verksamheter som vänder sina 
entréer till ån, befintliga gångstråk som leds mot ån, en 
ny gångbro vid Slottet byggs och att utformningen längs 
stråket är både attraktiv och tillgänglig. Fler sittplatser 
och syn- och känselintryck lockar också till vistelse i 

å-rummet till exempel med fontäner, konst, musik, 
spännande belysning, vackra blomsterarrangemang, 
nedtrappning av kajerna och enklare redskap för träning. 

Kajer
Å-rummets kajer är i olika god kondition. Med lägre 
grundvattennivå riskerar både kajfasader och rustbäddar 
att snabbt försämras och allvarligt skadas. Att höja 
Gavleåns vattennivå skulle vara ett sätt att förbättra 
hållbarheten för kajerna. Då detta inte är aktuellt kom-
mer kajfasaderna behöva bytas, förstärkas eller byggas om  
på sikt. I samband med detta bör nya slags nedtrapp-
ningar till Gavleåns vatten bli aktuella. 

ny gångbro i Slottsgatans förlängning
Stortorget söderut mot Slottet görs mer tillgängliga 
genom att en gångbro över Gavleån byggs från N Slottsga-
tan och Stortorget för att binda ihop stadsdelarna och 
möjliggöra flera promenadval utmed ån. För att förbättra 
kopplingen mot Slottet bör möjligheten att öppna upp 
slottsmuren utredas.

Södra Strandgatan
Södra Strandgatan blir ett kultur-, park- och aktivitets-
stråk med mycket vattenkontakt då gatan stängs av för 
biltrafik vid Biblioteket. Vidare sträcka mellan Petrégatan 
och S. Centralgatan kommer få betydligt mindre trafik då 
kopplingen mot Slottstorget stängs av. Närmast ån 
anpassas ytan för gående med beläggning, sittplatser och 
belysning. Västerut ansluter utvecklad å-promenad till 
Hälsans stig. 

norra Strandgatan
Norra Strandgatan ska erbjuda alla trafikslag ett gent 
stråk i stadskärnans öst-västliga riktning. Därför förstärks 
gatan med målade cykelkörfält i motorfärdriktningen, 
alternativt en dubbelriktad cykelbana söder om biltrafi-
ken. Närmast ån ska den grusade ytan anpassas bättre 
som ett rekreativt stråk för gående med beläggning, 
sittplatser och belysning. På sikt, när lindarna ska bytas ut 
eller när kajerna och balustraderna ska byggas om, ska 
bättre förutsättningar för strandpromenad och eventuell 
separat cykelbana skapas. 

Ställningstaganden

•	 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, alternativt dubbelriktad cykelbana på 
södra sidan av gatan.

•	 Ny gångbro ska byggas i Norra Slottsgatans förläng-
ning, eventuellt kombinerad med en ny öppning i 
Slottsmuren.

•	 Åtgärder för att öka vattenkontakten med Gavleån ska 
genomföras. Exempelvis genom att anlägga bryggor 
längs Gavleån.

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

ANTAGANDEHANDLING

63



Nygatan

Nygatan i sin form som esplanad kom till efter 
stadsbranden 1869. Nygatans trädplanterade aveny 
fortsätter österut tillsammans med Holmkanalen i 
stadsdelen Öster men är numera avskild av järnvägen. 
Nygatan är ett av stadskärnans påkostade gaturum 
med vacker arkitektur och en central del i Gävles 
rutnätsstruktur.

Bakgrund

Nygatan har en bakgrund som gata med livlig kollektiv-
trafik och spårvägstrafik. 1952 lades spårvägen i inner-
staden ner och ersattes av bussar och biltrafik. 

Längs Nygatan är det i dagsläget ett varierat utbud av 
handel, aktiviteter och nöjen liksom kontor och bostäder. 
Nygatans trafik utgörs av bilar, bussar, cyklister och 
gående som samsas om gaturummet. Järnvägen utgör 
idag en barriär mellan stadskärnan och stadsdelarna 
Öster och Gävle Strand. Gävle kommun har i detaljplan 
försökt utveckla en ny gång- och cykeltunnel i Nygatans 
förlängning med kopplingar till tågperronger, Hamntorget 
och vidare mot Öster men detaljplanen överklagades på 
grund av påverkan på riksintresset för kulturmiljö och 
arbetet lades ner. Ambitionen om länk över/under 
järnvägen kvarstår dock.

I samband med Stortorgets ombyggnad har även 
Nygatan i anslutning till torget rustats. Stortorget och 
den omgjorda Nygatan vann 2011 års Sienapris för 
Sveriges bästa offentliga miljö och Svenska Stenpriset 
2013. 

Förslag

Nygatans västra delar ska genom fortsatt upprustning 
och affärsutveckling bli en livfull förlängning av Stortorgets 
handelsnav. Det vinnande utformningskonceptet vid 
Stortorget fortsätter västerut fram till Kaplansgatan. Det är 
också viktigt att sträckan får fler entrélägen till affärshu-
sen och framför allt till Nian. Med bättre möjligheter till 
rörelseströmmar kan den centrala stadskärnan utvidgas.  

Nygatan föreslås även utvecklas som ett centralt 
cykelstråk i öst-västlig riktning med förbättrad utform-
ning för gående och cyklister. Gång- och cykelstråket i 
Nygatans mitt förbättras med säkra passager av korsande 
gator hela vägen mellan Stora Esplanadgatan och 
Skomakargatan, jämnare underlag vid korsningar till 
fördel för cykeln, och  bättre möjligheter att parkera 
cykeln. 

Nygatans gaturum och struktur är viktiga och centrala 
i rutnätsstrukturen. Publika bottenvåningar är önskvärda.

Ställningstagande

•	 Västra Nygatan utvecklas och upprustas i gaturum, 
bebyggelse och verksamhet 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 vägen mellan Stora Esplanadgatan och 
Skomakargatan.
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Drottninggatan

Drottninggatan är en central och betydelsefull gata som 
historiskt sett varit öppen för all trafik men på senare 
tid byggts om till gågata med cykelstråk. 

Bakgrund

Drottninggatan korsar centrum från öster vid Centralplan 
(Gävle Central)  via Stortorget ända till Kvarnparken i 
väster. Både vid Kvarnparken och vid Gävle Central 
fungerar Drottninggatan som entrélägen för stadskärnan 
och bör därför utformas utifrån detta. 

Utefter Drottninggatan finns flera värdefulla och 
vackra byggnader som till exempel Stadshuset och Heliga 
Trefaldighetskyrkan. Här finns också en lucktomt som 
planeras att bebyggas.  Drottninggatan med tvärgator är 
en del av stadens rutnätsstruktur.

Drottninggatans karaktär och användning är främst 
handel och upplevelseverksamheter. I anslutning till 
Stortorget finns stadskärnans A-lägen för handel. 
Upplevelsen är dock att Drottninggatan är ett delvis rörigt 
och bitvis trångt gaturum, speciellt när uteserveringar tar 
plats under sommarhalvåret.

Ny	bebyggelse	i	kvarteret	Pechlin

Förslag

Drottninggatan ska fortsätta att vara en välkomnande 
affärsgågata med mycket upplevelser och puls. Lucktom-
ten i Kvarteret Pechlin (vid Norra Centralgatan) bebyggs 
med spännande arkitektur och bidrar till förtätningen av 
staden.

Gågatan behöver rustas upp i vissa delar och göras 
enhetlig framför allt med syfte att använda gatans bredd 
fullt ut och få mer gångvänliga zoner. Med en sådan 
satsning är förhoppningen att stråket och handeln 
utvecklas och att fastighetsägare satsar mer på att rusta 
upp lokaler och fasader. 

Gatubredden är inte utnyttjad på bästa sätt och 
användningen behöver omfördelas för att skapa rum för 
rörelseströmmarna och känsla av rymd och affärsstråk. 
Mer cykelparkering behövs och markbeläggningen i hela 
stråket bör vara enhetlig och fotgängarvänlig. 

Vid Stortorget är vissa av tvärgatorna möjliga att 
utveckla vidare för verksamheter med handels- och 
upplevelsefokus liksom utformningen av gatumiljön kan 
förbättras för gående och cyklister.  

Anslutningen till Centralplan måste förbättras i 
tydlighet och materialval och kopplingen till de östra 
stadsdelarna bör lösas i antingen Drottninggatans eller 
Nygatans förlängning. 

Ställningstagande

•	 Lucktomten i kvarteret Pechlin (vid Norra Centralga-
tan) ska bebyggas.

•	 Drottninggatan ska utvecklas och rustas upp till affärs-
gågata med markvärme 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 gåendeström-
marna. 
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Kyrkogatans långa sträckning från Centralplan till 
Kvarnparken upplevs till stor del som en bakgata. Med 
nyare etableringar som Elite Grand Hotell och 
upprustning av Börsplan börjar delar av sträckan att få 
mer liv och rörelse.

Bakgrund

Kyrkogatan uppfattas i dagsläget som en bakgata även om 
de kommersiella huvudstråken bara är ett kvarter bort. 
Utmed Kyrkogatan finns flera äldre vackra, intressanta 
och publikt betydelsefulla byggnader som till exempel 
Börshuset, Grand Hotell, Rådhuset och Frimurarhuset. I 
väster ansluter gatan till gamla Tingshuset och Heliga 
Trefaldighetskyrkan. I östra änden finns Centralpalatset, 
Sjömanskyrkan och framför allt Gävle Central. Det är en 
strid ström av gående på Kyrkogatan mellan stationen 
och centrum, framför allt på morgnar och eftermiddagar.

Kyrkogatan har idag blandad trafik. Två av centrums 
parkeringshus har sina infarter via Kyrkogatan. Biltrafi-
ken är enkelriktad men cykeltrafiken dubbelriktad. 
Kyrkogatan korsar dessutom Esplanaden i ett strategiskt 
viktigt läge. 

Kyrkogatan med Börsplan

Ett	exempel	på	ny	föreslagen	bebyggelse	i	kvarteret	Syndicus.		

Börsplan
Börshuset återuppbyggdes efter branden 1869 med ett 
bevarande av den kolonnprydda fasaden som var anpassad 
efter dåvarande gatunät och Lillåns sträckning. När Lillån 
lades igen ungefär år 1880 bildades ytan som idag är Börs-
plan.

Börsplan ligger centralt, nära tågstationen och Grand 
Hotel men avsides de stora shopping- och trafikstråken. 
Torget används idag som parkeringsyta vilken man når 
via Kyrkogatan. Biltrafiken är enkelriktad och det bidrar 
till en relativt tyst och lugn miljö. Gång- och cykelstråk 
kantar platsen i söder och öster.

Kvaliteten på själva torgytan är mycket hög med vacker 
stenläggning och fina detaljer. Kyrkogatan mellan 
Centralplan och Hattmakargatan har nyligen iordning-
ställts som gångfartsområde, en åtgärd som har förbättrat 
framkomligheten för oskyddade trafikanter. Ambitionen 
är att Börsplan upp till Drottninggatan ska göras i nästa 
etapp.
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Förslag

Kyrkogatan ska vara och upplevas som ett sammanhängande stråk med enhetlighet i 
markbeläggning och belysning på båda sidor om Rådhusesplanaden. Vid korsande 
biltrafik dämpas hastigheten för korsande trafik med hjälp av utformning och avvikande 
beläggning.Förslagsvis utformas Kyrkogatan som ett gångfartsområde. 

Kyrkogatan ska fortfarande kunna användas som cykelstråk, något som bör finnas 
med i framtida utformning, men blir endast ett kompliment till övriga öst-västliga 
cykelstråk. Karaktären av bakgata ska arbetas bort genom ny beläggning, bättre ljussätt-
ning och tydliga zoner, framför allt för cyklister och fotgängare. Det är viktigt att det blir 
ett bra samspel mellan cyklister, bilister och gående. 

Kyrkogatans enkelriktning för bilar fortsätter men gatans bredd används annorlunda 
så att fotgängare och cyklister får tydligare anvisningar till trafiksäkra stråk. Bredare 
gatusnitt kan dock tillåta enkelsidig parkering. 

Kvarteret Syndicus föreslås bebyggas med flerbostadshus med publik bottenvåning i 
Norra Stapeltorgsgatans riktning. 

Börsplan
I samband med att Grand Hotel åter blivit hotell och att rörelseströmmarna till och från 
järnvägsstationen ökar finns motiv att använda Börsplan på andra sätt än enbart 
parkering. En skön oas skapas med sittplatser, blomsterurnor och vattenspel som kan 
knyta an till Lillån. Enkelhet med hög kvalitet i gestaltningen och god samklang med 
omgivande byggnader är ledord i utformningen. Bilparkering på torget minskas till 
förmån för attraktiv platsbildning där angöringsytor och korttidsparkering för närbe-
lägna verksamheter bibehålls. 

I en framtid finns möjlighet att se över all mark i kvarteret och om staket och grindar 
tas bort eller ändras kan platsen utökas väsentligt. På Börsplan skapas ett tillgängligt 
torg som tar vara på platsens höga kulturmiljövärden. 

Ställningstaganden

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

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

•	 Lucktomten i kvarteret Syndicus (vid Kaplansgatan) 
ska bebyggas.

•	 Ombyggnaden av Börsplan ska fullföljas enligt 
gällande plan.
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Strategi

Centrumplanens syfte är att skapa en inriktning på hur Gävle centrum ska 
utvecklas för att skapa en livfull och attraktiv stadskärna. Detta är ett 
samspel bland många aktörer, där kommunen har en viktig roll att 
samordna och driva utvecklingen i rätt riktning. En riktning som är hållbar 
i både ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Gävle 
Centrumsamverkan har också en viktig roll att organisera en stor del av 
fastighetsägare, butiker och restauranger/kaféer i centrum.

Detta kapitel handlar om hur aktörerna i centrum kan samverka för att 
utveckla centrum, samt om vilka åtgärder kommunen ser framför sig den 
närmaste tiden för att skapa en stadskärna som motsvarar kommunens 
ambitiösa mål om centrumutveckling.
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Strategi

I denna strategi föreslås principer för ansvarsfördelning 
mellan Gävle kommun och andra aktörer i centrum. 

Bakgrund

Centrumplanen har som syfte att öka stadslivet och 
utveckla en attraktiv stadskärna, genom att skapa 
förnyelse och en samordnad utveckling av Gävle centrum. 
För att uppnå detta krävs samverkan mellan olika parter. 
Gävle kommun är en central aktör i arbetet med centrum-
utveckling. För att nå önskat resultat är det också nödvän-
digt att fler aktörer i centrum deltar – både med engage-
mang, förslag och ekonomiskt deltagande.

Ett brett intresse och deltagande kring stadskärnans 
utveckling är också framgångsfaktorer för att förvalta och 
förädla de investeringar som görs.

Fastighetsägarna är viktiga aktörer som i sin tur kan 
engagera sina hyresgäster. Ett utvecklingsprojekt i en 
begränsad del av centrum gynnar inte enbart de direkt 
berörda fastigheterna, utan skapar ofta mervärden för 
många aktörer och besökare i hela stadskärnan. 

Centrumplanen har som mål att ytterligare öka 
attraktiviteten i stadskärnan. En attraktiv stadsmiljö med 
brett utbud är viktig för hela kommunen och även 
regionen. Stadsutveckling skapar ekonomisk tillväxt, 
bland annat mer handel och ökat fastighetsvärde. Detta 
leder sedan till ökade skatteintäkter för kommunen – 
med andra ord ökade satsningar på stadsutveckling ger 
vinst för alla parter.

Gävle Centrumsamverkan
Gävle Centrumsamverkan (GCS) organiserar en stor del av 
fastighetsägare, butiker och restauranger/kaféer i 
centrum. GCS finansieras av tre parter – fastighetsägare, 
butiker/restauranger/kaféer samt Gävle kommun. 
Verksamheten är organiserad i tre arbetsgrupper:
•	 Aktiviteter (evenemang och utsmyckning)
•	 Stadsförnyelse
•	 Ordning & Reda (trygghet, stadsvärdar m.m.)

Samarbetet med Gävle kommun är gott och utvecklas 
ständigt vilket möjliggör en kraftfull utveckling av Gävle 
stadskärna. Det är viktigt att bygga vidare på förståelsen 
av att man genom samarbete och deltagande i en helhet 
också bidrar positivt till den egna verksamheten.

Det är också viktigt att betona det ekonomiska 
incitamentet för fastighetsägare och deras hyresgäster. 
De förslag till gemensamma investeringar som presenteras 
i centrumplanen ska därför också kunna ge en ekonomisk 
avkastning för deltagarna.

jämförelse andra kommuner
Det finns flera goda exempel från andra svenska kommu-
ner som lyckats i samarbetet kring centrumutveckling. De 
olika exemplen har tillkommit på olika sätt och de 
ekonomiska lösningarna har sett olika ut. Gemensamt är 

dock att det funnits ett brett engagemang både i idé, 
utformning och ekonomiskt deltagande. Gemensamt är 
också att det funnits en samlad organisation liknande 
GCS för de aktörer som verkar i stadens centrum.

Efter jämförelser med flera andra kommuner (Borås, 
Falun, Jönköping, Linköping, Uppsala, Västerås, Växjö och 
Örebro) vill Gävle kommun kort sammanfatta några 
principer i stadsutvecklingsprojekt:

•	 Lokal samverkan är en grundförutsättning
•	 Viktigt med stort utbud av bostäder i centrum
•	 Torg och gågator är mycket viktiga för utveckling av 

stadskärnan
•	 50/50-fördelning av kostnader mellan kommun och 

privata aktörer
•	 Kommunen tar riskkostnaden
•	 Kommunen samordnar ombyggnationer
•	 Former för underhåll och skötsel bör ingå i samverkans-

avtal
•	 Utveckling sker på kommersiella villkor
•	 Kommunen ansvarar för torg, parker och kommunika-

tioner
•	 Viktigt med en handlingsplan som säkerställer en 

kontinuerlig utveckling.

Förslag

Satsning på Gävle stadskärna ökar vår stolthet för Gävle, 
vilket ger oss som medborgare en större upplevelse och 
bidrar till fler besökare. Ökad attraktivitet ger ökad handel 
som ger ökat fastighetsvärde som ger ökat skatteunderlag 
= alla blir vinnare. 

Gävle kommuns ansvar
Gävle kommun har ett samordningsansvar för utveck-
lingen av stadsmiljön. Kommunen ska leda och samordna 
utvecklingsarbetet mellan olika aktörer. En viktig 
framgångsfaktor är att denna roll tydligt pekas ut i 
organisationen och bemannas på ett tillfredställande sätt 
samt att de som arbetar med stadsutveckling får ett 
tydligt mandat och stöd på högsta nivå inom berörda 
förvaltningar. Kommunens handlingskraft i samverkan 
med fastighetsägarna blir det som ska skapa framgång i 
centrumutvecklingen.

Gävle kommun tar också ett stort ekonomiskt engage-
mang. Det är viktigt att skapa en tydlighet kring de 
ekonomiska ramarna för att hitta en gemensam nivå 
kring förväntningarna.

Gävle kommun behöver också ta fram tydligare 
riktlinjer för hur olika verksamheter ska utvecklas i 
stadskärnan (uteserveringar, torghandel m.m.). Tydlighet 
kring detta är bra för både kommunen, näringsidkare och 
medborgare.
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Vem	ansvarar	för	vilka	utvecklingsinsatser	och	
pynt	i	stadskärnan?	Här	arbetas	med	nya	

övergångsställen	i	korsningen	Drottninggatan	och	
N.	Kungsgatan	sommaren	2012	samt	julbelysning	

vintern	2011.

Gemensamt ansvar
Alla vi som bor i Gävle eller vistas i centrum har också ett 
ansvar. Dels att bidra med idéer och förslag kring utveck-
ling av centrum. Dels att bidra till skötsel och förädling av 
det centrum vi har, och inte minst att fylla vår attraktiva 
stadskärna med liv och rörelse.

Ett utvecklat samarbete med ideella organisationer 
kring skötsel kan också vara ett bra komplement. Idag 
sker detta i samband med specifika arrangemang i 
centrum, men skulle kunna utvecklas vidare.

Förnyelsearbetet sker i samverkan mellan flera parter 
och förankringen hos medborgarna är särskilt viktig. 
Medborgarnas värderingar kring tillgänglighet, upplevel-
ser och trygghet ska ges stor vikt.

Förnya stadsmiljön 
Att uppgradera ett stadscentrum är som att rusta ett 
gammalt hus. Det blir aldrig riktigt klart utan befinner sig 
ständigt i en utveckling, och innehåller en varierad 
rikedom av spännande och unika kvaliteter. 

Förnyelse är inte heller enbart de investeringsprojekt 
som genomförs utan även hur vi sköter om vår stad och 
vilken attityd/inställning vi lyckas skapa kring staden.

I Gävle har vi nyligen genomfört en stor uppgradering 
av Stortorget med delar av Nygatan. Andra delar har fått 
en ansiktslyftning tidigare. Några förändringar kan 
behöva en justering därför att tiden och förutsättning-
arna har ändrats. 

ekonomisk ansvarsfördelning
Utvecklingsprojekt i affärsgator behöver regleras med 
samverkansavtal. Det är viktigt att hitta avtalslösningar 
som passar just i det aktuella projektet.

Det finns två huvudprinciper för kostnadsfördelning 

vid en uppgradering av gaturummet. Vilken av dessa 
lösningar som ska tillämpas i det enskilda projektet 
påverkas av projektets innehåll och de aktörer som deltar. 
Kommunen fastställer gällande princip tidigt i det 
aktuella projektet.

Dels en 25-50-25 fördelning av kostnaden, där fastig-
hetsägarna på ömse sidor av gatan står för 25 % av 
kostnaden och kommunen för resterande 50 %. 

Dels att kommunen betalar en upprustning till 
normalstandard (måste definieras), och att kommunen 
och fastighetsägarna sedan delar lika på standardhöjning 
utöver normalstandard.

Det är flera faktorer som påverkar en fördelnings-
nyckel, t.ex. om det i huvudsak är en teknisk uppgrade-
ring eller om det i stor grad handlar om gestaltning och 
utsmyckning.

Utöver detta finns ytterligare några principer som bör 
tillämpas:

•	 Innan byggstart fixeras det belopp som fastighetsä-
garna ska betala. Det innebär att kommunen tar risken 
för kostnadsökning (om inte parterna kommer överens 
om tillägg i projektet). 

•	 Kommunen förskotterar hela projektet och fakturerar 
fastighetsägarna efter att projektet slutförts.

•	 Specifika avtal reglerar frågor som rör tekniska 
installationer (t.ex. markvärme), belysning, underhåll 
och skötsel.

•	 En utgångspunkt är att alla samverkar kring en 
gemensam lösning. Om det finns enstaka aktörer som 
av någon anledning inte vill delta, är det viktigt att de 
medverkande tidigt kommer överens om hur detta ska 
hanteras i det aktuella projektet.
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Genomförande
För att stärka stadslivet genom fysiska åtgärder i stads-
miljön måste en prioritering av de föreslagna åtgärderna 
ske. Prioriteringen tar hänsyn till samhällsnyttan – vad 
får medborgaren mest nytta av men också till viss del vad 
som gynnar stadsutvecklingen med avseende på exem-
pelvis handel. Det här är ett samspel som kräver avväg-
ningar och anpassning till nuläget. Med andra ord är det 
svårt att peka ut ett precist årtal för genomförande av 
åtgärderna. 

I tabellen som följer finns ett antal angivna åtgärder. 
Dessa är de mest tydliga och fysiska förslagen i Centrum-
planen. Några av åtgärderna är redan prioriterade i 
fastställda planer de närmaste två åren, exempelvis 
ombyggnationen av Nygatan och Börsplan. 

Centrumplanen föreslår ytterligare ett stort antal 
åtgärder för de kommande 5-6 åren. Ambitionen med 
planen är att samtliga av dessa åtgärder (grön och blå 
markering) ska kunna genomföras under denna period. 
Detta bygger på de ekonomiska ramar som anges för 

närvarande, det vill säga de medel som finns avsatt i 
kommunens budget inom denna period. 

Hur åtgärderna rent fysiskt ska se ut kommer att 
klarläggas i en mer detaljerad planering fortsättningsvis. 
Varför angivna kostnadsintervall får ses som en grov 
uppskattning. Centrumplanen föreslår en inriktning för 
många av åtgärderna, det ger en uppskattning för hur 
mycket det kan komma att kosta. I nästa skede tas 
utvecklade förslag fram där utformning av exempelvis 
gaturum och torg utreds och preciseras. Ju längre 
processen utvecklas och ett slutgiltigt förslag tas fram 
desto mer precis blir den slutgiltiga kostnaden. Vad gäller 
parkeringshus så finns det olika sätt att lösa finansie-
ringen.

Ordningsföljden för åtgärderna med grön markering 
kan ses som en preliminär prioritering. Centrumplanen 
föreslår att åtgärderna överst i listan ska prioriteras även 
om ordningsföljden  behöver ses över beroende på 
ekonomi, möjlighet till och intresse för medfinansiering 
och samband till andra åtgärder inom stadskärnan. 

Prioritetsordning för åtgärder

Åtgärd
Låg kostnad 
under 3 milj. kr

Medelhög 
kostnad 

3-15 milj. kr
Hög kostnad 
mer än 15 milj. kr

1 Västra	Nygatan ●

2 Nygatan ●

3 Parkeringsanvisning ● 

4 Börsplan ● 

5 Slottstorget ●

6 Norra	Å-rummet ● 

7 Centrumhållplatsen ● 

8 Centralplan ●

9 Rådhustorget ●

10 Södra	Kungsgatan ●

11 Östra	Drottinggatan ●

12 Södra	Å-rummet ●

13 Gångbro	slottet ●

14 Norra	Slottsgatan ●

15 Belysning ●

16 Konst ●

17 Parkeringshus ●

18 Kyrkogatan ●

19 Förbindelse	Öster ●

Färgförklaring

Redan planerade 2014-2015

Prioritetsgrupp 1 2016-2018

Prioritetsgrupp 2 2019-2021

Fortsatt utredning (prio 1) 2016-2018

Fortsatt utredning  
parkeringshus

2016-2021

Prioritetsgrupp 3 2022->
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Åtgärder

1. Västra nygatan
Nygatans västra delar ska genom upprustning och 
affärsutveckling bli en livfull förlängning av Stortorgets 
handelsnav. Det vinnande utformningskonceptet vid 
Stortorget fortsätter västerut fram till Kaplansgatan.

2. nygatan
Cykelstråket i Nygatan förbättras med genomgående 
passager för cykel i korsningarna. Detta är ett av de 
öst-västliga cykelstråken genom centrum. 

3. Parkeringsanvisning
Tydligare skyltning och anvisning till lediga parkeringar i 
centrum med hjälp av ett parkeringsanvisningssystem.

4. Börsplan
En inbjudande platsbildning med sittplatser, blomsterur-
nor och vattenspel. Platsen utformas med hög kvalitet i 
gestaltningen och god samklang med omgivande byggna-
der. Bilparkering på torget för attraktiv platsbildning, 
angöringsytor och korttidsparkering för närbelägna 
verksamheter bibehålls. 

5. Slottstorget
På Slottstorget skapas tillgängliga park och torgytor där 
olika aktiviteter samsas i det generösa rummet. Utblicken 
mot Rådhuset och vattenkontakten förstärks. Framkom-
ligheten för kollektivtrafiken värnas i samband med ny 
utformning. Här skapas en ny mötesplats för Gävleborna.

6. norra å-rummet
Längs Norra Strandgatans kaj skapas förutsättningar för 
en skön promenad längs med vattnet. Vattenkontakten 
förstärks med bryggor som anläggs i höjd med roddar-
trapporna och skapar möjligheter för fiske och att uppleva 
å-rummet. De öst-västliga cykelstråken förstärks med 
antingen en separerad gång- och cykelväg längs med 
strandpromenaden eller cykelfält i blandtrafik.  

7. Centrumhållplatsen
Gaturummet kring Rådhusesplanaden rustas upp för att 
skapa nya förutsättningar för Centrumhållplatsen. Fokus 
ligger på förbättrad framkomlighet och funktion för 
kollektivtrafiken och dess resenärer. Det ska vara lätt att 
orientera sig och kännas inbjudande att välja bussen. 

8. Centralplan
Orienterbarheten förbättras genom tydligare skyltning 
och struktur. Användningen av ytor och fördelning 
mellan trafikslag ses över för att ge förutsättningar att 
utifrån befintlig struktur förbättra för gångende och 
cyklister. Platsen ska kännas välkomnande och leda 
besökaren mot stadskärnan.

9. rådhustorget
Rådhustorget utvecklas för att fungera som en flerfunk-
tionell mötesplats. En hög ambition i utformning och 
materialval genomsyrar platsen som knyter samman 
Rådhuset med stråket längs Drottninggatan och cen-
trumhållplatsen.

10. Södra Kungsgatan
För att stråket längs Södra Kungsgatan ska kunna 
utvecklas ytterligare ska en ny utformning som tillgodo-
ser behovet av utrymme för de olika trafikslagen, uteser-
veringar och handelsstråk tas fram. 

11. Östra Drottninggatan
För att öka tillgängligheten och orienterbarheten bör 
stråket förstärkas. Detta genom en upprustning av 
gaturummet där fördelningen av ytan ses över. Mark-
värme kompletteras på de ytor som inte är uppvärmda 
och det nya golvet skapar tydliga rörelsestråk och platser 
för utrustning och stadsliv. 

12. Södra å-rummet
Längs Gavleåns södra sida utvecklas vattenkontakten med 
en liknande strandpromenad som på den norra sidan. 
Vattnet tillgängliggörs med bryggor och ett kulturstråk 
anläggs längs med gaturummet där motordriven trafik 
reduceras i höjd med bibliotek och Slottstorg. 

13. Gångbro Slottet
Kopplingen mellan Stortorget och söder förstärks genom 
att en ny gångbro anläggs i förlängningen av Norra 
Slottsgatan. På så sätt skapas nya rörelseströmmar som 
minskar avståndskänslan.

14. norra Slottsgatan
Norra Slottsgatan utvecklas som länk mellan Stortorget, 
Å-rummet och söder. Utblicken mot Gävle slott förstärks 
då gaturummet rustas upp som en förlängning av 
Stortorget. Detta ökar orienterbarheten kring de unika 
kvarteren vid Berggrenska gården .

15. Belysning
Ett belysningsprogram med fokus på både funktionell- 
och effektbelysning tas fram. Ett delmål med program-
met är att öka trygghet och orienterbarhet i staden.

16. Konst
Gävle har gott om offentliga konstverk av hög kvalitet. För 
att förstärka och framhäva konsten i centrum tas en 
strategi för genomförande av olika typer av satsningar 
fram.

17. Parkeringshus
Idag råder viss obalans i beläggningsgrad mellan gatupar-
kering och P-hus. För att kommunen bättre ska kunna 
påverka denna obalans föreslås ett kommunalt parke-
ringshus.

18. Kyrkogatan
Stråket förstärks med en enhetlig utformning längs hela 
gatan. Gaturummet görs mer tillgängligt för alla trafik-
slag genom en omfördelning av gaturummet, detta utförs 
förslagsvis genom en ombyggnation till gångfartsområde. 
På så sätt kan gaturummet användas mer flexibelt. 

19. Förbindelse Öster
Järnvägsområdet utgör en stark barriär mellan de östra 
och västra stadsdelarna. En förbättrad gång- och cykelför-
bindelse stärker kopplingarna mot Öster.
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Översikt åtgärder

1

2

5

7

7

9

11

13

14

18
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1. Västra nygatan
Upprustning av gaturum

2. nygatan
Upprustning av cykelstråk

3. Parkeringsanvisning
Parkeringsanvisningssystem

4. Börsplan
Upprustning av gaturum och platsbildning

5. Slottstorget
Ökad tillgänglighet, framkomlighet för buss och 
upprustning park/torg

6. norra å-rummet
Strandpromenad, vattenkontakt, rekreationsstråk och
gång- och cykelstråk

7. Centrumhållplatsen
Upprustning av gaturum, förbättrad framkomlighet, 
skyltning och tydligare struktur

8. Centralplan
Översyn över trafiklösning, tydligare entré mot Drott-
ninggatan och cykelparkering

9. rådhustorget
Koppling Rådhuset, hög arkitektonisk utformning, 
mötes- och aktivitetsplats

10. Södra Kungsgatan
Omfördelning av ytor i gaturum

11. Östra Drottninggatan
Upprustning av gaturum för bl. a. ökad tillgänglighet 
och markvärme

12. Södra å-rummet
Strandpromenad, vattenkontakt och kulturstråk

13. Gångbro Slottet
Ny gångbro, koppling mot slottet, Söder och Stortorget

14. norra Slottsgatan
Upprustning av gaturum, länk mellan Stortorget, 
Å-rummet, Slottet och Söder

15. Belysning
Förbättrad funktionell och effektbelysning där det 
behövs

16. Konst
Framhäva konsten i centrum 

17. Parkeringshus
Komplettering parkeringsbestånd, ökat inflytande på 
parkeringspris

18. Kyrkogatan
Upprustning av gaturum

19. Förbindelse Öster
Ny eller förbättrad förbindelse med Öster

4

6

8

10

12

19

Förklaring

Åtgärd redan  
planerad 2014-2015

Prioritetsgrupp 1 2016-2018

Prioritetsgrupp 2 2019-2021

Fortsatt utredning  
(prio 1) 2016-2018

Fortsatt utredning  
parkeringshus 2016-2021

Prioritetsgrupp 3 2022->

           Exempel lucktomt
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Justeringar i Centrumplanen från utställningshandling 
till nuvarande förslag till antagandehandling

Förtydligar att inga större justeringar gjorts i Centrumplanen från utställningen. Utställningsredogörelsen 
innehåller även flera förtydliganden för vad som uppkommit under utställningen, alla dessa förtydliganden 
har inte kunnat föras in i Centrumplanen.

Sammanfattningsvis har följande ändrats:
Förtydligande kring lucktomter, bottenvåningar, Kyrkogatan och cykel, alternativa åtgärder i kollektivtrafiken, 
utredning kring genomfartstrafik. Översyn av begreppet tillgänglighet har lett till att enstaka meningar har 
förtydligats vad gäller tillgänglighet för funktionsnedsatta, samt att rubriken ”God tillgänglighet” under kapitlet 
målbild, ses som definitionen av vad Centrumplanen menar med begreppet tillgänglighet (där ingår även 
funktionsförmåga). Layoutändringar och flera meningsfel och stavfel har också ändrats.

Mindre ändring i ställningstaganderuta på kapitel Målbild (övergripande ställningstagande) och Kollektivtrafik 
har också gjorts, se nedan.

En sammanställning av de mindre ändringarna i Centrumplanen.

Kapitel målbild:

Grön ruta (nu gul, ställningstagande): Justering i rubrik till övergripande ställningstagande (enligt tidigare 
sammanställning av ställningstaganden), sista punkten heter nu även ”underlätta för människor att leva 
jämställda liv.” istället för ”jämställdhet ska beaktas särskilt kring kollektivtrafik och trygghet”, för att inte 
blandas ihop med kvinnliga busschaufförer (som inkomit som yttrande).

Kapitel Bebyggelse:

Stycke om Lucktomter: Förtydligande att centrumplanen redovisar exempel, i framtiden kan andra alternativa 
lucktomter vara intressanta.

Stycke om bottenvåningar: Mindre omskrivning av stycket. (Strukit ord som ”alla”) Dock ingen ändring i 
ställningstagandet kring bottenvåningar.

I utställningsredogörelsen finns följande förtydligande kring bottenvåningar s.35: 
”Centrumplanen pekar ut vikten av att skapa publika bottenvåningar för att
stärka stadslivet. I antagandehandlingen har planen förtydligats med avseende
på skrivningarna om publika bottenvåningar. Att ha aktiva fasader längs med
rörelsestråk är viktigt, däremot är publika bottenvåningar ingen universallösning
för alla fastigheter i staden. Publika bottenvåningar ska dock prioriteras
längs stråk där många rör sig, exempelvis längs våra handelsstråk.

Principskiss: Justerad bildtext till, ”Principskiss för uppbyggnad av kvarter längs handelsstråk i centrum”.

Kapitel Cykeltrafik:

Stycke om förslag: Mindre justering i koppling till att kyrkogatan inte är utpekat cykelstråk, men kan användas 
för cyklister.

Karta justerad: Östra Drottninggatan är nu korrekt utritad som cykelväg.



Kapitel Kollektivtrafik:

Ny rubrik, Metoder för ökad framkomlighet: En ny rubrik med text för att förtydliga att Centrumplanen ser fler 
saker för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken än de som innebär begränsning av biltrafiken.

Ställningstagande, sista punkten: Justering av mening till ” Busstrafik i öst/västlig riktning ska i huvudsak följa 
Staketgatan, Radhusesplanaden och Nygatan genom centrum.” Orden ”i huvudsak” läggs till för att möjliggöra 
att Norra Strandgatan ligger kvar som ett öst/västligt kollektivtrafikstråk.

Kapitel Biltrafik:

Ny rubrik, Utredning kring genomfartstrafik: En ny rubrik för utredning kring genomfartstrafik, dvs den så 
kallade nummerskrivningen som är ett sätt att räkna antalet bilar i centrum och hur stor andel som är 
genomfartstrafik.

Kapitel Strategi:

Sista stycket punktuppdelat: Punktuppdelat för ökad tydlighet. Ingen ändring i sak.
 
Punkt 17 under Åtgärder: Justering i text, ”när kantstensparkering tas bort” borttaget då detta medförde 
förvirring.

Layoutdelar:

- Ställningstaganderutor är nu gula, inforutor i kapitelfärg.
- Mindre skönhetsjusteringar, exempelvis innehållsförteckning, bildstorlek

Övriga småjusteringar:

- Mindre justeringar som stavfel, meningsfel
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Sammanfattning 

Centrumplanen har under utställningen fått in ca 60 yttranden, jämfört med 
samrådets 170 yttranden (2012). Många av de 60 inkomna yttrandena är utför-
liga med många synpunkter och det märks att tid har lagts ned.  

Jämfört med samrådet uppfattar kommunen att tonen från berörda tyckare 
har vänt mot det positiva. Flera uttrycker positiva tankar om framförallt för-
slag kring Södra Kungsgatan, Drottninggatan, Å-rummet och den tydliga åt-
gärdslista som presenteras i förslaget. Synpunkter pekar även på saker som 
behöver förtydligas i Centrumplanen.  

Självklart är heller inte alla synpunkter överrensstämmande med Centrumpla-
nen, och heller inte med varandra, men slutsatsen inför en revidering av pla-
nen är att utställningen inte medför några större ändringar i planen. Däremot 
görs en del förtydliganden kring vissa frågor. Dessa frågor är sammanfatt-
ningsvis skrivelser kring genomfartstrafik, åtgärder för kollektivtrafik, tillgäng-
lighet, publika bottenvåningar, m.m. 

Många tar också upp idéer och förslag som innehåller en större detaljerings-
grad än tanken är med Centrumplanen. Många av förslagen kommer att utgöra 
underlag i kommande projekt för att förvärkliga Centrumplanen. 

Vad är en utställningsredogörelse? 

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 den-
na med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala organ som har ansvar 
för regionalt tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur. Kommun-
medborgare och enskilda i övrigt, andra myndigheter och sammanslutningar 
som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget ska ges tillfälle att delta i samrå-
det. 
 
Planen ställs sedan ut för granskning för att åter igen stämma av resultatet 
med berörda aktörer. 
 
Resultatet av denna granskning/utställning ska kommunen sedan samman-
ställa i en redogörelse. Utställningsredogörelsen redovisar hur granskning-
en/utställningen bedrivits, vilka synpunkter som inkommit, och hur kommu-
nen har tillgodosett inkomna synpunkter i planförslaget. 
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Hur har utställningen bedrivits? 

Samrådsförfarande 
Centrumplanen har under 2012 varit utsänd för samråd till berörda förvalt-
ningar, myndigheter och sakägare under perioden 2012-09-10 - 2012-11-30. 
Samrådet riktade sig även mot allmänheten. 

Allmänheten och sakägare blev under samrådet inbjudna till flera samrådsmö-
ten och dialogpromenader. 

En samrådsredogörelse (2014-01-29) finns sedan tidigare framtagen och be-
skriver närmare hur samrådet gick till och vilka synpunkter som då kom in. 

Utställningsförfarande 
Centrumplanen har under 2014 varit utställd för allmänhet och berörda för-
valtningar, myndigheter och sakägare under perioden 2014-01-30 till  
2014-03-03. Cirka 150 ex av den tryckta Centrumplanen skickades även ut till 
utvalda aktörer för att tycka till om Centrumplanen. 

Under och före utställningen har annonsering av Centrumplanen gjorts för att 
informera om utställningen. En presskonferens för media hölls 29 januari 
2014 vilket resulterade i många inslag i media under utställningens gång, flera 
artiklar i tidningarna samt videoreportage.  

Material om Centrumplanen har funnits uppställt i Förvaltningshuset och 
Stadsbiblioteket för den intresserade att besöka. Kommunen anordnade även 
öppethusträffar vid ett flertal tillfällen i Förvaltningshuset, Stadsbiblioteket, 
gallerian Nian och gallerian Flanör. På dessa träffar deltog flera tjänstemän 
och kommunens ledande politiker för att svara på frågor om Centrumplanen.  

Den fullständiga planhandlingen trycktes i 250 exemplar och har funnits till-
gänglig som blädderexemplar i utställningen. Som komplement till planhand-
lingen togs en informativ broschyr som innehöll en sammanfattning av de 
åtgärder centrumplanen föreslår fram. Broschyren trycktes upp i sammanlagt 
1000 exemplar och har funnits tillgänglig vid samtliga utställningstillfällen. 

Material har även funnits tillgängligt på kommunens hemsida 
www.gavle.se/centrumplan. 

Aktiviteter under utställning 
Under utställningen har flera aktiviteter anordnas. De aktiviteter som anord-
nades under utställningen var: 
 
 30 januari kl 12-14, öppet hus, Förvaltningshuset. 
 30 januari kl 16-18, öppet hus, Stadsbiblioteket 
 3 februari kl 12-14, öppet hus, Förvaltningshuset 
 3 februari kl 16-18, öppet hus, Stadsbiblioteket 
 6 februari kl 12-18, öppet hus, Gallerian Nian 
 22 februari kl 11-14, öppet hus, Gallerian Flanör 
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Inkomna synpunkter 
Under utställningen har ca 60 stycken yttranden inkommit från myndigheter, 
berörda kommuner, föreningar, företag, handlare och privatpersoner. 62% av 
alla inkomna yttranden kommer från privatpersoner, 32% från myndigheter, 
organisationer och föreningar, samt 6 % från företag och personer inom han-
deln, se figur 1. 
 

 
Figur 1, fördelning inkomna yttranden under utställning 

 

Bearbetning efter utställning 
Efter utställningstiden har kommunen läst igenom samtliga inkomna yttran-
den.  

I och med inkomna synpunkter har kommunen även justerat förslaget för 
Centrumplan, se vidare under rubrik ”Sammanfattning av ändringar efter 
samrådet” och ”Sammanställning av inkomna yttranden och kommentarer”. 

Sammanfattning av ändringar efter utställning 

Sammanfattningsvis har inga större justeringar i centrumplanen gjorts efter 
utställningen. Däremot har flera synpunkter inkommit som lett till förtyd-
liganden av Centrumplanen. Flera goda synpunkter har inkommit som bidrar 
till det fortsatta arbetet med Centrumplanen, dessa medför nödvändigtvis inte 
ett tillägg i själva Centrumplanen. Dock finns förslagen dokumenterade i ut-
ställningsredogörelsen och dess bilagor. 
 
 
 
 
 

32%
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6%
1 = Myndighet, organisation eller 
förening

2 = Privatpersoner

3 = Handlare & Företag
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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 
 För att minimera olägenheterna med omläggningen så är det av största vikt 

att bussgatan över Slottstorget inte utformas med ”vassa” 90-graders 
svängar utan ges mjuka svängar över Slottstorget. 

 90-graders kurvor för kollektivtrafiken strider mot det ”spårtänk” som 
Centrumplanen förespråkar. 

 Det finns en rad bra förslag med koppling till Slottstorget, ny restaurang i 
Slottsparkens norra del, ny entré till slottet i slottsmurens norra del vid 
Norra Slottsgatans förlängning där även en ny bro planeras. Men allt detta 
går att genomföra med oförändrad trafiklösning. 

 Särskilt positiv till ny trafiklösning Slottstorget 
 Positiva till Slottstorget, men trafiklösning behöver ses över mer. 
 Tveksam till trefilslösning på S.Kungsgatan vid Slottstorget. 

Gestaltning och byggande 
 Planerna på en restaurangbyggnad på platsen för det gamla Slottstorget ska 

tas bort av i första hand kulturhistoriska skäl.  
 Största försiktighet tillråds när det gäller idéerna att bygga samman bebyg-

gelsen norr om ån med bebyggelsen söder om ån.  En ev. arkitekttävling rö-
rande Slottstorgets framtida gestaltning skulle med rätt utformat program 
kunna belysa problemet. 

 För att bättre knyta ihop centrum med Söder vilket är ett av de eftersträva-
de målen bör byggrätten tas in i planen igen. Det skulle minska det mentala 
avståndet mellan Centrum och Söder. 

 Biblioteket skulle kunna flyttas ut från centrum för att möjliggöra omvand-
ling till bostäder på fastigheten. 

 Utan aktiviteter blir inte Slottstorget en livfull plats och tyvärr riskerar ytan 
i det läget att ännu mer öka det mentala avståndet mellan Centrum och Sö-
der. Detta kan motverkas genom att en byggrätt i korsningen Södra Kungs-
gatan/Hamiltongatan skapas. 

 Någonting som tydligt skulle korta avstånden är en ny fastighetsbildning 
vid Hamilton/Södra Kungsgatan 

 I ambitionen att binda samman Stortorget-Slottet-Söder bör träden i an-
slutning av Norra Slottsgatan och entrén in på Stortorget ses över. 

 Tydligt fokus på grönska på Slottstorget. 
 Positiva anslag av Centrumplanens förslag på Slottstorget försvagas av stor-

leken på Slottstorget. Förslaget i sin nuvarande form löser inte områdets 
problem som ”ingenmansland” mellan Rådhustorget och Söder. 
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 Vi föreslår att ny bebyggelse etableras från Hamiltongatan till Västra Is-

landsgatans förlängning över Slottstorget. Södra Kungsgatans aktiva han-
delsutbud fortsätter i gatuplanet ett kvarter närmare Gavleån, något som 
vill bidra till att bygga ihop handeln på bägge sidor om Gavleån. Slottstor-
get halveras i storlek. 

 Slottstorget bör få en ny offentlig byggnad som avslutning på Rådhusespla-
naden istället för dagens anonyma 50-talsbebyggelse. Den nya byggnaden 
bör utformas så att huvudentrén kan användas som scen vid offentliga ar-
rangemang. 

 Vi föreslår att det etableras nya lokaler för Länsmuséet samlokaliserat med 
Konstcentrum som kan flyttas från Silvanum. Med Stadsbiblioteket, Läns-
muséet och Konstcentrum. 

 Det väsentliga från ett stadsbyggnadsperspektiv är att Rådhusesplanaden 
får en klar avslutning vid ett torg med en mänsklig skala. Torgbeläggning, 
möblering och belysning bör etableras med höga krav till gestaltning. 

 Nuvarande fasad och entré till Stadsbiblioteket bör förnyas som led i om-
daningen av Slottstorget. 

 Länsmuséets innehåll flyttas till Slottstorget och skapar ett nytt kulturtorg 
tillsammans med Stadsbiblioteket och Konstcentrum. Nuvarande musei-
byggnad kan byggas om till t.ex. lägenheter, hotell, skola eller ålderdoms-
hem. 

 Slottstorgets nya utformning blir utmärkt. Här får vi en kulturpark utan 
biltrafik framför biblioteket. Parken kan utvecklas till ett naturligt centrum, 
en aktivitetsplats på kulturstråket längs ån från det gamla länsfängelset till 
Länsmuséet. 

 Slottstorget, som inte är något torg utan en gräsmatta mellan bilvägar, kan 
mycket väl bebyggas. Förr i tiden var området bebyggt och rymde en mängd 
olika verksamheter. Att åter bygga där kan föra stadens norra och södra de-
lar närmare varandra, förtäta staden och skapa stadskänsla där det idag 
mest känns ödsligt. 

 Bygg ut Stadsbiblioteket på Slottstorget. Satsa på en stilig byggnad som 
även rymmer Konstcentrum, som idag ligger för avsides. 

 Slottstorget bör rustas, men inte byggas om. Det är viktigt med alternativet 
småtorg i en storstad. 

Stadsliv 
 Det finns en stor risk att den nya ytan vid Slottstorget blir en ny stor yta 

med potential men som större av delen av året kommer stå tom. 
 Vi ställer oss inte bakom en ny utformning av Slottstorget. Vår åsikt är att 

en omgestaltning kommer att leda till en stor, öde yta framför allt under 
många av våra årstider. 

Avvägningar 

Bussgatan över Slottstorget 
En konsult har fått i uppdrag att göra en trafikutredning för Slottstorget och 
titta på vilket alternativ som ger bäst framkomlighet för busstrafiken men även 
så att det blir en bra helhetslösning för alla trafikslag. 
 
Trafiklösning Slottstorget  
För att skapa en tillgänglig parkyta måste en förändring av trafiken till. En 
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utredning av effekterna av förslaget pågår. I utredningen av trafiken på Slotts-
torget behöver beakta framkomligheten för samtliga trafikslag, tillgängligheten 
till Slottstorget men också tillgängligheten över Södra Kungsgatan. 

Restaurang i Slottsparken 
Frågan om en restaurang vid Slottet beslutas inte av Centrumplanen. Detalj-
planen antogs av Byggnads- och Miljönämnden 2008-04-15 och bygglov prö-
vades 2013. En arkeologisk undersökning är beslutad och kommer påbörjas 
inom kort.  

Bibliotekets framtid  
Biblioteket är en viktig målpunkt vid Slottstorget. Centrumplanen utgår från 
att biblioteket blir kvar och utvecklas i sitt nuvarande läge. I samband med en 
tävling för Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden är kopplingen mel-
lan biblioteket och torget ett viktigt utgångsläge. Förutsättningarna för en 
eventuell utbyggnad beslutas inte i Centrumplanen. 

Arkitekttävling 
De ställningstaganden i Centrumplanen som berör Slottstorget kommer att 
ligga som underlag för det program som sedan styr inriktningen i en komman-
de arkitekttävling. Underlaget kommer kompletteras med inriktningar för 
andra viktiga hänsynsområden.   

Byggrätter på Slottstorget 
Centrumplanen pekar på vikten av att det upplevda avståndet mellan norr och 
söder ska minska. Detta kan ske genom olika typer av åtgärder, exempelvis 
genom den bro i Slottsgatans förlängning som föreslås och den nya parken på 
Slottstorget. I dagsläget finns beslut om uppförandet av en restaurang vid slot-
tet och detta kan vara en väg att minska avståndet. Eventuell ytterligare be-
byggelse får utredas i ett senare skede. 

Bostäder i biblioteket 
Biblioteket är en viktig mötesplats för gävleborna. Att ha ett bibliotek i nära 
anknytning till kollektivtrafik och annan service är av stor vikt för tillgänglig-
heten. Centrumplanen pekar ut andra lägen där fler bostäder kan tillskapas, 
exempelvis genom bebyggelse av lucktomter.  
 
Träden kring Slottstorget  
Våra stadsträd är en viktig resurs för såväl människor som djur i staden. Äldre 
träd är särskilt värdefulla och ska där så är möjligt bevaras eller ersättas. Vid 
utveckling av området kommer hänsyn tas till Gävle kommuns trädpolicy.  
 
Slottstorgets inriktning  
Centrumplanen beskriver Slottstorget som ett ”park-torg”, med detta menas 
att det inom området ska finnas en del som har starkare karaktär av park men 
också en del som fungerar som kultur- och evenemangstorg. Hur fördelningen 
mellan ytorna kommer att se ut bestäms inte i Centrumplanen.  

Slottstorgets storlek/öde yta 
Slottstorget är ett stort område med massor av potential. Den nya trafiklös-
ningen kring Slottstorget frigör stora ytor där nya spännande mötesplatser kan 
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skapas. I tävlingen för Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden är ut-
formningen av Slottstorget en viktig utmaning. Här ska en parkmiljö med in-
spirerande lek, konstverk och en tydlig koppling till biblioteket skapas. En 
plats med många olika rum och funktioner som fyller platsen – inte lämnar 
den öde.  

Länsmuséet till Slottstorget/Kulturcentrum Slottstorget 
Centrumplanen utgår ifrån att bibliotekets verksamhet fortsätter i kv. Gefle 
Wapen. Vad gäller att skapa ett kulturcentrum vid Slottstorget väljer Cent-
rumplanen att förhålla sig till det kulturstråk som sträcker sig längs med Å-
rummet från Länsmuseum till Högskolan.  
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Rådhustorget och Rådhusesplanaden 

Inkomna synpunkter 

Bil- och kollektivtrafik 
 Tillstyrker att Rådhusesplanaden under vissa tider stängs för privat trafik 

mellan Södra Strandgatan och Nygatan.  
 Ett framtida slutmål bör vara en permanent avstängning med undantag för 

kollektiv trafik och taxitrafik. 
 Välkomnar alla åtgärder som förbättrar framkomligheten vid Rådhuset. 
 Hållplatserna vid Rådhuset måste vidareutvecklas till en högre standard. 

För att i framtiden få en tillfredställande kapacitet behövs fler hållplatslä-
gen. 

 Det är viktigt att Norra Kungsgatan och N. Rådmansgatan mellan Norra 
Strandgatan och Staketgatan inte används för parkering utan reserveras för 
kollektivtrafikens hållplatser. 

 Behovet av hållplatslägen på denna sträcka har ökat på grund av avstäng-
ningen av Nygatan vid Stortorget, och förväntas även öka i framtiden. 

 Centrum kommer troligen att klara sig förhållandevis bra, men en avstäng-
ning kommer att splittra upp staden mer vilket kommer att drabba Söder. 

 Om kommunen överväger en avstängning av biltrafiken genom centrum i 
syfte att styra genomfartstrafiken till andra vägar måste först åtgärder vid-
tas på de vägar som förväntas få ökat trafikflöde. 

 Hur ska avstängningen vid Rådhuset genomföras? Delvis kan det ske ge-
nom skyltning såsom också föreslås. Det är dock vår uppfattning att enbart 
skyltning inte kommer att räcka till. Varför inte en informationskampanj 
om restider mellan olika stadsdelar med bil genom centrum respektive på 
föreslagen kringfartsled vid olika tidpunkter på dygnet? 

 Positiva till att den permanenta avstängningen för bilar förbi Rådhustorget 
skjuts på framtiden. 

 Bussarnas framkomlighet skall inte bara prioriteras ett par timmar på mor-
gonen och eftermiddagen. Det bör ske hela dygnet. 

 Vi föreslår därför att busstrafiken vid centrumhållplatsen leds dubbelriktad 
förbi Norra Kungsgatan mellan Norra Strandgatan och Nygatan (som sce-
nario D i Arbetshäfte trafik). Cykelvägen föreslås flyttad till Norra Råd-
mansgatan och vidareförd över Rådmansbron mot Söder. Vi föreslår också 
att Norra Rådmansgatan, i likhet med Norra Kungsgatan, stängs för biltra-
fik mellan Norra Strandgatan och Nygatan. 

 Busstrafiken bör kunna avvecklas på tvåmotgående filer utan omkörnings-
filer. Detta klarar Oslos kollektivtrafik med en betydligt större mängd bus-
sar på Oslos motsvarighet till Rådhustorget, Jernbanetorget. 

 Om logistiken likt Oslo inte är möjlig att få till i Gävle, måste den yttre ra-
den träd mot Stortorget fällas. Det kan då etableras fyra bussfiler på Norra 
Kungsgatan utan att den inre trädraden behöver tas ned. Trädstrukturen 
blir då den samma som idag finns på Kung Christoffers park. 

 Stäng av genomfart för alla personbilar, mc och taxi mellan Nygatan och ån. 
Se hur bra det fungerar i Uppsala som haft bilfritt i hur många år som helst. 

 För mig får gärna trafiken förbi rådhuset begränsas till enbart bussar. Bilar 
kan ta en annan väg runt centrum. 
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 Ska vägen ändå stängas av för bil trafik i centrum så är det här inte nån 

större skillnad för vägen på andra sidan kommer fortfarande vara kvar men 
det skulle göra mycket för näringslivet och trivseln i Gävles stadskärna. 

 Jag vill att Gävles centrum ska vara mer sammanhängande, mysigare och 
MINDRE biltrafik. 

 Det finns ett behov av att framkomligheten och säkerheten för bussresenä-
rer vid Rådhuset forbättras.  

 Att begränsa biltrafiken är ett måste för framtiden, men att bara göra det 
några timmar per dag som kompromiss och eftergift verkar veligt. 

 Biltrafiken bör finnas kvar i Gävle. Avstängningen av Nygatan gör till ex-
empel att antalet bilar ökar på Söder (Hamiltongatan och Parkvägen). En 
gågata, förslagsvis Drottninggatan, räcker. 

 Skulle det inte vara möjligt att låta norrgående biltrafik genom centrum gå 
på N.Köpmangatan på avsnittet mellan N.Strandgatan och Nygatan? Man 
ska ju ändå ha trafik till och från P-huset i kvarteret Oxenstjärna 

 Bredda körfälten på N.Rådmansgatan, gör högerfilen till enbart bussfil och 
vänsterfilen till övrig trafik. Förbjud högersväng mellan N.Strandgatan och 
Ruddmannsgatan - då har busstrafiken fritt och kan sprida ut hållplatserna 
efter en längre sträcka än idag. 

 Ingen avstängning av biltrafiken. 
 Centrumhållplatsen och Rådhustorget behöver utvecklas och förbättras. 

Kollektivtrafiken ska prioriteras och utvecklas med större tillgänglighet och 
ett ökat resande. För att uppnå detta behöver kollektivtrafiken flyta smidi-
gare och genomfartstrafiken för privatbilism minska. 

Parkering 
 En trafikreducerande åtgärd i centrum är att bygga ett underjordiskt par-

keringsgarage i Rådhusesplanadens mitt. Med dubbelsidig parkering är det 
möjligt att etablera garaget utan att fälla träd. 

 Lösning med underjordiskt P-hus är kostbart, men frigör stora lucktomter 
för mer stadsmässig bebyggelse än P-hus ovan jord och bidrar till att trafik-
belastningen i centrum minskar. 

Gestaltning och byggande 
  Förvaltningshuset och andra lokaler bör omvandlas till bostäder.  
 Det finns risk att en isbana på Rådhustorget inte kommer att användas. 
 Användningen av torget bör anpassas utefter verksamhet i Rådhuset. 
 Esplanadens grönområde är en tillgång som bör ges en mer framträdande 

roll i centrum, t.ex. genom klippning av träd och belysning. 
 Med höga krav på nytt torgbeläggning, möblering och belysning kan områ-

det mellan Rådhuset och Nygatan bli centrum för Gävles sociala liv. 
 Dagens hindrande granitmurar vid Rådhustorget föreslås borttagna. Vi 

föreslår att dagens grusgångar och gräs mellan Drottninggatan och Nygatan 
ersätts med samma stenbelägg som Rådhustorget för övrigt, samtidigt som 
träden behålls. 

 På Rådhustorgets östsida, längs Norra Rådmansgatan, föreslår vi en ut-
formning med fast baldakin, alternativt markiser över uteserveringar om 
sommaren. 

 Åhléns-husets fasader är generellt i behov av upprustning mot Rådhustor-
get, Stortorget, Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. 

 Trafiken längs Norra Rådmansgatan bör minskas och andelen bostäder 
ökas. Denna del (Nygatan-Staketgatan) av Rådhusesplanaden har potential 
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att utvecklas till Gävles svar på Karlavägen (Östermalm), särskilt längs Nor-
ra Rådmansgatan. 

 Förslag till ny huskropp i esplanaden bör byggas ihop med omgivande 
byggnader för att skärma mot trafikbuller och damm från Rådhusesplana-
den och Staketgatan. Sammankopplingen med Läkarhuset kan ev. utföras 
som en glasskärm mot Norra Rådmansgatan. Kvarteret bör kompletteras 
med en ny byggnadsvolym mot Norra Köpmangatan. 

 Bocken kan med fördel placeras väl synlig utanför Rådhuset. 
 Bygg ett lågt nytt bibliotek på Rådhustorget. Nyttja denna överblivna plats 

för den folkliga kulturen ocdh som mötesplats. 

Rådhuset 
 Projektet Rådhuset bör till skjutas fram till dess att en förnuftigare använd-

ning kommer ifråga. Kanske måste ett bevarande få kosta något också? 
 Vi föreslår at de två översta våningarna i Rådhuset används som mötesplats 

för kommunfullmäktige. Kommersiella lokaler kan etableras i gatuplanet, 
särskilt mot Kungsgatan. 

 Rådhuset bör öppnas för medborgarna. Inte kommersialiseras. 
 Rådhuset anser jag borde bli ett allaktivitetshus utan servering av mat och 

dryck, vi har redan tillräckligt av den varan. Något nytt vore nödvändigt. 
Ingen festvåning i Rådhuset med alkohol- servering, en ny arena för lokala 
konstnärer att ställa ut på vore ett intressant inslag. 

 Flytta in något i Rådhuset som vänder sig till stora grupper. Det kan vara 
museum, bibliotek, kontor, studieförbundsverksamhet, apotek, postutläm-
ning eller skolverksamhet , men inte restaurang- eller affärsverksamhet. Ett 
café är tänkbart ihop med annan verksamhet. 

 Använd Rådhuset som bas för bibliotek, folklig forskning etcetera 
 Rådhuset bör inte användas till butiker och restaurang, utan till något i stil 

med aula/föreläsningssal i samarbete med högskolan. 

Övrigt 
 Särskilt positiva till, Rådhustorget och Rådhuset (ink!. esplanaden och Tea-

tern)- ta ett helhetsgrepp.  
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Avvägningar 

Trafikavstängningen  
Orsaken till att en tidsbegränsad avstängning föreslås är för att öka framkom-
ligheten för bussarna under de tider som framkomligheten är som sämst. Ökad 
framkomlighet för bussen skulle öka bussens attraktivitet som transportmedel. 
Dessutom finns det en generell önskan att minska andelen biltrafiken för att 
förbättra luftkvalitén, minska trafikbuller och vibrationer, öka trafiksäkerheten 
för gående och cyklister, öka folkhälsan, minska miljöpåverkan och skapa ett 
ännu attraktivare centrum som lockar ännu fler människor. 

Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken  
Syftet med den tidsbegränsade avstängningen är att förbättra framkomlighe-
ten för busstrafiken och deras resenärer. Men det finns även andra saker som 
är viktiga för bussens framkomlighet, så som effektiva betalningssätt, snabb 
snöröjning, raka busstråk, osv.  

Kampanj för att minska genomfartstrafik  
En informationskampanj med fokus på genomfartstrafiken med bil förbi Råd-
hustorget kommer starta i slutet av april. 

Förbättringar av hållplatserna på Centrumhållplatsen 
Centrumhållplatsen planeras att rustas upp inom de kommande åren. 

Fler hållplatslägen 
Fler hållplatslägen ska vara möjligt norr om Nygatan. 

Åtgärder på alternativa vägar förbi centrum 
Flera åtgärder föreslås för att minska konsekvenser på alternativa vägar förbi 
centrum, exempelvis vägvisning till lämpliga kringvägar och bullerskyddsåt-
gärder. Miljökonsekvenser sågs till viss del över vid testavstängningen 2012, 
och visade medföra ökningar av buller längs några gator men överlag en 
minskning. Frågan behöver däremot utredas vidare. Parkeringsledningssystem 
anses även kunna bidra till att få bort söktrafik efter lediga parkeringar.  

Trafiklösning, bussar längs Norra Kungsgatan 
Att samla all busstrafik på Norra Kungsgatan utan omkörningsmöjlighet för 
bakomvarande bussar skulle göra det svårt för kollektivtrafiken att nå fördubb-
lingsmålet. Att ha 4 körfält och därmed bredda Norra Kungsgatan är inte möj-
ligt utan att ta bort/flytta träd och det blir troligtvis för stort ingrepp i riksin-
tresset för kulturmiljö. 

Norrgående biltrafik på Norra Köpmangatan 
Biltrafiken ska om möjligt styras från lokalgator till huvudgator eftersom det 
ofta finns ett flertal boende på lokalgator. Norrgående biltrafik kommer därför 
inte ledas om till Norra Köpmangatan som är en lokalgata. 

Bredda Norra Rådmansgatan 
Breddning av Norra Rådmansgatan är möjligt men om träd måste tas bort eller 
flyttas då blir det troligtvis ett för stort ingrepp i riksintresset för kulturmiljö 
att länsstyrelsen säger nej till en sådan åtgärd. 
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Underjordiskt parkeringsgarage i Esplanaden 
Att anlägga ett garage i Rådhusesplanaden innebär stora kostnader och ligger i 
ett läge som idag inte lider av någon brist på inomhusparkering. Risken för att 
trädens livsmiljö är också något att beakta, även om förslag finns på hur detta 
ska undvikas. De över hundraåriga träden omges på ena sidan av kompakterad 
mark varför rötterna istället sträcker sig in mot Esplandens mitt och trädens 
livslängd kraftigt skulle påverkas. Att genomföra schakt för anläggandet av 
underjordisk parkering i esplanaden skulle dessutom innebära påverkan långt 
utanför de 17 meter som anges vara tillräckligt för dubbelsidig parkering.  
Samtliga förslag tas däremot med i fortsatt utredning kring parkeringshus. 

Isbana på Rådhustorget 
Möjligheten att anlägga isbana på Rådhustorget utreds.  

Esplanadens grönområde som tillgång 
Träden i Rådhusesplanaden skapar en relativt skuggig miljö samtidigt som de 
är enormt värdefulla för stadens biologiska mångfald. Att beskära träd påver-
kar deras livslängd negativt. Centrumplanen föreslår att trädens skick ska ut-
redas och därefter ska en utvecklingsplan tas fram. Belysning av träden ses 
över i samband med den belysningsplan som ska tas fram.  

Rådhustorget  
Rådhustorget och delar av Rådhusesplanaden kommer att ingå i den arkitekt-
tävling som ska genomföras för Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplana-
den. Fokus på tävlingen är att skapa en helhet av området och förstärka de 
olika platsernas karaktärer.  

Rådhuset  
Gavlefastigheter AB planerar för den framtida användningen av Rådhuset. För 
centrums utveckling bör fastigheten fyllas med innehåll som också bidrar till 
rörelse och aktiviteter på Rådhustorget. Rådhusets användning avgörs inte i 
Centrumplanen, den nya verksamheten i Rådhuset ska samspela med den nya 
utformningen av Rådhustorget. 
 
Bostäder mot Esplanaden 
Idag bor relativt få längs med Rådhusesplanaden. Vid en minskad trafik ge-
nom centrum skulle eventuellt fler bostäder kunna etableras då en minskad 
trafik innebär mindre buller och trevligare boendemiljöer. Trafikläget är där-
emot attraktivt för både bilen och kollektivtrafiken samtidigt som ytan har 
flera andra värden som vackert parkstråk och extremt centralt läge. Bostads-
frågan bör dock tydligt utredas i fortsatt skede. 

Nytt bibliotek på Rådhustorget 
Biblioteket är en viktig mötesplats för gävleborna. Att ha ett bibliotek i nära 
anknytning till kollektivtrafik och annan service är av stor vikt för tillgänglig-
heten. Centrumplanen utgår ifrån att bibliotekets verksamhet fortsätter i  
kv. Gefle Wapen. 
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Stortorget 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Taxi bör flyttas från torget (100m västerut) och ej tillåtas köra över torget 

som idag. Däremot bör de busslinjer som tidigare körde där återkomma, 
trafiken blir mindre och tydligare, inga taxibilar som far kors och tvärs över 
torget utan bara bussar som kör sakta och rakt över torget. 

Gestaltning och byggande 
 De sittplatser som finns på torget utnyttjas i stor utsträckning. Det vore 

lämpligt att se över möjligheten att skapa fler sittplatser. 
 Skapa en förlängd torgkänsla mellan stortorget och N. slottsgatan söder ut 

ner mot Gavleån, liknande det som nu görs vid Västra Nygatan. Med åt-
komst till Konvaljens P-hus. 

 Vi föreslår att pylonerna på Slottstorget flyttas till t.ex. Sätra centrum. 
 Varför inte anlägga lite mer grönt eller färgglatt på vårt kära stortorg eller 

längs Nygatan, där gruset som lades dit vid nybyggnationen bara far om-
kring. 

 
Handel 
 Det är bra att ett vidgat handelsområde kring Stortorget/ Nygatan efter-

strävas. Genom utveckling av sidogator kan fler attraktiva butikslägen ska-
pas 

Stadsliv 
 Alla ska kunna sitta ner på Stortorget 

Avvägningar 

Fler sittplatser på Stortorget 
Stortorget är en plats som ska kunna fylla många olika funktioner; torghandel, 
evenemang, mötesplats, ”spana-på-folk-plats”. Alla dessa förutsättningar är 
tagna hänsyn till i samband med utformningen av torget och det är i dagsläget 
inte aktuellt att utöka antalet permanenta sittplatser.   

Förlängd torgkänsla från Stortorget till Gavleån efter N. Slottsgatan  
Utformningen av N. Slottsgatan till Norra Strandgatan och i förlängningen 
bron över Gavleån är en fråga som avgörs i samband med planering av projek-
tet. Centrumplanen stödjer dock idén om den förlängda torgkänslan. 

Busstrafik på Stortorget 
Busstrafik på Stortorget kommer inte att vara möjligt. 

Flytta pyloner från Stortorget till Sätra 
Det är inte aktuellt att flytta pylonerna från Stortorget. Konstverken är fram-
tagna för sin plats på torget och har getts en ny belysning i samband med om-
byggnationen av torget. 
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Mer grönt på Stortorget 
Stortorget är en plats som ska kunna fylla många olika funktioner; torghandel, 
evenemang, mötesplats, ”spana-på-folk-plats”. I samband med tävlingen för 
Stortorget och ombyggnationen har hänsyn tagits till befintliga träd och nya 
planterats. Utöver träden smyckas torget sommartid av blomsterurnor fyllda 
med sommarblommor. Det är i dagsläget inte aktuellt att skapa fler grönytor 
på torget. 
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Södra Kungsgatan 

Inkomna synpunkter 

Kollektivtrafik 
 Hållplatserna på Söder behöver vidareutvecklas och hållplatsernas kapaci-

tet behöver förbättras. I nuläget uppstår köbildning p.g.a. den låga kapaci-
teten på några av hållplatserna. 

Övrigt 
 Vi delar i allt väsentligt centrumplanens skrivning vad gäller Södra Kungs-

gatan. 
 Ser fram emot en lösning på Södra Kungsgatan. 
 Vi är osäkra på behovet av en ombyggnad av Södra Kungsgatan, till den 

stora summa pengar som det kostar, cirka 15,0 miljoner kronor. Denna åt-
gärd prioriteras långt ner bland åtgärderna. 

Avvägningar 

Hållplatslägen längs Södra Kungsgatan  

Bättre hållplatsläge på Söder behövs, vilket kommer utredas närmare när en 
genomgång av busslinje 2 görs. 

Kostnad åtgärder på Södra Kungsgatan 
Träden längs Södra Kungsgatan är i delvis dålig kondition. Det finns därför 
troligen ett behov framöver att byta ut dessa. Samtidigt finns det idag en kon-
flikt om utrymmet närmast fasaden på västra sidan gatan, där gående, cyklis-
ter, cykelparkeringar och uteserveringar konkurrerar om ett ganska smalt om-
råde. Förslaget i Centrumplanen är att lösa dessa frågor i ett samlat grepp. 
Kostnaden för åtgärden bedöms ligga inom spannet 3-15 mnkr. En mer nog-
grann kostnadsberäkning av en vald utformning får sedan precisera denna 
kostnad närmare. 
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Centralplan 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Trafikeringen över Centralplan fungerar tillfredställande för kollektivtrafi-

ken. Hållplatsområdet norr om stationshuset behöver däremot vidareut-
vecklas till en högre standard. 

 Nuvarande trafiklösning vid Centralplan kommer att fungera ännu sämre 
vid en avstängning av biltrafiken genom Centrum. 

 Förstärk koppling Centralplan Drottninggatan 
 Måste tydliggöras på Centralplan vad som är bilväg och hur de ska köra 

samt vart man går. 
 Se över cykelparkering på Centralplan, vi vill ha hit mer boende, pendlare 

men då ska det fungera med cykelparkering, bilparkering osv snabbt, enkelt 
och säkert. 

 Att man i planen föreslår en utvidgning av gångfartsområdet på Central-
plan är mycket positivt. 

 Ingenstans i Centrumplanen finns några funderingar om hur trafiken efter 
en avstängning vid Rådhustorget kommer att påverka de gående på Cen-
tralplan. 

 Det är av stor vikt att få ordning på de olika trafikslagen vid Centralplan. 

Gestaltning och byggande 
 Det är tråkigt att inse att vi även i framtiden kommer att ta emot tågresenä-

rerna till Gävle med en grå stenig yta utan några gröna inslag och med ett 
tätt trafikflöde. 

Övrigt 
 Särskilt positiva till förslag kring Östra Drottninggatan i kombination med 

Centralplan, en tydlig entré och vår paradgata. 
 De anslagna medlen till renoveringen av Centralplan är mycket små, varför 

man inte heller kan hoppas på att man får den tydliga signal som ett bull-
rande underlag (t ex smågatsten) på körbanorna skulle innebära för bilis-
terna. 

Avvägningar 

Koppling mot Drottninggatan 
Att förstärka kopplingen från Centralstationen mot Drottninggatan ligger i 
linje med Centrumplanens intentioner. Skyltning, informationskartor, tydliga-
re entréläge, tydligare vägar för gående är exempel på åtgärder. 

Effekter vid en trafikavstängning vid Rådhustorget  
Den informationskampanj som ska genomföras kommer förhoppningsvis leda 
till att fler hittar andra vägar eller transportsätt så att trafiken inte ökar vid 
Centralplan om en tidsbegränsad avstängning vid Rådhustorget genomförs. 

Hållplatsläget norr om stationshuset 
Mark finns reserverad i Översiktsplan Gävle stad för detta ändamål. Standar-
den på hållplatsläget får ses över i den fortsatta processen. 
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Cykelparkering  
Idag upplevs cykelparkeringe som rörig. En inventering av cykelparkeringen 
har genomförts i samband med den cykelparkeringsplan som håller på att tas 
fram. Nästa steg är att ta fram förslag till åtgärder för cykelparkering och 
genomföra dessa. 

Trafiksituationen på Centralplan 
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. Förändringar 
och mindre ombyggnader ska utgå från platsens befintliga utformning. Vid en 
eventuell tidsbegränsad avstängning förbi Rådhustorget måste det ske en noga 
uppföljning hur trafikflödet förändras på Centralplan och andra gator i staden. 

Gröna inslag på Centralplan 
Centrumplanen föreslår inte att någon ytterligare vegetation planteras på Cen-
tralplan. Området har till största del markvärme varför det är svårt att göra 
några tillägg.  

Planerad kostnad på åtgärder vid Centralplan 
Centralplan genomgick en omfattande ombyggnation för dryga tio år sedan. 
Det är därför inte ekonomiskt försvarbart att genomföra större åtgärder än vad 
som krävs. Bedömningen är att förändringar av fördelningen av ytorna och 
mindre ombyggnationer ska räcka för att åtgärda problemen. 
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Årummet, Gavleån med Strandgatorna 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Stråket N. Strandgatan behövs för en del av den ordinarie kollektivtrafiken. 

Stråket behövs också som reservstråk vid trafikomläggningar p.g.a. evene-
mang, gatuarbeten etc. Detta stråk är en nödvändig reservförbindelse mel-
lan Rådhuset och Söder. Eftersom utrymmet är begränsat så får inte före-
slaget cykelstråk längs med ån inkräkta på möjligheten att anordna håll-
platser för kollektivtrafiken. 

 N. Strandgatan kan fungera som cykelstråk om det blir en riktig cykelbana. 
 Det vore bra om det kunde gå två "paddor" (lokaltrafik under sommarhalv-

året) i ån från Milles änglar ut till sista etappen av Gävle strand. 
 Ingen avstängning för motordriven trafik längs Södra Strandgatan.  

Gestaltning och byggande 
 Synd att idé om att dämma ån skrotades. 
 En viktig åtgärd är den planerade gångbro över Gavleån som knyter ihop 

Centrum och Söder bättre. 
 Vi ställer oss mycket positiva till att utveckla området närmast ån för att 

skapa förbättrad vattenkontakt. 
 Att en ny bro byggs i fortångning av Södra slottsgatan är en stor förändring 

i den historiska stadsbilden, men kan möjligen accepteras från kulturmiljö-
synpunkt 

 Att rasera den tydliga struktur som muren innebär och som varit rådande i 
minst 250 år, till förmån för att skapa ett bättre flöde mellan Stottorget och 
Söder är inte försvarbart.  

 En liknande strandpromenad som på den norra sidan och mera av vatten 
kontakt föredras. 

Miljö 
 Utredning av dämning av Gavleån är klar och visar på att det inte är något 

alternativ. 

Tillgänglighet och Stadsliv 
 Särskilt positiva till Norra Årummet, ökad vattenkontakt som bidrar till 

ökad variation för besökaren. 
 Det är positivt att fler får tillgång till Gavleån. 
 Jag tycker vi ska följa de alla andra städer som har en å genom staden ex 

Norrköping, Uppsala mm. de har byggt ett liv runt ån, de har affärer, kafé-
er, restauranger, mm i närheten av ån, de har viss tillgänglighet med bilar , 
folk gillar vatten och vill vara i närheten av vatten men tror gävle är den 
enda staden som byggt bort tillgängligheten till det som folk vill ha mest. 

 Särskilt positivt är att Gavleån mellan Rådmansbron och Centralbron ses 
som en resurs. Här bör vattenkontakt skapas med hjälp av träbryggor strax 
ovan vattenytan längs både södra och norra kajen. 

 Gångbron över Gavleån i förlängningen av Slottsgatan till slottet blir ett fint 
tillskott. Men bron förutsätter sannolikt att en öppning skapas i slottsmu-
ren och att gångväg arrangeras i förlängningen genom norra slottsparken-
mot ån. 
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 Ett alternativt broläge är Norra Skeppargatan - Timmermansgatan. Man 

kan till och med tänka sig två gångbroar.Det är av stor vikt att integrera 
norr och söder i stadens centrum. 

 Frågetecken för gångbron i Slottsgatans förlängning. Vitsen med en bro är 
att den leder till något. Nu hamnar vi med näsan i slottsmuren istället. Ett 
förslag finns om att göra ett hål i muren, men kommer Stortorget närmare 
Söder för det? 

 Kung Kristoffers Park: Det står att parken inte används särskilt mycket. Jag 
går genom parken emellanåt och även om jag inte stannar till så är det här-
ligt att se de gröna växterna och på så vis känner jag att jag "använder" den. 
Den ger ett mervärde, på väg till och från jobbet, till bion eller cafébesöket. 

Övrigt 
 Jag tycker att detta är riktigt bra. Särskilt tycker jag om att vi utnyttjar  

Å-rummet bättre och binder samman Stortorget med Slottstorget. 

Avvägningar 

Cykelstråkets inverkan på kollektivtrafiken  
Centrumplanen delar åsikten att Norra Strandgatan även vid ett utbyggt cykel-
stråk ska kunna hantera tyngre fordon som även kan mötas. Enligt Centrum-
planen sker detta antingen genom att anlägga cykelfält i båda riktningarna, 
eller en dubbelriktad cykelbana på södra sidan av Norra Strandgatan. Tidiga 
skisser har visat att dessa intressen är möjliga att samexistera. 

Dämning av ån 
En dämning av ån har flera negativa sidor utöver den positiva aspekten att 
förlänga livslängden på kajernas rustbäddar, samt komma närmare vatten-
ytan. Dels hindrar det möjligheten att föra upp båtlivet i centrum, dels är det 
även en negativ påverkan på fiskelivet, trots fisktrappor. Den brygglösning 
som föreslås anses även skapa nya attraktiva ytor närmare vattnet som en lös-
ning på det begränsade utrymmet på norra sidan av Gavleån. 

Gångbro över ån 
Gångbron i Norra Slottsgatans förlängning har flera syften. Dels att öka till-
gängligheten mellan norra och södra sidan av Gavleån. En annan viktig del är 
att tillgängliggöra och framhäva Gävle Slott. För att bjuda in allmänheten till 
den kulturhistoriska del av Gävle som Gävle Slott tillhör, och samtidigt nyttja 
stadens kulturvärden, tror kommunen att ett öppnande av slottsmuren tillför 
större nytta en skada. Gångbron och kopplingen mot slottet ses också som ett 
komplement till de värden som skapar en attraktiv stadskärna, vilket är ett av 
målen med Centrumplanen. 

Utveckling av Å-rummet 
Gavleån är en viktig tillgång i Gävle och det är av största vikt att skapa mer 
vattenkontakt.  

Cykelstråket längs Norra Strandgatan 
Enligt centrumplanen ska möjligheten att enkelt kunna cykla i öst-västlig rikt-
ning finnas efter Norra Strandgatan. Detta för att öka framkomligheten för 
cyklister utan att komma i någon större konflikt med andra trafikslag. Alterna-
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tiven för detta är antingen cykelfält i gatan, eller dubbelriktad cykelbana längs 
södra sidan av Norra Strandgatan. En utmaning med att skapa en cykelbana 
längs Norra Strandgatan är utrymmet vid Roddartrappan mellan Rådmans-
bron och Kungsbron. Framtida utformningsförslag får avgöra vilket alternativ 
som lämpar sig bäst. 

Kollektivtrafik i Gavleån 
En mer upplevelseinriktad typ av kollektivtrafik av typen ”Paddan” är något 
som Centrumplanen är positiv till. Denna typ av trafik måste samtidigt formas 
ta hänsyn till andra intressen som exempelvis, rekreationsvärden längs Å-
rummet, fiskarintresset och påverkan på kajkonstruktionen. 

Avstängning delar av Södra Strandgatan 
Södra Strandgatan mellan Södra Rådmansgatan och Petrégatan närmast bibli-
oteket kommer först vid en ny trafiklösning på Slottstorget att påverkas. Den-
na trafiklösning innebär att biltrafiken från Slottstorget mot Södra Strandga-
tan leds om till Norra Strandgatan till fördel för tillgängligheten framför biblio-
teket och ytan där bocken idag står. Det innebär att sträckan mellan biblioteket 
och Gavleån blir en återvändsgränd för biltrafiken öster ifrån. Sträckan är idag 
olämplig för tyngre trafik att använda på grund av en försvagad bärighet. Söd-
ra Strandgatan från biblioteket och österut avses fortsätta som bilgata. 

Strandpromenad båda sidor om Gavleån  
Centrumplanen föreslår att utveckla stråket längs med Gavleån på båda sidor-
na. Stråket ska fungera som ett rekreativt stråk med hög framkomlighet för 
gång och cykel. God tillgänglighet till sittplatser, inbjudande belysning och 
strandpromenad föreslås med hjälp av brygglösning för förbättrad vattenkon-
takt och möjlighet till ett vattennära aktiviteter som exempelvis fiske. 

Broläge Norra Skeppargatan – Timmermansgatan 
Ett broläge i detta läge är något som kommunen själva varit inne på. Något att 
beakta i framtiden. Dock så förespråkas broläget i förlängningen av Norra 
Slottsgatan i Centrumplanen. Främst på grund av kopplingen mot Stortorget 
och Slottet och kopplingen mot Söder. 

Kung Kristoffers Park används 
Att Kung Kristoffers Park används och ger ett mervärde är det ingen tvekan 
om. Dock bidrar parkens utsatta läge till begränsat användande i form av hög 
trafikföring runt parken och avsaknad av övergångsställen längs Kyrkogatan. 
Kvalitéerna i Kung Kristoffers park med närhet till Rådhuset och ett soligt läge 
anses kunna utnyttjas bättre genom att jobba med tillgänglighet och stärkt 
koppling till Rådhuset. En minskad trafik på gatorna Norra Rådmansgatan och 
Norra Kungsgatan skulle samtidigt minska störningsnivån på parken. 
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Nygatan 

Inkomna synpunkter 

Trafik 
 Stadsdelen Öster behöver knytas närmare Centrum. 
 Är det nödvändigt att gatan prioriteras som cykelstråk? 

Gestaltning och byggande 
 Önskar att kommunen återupptar studiet av den tilltänkta tunneln under 

järnvägen i Nygatans förlängning, under förutsättning att det går att finna 
en kompromiss mellan kravet på total lättillgänglighet för alla trafikslag och 
riksintresset för kulturmiljö. 

 Tag bort en trädrad efter Nygatan. Då får såväl bilar som cyklister bättre 
utrymme. 

 Vill vara noga med att ännu en gång poängtera olämpligheten i att bygga 
tunneln i direkt förlängning av Nygatan. 

Handel 
 Vi anser att utbyggnaden av Västra Nygatan är välbehövlig men därifrån att 

ställa förhoppningar att där ska etableras ”intressanta” etableringar är svårt 
att förutse. 

 

Avvägningar 

Förbindelse mot Öster 
En ny förbindelse mellan Öster och centrum finns föreslaget att studera vidare, 
antingen i Drottninggatan eller Nygatans förlängning. Vad gäller att bygga i 
Nygatans förlängning är kommunen fullt medveten om problematiken med 
tidigare utformningsförslag. 

Cykelstråk i Nygatan 
Nygatan prioriteras som det cykelstråk där det ska finnas en cykelbana. Längs 
övriga östvästliga cykelstråk genom/förbi centrum sker cykling i blandtrafik 
eller på markerade cykelfält. 

Ta bort trärad i Nygatan 
Träden i Nygatan fyller en viktig funktion för miljön i gaturummet samt för 
den biologiska mångfalden varför det inte är lämpligt att ta bort en hel trädrad. 
Gävles struktur med alléer är dessutom en del av riksintresset Gävle stad och 
det är därför inte möjligt att göra så pass omfattande ingrepp i Nygatans es-
planad.  
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Drottninggatan 

Inkomna synpunkter 

Övrigt 
 Det är bra med upprustning av gågatan, men behovet av förbättringar för 

cyklister ifrågasätts eftersom flera intilliggande gator föreslås få åtgärder 
för främjande av cykling. 

 Särskilt positiva till förslag kring Östra Drottninggatan i kombination med 
Centralplan, en tydlig entré och vår paradgata. 

 Ser mycket positivt på att Drottninggatan och att de östra delarna av Drott-
ninggatan har prioriterats upp från samrådsskedet. 

 Drottninggatan är ett unikt stråk som man vill visa upp och är stolt över 
som Gävlebo. 

Avvägningar 

Drottninggatan ett stråk att vara stolt över 
Drottninggatan är ett viktigt rörelsestråk i öst-västlig riktning som binder 
samman Gävle central med Stortorget och Kvarnparken. Centrumplanen pekar 
ut vikten av att lyfta kvaliteten på stråket för att öka orienterbarheten såväl 
som upplevelsen av gaturummet. 

Förbättringar för cyklister 
Drottninggatan är tänkt som ett av flera cykelstråk i öst-västlig riktning där 
cykling bitvis sker på gåendes villkor. Nygatan och Norra Strandgatan ska ut-
formas som mer snabbcyklade stråk. I samband med en ombyggnation av öst-
ra Drottninggatan ska fördelningen av gaturummet och således också ytorna 
för cykel ses över. 
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Kyrkogatan 

Inkomna synpunkter 

Cykeltrafik 
 Återigen ifrågasätts behovet av alla öst-västliga cykelstråk på Kyrkogatan. 
 Att Kyrkogatan inte längre ses som huvudcykelstråk gillar jag. 

Gestaltning och byggande 
 Dagens lucktomt mellan Förvaltningshuset och Stadshuset har begränsade 

kvaliteter som park och bör bebyggas. Delar av dagens stadshuskomplex 
kan byggas om till t.ex. bostäder om inte kommunen behöver nya lokaler 
för sin verksamhet. 

 En uppröjning av lagerarealer i bakgårdarna till Börshuset och f.d. Riks-
banken ger en möjlighet till att bygga ett nytt bostadshus med idealiskt läge 
i centrum. Torgets historiska triangulära geometri förstärks samtidigt som 
ett ointressant hål i stadsstrukturen får nytt innehåll. 

 Dagens parkering mellan Frimurarhuset och Elite Grand hotel kan bebyg-
gas med en tunn bostadslamell. 

Avvägningar 

Cykelstråk på Kyrkogatan 
Alla fyra stråken ska vara möjliga att använda för cyklister, men Nygatan och 
Norra Strandgatan är de prioriterade stråken. 

Byggrätter längs Kyrkogatan 
Centrumplanen illustrerar ett antal byggrätter. Det har även kommit yttranden 
som föreslår ytterligare byggrätter. Allt detta får ses mer som exempel än som 
konkreta utbyggnadsförslag. Det verkar finnas en stor uppslutning om att det 
kan byggas mer inom stadskärnan, men att man vill prioritera utbyggnad på 
”gråmark” (grus-/asfaltytor) framför grönytor. 
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Övriga platser 

Inkomna synpunkter 

Bil- och kollektivtrafik 
 Det är nödvändigt att kollektivtrafiken behåller nuvarande körytor och 

hållplatsytor på Hamntorget. Hållplatserna behövs för den kommersiella 
trafiken och är också nödvändiga för ersättningstrafiken vid tågstopp. 

 Ett viktigt hållplatsläge saknas på Staketgatan nära Västra vägen. Det är 
mycket angeläget att detta hållplatsläge kommer till stånd för att det nya 
stråket skall få en tillfredställande funktion. 

 En ökad trafikmängd på Kaplansgatan, vilket sannolikt är en av effekterna 
vid en biltrafikavstängning av N Kungsgatan och N Rådmansgatan, kom-
mer att förvärra trafiksituationen vid utfarten från Nians parkeringshus. 

 En ännu mer ambitiös satsning på trafiken skulle kunna innebära infarts-
parkeringar med gratis tät kollektivtrafik och cykeluthyrning. 

Gång och cykel 
 Jag cyklar året om, ofta i öst-västlig riktning och ser att säkerheten för gå-

ende och cyklister under järnvägen kan förbättras väsentligt. Fler passager 
vore också bra. 

 Förbindelsen mellan centrum och Öster borde framflyttas i tid (Prioritets-
grupp 1). 

 Den öst-västliga sammanlänkningen är viktig. De som bor på Söder har 
idag tre broar för att ta sig över ån. Vi som bor på det avskurna nedre Bry-
näs har det redan knepigt att ta oss till centrum. Vi behöver en tunnel/bro 
över järnvägen för att ta oss dit på ett säkert sätt. 

 Det som kanske saknas lite i planen är något om hur centrum skulle kunna 
knytas ihop med magasinsområdet (ett område med enorm potential) och 
Gävle Strand. 

Gestaltning och byggande 
 Försiktighet bör upprätthållas när det gäller att ytterligare exploatera mark 

vid Norra skolan resp. Vasaskolan. 
 Ny bebyggelse vid Vasaskolans södra del bör inte bryta gatuloppet till Norra 

Kansligatan. Ny byggnad bör istället läggas längs Norra Slottsgatans rikt-
ning gymnastikhuset. 

 Mellan Länsmuséet och Polishuset föreslår vi att det bygges en bostadsla-
mell med en bredd på 13 meter. 

 Om muséet blir kvar i sina lokaler, är en alternativ strategi att markera 
verksamheten bättre i stadsbilden. Vi föreslår vid ett sådant scenario att 
dagens byggnad utvidgas mot Södra Strandvägen. Existerande entrésitua-
tion kan få ny funktion som atrium i spänningsfältet mellan historisk och 
ny byggnadsmassa. 

Trygghet 
 Ödsligheten mellan korsningen Drottninggatan-Kaplansgatan och Gam-

melbron är ett problem och upplevs ibland som otrygg. 
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Övrigt 
 Brynäs nämns inte ens, fast nedre Brynäs tillhör centrala Gävle, åtminstone 

i hyresförhandlingarna. 

Avvägningar 

Kollektivtrafik på Hamntorget 
Centrumplanen omfattar inte Hamntorget på östra sidan om stationen. Där-
emot finns det frågor kring angöringen till stationen vid Centralplan som bör 
ses i sammanhang med Hamntorget. Trafikverket ska inom kort starta en ut-
redning av spårbehovet kring Gävle Central. Kommunen föreslår att trafikan-
göring på båda sidor av järnvägen utreds i detta sammanhang för att säkerstäl-
la en optimal lösning för alla trafikslag. 

Hållplatsläge Staketgatan/Västra vägen 
För busstrafik västerut finns en hållplats längs Västra vägen direkt efter utfart 
från Staketgatan. För busstrafik österut behöver en ny hållplats etableras i den 
västra delen av Staketgatan. 

Förvärrad utfart från Nians P-hus vid avstängning 
Nians P-hus är en mycket viktig anläggning för god tillgänglighet med bil till 
Gävle centrum. Därför är det viktigt att ha en god tillgänglighet till Nians P-
hus. De förändringar av trafiklösningar som föreslås i Centrumplanen kommer 
att föregås av studier där påverkan på det övriga gatunätet ingår.  

Infartsparkering med gratis kollektivtrafik 
Det pågår en utredning kring parkeringslösningar i Gävle centrum där även 
frågan om infartsparkering tas upp. 

Säkerheten under järnvägen 
Som det framgår ovan kring kollektivtrafik på Hamntorget, planeras en utred-
ning kring tillgängligheten till Gävle Central. I detta sammanhang är det också 
naturligt att studera de förbindelser som idag passerar under järnvägen för att 
se vilka förbättringsåtgärder som är möjliga. 

Prioritering förbindelse mot Öster 
Förbindelse till Öster ligger i ”gränslandet” för vad som ingår i Centrumpla-
nen, men vi har ändå valt att ta med åtgärden eftersom vi bedömer den som 
viktig för tillgängligheten till centrum. Behovet kommer att tas med i den om-
talade utredningen kring Gävle Central, men bedömningen är att åtgärden blir 
förhållandevis omfattande, och därför inte kan prioriteras i jämförelse med 
andra åtgärder i Centrumplanen. 

Förbindelse mot Brynäs 
Även detta är en fråga som vi hoppas kunna belysa i utredningen som nämns 
ovan. 

Förbindelse mot Magasinsområdet 
Magasinsområdet är i sig ett mycket intressant område som förhoppningsvis 
kan få en ökad attraktivitet framöver. Området har dock en annan karaktär än 
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stadskärnan och behöver därför ses i ett annat sammanhang. Särskilt viktigt 
blir detta i samband med den fortsatta utvecklingen på Gävle Strand. 

Exploatering nya byggrätter och lucktomter 
Centrumplanen illustrerar ett antal byggrätter. Det har även kommit yttranden 
som föreslår ytterligare byggrätter. Allt detta får ses mer som exempel än som 
konkreta utbyggnadsförslag. Det verkar finnas en stor uppslutning om att det 
kan byggas mer inom stadskärnan, men att man vill prioritera utbyggnad på 
”gråmark” (grus-/asfaltytor) framför grönytor. 

Otrygghet Kaplansgatan mellan Drottninggatan och Gammelbron 
Oavsett Centrumplanen behöver ett ständigt arbete bedrivas med trygghets-
frågor. Centrumplanen har också en del förslag bl.a. kopplat till belysning som 
direkt knyter an till trygghet. Sedan finns det frågor kring bostäder/boende i 
centrum och rörelse/biltrafik som också rör trygghet. Vad som upplevs som 
otryggt och vad som rent statistiskt är otrygga miljöer överensstämmer inte 
alltid, men båda aspekterna är viktiga att hantera. 
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Generella synpunkter och avvägningar 

Synpunkter om gång- och cykeltrafik 

 Vill lyfta fram begreppet cykelfartsområde 
 Som flitig cyklist uppskattar jag också förslagen till nya cykelstråk och då 

främst de i öst/västlig riktning där det är något segt och krångligt att ta sig 
fram idag med cykel. 

 Markeringar och skyltar måste finnas vid cykelvägar 
 Trafiksäkerheten behöver stärkas, framför allt för de gående som ska korsa 

Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan. 
 Det är bra med tydligare stråk för cykel och gång l centrum. Fokus på cykel 

i Nygatan, samt norra och södra Strandgatan. 
 Cykelställ ska planeras i strategiska lägen och vara av hög kvalitet. 
 Det är mycket viktigt att hitta hållbara trafiklösningar och att bygga på ett 

sådant sätt att tryggheten är i fokus. 

Avvägningar – Gång- och Cykeltrafik 

Cykelfartsområde 
Cykelfartsområde är ett område där gatan delas av cyklister och bilister men 
det sker på cyklisternas villkor. Gävle kommun har ännu inget cykelfartsområ-
de, men det kan bli aktuellt. 

Cykelställ i strategiska lägen 
Gävle kommun har precis tagit fram en cykelparkeringsplan som visar på be-
hov i centrum. 

Synpunkter om kollektivtrafik 

 Framkomligheten för kollektivtrafiken i centrum är mycket dålig. Välkom-
nar därför alla åtgärder som förbättrar framkomligheten för kollektivtrafi-
ken i centrum. 

 När det gäller området information och skyltning för kollektivtrafiken finns 
det en stor förbättringspotential. 

 Biljettpriserna, försenade bussar, inkörningsperiod av nytt biljettsystem, i 
vissa fall långsamma förarbyten, passagen över Drottninggatan, järnvägs-
bommar som går ner var 3 minut i rusningstid efter linje 3 och 11, eftersatt 
snöskottning som kollektivtrafiken själva angett som den primära orsaken 
till förseningar vintertid är andra betydande faktorer. Varför inte börja med 
dessa och utvärdera effekterna, och först därefter testa åtgärder som av så 
många upplevs som tveksamma. 

 Vi önskar att tydliga stråk för framtida spårburen kollektivtrafik skapas 
redan i dag. En spårväg tar tio femton år att förverkliga och Gävle bör redan 
nu förbereda för en framtid utan massbilism. 

 Vi måste satsa mer på kollektiva transporter. 
 Priset för X-trafiks månadskort har ökat med 101% på tjugo år, mycket mer 

än priset för bilresor. Samtidigt vill man att fler ska åka kollektivt, hur går 
det ihop? 

 Man kunde ha rälsbuss, vajerbuss, till arenaområdet med god framkomlig-
het. 
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 Vad menas med "jämställdhet ska beaktas särskilt kring kollektivtrafik och 

trygghet”? 
 Det är svårt att se på håll vilken buss som går till vilken hållplats när inte 

turnumren står ovanpå busskurerna längre. 
 Som det är nu får man gå mellan stadstrafikens hållplatser och landsorts-

trafikens och det är en rätt lång väg emellan. 
 Det måste vara enkelt att byta buss mellan stadstrafik och landsortstrafik. 

Annars blir det bara de som bor inom stomlinjenätet som kommer välja 
bussen framför bilen. 

 Anser att en avgiftsfri kollektivtrafik är viktig. 
 Anser att kopplingen mellan stadsbussar och järnvägsstationen behöver 

förstärkas. 
 "Infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiknätet för att minska bil-

trafiken i centrum". Det tror jag är jättebra för de som pendlar till t.ex. 
Forsmark, Uppsala och Stockholm. Men för de som har ärende till staden 
hjälper nog bara att få till en helhetslösning i kollektivtrafiken. 

 Om kollektivtrafiken från ytterområden skulle ha tätare turer kunde cent-
rumhandeln locka med detta, om de dessutom har ett utbud som tilltalar. 
Det är ju inte bara de som bor i centrum som är köpstarka. 

 Att morgon och em/kväll prioritera kollektivtrafiken genom att stänga av 
för biltrafiken vissa tider är ett alternativ. 

Avvägningar – Kollektivtrafik 

Tydliga stråk för framtida spårtrafik 
För att underlätta införandet av spårtrafik i framtiden när resandeunderlaget 
är tillräckligt stort då gäller det att planera och bygga dagens busslinjer utifrån 
ett spårvägstänk med raka och gena linjedragningar.  
 
Framkomlighet för kollektivtrafik  
Det finns en hel del att jobba med för att öka kollektivtrafikens framkomlighet 
såsom ett väl fungerande biljettsystem för snabb ombordstigning, andra for-
donstyper med fler av- och påstigningsmöjligheter, färre hållplatslägen men 
med högre standard, pendlarparkering för bil och cykel i anslutning till håll-
plats, signalprioriteringar, bussfält, bussgator, realtidsinformation. 
 
Infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken 
Infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken är ett område att jobba 
vidare med. 
 
Tillgängligheten till kollektivtrafiken 
Skyltning och information är något som behöver förbättras för att underlätta 
för alla som vill resa med kollektivtrafiken.  

Avgiftsfri kollektivtrafik 
Avgiftsfri kollektivtrafik är inget som Centrumplanen tar ställning till.  

Jämställdhet kollektivtrafik och trygget 
Åtgärderna som föreslås i Centrumplanen ska underlätta för människor att 
leva jämställda liv.  
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Synpunkter om biltrafik 

 Eftersöker en mer genomarbetad analys över den uppkomna situationen 
vad gäller genomfartstrafikens konsekvenser i synnerhet för handeln. 

 Har tre motargument/synpunkter till den nummerskrivning som gjorts: 
o 10minuter är för lång tid att räkna som genomfartstrafik, ett ärende kan 

hinnas med under denna tid. 
o Besökande till exempelvis Ica Söder mfl. på Söder räknas i undersök-

ningen som genomfartstrafik, vilket i sig inte bör klassas som onödig 
trafik. 

o Konstigt att eftermiddagen (43%) föreslås som tidsbegränsad avstäng-
ning då lunchen hade högre andel genomfartstrafik (48%), vi föreslår 
därför att endast morgon stängs av. 

 I kapitlet om trafik nämns Gävle Bro som ett alternativ för att snabbare ta 
sig mellan norra och södra stadsdelarna. Vi delar kommunens syn om att 
detta bäst sker med någon form av kommunikation ut mot allmänheten. 

 Viktigt att biltrafiken långsiktigt kan tämjas och att de många goda idéerna 
i centrumplanen genomförs. 

 Anser att minskningen av biltrafiken och prioriteringen av gång, cykel och 
kollektivtrafik kring stadens centrala delar är både viktig och riktig. 

 Vi anser att det ej ska stängas av i centrum för biltrafik. 
 Det område som framför allt borde kräva en noggrann beskrivning av 

genomförda förändringar, är det som orsakas av avstängningarna av 
genomfarten på N Rådmansgatan och N Kungsgatan. Den trafik som idag 
går på dessa gator kommer att använda andra gator vid färd mellan de nor-
ra och södra delarna av staden. 

 Drottninggatan mellan N Rådmansgatan och järnvägen korsas av fyra ga-
tor. När biltrafiken stängs av vid N Rådmansgatan och N Kungsgatan 
kommer dessa gator att få en ökad trafik. Det kommer i sin tur att påverka 
de gåendes situation. 

 Förslag till beslut: Ett bilfritt centrum!! 
 Att helt ta bort biltrafiken från stadskärnan är att föredra. Det skulle inne-

bära dels att kollektivtrafiken prioriteras, dels att det allmänna och gemen-
samma rummet blir tryggare och för att ytor frigörs för stadens utveckling. 

 För att genomfartstrafik med bil ska välja andra vägar, än vid detta Råd-
husområde, bör förbättringar göras i de lägen där biltrafiken önskas istället, 
exempelvis bättre skyltning och synkroniserade trafiksignaler. 

 Centrumplanen är ett alltför geografiskt avgränsat område. En ny plan 
måste tas fram för trafiken där hela Gävle stads trafiksituation behandlas. 

 Biltrafik skapar förutom för handeln viktiga flöden även trygghet genom sin 
närvaro under de tiderna som det inte vistas så mycket folk i övrigt på ga-
torna. 

Avvägningar –Biltrafik 

Analys över genomfartstrafiken 
Utifrån antalet fordon som registrerades vid nummerskrivningen så var det 
antalsmässigt flest fordon som var genomfartstrafik på morgonen, följt av ef-
termiddagen och sist under lunchen. Procentuellt var genomfartstrafiken som 
minst under eftermiddagen, vilket kan vara en indikation på att det är ett fler-
tal som gör ärenden på vägen hem från jobbet. De fordon som inte har ett 
ärende/målpunkt i centrum ser Gävle kommun gärna att de väljer en annan 
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väg. De bilister som har ärende/målpunkt i centrum ska få bättre information 
hur och var de kan parkera. Nummerskrivningen ger en indikation på hur stor 
genomfartstrafiken är men som i alla studier, undersökningar och analyser så 
finns det felkällor. Resultatet från nummerskrivningen är ingen absolut san-
ning utan ger en indikation på hur saker och ting förhåller sig. Det finns både 
en risk att fordon som klassats som genomfartstrafik hade ett ärende till cent-
rum, men även att fordon som klassats som ärende egentligen var genomfarts-
trafik. På det stora hela har så pass många fordon registrerats att tillförlitlighe-
ten till undersökningen är god. Om resultatet från nummerskrivningen skulle 
följas upp under samma månad ett annat år och nummerskrivningen genom-
förs på samma sätt då är felkällorna lika stora och därmed är det möjligt att 
säga något om den procentuella förändringen.  

Brister i kommunens utredningar  
Se svar ovan. 
 
Viktigt att biltrafiken kan tämjas  
Gävle kommuns målsättning är att öka andelen resor som sker till fots, med 
cykel och kollektivtrafiken. För att detta ska vara möjligt gäller det att skapa 
bättre förutsättningar för dessa transportmedel, vilket ibland innebär att det 
sker på bilisternas framkomlighet. Det Gävle kommun i första hand vill för-
ändra är att de bilresor som är så pass korta att de skulle kunna ha gjorts med 
ett annat färdmedel. Om bilen är det enda rimlig färdsättet ska dessa bilburna 
personer även fortsättningsvis vara välkomna till centrum med bil.   

Avstängning eller ej  
Av inkomna synpunkter verkar det som att en stor andel skulle tycka att det 
var okej med en tidsbegränsad avstängning för att underlätta framkomligheten 
för bussarna. Om det blir en tidsbegränsad avstängning är senare ett politiskt 
beslut. 

Ökad trafik på gatorna mellan järnvägsstationen och Drottningga-
tan vid avstängning 
Det finns en risk att trafiken ökar på Centralplan vid någon form av avstäng-
ning förbi Rådhustorget, men förhoppningsvis kan det motverkas genom in-
formationsinsatser till bilisterna vilka vägar de kan ta istället. Detta är något 
som kommer att följas upp. 
 
Bilfritt centrum 
Det Gävle kommun i första hand vill förändra är att de bilresor som är så pass 
korta att de skulle kunna ha gjorts med ett annat färdmedel. Om bilen är det 
enda rimlig färdsättet ska dessa bilburna personer även fortsättningsvis vara 
välkomna till centrum med bil. Däremot sker biltransport i centrum på övriga 
färdmedels villkor, vilket innebär att det kan vara låg framkomlighet för bilis-
ter.  

Förbättringar i genomfartstrafikens alternativa vägar 
Vägvisning är ett sätt för att leda biltrafiken till alternativa vägar. Om bullersi-
tuationen blir försämrad längs viss sträckor där trafiken ökar finns det möjlig-
het att göra fönsteråtgärder på bostadsfastigheter för att minska trafikbullret 
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inomhus eller bygga bullerplank för att skärma av hela fastigheten. Hastighets-
reducerade åtgärder är också något att jobba med. 

Trafikutredning för hela staden  
Trafiksimulering har gjorts var trafiken tar vägen om olika sträckor stängs av 
respektive öppnas upp.  

Synpunkter om parkering 

 De externa handelsområdena är redan från början anpassade för shopping-
handel med bil och har därigenom skaffat sig starka och stora konkurrens-
fördelar. Goda parkeringsmöjligheter är en förutsättning för såväl kunder, 
besökande som företags anställda i de dagliga kommunikationerna. 

 Konsumenterna visar i en publicerad utredning genomförd 2013 av 
GFK/Perma Publishing Group att hela 84% av de tillfrågade ger parker-
ingssituationen i Gävle Centrum som icke tillfredsställande! 

 Höga P-avgifter speglar en bristsituation av P-platser. 
 En stor del av handeln i centrum sker med bil. Höga P-avgifter verkar 

hämmande för besökande. 
 Anser att centrumplanen tydligare måste markera bilens plats och nödvän-

dighet i det dagliga livet.  
 När det gäller parkeringsfrågan är det bra om ett parkeringsledningssystem 

kan tas i bruk, som på ett enkelt sätt kan styra in bilister till lediga platser i 
parkeringshus. 

 Efter genomgång och kompletterande möten förordar vi snarare en ökad 
tillgänglighet till p-platser genom att arbeta med åtgärder kopplat till tid 
istället för bl.a. priser. 

 Betonar värdet av införandet av ett elektroniskt parkeringsledningssystem 
där antal lediga p-platser anges. 

 Det borde finnas bra och billiga parkeringsplatser så att alla bilburna vill 
komma in hit. 

 På vilket sätt blir jag som förortsbo hjälpt av parkeringsanvisningssyste-
met? 

 Under punkt 17 skrivs om kommunens rådighet över parkeringssituationen 
när kantstensparkering tas bort. Vad menas? 

 Idag finns det en möjlighet att göra ett nytt parkeringshus på Polhemssko-
lans grusplan och låta trafiken fara vidare med buss och el-cykel. 

 Kortare parkeringstider. 
 Satsa på styrmedel som kraftigt minskar behovet och intresset av att parke-

ra bil i centrum, så kan parkeringshusen konverteras till bostäder. 
 Förhandla med ägarna av parkeringshuset så vi får fler bilister att utnyttja 

dessa platser 
 Om tydligare skyltning och anvisning till lediga parkeringar ska till, måste 

en dialog och ett samarbete med de privata ägarna till parkeringshusen 
startas. Det är nödvändigt att de anser det nödvändigt och att dom är villiga 
att vara med och finansiera ett parkeringsanvisningssystem. 
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Avvägningar – Parkering 

Höga P-avgifter speglar en bristsituation av P-platser 
Stadskärnans P-hus ägs och drivs av privata aktörer. Vi får därmed anta att P-
avgifterna i P-husen är satta på marknadsmässiga villkor. Samtidigt vet vi att 
det är en obalans i beläggningsgraden mellan gatuparkering och parkerings-
hus, där det ofta är mycket hög beläggningsgrad på gatuparkering, och ofta 
ganska låg beläggningsgrad i P-husen. En ytterligare reduktion av P-avgiften 
på kommunala parkeringar (gatuparkering) skulle ytterligare snedvrida denna 
situation. Genomförda beläggningsstudier tyder dock på att det totalt sätt finns 
tillräckligt många P-platser, men däremot att vi inte lyckas utnyttja tillgången 
på P-platser optimalt. Den parkeringsutredning som nu pågår jobbar med 
olika lösningar för att komma tillrätta med detta. 

Arbete med tidsbegränsad parkering 
Att jobba med olika tidsbegränsningar av parkering kan vara nog så verknings-
fullt som att jobba med olika avgifter. Om man utgår ifrån att parkering för 
besökare/kunder är mest värdefull för stadskärnan, bör rimligen parkeringen 
regleras så att den gynnar detta behov. 

Rådighet över P-situationen när kantstensparkering tas bort 
Idag drivs samtliga P-hus i privat regi. Kommunen råder över en större del av 
gatu-/markparkeringarna. Om vissa markparkeringar försvinner till följd av 
förtätning/utbyggnad i centrum, föreslår vi att kommunen etablerar ett P-hus 
för att både skapa P-platser, men också för att bli en aktör i prissättning av P-
platser i P-hus. 

P-hus vid Polhemsskolan 
Förslaget om ett P-hus vid Polhemsskolan är kanske inte direkt kopplat till 
handelns behov, men kan däremot avlasta delar av Söder från boende- och 
arbetsplatsparkering, vilket i sin tur kan frigöra P-platser för besökare/kunder. 

Öka antalet användare av P-husen 
Se ovan om pågående parkeringsutredning. 

Synpunkter om gestaltning och byggande 

 Är av uppfattningen att samtliga tomma tomter i centrala staden ska be-
byggas, i första hand med bostäder, innan eventuellt parkmark kommer 
ifråga för exploatering. 

 Den konstnärliga gestaltningen av centrala Gävle och den kulturhistoriska 
miljön bidrar till att stärka Gävles identitet. 

 Anser att förtätning av staden genom att bygga på, bygga om, bygga till och 
bygga nytt är bra. 

 För att skapa nya bostäder staden genom omvandling av t.ex. kontor till 
bostäder i befintliga hus måste kommunen överväga att tillämpa undan-
tagsregeln beträffande hisskravet. 

 Publika bottenvåningar i byggnaderna är bra där så är möjligt. Det viktiga 
är att byggnaden fylls med något som ger liv och rörelse i området. 

 En fråga som kommunen måste ställa sig är om det alltid finns ett värde i 
att behålla avfasade hörn på kvarteren. Vilket egenvärde finns i det? Ett ut-
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byggt hörn i vissa lägen kan tillföra både fastighetsägaren och staden posi-
tiva effekter. 

 Man får inte glömma att det endast kommer att byggas om det är ekono-
miskt genomförbart och flera av ställningstagandena riskerar att öka kost-
naderna. Flexibilitet efterlyses i denna del. 

 Enligt planen kan främst byggnader som inte är kulturhistoriskt värdefulla 
eller gränsar till kulturhistoriskt värdefulla byggnader byggas på. En flexi-
bel bedömning i den delen efterfrågas för en utveckling av staden. 

 Kommunen måste vara medveten om att t.ex. omvandling och påbyggnad 
bara kan ske på kommersiella villkor. Det är viktigt att inte kommunen till-
lämpar strängare regler än vad lagen föreskriver beträffande kulturmiljö. 

 Många fastigheter i Gävle centrum är från 50-talet och framåt och de kul-
turhistoriska värdena i de fastigheterna bedöms vara av mindre karaktär. 
Mot bakgrund av det måste större ingrepp i de fastigheterna tillåtas. 

 Ambitionen att bebygga staden tätare kan komma att inkräkta på befintliga 
grönområden i staden. 

 Årliga konstprojekt och fortsatt utveckling inom området, rekreativa konst-
stråk, synliggörande via applikationer och olika media samt satsningar på 
konst efter och i Å-rummet känns helt rätt. 

 Är emot all förtätning som innebär att grönytor försvinner. 
 Byggande på lucktomter är av stor betydelse. 
 Förstärkningen av Gävles profil som stad med god konst i offentlig miljö är 

viktig. 
 En fördel med vår stad är att skalan är måttlig och staden i sig är ganska 

kompakt med en rutnätsstad i centrum som byggdes upp efter stadsbran-
den 1869. En kvalitet att värna om. 

 Vi måste värna om stadens historiska kvalitet. 
 Antalet hyreslägenheter med rimliga hyror i Gävle centrum är en bristvara. 

Föreslår därför en utredning att bygga bostäder på t.ex. parkeringshus eller 
andra byggnader. 

 Varför inte bygga om de lokaler som står tomma och bevara grönområden? 
Ska det byggas nytt bör det tänkas till om besökare och boende välkomnas 
och att barnperspektivet med mera tas i beaktande. 

 Bra också om fastigheter kan vara självförsörjande på sin energi eller få 
energibehovet uppfyllt från egenproducerad energi i Gävle eller nära om-
nejd. 

 Skylta upp tydligt på staketen vid ombyggnationer, t.ex. Ursäkta röran men 
nu bygger vi om för fjärrkyla. 

Avvägningar – Gestaltning och byggande 

Förtätning av staden 
Att förtäta staden med fokus på att skapa fler boende är i enighet med Cent-
rumplanen. Planen föreslår byggnation på lucktomter och understryker vikten 
av att bevara och utveckla den parkmark som finns i Gävle. 

Den konstnärliga gestaltningen av centrala Gävle viktig  
Centrumplanen pekar ut flera åtgärder för att ytterligare stärka Gävle som 
skulpturstad och konstens roll i våra offentliga rum. Konsten är en viktig vär-
debärare som förstärker stadsmiljön och dess kvaliteter. 
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Publika bottenvåningar  
Centrumplanen pekar ut vikten av att skapa publika bottenvåningar för att 
stärka stadslivet. I antagandehandlingen har planen förtydligats med avseende 
på skrivningarna om publika bottenvåningar. Att ha aktiva fasader längs med 
rörelsestråk är viktigt, däremot är publika bottenvåningar ingen universallös-
ning för alla fastigheter i staden. Publika bottenvåningar ska dock prioriteras 
längs stråk där många rör sig, exempelvis längs våra handelsstråk.   

Avfasade hörn 
De avfasade hörnen har en viktig koppling till såväl stadens arkitektur som 
kulturhistoria. Eventuella avsteg från denna princip utreds i bygglovskedet. 

Utnyttja tomma lokaler 
Ambitionerna i Centrumplanen är att tomma lokaler ska fyllas med aktiviteter 
för att stärka stadslivet. Detta är dock upp till fastighetsägarna att hitta lämpli-
ga hyresgäster i sina fastigheter.  

Skylta vid ombyggnation 
Kommunen jobbar aktivt med att kommunicera vad det är som händer i 
stadsmiljön och håller med om att skyltning i samband med ombyggnation ska 
förbättras. 

Synpunkter om miljö 

 Vi är positiva till att kommunen prioriterar målet om ett klimatneutralt 
Gävle och betonar att gångtrafik, busstrafik och cykeltrafik ska prioriteras 
framför privatbilism. 

 Perspektivet med omfattande stadsodling som sprider sig runt hela världen 
saknas helt i förslaget. 

 Många fina och bra förslag, en farhåga jag har är att våra gamla fina träd 
kommer att huggas ned vilket försämrar stadsluften och trivseln, jag hop-
pas ni värnar om dem. 

 I förra förslaget nämndes inget om klimatförändringarna, lika frånvarande 
är de nu. 

 Planera för förnyelse av träd i god tid och glöm inte möjligheten att odla 
mat i stan. 

 Tycker att stycket om miljö i avsnittet om bebyggelsen på sida 22 är väldigt 
bra och väldigt viktigt. Bra också om dessa fastigheter kan vara självförsör-
jande på sin energi eller få energibehovet uppfyllt från egenproducerad 
energi i Gävle eller nära omnejd. 

 I mina studier av centrumplanens olika delar har jag saknat en miljökonse-
kvensbeskrivning till de olika fårslag som framförts. 

 Mät avgaser samt trafik på Ruddamsgatan, då det inte går att ha fönster 
öppna idag. 

 Hoppas på städade gator. 

Avvägningar – Miljö  

Perspektiv med omfattande stadsodling 
Frågan om stadsodling ska utredas i ett separat projekt drivet av Samhälls-
byggnad Gävle. Syftet är att kartlägga såväl hur som var odling i det offentliga 
rummet kan vara aktuellt i Gävle. 
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Klimatförändringar i Centrumplanen 
Centrum är absolut berörd av kommande klimatförändringar. Dels genom 
ökad nederbörd, fler och starkare värmeböljor och på lång sikt även höjda 
havsnivåer. Dessa frågor har inte getts något större utrymme i Centrumplanen, 
dels på grund av den begränsade ytan Centrumplanen omfattar, men också på 
grund av att andra kommunala dokument hanterar denna fråga, exempelvis 
VA-strategin som kommunen snart planerar att anta, samt i översiktsplanen. 
Frågan behöver belysas i ett helhetsperspektiv och inte specifikt i Centrum. 
Kommunen ser idag inga konflikter med utpekade utvecklingsplaner och 
kommande klimatförändringar. 

Gång-, cykel-, busstrafik före biltrafik 
Centrumplanen förespråkar likt den antagna Trafikstrategin att det är enkelt 
att ta sig till och från centrum med alla trafikslag, men genom centrum är fot-
gängare, cyklister och kollektivtrafik prioriterade i första hand och biltrafiken 
prioriterade i andra hand. 

Försämrad stadsluft genom nedhuggna träd, planera i god tid 
Våra stadsträd är enormt viktiga för miljön i staden. För att långsiktigt kunna 
planera för förnyelse av våra gatuträd ska en kartläggning av trädens vitalitet 
genomföras. Det är ett omfattande arbete som kommer att genomföras över 
flera år. 2014 påbörjas en utredning av träden i Rådhusesplanaden. Äldre träd 
är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden och ska i möjligaste mån be-
varas enligt Gävle kommuns trädpolicy. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Centrumplanen är ingen översiktsplan enligt Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900), trots att Centrumplanen följer samma process för samråd med 
allmänheten. Därför finns inget redovisningskrav av miljökonsekvensbeskriv-
ning i planen. Trots det är miljökonsekvenser viktiga att hantera i utvecklings-
planer som denna, varför dessa aspekter självklart har hanterats under proces-
sens gång. Miljökonsekvenser kommer även att hanteras i nästa skede i pro-
cessen då mer utförliga utformningsförslag finns tillgängliga. 

Avgaser och trafik på Ruddamsgatan 
Boende och trafik är ofta en besvärlig kombination, främst p g av luftförore-
ningar, säkerhet och buller.  

Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) ställer krav på att en kommun ska 
övervaka luftkvaliteten inom den egna kommunen och i förhållande till en rad 
gränsvärden och miljökvalitetsnormer. Gävle kommun är sedan flera år med-
lem i Uppsala och Stockholms läns luftvårdsförbund som mäter och beräknar 
halterna luftföroreningar och därmed uppfylls grundkraven på kommunen.  

Den sträcka som beräknats ge högst andel föroreningar och därmed utgör en 
möjlig hälsorisk är Södra Kungsgatans norra del. Sedan januari 2013 och fram 
t o m dec 2014 finns därför en fast mätstation placerad där. Förhållandevis 
höga halter av såväl kvävedioxid som partiklar men inga normer/riktlinjer har 
överträtts.   
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Vid en mätning 2012 noterades ca 2 700 fordon per dygn trafikera Ruddams-
gatan. Detta ska jämföras med ca 11 000 fordon längs Staketgatan och drygt 
12 000 fordon vid Södra Kungsgatan. I dagsläget finns därför inget som talar 
för att de luftföroreningar trafiken vid Ruddamsgatan ger påverkar hälsan 
negativt. Kommunen prioriterar att i första hand mäta och eventuellt åtgärda 
de trafikstråk som har mest trafik. 

Städade gator 
Att ha välskötta och städade gator hör till ett attraktivt centrum. I Centrum-
planen framhävs detta även som mål för centrums framtid. För att i framtiden 
kunna hålla en hög en hög ambitionsnivå framhäver Centrumplanen även vik-
ten av att nya åtgärder i centrum måste utformas på ett hållbart sätt även ur ett 
driftperspektiv för att minimera onödiga omkostnader. 

Synpunkter om handel 

 Utan förutsättningar för ett aktivt och framgångsrikt företagande i samver-
kan med människan saknas förutsättningar för ett ökat stadsliv och en ut-
vecklad attraktiv stadskärna. 

 Siffror understryker handelns betydelse för ett levande stadscentrum. 
 Logistikens betydelse i levande stadskärna kan inte nog poängteras. 
 Trots att 49 procent av handeln i centrum görs av bilburna kunder lyfts inte 

betydelsen av god tillgänglighet för biltrafik fram tydligt i planen. 
 De bilburna besökarna i Gävle centrum är dels en köpstark kundkategori, 

dels sådana som med små medel kan styra sina handelsresor till andra 
handelsplatser, såsom Valbo och Hemlingby. Det är dessa kunder som Gäv-
le centrum konkurrerar om med de externa handelsplatserna. 

 Det ifrågasätts hur minskade gatubredder kan gynna handelns utveckling i 
centrum. 

 HU Is rapport visar att sällanköpshandeln i Gävle centrum tappade i den 
senaste mätningen. 

 När man uttrycker sin oro kring effekterna av trafikåtgärder är det många 
gånger utifrån flera år av erfarenhet och kunskap till hur just deras kund-
grupper agerar och beter sig i sina shoppingmönster och val av färdmedel. 

 Många som åker genom city på vägen hem från arbete eller skola stannar 
till och handlar på vägen hem. När det stängs av vid Rådhuset så åker man 
runt staden och stannar då till vid Hemlingby Köpcentrum eller åker till 
Valbo Köpcentrum. 

 Om handeln vågar tänka lite nytt borde det också kunna ske en samordning 
av transport ut till kunder från butiker i centrum. 

Avvägningar – Handel 

Handelns betydelse för ett levande centrum 
Handeln är självklart central för ett levande stadscentrum. Detta står dock på 
inget sätt i något motsatsförhållande till att centrum fyller fler funktioner. Det 
är genom att olika intressen/aktörer i centrum samarbetar, som styrkan i cent-
rumhandeln uppstår, jämfört med externhandeln. 

Bilens betydelse för handeln i centrum 
Eftersom delar av handeln i centrum direkt konkurrerar med externhandeln, 
är det viktigt att konkurrensen kan ske på rimliga villkor. Därför har Centrum-



 

Sid 38 (43)

 
 
 
planen också tagit fasta på de synpunkter som kom under samrådet kring bil-
trafik. Tillsammans med bl.a. pågående parkeringsutredning innehåller Cent-
rumplanen flera förslag som ska underlätta tillgängligheten för biltrafik till 
centrum. Samtidigt har Gävle kommun nyligen tagit ett politiskt beslut (Miljö-
strategiskt program) för att minska miljöbelastningen från våra transporter. 
Detta påverkar också Centrumplanen liksom andra politiska beslut framöver. 
 
Spontanköp  begränsas vid avstängning  
Med enbart detta resonemang är det givetvis optimalt för spontanköp med så 
mycket biltrafik som möjligt förbi affären. Nu är det knappast någon som skul-
le önska E4 tillbaka till Kungsgatan av den anledningen. Därför blir biltrafiken 
i centrum en avvägning mot vad som är möjligt och önskvärt i en total bedöm-
ning av vad som gynnar utvecklingen i Gävle centrum, och vad som totalt sett 
ger den bästa tillgängligheten för så många som möjligt. 

Synpunkter om stadsliv 

 En synnerligen viktig åtgärd är att knyta ihop Söder och Centrum bättre så 
att de fungerar som en enhet tillsammans. 

 För handeln – och för ett levande stadsliv – är det viktigt att all typ av trafik 
leds in mot centrum. Det ska vara lättillgängligt, inte bara för kollektivtra-
fik, cyklande och gående, utan för alla typer av trafikslag. 

 Bilar tillför stadslivet en dimension.  
 Det råder ingen motsättning mellan bilar i centrum och stadsliv. Bilarna är 

en del av stadslivet. 
 Gävle lider inte brist på torg för diverse tillfälliga arrangemang. 
 Fler barnaktiviteter önskas. 
 Jag förmodar att ni i centrumplanen gör det möjligt för kanotister att "lan-

da" i centrum. Gävle är ju centralpunkt i Paddla Gästrikland. 
 Vi har ytor vid Slottet, Torget, i Esplanaden, vid Rådhuset, kyrkan vid Bou-

lognern mm som ej används, ta vara på de ytor som finns. Behövs det verk-
ligen mer sådana ytor? 

 Bra att ta vara på vattnet, folk lockas av vatten och vill komma nära, se bara 
Gävle Strand en fin vårdag! Folk sitter, leker, samlas och umgås. 

 Samarbeta med fastighetsägarna och fyll lokalerna på Drottninggatan. 
 Attraktiva, rena och snygga miljöer med möjlighet både till vila och avkopp-

ling är prioriterat. 

Avvägningar – Stadsliv 

Koppla samman Söder och centrum 
Centrumplanen pekar på vikten att det upplevda avståndet mellan norr och 
söder ska minska. Detta kan ske genom olika typer av åtgärder, exempelvis 
genom den bro i Slottsgatans förlängning som föreslås och den nya parken på 
Slottstorget. Det ska vara lätt att röra sig mellan stadsdelarna och över Gavle-
ån. 

Alla trafikslag viktiga för stadslivet och handeln  
Centrumplanen menar att alla trafikslag är viktiga för staden. Däremot bidrar 
cyklister och fotgängare i högre grad till stadslivet på våra gator och torg. Det 
är först när föraren lämnar bilen och möter människor öga-mot-öga som bilis-
ten blir en integrerad del av stadslivet. Stadens gaturum har dessutom en be-
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gränsad yta som innebär att vi måste välja hur vi prioriterar. En bil tar tio 
gånger större plats än en cykel och ytterligare mer utrymme än en fotgängare. 
För att få plats med så många människor som möjligt vill vi därför prioritera 
gående, cyklister och kollektivtrafiken, enligt Gävle kommuns trafikstrategi. 
Bilburna besökare ska på ett tydligt sätt hänvisas till parkeringshus.  

Fler barnaktiviteter i centrum 
Det är viktigt att det finns aktiviteter och intressanta målpunkter för alla ål-
dersgrupper i stadskärnan. I samband med omdaningen av Slottstorget pekas 
behovet av aktiviteter för barn ut särskilt.  

Kanotister i centrum 
Gavleån är Gävles pulsåder och i samband med att vattenkontakten stärks med 
bryggor längs kajerna skapas också nya förutsättningar för kanotister och små 
båtsägare att lägga till mitt i stan. 

Ta vara på de ytor som finns 
I staden ska det finnas plats för såväl rofylldhet som aktiviteter. Även om vissa 
ytor kan upplevas som folktomma kan de fylla en viktig funktion för både 
människor och djur. Att bättre nyttja våra offentliga rum ligger i linje med 
Centrumplanen. Däremot bedömer vi att det finns behov av fler mötesplatser 
med andra aktiviteter än handel – exempelvis Slottstorget vid biblioteket. I 
takt med att Gävle växer ökar också efterfrågan på våra offentliga rum.  

Bra att ta vara på vattnet 
Gavleån är en viktig kvalitet för såväl människor som djur och en viktig del av 
Gävles identitet som ska tas tillvara. Detta understryks i Centrumplanen. 

Samarbeta med fastighetsägarna 
Centrumplanen syftar till att förbättra samarbetet med både handel och fastig-
hetsägare som två viktiga aktörer i centrums fortsatta utveckling. Här behöver 
Gävle kommun samarbetsorganisationer som organiserar och bidrar till sam-
verkan mellan kommun och viktiga aktörer så som företag, handlare och fas-
tighetsägare. Gävle Centrumsamverkan och Marknadsplats Gävle är sådana 
organisationer och har inom arbetet med Centrumplanen utvecklat detta sam-
arbete ytterligare. I och med detta hoppas kommunen kunna hantera saker i 
centrum som exempelvis tomma lokaler, utveckling av stråk, finansierings-
samarbeten, utveckling av handeln och ett attraktivt stadsliv. 

Prioritera att få attraktiva, rena, snygga miljöer 
De offentliga miljöerna i centrum ska utformas med fokus på god gestaltnings 
såväl som hållbara lösningar för driften. Ambitionen för skötseln inom cent-
rum ska vara hög. En välskött och omhändertagen miljö är positiv för trygghe-
ten.  

Synpunkter i övrigt 

 Centrumplanen är en imponerande och vacker produkt att tjänstgöra som 
ett mål för den fortsatta stadsutvecklingen 

 Vill framhålla att vi uppskattar att Gävle tar fram en plan för att utveckla 
centrum. Det finns många positiva förslag i den plan som nu är ute på re-
miss. 
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 Förbehåller sig rätten att återkomma med synpunkter inför ett realiserande 

även sedan centrumplanen med sina riktlinjer blivit föremål för ett politiskt 
ställningstagande i kommunfullmäktige.   

 Saknar en definition av begreppet Centrum respektive stadskärna. 
 Att bygga fler bostäder i centrum verkar helt försvunnit i det blå när det 

gäller det tilltänkta byggnadsprojektet i kv. Pechlin. Vi efterlyser en trovär-
dig förklaring från ansvarigt håll. Är det så här det kommer att gå när det 
gäller andra liknande ansatser i centrumplanen? Kan vi lita på våra politi-
ker? Kommer utvecklingen i praktiken gå åt ett helt annat håll än vad som 
utlovas i centrumplanen? 

 Fastighetsägarnas betydelse och roll i förädlingen av centrum kan inte nog 
poängteras. 

 Det krävs en ambitionshöjning från kommunen som ansvarar för skötseln 
av ytorna i centrum. 

 Vid fördelning av gatukostnadsersättning är det oerhört viktigt att kommu-
nen har en känsla för det kommersiella värdet av en upprustning av gatu-
rummet för fastighetsägarna. Desto större kommersiellt värde ju större 
möjlighet för fastighetsägarna att delfinansiera. 

 Åtgärder där det råder vitt skilda meningar behöver undersökas vidare. 
Särskilt trafikavstängningen och Slottstorget. 

 Särskilt positiva till att den prioriteringsordning som nu lagts konkretiserar 
centrumplanen och gör den lättare att relatera till. 

 Efter samrådet har vi (Gävle Centrumsamverkgan) haft en mycket bra dia-
log med Gävle kommuns företrädare som lett till ett ökat förtroende mellan 
aktörerna som vi nu värnar om. 

 Gävle kommun förtjänar beröm för att ha tagit initiativ till ny centrumplan 
om hur Gävle centrum kan organiseras och gestaltas i framtiden. 

 Stadens centrum kommer onekligen kunna bli ännu attraktivare med stöd 
av den föreslagna planen. 

 Gävles attraktivitet som stad ökar. Denna plan förstärker Gävles möjlighe-
ter att behålla invånare och locka nya. 

 Det första intrycket när man läser centrumplanen är att man blir impone-
rad över de höga målen och ambitionerna. Man instämmer i de beskriv-
ningar och många ställningstaganden som fångar upp vad många medbor-
gare har tyckt till om. 

 Det ser helt suveränt ut. 
 Kanske borde det finnas datorer på medborgarkontoret, biblioteket och i 

stadshuset där man kan se 3D-versioner av staden i nuläget och hur politi-
ker och tjänstemän tänkt sig? 

 Kanske kan man använda sig av tv-spelet Minecraft för att engagera ung-
domar i stadsutvecklingen. 

 Enprocentsregeln för konstnärlig utformning i samband med byggprojekt 
låter märkligt för mig när pengar kunde läggas på mycket annat. 

 Centrumplanen tycker jag visar upp en mycket bra syn på framtiden i Gäv-
le. Att centrum kan utvecklas, men för den delen behöver det inte betyda att 
staden växer utan vi tittar på hur vi på bästa sätt just utvecklar Gävle cent-
rum. 

 I princip allt i centrumplanen är positivt och kommer helt klart bidra till ett 
trivsammare och attraktivare centrum. Särskilt satsningarna på Slottstorget 
och Å-rummet längs med Södra Strandgatan uppskattar jag mycket. 
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 Vi har noterat att det föreslås nybebyggelse i kvarteret med Östra skolan. 

Det är angeläget att föreningen i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen 
ges möjlighet delta i processen. 

 Totalt sätt verkar ju Centrumplanen bra 
 Vi vill prioritera underhåll av redan befintlig stadsmiljö innan vi går vidare 

med åtgärder som innebär stora kostnader inom föreslagen Centrum plan. 
 Investeringarna måste ställas mot annat som kommunen måste åta sig, 

exempelvis skolor och boende inom omsorgens område. 

Avvägningar – Övrigt 

Centrumplanen är en imponerande och vacker produkt/Många po-
sitiva förslag i centrumplanen 
Ett syfte med att ta fram en Centrumplan, är just att skapa en helhetsbild och 
öka förståelsen för många av de samband som är viktiga för att få en positiv 
utveckling. Den del av Centrumplanen som får mest uppmärksamhet blir na-
turligt de konkreta och fysiskt tydliga åtgärderna, men den underliggande be-
tydelsen av Centrumplanen är nog så viktig. 

Rätten att återkomma med synpunkter 
Många av de åtgärder som föreslås i Centrumplanen har en ganska allmän 
beskrivning, Detta är avsiktligt för att Centrumplanen ska kunna fungera över 
en längre tid. Vissa åtgärder kommer att behöva mer omfattande planeringsåt-
gärder än andra, och det innebär att det kommer finnas fler möjligheter till 
synpunkter kring utformning av olika åtgärder. 

Definition av begreppet Centrum? 
Centrumplanen har förhållit sig pragmatiskt till begreppet ”Centrum” och kort 
och gott utgått ifrån det direktiv som gavs till arbetet, där en definition av den 
geografiska avgränsningen finns. 

Kan vi lita på våra politiker? 
Centrumplanen uttalar en tydlig ambition om fler bostäder i centrum, liksom 
Översiktsplanen Gävle stad från 2009. Samtidigt är det marknaden som byg-
ger, och det betyder att politiska ambitioner måste vägas samman med exploa-
teringsintressen. I enskilda projekt kan därför utfallet bli att det byggs något 
annat än bostäder. 

Fastighetsägarnas betydelse kan inte nog poängteras 
Dels vid nybyggnad som det framgår ovan, men också vid utveckling av fastig-
heten och val av hyresgäster har fastighetsägarna i centrum tillsammans 
mycket stor påverkansmöjlighet. Centrumplanen kan med sin beskrivning av 
helheten också påverka enskilda fastighetsägare till att se sin roll i ett sam-
manhang. På detta sätt kan kraften i Centrumplanen bli mycket större än om 
det enbart blir en kommunal angelägenhet. 

Det behövs en ambitionshöjning vad gäller skötseln av centrum 
Skötselaspekten är jätteviktig, och även något vi lyfter i Centrumplanen. Det är 
viktigt att också ta med sig vidare i planering av olika åtgärder att vi inte byg-
ger saker som blir svåra att sköta om, eller att vi tar på oss ett ansvar som vi 
inte har ekonomi till att sköta. 
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Betydelsen av det kommersiella värdet vid gatukostnadsersättning 
Det är riktigt som det påpekas att varje ombyggnad av gaturum kan ha olika 
förutsättningar och att detta måste vägas in i det avtal som ska ingås. Detta 
förhindrar dock inte att man kan ha vissa förutsättningar att utgå ifrån när 
man ska förhandla fram avtalet. Centrumplanen beskriver några sådana gene-
rella principer som en utgångspunkt för kommande förhandlingar. 

Utred vidare åtgärder med delade meningar 
När det gäller både trafikavstängning och utformning av Slottstorget finns 
beskrivning på annan plats i utställningsredogörelsen hur dessa kommer han-
teras. 

Särskilt positiva till den konkreta prioritetsordningen 
Syftet med PBL-processen som vi valt att tillämpa på Centrumplanen är just 
att vid samrådet ställa ganska öppna frågor och ge ganska vaga för-
slag/beskrivningar, för att på det sättet bjuda in brett till att komma med in-
spel. Vid utställning/granskning sedan har många ställningstaganden gjorts 
och planen/handlingen blir därmed också mycket tydligare i sin form och sitt 
innehåll. 

Har haft en bra dialog efter samrådet av Gävle centrumplan (GCS) 
Dialog och samsyn kring målen är den viktigaste framgångsfaktorn för Cent-
rumplanen. Om vi sedan har olika uppfattningar om utformning i vissa detal-
jer, blir inte det lika avgörande så länge vi känner att arbetet strävar mot ett 
gemensamt mål. 

Gävle kommun förtjänar beröm för initiativ om ny Centrumplan 
Planen är självklart viktig som styrdokument, men behöver också leda till 
handling för att få betydelse. En viktig faktor för ett positivt utfall av Centrum-
planen är den mycket stora ekonomiska satsning som beslutades politiskt förra 
året. 

Datorer i stadshuset med 3D-versioner om hur politiker tjänstemän 
tänkt sig. Locka ungdomar med Minecraft. 
För att bättra på den demokratiska förankringen i samhällsplaneringen och 
framför allt engagera yngre människor i processen, är det absolut prioriterat 
att tillämpa liknande lösningar framöver. Av olika orsaker blev inte detta aktu-
ellt i Centrumplanen. 

Enprocentsregeln 
Denna regel om att en procent av byggkostnaden för kommunala byggprojekt 
ska avsättas för konstnärlig utsmyckning, är inget som Centrumplanen har 
fastställd, utan beslutades redan 1998. Mycket av den bebyggelse vi har i Gävle 
sedan tidigare generationer håller en hög arkitektonisk klass. Det är viktigt att 
det som skapas också idag kan föras vidare till kommande generationer och 
bidra till en lika stor stolthet i framtiden. 

Delaktighet i tidigt skede vid projekt 
Delaktighet och dialog blir allt viktigare i samhällsplanering/-utveckling. Utan 
detta blir det sällan lyckade projekt. 
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Prioriteringar i centrumplanen kontra satsningar i  skola, omsorg 
Ytterst är detta politiska prioriteringar. Centrumplanen förhåller sig till de 
politiska beslut som tagits om ekonomiska medel för utveckling av Gävle cent-
rum. 

Bilagor 

1. Sammanställning av samtliga yttranden (begärs ut hos kommunens diari-
um) 

2. Samtliga inkomna yttranden original (begärs ut hos kommunens diarium) 

Ansvariga för utställningsredogörelsen 

Utställningsredogörelsen har tagits fram av en arbetsgrupp för Centrumpla-
nen: Daniel Andersson, Anna-Karin Gävert, Harald Knutsen, Marie Wall-
ström. 
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Diarienummer Nummer Synpunkter Namn
08KS303-188 1 Ockelbo kommun har inget att erinra mot centrumplanen. Ockelbo kommun
08KS303-189 2 Taxi bör flyttas från torget (100m västerut) och ej tillåtas köra över 

torget som idag. Däremot bör de busslinjer som tidigare körde där 
återkomma, trafiken blir mindre och tydligare, inga taxibilar som far 
kors och tvärs över torget utan bara bussar som kör sakta och rakt 
över torget.

Bengt-Owe Söderström

08KS303-189 2 Stäng av genomfart för alla personbilar, mc och taxi mellan Nygatan 
och ån. Se hur bra det
fungerar i Uppsala som haft bilfritt i hur många år som helst.

Bengt-Owe Söderström

08KS303-190 3 Jag tycker att detta är riktigt bra. Särskilt tycker jag om att vi utnyttjar 
å-rummet bättre och
binder samman Stortorget med Slottstorget. 

Mikael Olsson

08KS303-190 3 För mig får gärna trafiken förbi rådhuset begränsas till enbart bussar. 
Bilar kan ta en annan väg runt centrum.

Mikael Olsson

08KS303-191 4 Jag tycker vi ska följa de alla andra städer som har en å genom 
staden ex Norrköping, uppsala mm. de har byggt ett liv runt ån, de 
har affärer, kaffeer ,resturanger, mm i närheten av ån, de har viss 
tillgänglighet med bilar , folk gillar vatten och vill vara i närheten av 
vatten men tror gävle är den enda staden som byggt bort 
tillgängligheten till det som folk vill ha mest...

Veronica

08KS303-191 4 Ska vägen ändå stängas av för bil trafik i centrum så är det här inte 
nån större skillnad för vägen på andra sidan kommer fortfarande vara 
kvar men det skulle göra mycket för näringslivet och trivseln i Gävles 
stadskärna

Veronica

08KS303-192 5 Jag vill att gävles centrum ska vara mer sammanhängande, mysigare 
och MINDRE biltrafik.

Madelene

08KS303-193 6 Det finns ett behov av att framkomligheten och säkerheten for 
bussresenärer vid Rådhuset forbättras. UL trafikerar idag 
knutpunkten Rådhuset med linje 501,510 och 753. 

Kollektivtrafikförvaltningen UL

08KS303-193 6 Kollektivtrafikforvaltningen UL anser att nuvarande forslag är en 
acceptabel kompromiss av de två trafikscenarier som fanns for 
Rådhusesplanaden i samrådshandlingen. Dock anser forvaltningen 
att det bästa for kollektivtrafiken vore att otillgängligöra delen av 
Rådhusesplanaden for biltrafiken under hela dygnet. 

Kollektivtrafikförvaltningen UL

08KS303-194 7 Länsstyrelsen avstår från att lämna synpunkter då det inte är en plan 
enligt
Plan- och bygglagen (PBL 20 l 0:900).

Länsstyrelsen Gävleborg

08KS303-195 8 Stadens centrum kommer onekligen kunna bli ännu attraktivare med 
stöd av den föreslagna planen.

Mats Öström

08KS303-195 8 Särskilt positivt är att Gavleån mellan Rådmansbron och Centralbron 
ses som en resurs. Här bör vattenkontakt skapas med hjälp av 
träbryggor strax ovan vattenytan längs både södra och norrakajen.

Mats Öström

08KS303-195 8 Byggande på lucktomter är likaså av stor betydelse. Mats Öström
08KS303-195 8 Bostäder med mera i kvarteret Syndicus, mellan S:t Ansgars hus och 

den gamla landstingsbyggnaden norr omStrandparken, skapar mer 
liv i kvarteren kring Heliga Trefaldighet. Detta är viktigt. Ödsligheten 
mellan korsningen Drottninggatan-Kaplansgatan och Gammelbron är 
ett problem och upplevs ibland som otrygg.

Mats Öström

08KS303-195 8 Förstärkningen av Gävles profil som stad med god konst i offentlig 
miljö är likaså viktig. Här kan man också tänkasig placering av 
konstverk i vattnet, i själva ån. Flytande eller fast förankrade. Och i 
kombination med belysning.

Mats Öström

08KS303-195 8 Slottstorgets nya utformning blir utmärkt. Här får vi en kulturpark utan 
biltrafik framför biblioteket. Parken kanutvecklas till ett naturligt 
centrum, en aktivitetsplats på kulturstråket längs ån från det gamla 
länsfängelset tilllänsmuseet.

Mats Öström

08KS303-195 8 Viktigt är att rådhuset inte byggs sönder, förvanskas, vulgariseras. 
Och att dess innehåll förenas med nationella ocheuropeiska 
traditioner. Värdighet är ett nyckelbegrepp. Rådhuset bör öppnas för 
medborgarna. Intekommersialiseras.

Mats Öström

08KS303-195 8 Gångbron över Gavleån i förlängningen av Slottsgatan till slottet blir 
ett fint tillskott. Men bron förutsättersannolikt att en öppning skapas i 
slottsmuren och att gångväg arrangeras i förlängningen genom norra 
slottsparkenmot ån.

Mats Öström



08KS303-195 8 Ett alternativt broläge är Norra Skeppargatan - Timmermansgatan. 
Man kan till och med tänka sig två gångbroar.Det är av stor vikt att 
integrera norr och söder i stadens centrum. Därför är också 
stadsbiblioteket i kvarteret GefleVapen (med nära en halv miljon 
besök årligen) en viktig resurs för att knyta ihop norr och söder.

Mats Öström

08KS303-195 8 Gävles attraktivitet som stad ökar. Denna plan förstärker Gävles 
möjligheter att behålla invånare och locka nya.

Mats Öström

08KS303-196 9  Området for en eventuell placering av en undetjordisk forbindelse 
sträcker sig i det nya forslaget längs Stora Esplanadsgatan från 
Nygatan till Drottninggatan. Länsmuseet vill här vara noga med att 
ännu en gång poängtera olämpligheten i att bygga tunneln i direkt 
forlängning av Nygatan. 

Länsmuseet Gävleborg

08KS303-196 9 Att en ny bro byggs i fortångning av Södra slottsgatan är en stor 
forändring i den historiska stadsbilden, men kan möjligen accepteras 
från kulturmiljösynpunkt Däremot vill museet vidhålla de skadliga 
effekterna som en öppning i slottsmuren skulle innebära for stadens 
kulturmiljö. Att rasera den tydliga struktur som muren innebär och 
som varit rådande i minst 250 år, till formån fOr att skapa ett bättre 
flöde mellan Stottorget och Söder är inte försvarbart.

Länsmuseet Gävleborg

08KS303-196 9 Länsmuseet hävdade i samrådsyttrandet att vattennivån bör höjas i 
Gavleån istället för att kajerna byggs om. Kajernas utforande speglar 
den monumentalisering som skapades av årummet efter 
stadsbranden. Kajernas stensättningar, räcken och pollare är alla 
viktiga värdebärare i riksintresset. Länsmuseet står därfor fast vid sitt 
yttrande och vill ytterligare poängtera att skadliga ingrepp i ett 
riksintresse ej bör ske till formån for lokala intressen. 

Länsmuseet Gävleborg

08KS303-197 10 I kapitlet om trafik nämns Gävle Bro som ett alternativ för att 
snabbare ta sig mellan norra och södra stadsdelarna.Vi delar 
kommunens syn om att detta bäst sker med någon form av 
kommunikation ut mot allmänheten och videltar gärna i ett fortsatt 
samarbete i frågan.

Trafikverket

08KS303-197 10 Vi deltar även gärna i fortsatta diskussioner om förbättrad förbindelse 
mellan Öster och Centrum, samt när detgäller kollektivtrafikåtgärder 
som tex infartsparkeringar kopplade till kollektivtrafiknätet.

Trafikverket

08KS303-198 11 Många fina och bra förslag, en farhåga jag har är att våra gamla fina 
träd kommer att huggas ned vilket försämrar stadsluften och trivseln, 
jaghoppas ni värnar om dem.

Ylva

08KS303-198 11 Rådhuset anser jag borde bli ett allaktivitetshus utan servering av 
mat och dryck, vi har redan tillräckligt av denvaran. Något nytt vore 
nödvändigt. Ingen festvåning i Rådhuset med alkohol- servering, en 
ny arena för lokala konstnärer att ställa ut på voreett intressant 
inslag. 

Ylva

08KS303-199 12 Viktigt att biltrafiken långsiktgt kan tämjas och att de många goda 
idéerna i centrumplanen genomförs.

Gösta Carlestam

08KS303-199 12 Det första intrycket när man läser centrumplanen är att man blir 
imponerad över de höga målen och ambitionerna. Man instämmer i 
de beskrivningar och många ställningstaganden som fångar upp vad 
många medborgare har tyckt till om.

Gösta Carlestam

08KS303-199 12 En fördel med vår stad är att skalan är måttlig och staden i sig är 
ganska kompakt med en rutnätsstad i centrum som byggdes upp 
efter stadsbranden 1869. En kvalitet att värna om.

Gösta Carlestam

08KS303-199 12 Vi måste satsa mer på kollektiva transporter och värna stadens 
historiska kvalitet

Gösta Carlestam

08KS303-199 12 Ett centrum som har ett tillmötsgående transportnätverk förblir 
attraktivt om det är bekvämt och spar tid för moderna människor.

Gösta Carlestam

08KS303-200 13 Positiv till förslag på Rådhusesplanaden men föredrar permanent 
avstängning för bil

Stadsbussarna

08KS303-200 13 Orolig för 90-graders kurvor på Slottstorget, stämmer inte med 
”spårtänk”, i övrigt positiv

Stadsbussarna

08KS303-200 13 Vi ser fram emot att få en roll i arbetet med förverkligandet. Stadsbussarna
08KS303-200 13 När det gäller området information och skyltning finns det

en stor förbättringspotential.
Stadsbussarna

08KS303-201 14 I förra förslaget nämndes inget om klimatförändringarna, lika 
frånvarande är de nu. Årstiderna förblir som i Norrland när jag var 
barn och vattennivån väntas sjunka, inte tvärtom. Samtidigt ska 
Årummet bli mer tillgängligt. Idén att höja vattenytan har ändå 
skrotats, bra, bryggor i ån är bättre.

Camilla Dal



08KS303-201 14 Frågetecken för gångbron i Slottsgatans förlängning. Vitsen med en 
bro är att den leder till något. Den här leder visserligen inte till 
luftslott, som Aldesholmsbron när den byggdes, nu hamnar vi med 
näsan i slottsmuren istället. Ett förslag finns om att göra ett hål i 
muren, men kommer Stortorget närmare Söder för det?

Camilla Dal

08KS303-201 14 Brynäs nämns inte ens, fast nedre Brynäs tillhör centrala Gävle, 
åtminstone i hyresförhandlingarna.

Camilla Dal

08KS303-201 14 Jag cyklar året om, ofta i öst-västlig riktning och ser att säkerheten 
för gående och cyklister under järnvägen kan förbättras väsentligt. 
Fler passager vore också bra.

Camilla Dal

08KS303-201 14 Att Kyrkogatan inte längre ses som huvudcykelstråk gillar jag. 
N.Strandgatan kan fungera, om det blir en riktig cykelbana.

Camilla Dal

08KS303-201 14 Att begränsa biltrafiken är ett måste för framtiden, men att bara göra 
det några timmar per dag som kompromiss och eftergift verkar veligt.

Camilla Dal

08KS303-201 14 Priset för X-trafiks månadskort har ökat med 101% på tjugo år, 
mycket mer än priset för bilresor. Samtidigt vill man att fler ska åka 
kollektivt, hur går det ihop?

Camilla Dal

08KS303-201 14 Planera för förnyelse av träd i god tid och glöm inte möjligheten att 
odla mat i stan.

Camilla Dal

08KS303-201 14 Slottstorget, som inte är något torg utan en gräsmatta mellan 
bilvägar, kan mycket väl bebyggas. Förr i tiden var området bebyggt 
och rymde en mängd olika verksamheter. Att åter bygga där kan föra 
stadens norra och södra delar närmare varandra, förtäta staden och 
skapa stadskänsla där det idag mest känns ödsligt.

Camilla Dal

08KS303-201 14 Bocken kan med fördel placeras väl synlig utanför Rådhuset. Där är 
brandrisken dessutom mindre då den hamnar längre ifrån trähusen i 
gamla Gefle.

Camilla Dal

08KS303-201 14 Bygg ut Stadsbiblioteket på Slottstorget. Satsa på en stilig byggnad 
som även rymmer Konstcentrum, som idag ligger för avsides. Det blir 
fin utsikt mot ån och Rådhuset, som kan bli ett kulturhus för alla de 
kulturer som Gävles invånare representerar.

Camilla Dal

08KS303-202 15 Flytta in något i Rådhuset som vänder sig till stora grupper. Det kan 
vara museum, bibliotek, kontor, studieförbundsverksamhet, apotek, 
postutlämning eller skolverksamhet , men inte restaurang- eller 
affärsverksamhet. Ett café är tänkbart ihop med annan verksamhet.

Catarina Meurling

08KS303-202 15 Isbana vid Rådhuset bör först byggas när en användbar 
skridskobana blivit till i Hagaström. Det går inte ensidigt att satsa på 
centrum av en stad.

Catarina Meurling

08KS303-202 15 Slottstorget bör rustas, men inte byggas om. Det är viktigt med 
alternativet småtorg i en storstad.

Catarina Meurling

08KS303-202 15 Biltrafiken bör finnas kvar i Gävle. Avstängningen av Nygatan gör till 
exempel att antalet bilar ökar på Söder (Hamiltongatan och 
Parkvägen). En gågata, förslagsvis Drottninggatan, räcker.

Catarina Meurling

08KS303-202 15 Busstrafiken vid Rådhustorget måste ses över. Där har blivit fler linjer 
och större fordon, vilket gör att vi resande inte får plats. Norra 
Rådmansgatan har också blivit svår att ta sig fram på som 
gångtrafikant eftersom folk står på olika ställen och väntar på bussar. 
Någon sorts omplanering av busstrafike i Gävle måste ske. En del 
bussar kan gå från järnvägsstationen, mindre fordon köps in vid 
nästa utbyte av bussar, busstrafiken minskas till var tolfte minut och 
utrop av bussnummer sker även på bussens utsida.

Catarina Meurling

08KS303-202 15 Jag vill se en stadsarkitekt i det framtida Gävle. Catarina Meurling
08KS303-202 15 Valbobadet måste få överleva. Catarina Meurling
08KS303-202 15 Låt Klockgjutarparken bestå. Det finns andra ställen att bygga på. Catarina Meurling

08KS303-202 15 Jag instämmer i att vi måste ta vara på och förvalta sådant som är 
bra i Gävle och inte bara producera nytt för nyhetens skull.

Catarina Meurling

08KS303-203 16 Det överarbetade förslaget till Centrumplan är alltfort en imponerande 
och vacker produkt att tjänstgöra som ett mål för den fortsatta stads-
utvecklingen. Förhoppningsvis kommer den att fungera som underlag 
för en mängd framtida ställningstagande i stadsbyggnadsfrågor.

Gävle Gille

08KS303-203 16 Gävle Gille förbehåller sig rätten att återkomma med synpunkter inför 
ett realiserande även sedan centrumplanen med sina riktlinjer blivit 
föremål för ett politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige.  

Gävle Gille



08KS303-203 16 Gillet tillstyrker att Rådhusesplanaden under vissa tider stängs för 
privat trafik mellan Södra Strandgatan och Nygatan. Ett framtida 
slutmål bör dock vara en permanent avstängning med undantag för 
kollektiv trafik och taxitrafik. 

Gävle Gille

08KS303-203 16 Gillet vidhåller sin uppfattning att de tilltänkta planerna på en 
restaurangbyggnad på platsen för det gamla Slottstorget ska 
skrinläggas av i första hand kulturhistoriska skäl.

Gävle Gille

08KS303-203 16 Över huvud taget tillråds den största försiktighet när det gäller 
idéerna att bygga samman bebyggelsen norr om ån med 
bebyggelsen söder om ån. En ev. arkitekttävling rörande 
Slottstorgets framtida gestaltning skulle med rätt utformat program 
kunna belysa det intrikata problemet. 

Gävle Gille

08KS303-203 16 Gillet vidhåller sin uppfattning att samtliga tomma tomter i centrala 
staden ska bebyggas - i första hand med bostäder -  innan eventuellt 
parkmark kommer ifråga för exploatering. 

Gävle Gille

08KS303-203 16 Gillet vill tillråda försiktighet när det gäller att ytterligare exploatera 
mark vid Norra skolan resp. Vasaskolan. 

Gävle Gille

08KS303-203 16 Vårt förslag är nu att projektet Rådhuset till största delen läggs i 
malpåse till dess att en förnuftigare användning kommer ifråga. 
Kanske måste ett bevarande få kosta något också? 

Gävle Gille

08KS303-203 16 Gillet beklagar att den eleganta idén att med skivbord höja Gavleåns 
vattenstånd uppströms Centralbron inte längre kommer ifråga. Detta 
innebär sannolikt en avsevärd tidigareläggning av det kostsamma 
projektet att grundförstärka åns kajer som idag vilar på rustbäddar av 
trä. Fiskets intressen borde kunna tillgodoses ändå via fisktrappor 
som möjliggör fortsatt vandring för fisken upp till Strömdalen. 

Gävle Gille

08KS303-203 16 Gillet önskar att kommunen återupptar studiet av den tilltänkta 
tunneln under järnvägen i Nygatans förlängning, under förutsättning 
att det går att finna en kompromiss mellan kravet på total 
lättillgänglighet för alla trafikslag och riksintresset att bevara 
centrumkärnans antikvariska värden. Stadsdelen Öster behöver 
knytas närmare Centrum. 

Gävle Gille

08KS303-203 16 Gillet saknar fortfarande en definition av begreppet Centrum 
respektive stadskärna. Finns ingen stadsbyggnadsteoretiker inom 
kommunen? 

Gävle Gille

08KS303-203 16 Att bygga fler bostäder i centrum verkar helt försvunnit i det blå när 
det gäller det tilltänkta byggnadsprojektet i kv. Pechlin. Vi efterlyser 
en trovärdig förklaring från ansvarigt håll. Är det så här det kommer 
att gå när det gäller andra liknande ansatser i centrumplanen? Kan vi 
lita på våra politiker? Kommer utvecklingen i praktiken gå åt ett helt 
annat håll än vad som utlovas i centrumplanen? 

Gävle Gille

08KS303-203 16 En erfaren huvudredaktör hade kunnat lyfta hela förslaget till en 
högre höjd.

Gävle Gille

08KS303-203 16 Slutligen vill vi ännu en gång påminna om att ”Tyck till”-inställningen 
från kommunens sida är att inte se det allvarliga i samarbetet mellan 
kommunen och medborgarna. Det är inte i första hand spontana och 
omedelbara reaktioner som ska inhämtas utan genomtänkta och väl 
övervägda tankar.

Gävle Gille

08KS303-204 a 17 Det ser helt suveränt ut. anonym
08KS303-204 b 18 Fler barnaktiviteter önskas, till exempel häst- och vagnkörning i 

Boulognern, bättre möjligheter att åka skridskor i Gävle och en liten 
stuga typ korvkiosk året om.

Sandy

08KS303-204 c 19 Innan man stänger av biltrafiken förbi Rådhuset och stryper ner 
vägen förbi Slottstorget måste man tänka över var dom som befinner 
sig i norra delen av centrum ska åka när dom ska till södra delen och 
vice versa. Förbifarten via centralplan är utesluten efter tidigare 
trafikplaneringsgrodor.

anonym

08KS303-204 d 20 Mycket bra! anonym
08KS303-204 e 21 Använd Rådhuset som bas för bibliotek, folklig forskning etcetera Jan Bjerkmar
08KS303-204 e 21 Bygg ett lågt nytt bibliotek på Rådhustorget. Nyttja denna överblivna 

plats för den folkliga kulturen ocdh som mötesplats. Café Edbom ska 
givetvis finnas i biblioteket

Jan Bjerkmar

08KS303-204 f 22 Vattensamling N.Kungsgatan/Kyrkogatan (gamla bingon) anonym
08KS303-204 g 23 Förbindelsen mellan centrum och Öster borde framflyttas i tid 

(Prioritetsgrupp 1).
anonym

08KS303-204 h 24 Det vore bra om det kunde gå två "paddor" (lokaltrafik under 
sommarhalvåret) i ån från Milles änglar ut till sista etappen av Gävle 
strand. Det vill säga båtar som är anpassade för de broar Gävle har, 
se Köpenhamn, Hamburg och Wien för inspiration.

anonym



08KS303-204 h 24 Man kunde ha rälsbuss, vajerbuss, till arenaområdet med god 
framkomlighet.

anonym

08KS303-204 i 25 Det borde finnas bra och billiga parkeringsplatser så att alla bilburna 
vill komma in hit.

anonym

08KS303-204 i 25 På vilket sätt blir jag som förortsbo hjälpt av 
parkeringsanvisningssystemet?

anonym

08KS303-204 i 25 Under punkt 17 skrivs om kommunens rådighet över 
parkeringssituationen när kantstensparkering tas bort. Vad menas? 
Så tänk igenom hur majoriteten av kommuninvånarna, liksom 
besökare, ska kunna ta del av centrumsatsbingen när dem kommer 
billedes.

anonym

08KS303-204 j 26 Jag tänkte på markens färg. Blått med oranget skulle passa mycket 
bra.

anonym

08KS303-205 27 Jag tycker det är mycket bra att det står "åtgärder ska stödja målet 
om ett klimatneutralt Gävle kommun 2050", men jag undrar vad som 
menas med "jämställdhet ska beaktas särskilt kring kollektivtrafik och 
trygghet". Ska det kvoteras in kvinnliga busschaufförer och manliga 
bussåkare? Kunde vara intressant att veta vilken procentsats som 
avses i kollektivtrafiken.

Lisa

08KS303-206 28 Det står att 170 yttranden kom in. Det tolkar jag att det är 170 av 90 
000 invånare som tyckt till. Jag har hört att man på vissa håll har 
använt sig av tv-spelet Minecraft för att engagera ungdomar i 
stadsutvecklingen. Kanske vore det något för Gävle. Kanske borde 
det finnas datorer på medborgarkontoret, biblioteket och i stadshuset 
där man kan se 3D-versioner av staden i nuläget och hur politiker 
och tjänstemän tänkt sig?

Anders

08KS303-207 29 Jag tycker att det är bra att kommunen försöker minska bilresandet 
och bland annat vill ersätta det med kollektivtrafik. Men då undrar 
man, om det arbetet påbörjades 2008, hur kommer det sig att det 
fortfarande är svårt att åka mellan olika stadsdelar och 
ytterområden? Det är svårt att se på håll vilken buss som går till 
vilken hållplats när inte turnumren står ovanpå busskurerna längre. 

Örjan larsson

08KS303-207 29 Sen är det så att på några ställen när man klivit av hållplatsen och 
ska gå till anslutningsbussen så är det allt som oftast bilarnas 
vägdragning som har prioriterats, vilket inte är trafiksäkert när man är 
stressad.

Örjan Larsson

08KS303-207 29 Bättre samordning av busshållplatser för bussar som går till samma 
områden. Som det är nu får man gå mellan stadstrafikens hållplatser 
och landsortstrafikens och det är en rätt lång väg emellan.

Örjan larsson

08KS303-208 30 Från Socialdemokraterna i Gävle vill vi säga att vi är mycket positivt 
inställda till förslaget till Centrumplan. Det är mycket viktigt att hitta 
hållbara trafiklösningar och att bygga på ett sådant sätt att tryggheten 
är i fokus. 

Socialdemokraterna

08KS303-209 31 "Hållbar stadsmiljö. Kräver bland annat prioritering av trafikslagen, 
god tillgänglighet oavsett funktionsförmåga, nytänk för miljölösningar i 
tät bebyggelse, miljöer som främjar folkhälsa". Dett håller jag 
fullständigt med om. Det ger mervärde på flera plan att barn får vara 
med från frö till skörd. Tillgänglighet oavsett funktionsförmåga låter 
bra om fokus på kollektivtrafiken blir att alla ska kunna ta sig till och 
från olika aktiviteter utan alltför långa avstånd mellan busshållplatser 
och centrumkärnan.

Anna

08KS303-210 32 Jag förmodar att ni i centrumplanen gör det möjligt för kanotister att 
"landa" i centrum. Gävle är ju centralpunkt i Paddla Gästrikland.

Dennis Nordström

08KS303-211 33 Skulle det inte vara möjligt att låta norrgående biltrafik genom 
centrum gå på N.Köpmangatan på avsnittet mellan N.Strandgatan 
och Nygatan? Man ska ju ändå ha trafik till och från P-huset i 
kvarteret Oxenstjärna. Busstrafiken ska gå som idag på 
N.Rådmansgatan. De flesta gående på Drottninggatan som korsar 
N.Rådmansgatan antar jag går till/från bussarna och har Stortorget 
med omgivningar som målpunkt. De som vill åka bil får behålla 
genomtrafiksleden, men med betydligt färre "konflikter" mellan gång- 
och biltrafikanter. 

Kent Söderholm



08KS303-212 34 Det står att "Centrumhållplatsen vid Rådhustorget fungerar väl för 
kollektivtrafik, fotgängare och cyklister". För att detta ska uppfyllas 
krävs att man gör en långsiktig plan för busstrafiken. Det måste vara 
enkelt att byta buss mellan stadstrafik och landsortstrafik. Annars blir 
det bara de som bor inom stomlinjenätet som kommer välja bussen 
framför bilen. Hoppas att handikapporganisationerna får vara med 
och tycka till.

Barbro

08KS303-213 35 Vänsterpartiet finner Centrumplanen vara väl genomarbetad och 
belysande för alla för Vänsterpartiet viktiga frågeställningar.

Vänsterpartiet

08KS303-213 35 I förslaget till Centrumplan finns det inte med någon fast scen vid 
Slottstorget.

Vänsterpartiet

08KS303-213 35  I det nya förslaget föreslås N Strandgatan och Nygatan till cykelväg 
vilket Vänsterpartiet ansluter sig. 

Vänsterpartiet

08KS303-213 35 Utredning av dämning av Gavleån är klar och visar på att det inte är 
något alternativ. 

Vänsterpartiet

08KS303-213 35 Vänsterpartiet anser att minskningen av biltrafiken och prioriteringen 
av gång, cykel och kollektivtrafik kring stadens centrala delar är både 
viktig och riktig. 

Vänsterpartiet

08KS303-213 35 Antalet hyreslägenheter med rimliga hyror i Gävle centrum är en 
bristvara. Vänsterpartiet föreslår därför en utredning att bygga 
bostäder på t.ex. parkeringshus eller andra byggnader.

Vänsterpartiet

08KS303-213 35 Vänsterpartiet anser att en avgiftsfri kollektivtrafik är viktig. Vänsterpartiet
08KS303-213 35 Vänsterpartiet anser även att kopplingen mellan stadsbussar och 

järnvägsstationen behöver förstärkas.
Vänsterpartiet

08KS303-213 35 Idag finns det en möjlighet att göra ett nytt parkeringshus på 
Polhemsskolans grusplan och låta trafiken fara vidare med buss och 
el-cykel. Vänsterpartiet anser att parkeringshuset ska vara ägt av 
kommunen. 

Vänsterpartiet

08KS303-214 36 Bredda körfälten på N.Rådmansgatan, gör högerfilen till enbart 
bussfil och vänsterfilen till övrig trafik. Förbjud högersväng mellan 
N.Strandgatan och Ruddmannsgatan - då har busstrafiken fritt och 
kan sprida ut hållplatserna efter en längre sträcka än idag.

Inger

08KS303-214 36 Avstängningen av trafik på N. Rådmansgatan innebär att mycket 
trafik flyttar till bland annat Fältskärsleden som redan idag är 
överbelastad.

Inger

08KS303-214 36 Den öst-västliga sammanlänkningen är viktig. De som bor på Söder 
har idag tre broar för att ta sig över ån. Vi som bor på det avskurna 
nedre Brynäs har det redan knepigt att ta oss till centrum. Vi behöver 
en tunnel/bro över järnvägen för att ta oss dit på ett säkert sätt.

Inger

08KS303-214 36 Rådhuset bör inte användas till butiker och restaurang, utan till något 
i stil med aula/föreläsningssal i samarbete med högskolan.

Inger

08KS303-214 36 Strömvallen kan användas för spontanindrott av ej förenigsanknutna 
personer. Spola isen som på 60-talet, där det alltid är allmänhetens 
åkning.

Inger

08KS303-215 37 "Infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiknätet…för att minska 
biltrafiken i centrum". Det tror jag är jättebra för de som pendlar till 
t.ex Forsmark, Uppsala och Stockholm. Men för de som har ärende 
till stan hjälper nog bara att få till en helhetslösning i kollektivtrafiken. 

Fredrik

37 Tror även att man öppna för "bussgator" med körfält för bilar bredvid, 
så slipper man trafikstockningarna vid Rådhuset.

Fredrik

08KS303-216 38 Varför inte anlägga lite mer grönt eller färgglatt på vårt kära stortorg 
eller längs Nygatan, där gruset som lades dit vid nybyggnationen 
bara far omrking.

Rebecka

08KS303-217 39 Kung Kristoffers Park: Det står att parken inte används särskilt 
mycket. Jag går genom parken emellanåt och även om jag inte 
stannar till så är det härligt att se de gröna växterna och på så vis 
känner jag att jag "använder" den. Den ger ett mervärde, på väg till 
och från jobbet, till bion eller cafébesöket.

Rebecka

08KS303-218 40 Enprocentsregeln för konstnärlig utformning i samband med 
byggprojekt låter märkligt för mig när pengar kunde läggas på mycket 
annat. Det vore dessutom trevligt om vi medborgare fick chans att 
vara med och rösta om vilken utsmyckning vi vill lägga våra 
skattpengar på.

Ove

08KS303-219 41 Jag håller inte med det som står skrivet "En stor tillgång för handeln i 
centrum är antalet centrumnära bostäder". Om kollektivtrafiken från 
ytterområden skulle ha tätare turer kunde centrumhandeln locka med 
detta, om de dessutom har ett utbud som tilltalar. Det är ju inte bara 
de som bor i centrum som är köpstarka.

Tina



08KS303-220 42 Centrumplanen tycker jag visar upp en mycket bra syn på framtiden i 
Gävle. Att centrum kan utvecklas, men för den delen behöver det inte 
betyda att staden växer utan vi tittar på hur vi på bästa sätt just 
utvecklar Gävle centrum. 

Anna

08KS303-220 42 Håller med om att det är nödvändigt att många kan arbeta mot 
samma mål, och för mig är det att implementera Miljöstrategiska 
programmet på alla nivåer.

Anna

08KS303-221 43 I stycket om bebyggelse står: "Ny bebyggelse är en av de största 
möjligheterna att förbättra stadsliv och skapa attraktiva mötesplatser 
och inbjudande miljöer". För oss som inte vill att det ska bebyggas på 
"lucktomten" Klockgjutarparken stämmer inte detta påstående. Varför 
inte bygga om de lokaler som står tomma och bevara grlnområden? 
Ska det byggas nytt bör det tänkas till om besökare och boende 
välkomnas och att barnperspektivet med mera tas i beaktande.

Fredrik

08KS303-222 44 Tycker att stycket om miljö i avsnittet om bebyggelsen på sida 22 är 
väldigt bra och väldigt viktigt. Bra också om dessa fastigheter kan 
vara självförsörjande på sin energi eller få energibehovet uppfyllt från 
egenproducerad energi i Gävle eller nära omnejd. Det skulle vara 
helt i linje med Miljöstrategiska programmet och långsiktigt hållbart.

Bengt

08KS303-223 45 Vi anser att det ej ska stängas av i centrum för biltrafik. Flanör, Anki Forsberg
08KS303-223 45 När det stängs av så tappar flera butiker direkt och minskar i antal 

besök och omsättning. Många som åker genom city på vägen hem 
från arbete eller skola stannar till och handlar på vägen hem. När det 
stängs av vid Rådhuset så åker man runt stan och stannar då till vid 
Hemlingby Köpcentrum eller åker till Valbo Köpcentrum. Tyvärr så 
var våra besöksräknare trasiga förra året så jag kan ej jämföra men 
Intersport i Flanör har uppgifter.

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-223 45 Vi tycker ej att man ska satsa på ett nytt torg, park, ett bilfritt område 
på Söder.

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-223 45 Vi har ett Torg som ofta är tomt, känns stort och ödsligt mitt i stan, vi 
handeln jobbar för att det ska vara en samlingspunkt och 
gemensamma aktiviteter – ett levande torg. Behövs det verkligen 
mer sådana ytor? Vi har ytor vid Slottet, Torget, i Esplanaden, vid 
Rådhuset, kyrkan vid Boulognern mm som ej används, ta vara på de 
ytor som finns.

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-223 45 Bra att ta vara på vattnet, folk lockas av vatten och vill komma nära, 
se bara Gävle Strand en fin
vårdag! Folk sitter, leker, samlas och umgås.

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-223 45 Tycker att man ska se till att blomfat, broar, urnor mm som delvis har 
utsmyckning i bla
säsongsblommor blir fler och att man tex får med fastighetsägarna.

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-223 45 Kortare parkeringstider, sammarbeta med fastighetsägarna och fyll 
lokalerna på Drottninggatan.

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-223 45 Drottninggatan är ett unikt stråk som man vill visa upp och är stolt 
över som Gävlebo.

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-223 45 Måste tydliggöras på Centralplan vad som är bilväg och hur de ska 
köra samt vart man går.

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-223 45 Se över cykelparkering på Centralplan, vi vill ha hit mer boende, 
pendlare men då
ska det fungera med cykelparkering, bilparkering osv snabbt, enkelt 
och säkert. 

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-223 45 Skylta upp tydligt på staketen tex Ursäkta röran men nu bygger vi om 
för fjärrkyla.

Flanör, Anki Forsberg

08KS303-224 46 Utan förutsättningar för ett aktivt och framgångsrikt företagande i 
samverkan med
människan saknas förutsättningar för ett ökat stadsliv och en 
utvecklad attraktiv stadskärna.

Svensk Handel

08KS303-224 46 Uppemot 8 000 000 besökare genererar de i utredningen redovisade 
centrumhandelsplatserna. De kulturella enheterna i centrum har i 
jämförelse ca 500 000. Siffrorna understryker handelns betydelse för 
ett levande stadscentrum.

Svensk Handel

08KS303-224 46 Den konstnärliga gestalteringen av centrala Gävle och den 
kulturhistoriska miljön bidrar till att stärka Gävles identitet.

Svensk Handel



08KS303-224 46 Beskrivningen av Handel och verksamhet instämmer vi i stora delar i 
fram till
tillgänglighetsskrivningen. Visserligen avhandlas Trafik längre fram i 
Centrumplanen, men då
trafiklösningar och tillgänglighet är av utomordentlig betydelse borde 
de lyftas fram bättre även
i detta stadie Centrumplanen.

Svensk Handel

08KS303-224 46 Vi en mer genomarbetad analys över den uppkomna situationen vad 
gäller genomfartstrafikens konsekvenser i synnerhet för handeln 
därför yrkar vi återremiss.

Svensk Handel

08KS303-224 46 Logistikens betydelse i levande stadskärna kan inte nog poängteras. 
Det gäller såväl ur ett
konsumentperspektiv som ur ett näringslivsperspektiv. För att en 
butik ska kunna fungera så
behöver den tillföras precis lika mycket varor som det säljs. I annat 
fall skulle butiken snabbt bli
tom. Detta självklara resonemang bejakas inte tillräckligt. Allt för 
många butiker har därför
stora problem i sin varuförsörjning.

Svensk Handel

08KS303-224 46 De externa handelsområdena är redan från början anpassade för
shopinghandel med bil och har därigenom skaffat sig starka och 
stora konkurrensfördelar. Goda parkeringsmöjligheter är en 
förutsättning för såväl kunder, besökande som företags
anställda i de dagliga kommunikationerna.

Svensk Handel

08KS303-224 46 Konsumenterna visar i en publicerad utredning genomförd 2013 av 
GFK/Perma Publishing
Group att hela 84% av de tillfrågade ger parkeringssituationen i 
Gävle Centrum som icke
tillfredsställande!

Svensk Handel

08KS303-224 46 Höga P-avgifter speglar en bristsituation av P-platser. En stor del av 
handeln i centrum sker med bil. Höga P-avgifter verkar hämmande 
för besökande. Besökande från andra kommuner kan välja. Deras 
benägenhet att betala dyra Pavgifter gör att de i stor.

Svensk Handel

08KS303-224 46 Vi anser att centrumplanen tydligare måste markera bilens plats och 
nödvändighet i det dagliga livet. Vi yrkar därför en återremiss när det 
gäller parkeringsfrågan.

Svensk Handel

08KS303-224 46 Vi anser att utbyggnaden av Västra Nygatan är välbehövlig men 
därifrån att ställa förhoppningar att där ska etableras ”intressanta” 
etableringar är svårt att förutse.

Svensk Handel

08KS303-224 46 Vi delar i allt väsentligt centrumplanens skrivning vad gäller Södra 
Kungsgatan.

Svensk Handel

08KS303-224 46 Vi har ett radikalt förslag i syfte att möjligöra en bättre tillgänglighet i 
Nygatan: Tag bort en trädrad efter Nygatan! Då får såväl bilar som 
cyklister bättre utrymme!

Svensk Handel

08KS303-224 46 Fastighetsägarnas betydelse och roll i förädlingen av centrum kan 
inte nog poängteras!
I slutändan är det ett samspel mellan alla aktörer i stadskärnan och 
Gävles befolkning.

Svensk Handel

08KS303-225 47 Framkomligheten för kollektivtrafiken i centrum är mycket dålig. X-
Trafik välkomnar därför alla åtgärder som förbättrar framkomligheten 
för kollektivtrafiken i centrum.

X-trafik

08KS303-225 47 Trafikeringen över Centralplan fungerar tillfredställande för 
kollektivtrafiken. Hållplatsområdet norr om stationshuset behöver 
däremot vidareutvecklas till en högre standard. Det var intentionen 
och planeringen i samband med ombyggnaden av Gävle central för 
ett antal år sedan, men har aldrig genomförts.

X-trafik

08KS303-225 47 Det är nödvändigt att kollektivtrafiken behåller nuvarande körytor och 
hållplatsytor på Hamntorget. Hållplatserna behövs för den 
kommersiella trafiken och är också nödvändiga för ersättningstrafiken 
vid tågstopp.

X-trafik

08KS303-225 47 Stråket vid Staketgatan för kollektivtrafiken är ett sämre alternativ än 
tidigare stråk via Stortorget. Men det är ett mycket betydelsefullt stråk 
för kollektivtrafiken i Gästrikland. Framkomligheten måste förbättras. 
Ett viktigt hållplatsläge saknas på Staketgatan nära Västra vägen. 
Det är mycket angeläget att detta hållplatsläge kommer till stånd för 
att det nya stråket skall få en tillfredställande funktion.

X-trafik



08KS303-225 47 Stråket N. Strandgatan behövs för en del av den ordinarie 
kollektivtrafiken. Stråket behövs också som reservstråk vid 
trafikomläggningar p.g.a. evenemang, gatuarbeten etc. Detta stråk är 
en nödvändig reservförbindelse mellan Rådhuset och Söder. 
Eftersom utrymmet är begränsat så får inte föreslaget cykelstråk 
längs med ån inkräkta på möjligheten att anordna hållplatser för 
kollektivtrafiken.

X-trafik

08KS303-225 47 X-trafik välkomnar alla åtgärder som förbättrar framkomligheten vid  
Rådhuset. Framkomligheten för kollektivtrafiken måste förbättras om 
kollektivtrafiken skall vara attraktiv. Den föreslagna begränsningen av 
biltrafik under vissa klockslag (rusningstid) förbi Rådhuset ser vi som 
ett mycket viktigt steg i att förbättra framkomligheten.

X-trafik

08KS303-225 47 Hållplatserna vid Rådhuset måste också vidareutvecklas till en högre 
standard. För att i framtiden få en tillfredställande kapacitet behövs 
fler hållplatslägen. Därför är det viktigt att Norra Kungsgatan och N. 
Rådmansgatan mellan Norra Strandgatan och Staketgatan inte 
används för parkering utan reserveras för kollektivtrafikens 
hållplatser. Behovet av
hållplatslägen på denna sträcka har ökat på grund av avstängningen 
av Nygatan vid Stortorget, och förväntas även öka i framtiden.

X-trafik

08KS303-225 47 För att minimera olägenheterna med omläggningen så är det av 
största vikt att bussgatan över Slottstorget inte utformas med ”vassa” 
90-graders svängar utan ges mjuka svängar över Slottstorget.

X-trafik

08KS303-225 47 Hållplatserna på söder behöver vidareutvecklas och hållplatsernas 
kapacitet behöver förbättras. I nuläget uppstår köbildning p.g.a. den 
låga kapaciteten på några av hållplatserna.

X-trafik

08KS303-226 48 Inledningsvis vill vi framhålla att vi uppskattar att Gävle tar fram en 
plan för att utveckla centrum. Det finns många positiva förslag i den 
plan som nu är ute på remiss.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Fastighetsägarna anser att förtätning av staden genom att bygga på, 
bygga om, bygga till och bygga nytt är bra.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 För att skapa nya bostäder staden genom omvandling av t.ex. kontor 
till bostäder i befintliga hus måste kommunen överväga att tillämpa 
undantagsregeln beträffande hisskravet.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Publika bottenvåningar i byggnaderna är bra där så är möjligt. Det 
viktiga är att byggnaden fylls med något som ger liv och rörelse i 
området. Man måste dock komma ihåg att publika bottenvåningar 
inte lämpar sig överallt och tomma publika bottenvåningar ger ett mer 
ödsligt intryck än byggnader med bostäder även på entrévåningen.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 En fråga som kommunen måste ställa sig är om det alltid finns ett 
värde i att behålla avfasade hörn på kvarteren. Vilket egenvärde 
finns i det? Ett utbyggt hörn i vissa lägen kan tillföra både
fastighetsägaren och staden positiva effekter.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Många krav eller önskemål under ställs upp under rubriken 
”ställningstaganden”. Man får dock inte glömma att det endast 
kommer att byggas om det är ekonomiskt genomförbart och flera av
ställningstagandena riskerar att öka kostnaderna. Flexibilitet 
efterlyses i denna del.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Enligt planen kan främst byggnader som inte är kulturhistoriskt 
värdefulla eller gränsar till
kulturhistoriskt värdefulla byggnader byggas på. Enligt den 
inventering som finns över
kulturhistoriskt värdefulla byggnader så har merparten av 
byggnaderna markerats som värdefulla. Den förtätning av staden 
som eftersträvas genom om eller tillbyggnation begränsas kraftigt av 
detta. En flexibel bedömning i den delen efterfrågas för en utveckling 
av staden.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 För att bättre knyta ihop centrum med Söder vilket är ett av de 
eftersträvade målen bör byggrätten tas in i planen igen. Det skulle 
minska det mentala avståndet mellan Centrum och Söder.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Förvaltningshuset och andra lokaler bör omvandlas till bostäder. 
Även biblioteket skulle kunna flyttas ut från centrum för att möjliggöra 
omvandling till bostäder på fastigheten.

Fastighetsägarna



08KS303-226 48 Kommunen måste vara medveten om att t.ex. omvandling och 
påbyggnad bara kan ske
på kommersiella villkor. Det är viktigt att inte kommunen tillämpar 
strängare regler än vad lagen
föreskriver beträffande kulturmiljö.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Många fastigheter i Gävle centrum är från 50-talet och framåt och de 
kulturhistoriska värdena i de fastigheterna bedöms vara av mindre 
karaktär. Mot bakgrund av det måste större ingrepp i de fastigheterna 
tillåtas.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Det är bra att ett vidgat handelsområde kring Stortorget/ Nygatan 
eftersträvas. Genom utveckling av sidogator kan fler attraktiva 
butikslägen skapas. En synnerligen viktig åtgärd är dock att knyta 
ihop Söder och Centrum bättre så att fungerar som en enhet 
tillsammans.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Ingenstans i centrumplanen belyses betydelsen av biltrafik (och även 
sådant som gränsar till
genomfartstrafik, dvs. sådant som leder till spontanhandel) för 
handeln. Trots att 49 procent av
handeln i centrum görs av bilburna kunder lyfts inte betydelsen av 
god tillgänglighet för biltrafik fram tydligt i planen.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 De bilburna besökarna i Gävle centrum är dels en köpstark 
kundkategori, dels sådana
som med små medel kan styra sina handelsresor till andra 
handelsplatser, såsom Valbo och
Hemlingby. Även små ingrepp kan få denna besökskategori att styra 
sina handelsresor åt annat håll. Det är viktigt att påpeka att det 
framförallt är dessa kunder som Gävle centrum konkurrerar om med 
de externa handelsplatserna.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 För handeln – och för ett levande stadsliv – är det viktigt att all typ av 
trafik leds in mot centrum. Det ska vara lättillgängligt, inte bara för 
kollektivtrafik, cyklande och gående, utan för alla typer av trafikslag.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 I planen föreslås att ”Gaturum, torg och parker ska tas om hand på 
ett sådant sätt att de uppfyller behoven av trygghet och säkerhet.” 
Det finns inget att anmärka på det, men i den delen krävs en 
ambitionshöjning från kommunen som ansvarar för skötseln av dessa 
ytor. Den saken förfogar kommunen helt över på egen hand.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Enligt vår uppfattning  står skrivningen "Utveckla, stärka och 
tillgängliggöra befintliga och nya gröna stråk i staden" i konflikt med 

ambitionen att bebygga staden tätare, vilket till och med kan komma att 

inkräkta på befintliga grönområden i staden.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 En analys av hur handeln i centrum påverkas av en avstängning av 
den centrala genomfartsleden i staden borde ha varit en naturlig del 
av underlaget i planen.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Centrum kommer troligen att klara sig förhållandevis bra, men en 
avstängning kommer att splittra upp staden mer vilket kommer att 
drabba Söder. Det går stick i stäv med kommunens önskas att bättre 
knyta ihop stadsdelarna.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 I utställningshandlingen anges att ”minskad genomfartstrafik kan 
medföra att gatubredder inne i stadskärnan kan minskas till förmån 
för gående och cyklister, vilket kan ge en trivsammare miljö och 
gynna handelns utveckling i centrum”. Det ifrågasätts hur minskade 
gatubredder kan gynna handelns utveckling i centrum.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Bilar tillför stadslivet en dimension. Det råder ingen motsättning 
mellan bilar i centrum och stadsliv. Bilarna är en del av stadslivet. Det 
är viktigt att inte glömma bort betydelsen av biltrafik för att få ett 
levande centrum. Biltrafik skapar förutom för handeln viktiga flöden 
även trygghet genom sin närvaro under de tiderna som det inte vistas 
så mycket folk i övrigt på gatorna. En mer balanserad inställning till 
biltrafik från kommunens sida efterlyses.

Fastighetsägarna



08KS303-226 48 Om kommunen överväger en avstängning av biltrafiken genom 
centrum i syfte att styra
genomfartstrafiken till andra vägar måste först åtgärder vidtas på de 
vägar som förväntas få ökat trafikflöde. Delvis kan det ske genom 
skyltning såsom också föreslås. Det är dock vår uppfattning att 
enbart skyltning inte kommer att räcka till. Varför inte en 
informationskampanj om restider mellan olika stadsdelar med bil 
genom centrum respektive på föreslagen kringfartsled vid olika 
tidpunkter på dygnet? Kanske får en sådan kampanj en effekt sådan 
effekt på genomfartstrafiken att ingen avstängning längre upplevs 
som nödvändig.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Det skulle också underlätta om nya genomfartsstråk skapades, t.ex. 
genom att möjliggöra passage från Stora Esplanadgatan till Norra 
gatan och vice versa.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 När det gäller parkeringsfrågan är det bra om ett 
parkeringsledningssystem kan tas i bruk, som på ett enkelt sätt kan 
styra in bilister till lediga platser i parkeringshus.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Kommunen måste bestämma sig vilken/vilka av dessa fyra stråk som 
ska vara ämnat för cyklister. Det kan inte vara alla. (kommentar: 
feltolkning då förslaget redovisar två prioriterade cykelstråk i öst-
västlig riktning)

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Gävle lider inte brist på torg för diverse tillfälliga arrangemang. Vi 
efterlyser konkreta förslag på hur Slottstorget ska fyllas och hur detta 
innebär att Söder knyts ihop med Centrum.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Utan aktiviteter blir inte Slottstorget en livfull plats och tyvärr riskerar 
ytan i det läget att ännu mer öka det mentala avståndet mellan 
Centrum och Söder. Detta kan motverkas genom att en byggrätt i 
korsningen Södra Kungsgatan/Hamiltongatan skapas.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Det vore bra om detta torg skulle kunna få en större användning än i 
dag. Isbana på vintern har
nämnts flera gånger. En risk är dock att den inte kommer att utnyttjas 
i sådan utsträckning som avses och att det därmed istället blir en 
folktom yta som ”skär av” Rådhuset från gågatan och förhindrar 
passage eller vistelse för personer som inte åker skridskor. Om man 
som barnfamilj vill uppsöka en skridskoplan är det troligaste att man 
väljer att utnyttja en plan i eller i närheten av sitt bostadsområde, 
alternativt en skridskoplan dit man lätt kan ta sig med bil och med 
gratis parkering i direkt anslutning till planen.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Det förespråkas att användningen av torget ses över och anpassas 
utifrån den verksamhet som kommer att bedrivas i Rådhuset 
framöver.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Nuvarande trafiklösning vid Centralplan kommer således att fungera 
ännu sämre vid en avstängning av biltrafiken genom Centrum. Det 
finns ett behov av att se över den totala trafiksituationen vid 
centraplan.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 De sittplatser som finns på torget utnyttjas i stor utsträckning. Det 
vore lämpligt att se över möjligheten att skapa fler sittplatser.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 En annan viktig åtgärd är den planerade gångbro över Gavleån som 
knyter ihop Centrum och Söder bättre.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Fastighetsägarna motsätter sig att en tidsbegränsad avstängning för 
biltrafiken under ett par timmar på morgonen och eftermiddagen på 
vardagar för att öka framkomligheten för busstrafiken.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Esplanadens grönområde är en tillgång som bör ges en mer 
framträdande roll i centrum, t.ex. genom klippning av träd och 
belysning.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Det är bra med upprustning av Nygatans västra delar, men vi 
ifrågasätter om det är nödvändigt att gatan prioriteras som cykelstråk.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Det är bra med upprustning av gågatan (Drottninggatan), men 
behovet av förbättringar för cyklister ifrågasätts eftersom flera 
intilliggande gator föreslås få åtgärder för främjande av cykling.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Återigen ifrågasätts behovet av alla öst-västliga cykelstråk på 
Kyrkogatan.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Vi ställer oss mycket positiva till att utveckla området närmast ån för 
att skapa förbättrad
vattenkontakt.

Fastighetsägarna



08KS303-226 48 Vid fördelning av gatukostnadsersättning är det oerhört viktigt att 
kommunen har en känsla för det kommersiella värdet av en 
upprustning av gaturummet för fastighetsägarna. Desto större 
kommersiellt värde ju större möjlighet för fastighetsägarna att 
delfinansiera.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 Fastighetsägarna är positiva till kommunens ambition att tidigt i 
aktuella projekt fastställa vilken
princip som ska användas, men vill framhålla behovet av flexibilitet i 
det enskilda fallet.

Fastighetsägarna

08KS303-226 48 En ökad trafikmängd på Kaplansgatan, vilket sannolikt är en av 
effekterna vid en biltrafikavstängning av N Kungsgatan och N 
Rådmansgatan, kommer att förvärra trafiksituationen vid utfarten från 
Nians parkeringshus. Situationen är redan vid vissa tider på dygnet 
bekymmersam eftersom dels är hela Nians varuintag beläget där 
med många angörande lastbilar bredvid utfarten och dels finns ett 
väggupp och ett frekvent använt övergångsställe samt cykelpassage 
på Drottninggatan. Dessa faktorer tillsammans medför redan i dag en 
rörig trafiksituation, vilken bara kommer att öka vid en 
trafikavstängning i centrum.

Fastighetsägarna

08KS303-227 49 Tydliga besked och beslut grundade på fakta för hur vi vill skapa en 
attraktiv stadskärna
gynnar företagen med ökad framtidstro och därmed viljan att 
investera i sitt företag. Detta stödjer Centrumplanen.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 HU Is rapport visar att sällanköpshandeln i Gävle centrum tappade i 
den senaste mätningen.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Särskilt positiva till, Norra Årummet, ökad vattenkontakt som bidrar till 
ökad variation för besökaren.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Särskilt positiva till, Rådhustorget och Rådhuset (ink!. esplanaden 
och Teatern)- ta ett helhetsgrepp.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Särskilt positiva till, Östra Drottninggatan i kombination med 
Centralplan, en tydlig entre vår paradgata.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 När det gäller andra åtgärder i centrumplanen, särskilt två, (1. 
Förslaget för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken som även 
innebär en minskad framkomlighet för besökande med bil. 2. 
Slottstorget) råder idag stor åsiktsskillnader hos aktörerna, särskilt de 
offentliga, om vilka de verkliga effekterna av förslagen blir. Åtgärder 
där det råder vitt skilda meningar behöver undersökas vidare.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49  Åtgärder där det råder vitt skilda meningar behöver undersökas 
vidare.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Särskilt positiva till att den prioriteringsordning som nu lagts
konkretiserar centrumplanen och gör den lättare att relatera till.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Vi ser mycket positivt på att Drottninggatan och att de östra delarna 
av Drottninggatan har
prioriterats upp från samrådsskedet.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Positiva till att den permanenta avstängningen för bilar förbi 
Rådhustorget skjuts på framtiden.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Efter genomgång och kompletterande möten förordar vi snarare en 
ökad tillgänglighet till p-platser genom att arbeta med åtgärder 
kopplat till tid istället för bl.a. priser.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Handlare är per automatik inte emot kollektivt resande och 
hållbarhetssatsningar för en bättre miljö.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 När man uttrycker sin oro kring effekterna av trafikåtgärder är det 
många gånger utifrån flera år av erfarenhet och kunskap till hur just 
deras kundgrupper agerar och beter sig i sina shoppingmönster och 
val av färdmedel. Ingen kan detta bättre än handeln själv, de är 
experterna och deras iakttagelser är direkt kopplade till den 
affärsmässiga nyttan eller risken. Detta kan vara värt att komma ihåg.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Har tre motargument/synpunkter till den nummerskrivning som gjorts:
- 10minuter är för lång tid att räkna som genomfartstrafik, ett ärende 
kan hinnas med under denna tid.
- Besökande till exempelvis Ica Söder mfl. på Söder räknas i 
undersökningen som genomfartstrafik, vilket i sig inte bör klassas 
som onödig trafik.
- Konstigt att eftermiddagen (43%) föreslås som tidsbegränsad 
avstängning dår lunchen had e högre andel genomfartstrafik (48%), 
vi föreslår därför att endast morgon stängs av.

Centrumsamverkan



08KS303-227 49 studie/test 2: Sätra centrum- Centrum- Hemlingby (via E4). Vi förstår 
att det går snabbare att åka via E4 om man vill åka till handelsplatsen 
Hemlingby. Men E4 blir inte ett gångbart alternativ, varken 
tidsmässigt eller miljömässigt för alla andra som ska förflytta sig 
kortare sträcker inom staden (exempelvis alla boende och 
företagverksamma i Nynäs, Näringen, Öster, Gävle Strand, 
Villastaden, Södertull, Brynäs och Hemstal som idag rör sig inom 
staden via Rådhustorget. Det är därför av största vikt att först jobba 
med alternativ och att underlätta för bilar som inte har ett ärende att 
ta andra vägar. Därefter införa begränsningar, inte tvärtom.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Vi ställer oss frågan om Gävle kommun verkligen jobbar med rätt 
åtgärder för att nå de miljöpolitiska målen.Jobbar man med de 
åtgärder som ger störst effekt?

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Informationskampanjen är inte klar, därför är det svårt att veta dess 
fulla tyngd. Vi väntar med
spänning. Vår upplevelse av framtagandet av en ny parkeringspolicy 
för Gävle centrum är att den kommer bidra till en både ökad upplevd 
och faktisk tillgänglighet. Samarbetet mellan näringen och Gävle 
kommun har varit föredömligt. Flera inom Centrumsamverkan 
betonar också värdet av införandet av ett elektroniskt 
parkeringsledningssystem där antallediga p-platser anges. Flera 
mellanstora städer inför detta runt om i Sverige och bilburna 
besökarna upplever en ökad tillgänglighet till staden.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Trafiksituationen över Centralplan kommer bli ett område som får lida 
de negativa effekterna av en avstängning. Slutförande av kringleder 
runt centrum borde vara prioriterat.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Biljettpriserna, försenade bussar, inkörningsperiod av nytt biljettsyste 
m, i vissa falllångsamma
förarbyte n, passagen över Drottninggatan, järnvägsbommar som går 
ner var 3 minut i rusningstid efter linje 3 och 11, eftersatt 
snöskottning som kollektivtrafiken själva angett som den primära 
orsaken till förseningar vintertid är andra betydande faktorer. Varför 
inte börja med dessa och utvärdera effekterna, och först därefter 
testa åtgärder som av så många upplevs som tveksamma.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Trafikfrågor har alltid varit en symbolfråga, i alla städer, men när 
trafikåtgärder får negativa effekter drabbar det tyvärr ofta i första 
hand småskaliga enheter. Det är en verksamhetskategori som också 
har mindre marginaler än större enheter och kedjor och därför gör 
dem extra känsliga för förändringar. Det är alltså samma fristående 
butiker och småskaliga enheter som bidrar till det unika och charmiga 
i en stad som man i Centrumplanen värdesätter.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 l utställningsversionen pratas det om att ytorna bl.a. ska användas för 
kulturevenemang, aktiviteter och nöjen. Vi har ett stortorg som vi 
kämpar med att fylla och skapa aktiviteter för, allt för att det inte ska 
upplevas som en stor yta vars potential utnyttjas för sällan.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Det finns en stor risk att den nya ytan vid slottstorget blir en ny stor 
yta med potential men som större av delen av året kommer stå tom.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Någonting som tydligt skulle korta avstånden är en ny 
fastighetsbildning vid Hamilton/Södra Kungsgatan. Förslaget hade 
vid samrådet stöd från fastighetssidan och mottogs även positivt i 
arbetsgruppen för Centrumplanen men politikerna valde att inte ha 
med förslaget i utställningsversionen.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Det finns en rad bra förslag med koppling till Slottstorget, ny 
restaurang i slottsparkens norra del, ny entre till slottet i slottmurens 
norra del vid slottgatans förlängning där även en ny bro planeras. 
Men allt detta går att genomföra med oförändrad trafiklösning. 
Bibliotekets framtid, ny- ,om- eller utbyggnad är fortfarande oviss. Vi 
förstår att man vill bygga in möjligheter i centrumplanen men avvakta 
bildandet av torgyta tills man har bestämt stadsbibliotekets framtid.

Centrumsamverkan



08KS303-227 49 l ambitionen att binda samman Stortorget-Slottet-Söder bör träden i 
anslutning av Norra
slottsgatan och entre n in på stortorget ses över. Idag fungerar träden 
som en vägg mot
Söder och vy mot slottet. Detta tillsammans med en ny bro bedöms 
ha en stor positiv effekt
för handeln och företagen i de anslutande kvarterna däribland 
Berggrenska Gården.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Skapa en förlängd torgkänsla mellan stortorget och N. slottsgatan 
söder ut ner mot Gavleån,
liknande det som nu görs vid Västra Nygatan. Med åtkomst till 
Konvaljens P-hus.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Ser fram emot en lösning på Södra Kungsgatan. Gärna ihop med 
näringen.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Vi vill under denna rubrik bara understryka vår delade mening av 
konstens betydelse i en stad i
allmänhet och för Gävle i synnerhet. Gävle ligger redan i framkant 
som skulpturstad och har en stor potential att utveckla den nisch för 
att stärka staden ur besökandesynpunkt. Årliga konstprojekt och 
fortsatt utveckling inom området, re kreativa konststrå k, 
synliggörande via applikationer och olika media samt satsningar på 
konst efter och i Årummet känns helt rätt.

Centrumsamverkan

08KS303-227 49 Efter samrådet har vi haft en mycket bra dialog med Gävle kommuns 
företrädare som lett till ett ökat förtroende mellan aktörerna som vi nu 
värnar om.

Centrumsamverkan

08KS303-228 50 I princip allt i centrumplanen är positivt och kommer helt klart bidra till 
ett trivsammare och
attraktivare centrum.

Hans Sjöberg

08KS303-228 50 Särskilt satsningarna på Slottstorget och Å-rummet längs med Södra
Strandgatan uppskattar jag mycket.

Hans Sjöberg

08KS303-228 50 Som flitig cyklist uppskattar jag också förslagen till nya cykelstråk och 
då främst de i öst/västlig
riktning där det är något segt och krångligt att ta sig fram idag med 
cykel.

Hans Sjöberg

08KS303-228 50 Efter att studerat biltrafiken till och från centrum ifrån cykelsadeln i 
flera år är det uppenbart att på morgon och eftermiddag 
(rusningstrafik) är det många som åker en och en i relativt stora bilar 
ifrån ungefär samma ställe till ungefär samma ställe vid ungefär 
samma tidpunkt. Samtidigt trafikerar buss samma sträckor och på en 
del linjer med relativt få passagerare.

Hans Sjöberg

08KS303-228 50 Om handeln vågar tänka lite nytt borde det också kunna ske en 
samordning av transport ut till kunder från butiker i centrum.

Hans Sjöberg

08KS303-228 50 Satsa på styrmedel som kraftigt minskar behovet och intresset av att 
parkera bil i centrum, så kan parkeringshusen konverteras till 
bostäder.

Hans Sjöberg

08KS303-228 50 Det som kanske saknas lite i planen är något om hur centrum skulle 
kunna knytas ihop med
magasinsområdet (ett område med enorm potential) och Gävle 
Strand.

Hans Sjöberg

08KS303-229 51 Önskar förlängd svarstid N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell
08KS303-230 52 Vi har noterat att det föreslås nybebyggelse i kvarteret med Östra 

skolan. Det är
angeläget att föreningen i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen 
ges möjlighet delta i
processen.

HSB BRF GRAND

08KS303-231 53 Vi är positiva till att kommunen prioriterar målet om ett klimatneutralt 
Gävle och
betonar att gångtrafik, busstrafik och cykeltrafik ska prioriteras 
framför privatbilism.

Naturskyddsföreningen i Gävle

08KS303-231 53 Bussarnas framkomlighet skall inte bara prioriteras ett par timmar på 
morgonen och
eftermiddagen. Det bör ske hela dygnet.

Naturskyddsföreningen i Gävle

08KS303-231 53 En ännu mer ambitiös satsning skulle kunna innebära 
infartsparkeringar med gratis tät kollektivtrafik och cykeluthyrning.

Naturskyddsföreningen i Gävle

08KS303-231 53 Det kan vara bra att fler får möjlighet att bo centralt, och vi är positiva 
till att vissa hus
blir högre. Naturskyddsföreningen är dock emot all förtätning som 
innebär att
grönytor försvinner.

Naturskyddsföreningen i Gävle



08KS303-231 53 Perspektivet med omfattande stadsodling som sprider sig runt hela 
världen saknas helt i förslaget.

Naturskyddsföreningen i Gävle

08KS303-231 53 Vi önskar att tydliga stråk för framtida spårburen kollektivtrafik skapas 
redan i dag. En
spårväg tar tio femton år att förverkliga och Gävle bör redan nu 
förbereda för en
framtid utan massbilism.

Naturskyddsföreningen i Gävle

53 Det är positivt att fler får tillgång till Gavleån. Naturskyddsföreningen i Gävle
08KS303-232 54 I mina studier av centrumplanens olika delar har jag saknat en 

miljökonsekvensbeskrivning till de olika fårslag som framförts.
Christine Lekås

08KS303-232 54 Det område som framför allt borde kräva en noggrann beskrivning av 
genomförda förändringar, är det som orsakas av avstängningarna av 
genomfarten på N Rådmansgatan och N Kungsgatan.

Christine Lekås

08KS303-232 54 Den trafik som idag går på dessa gator kommer att använda andra 
gator vid färd mellan de norra och södra delarna av staden.

Christine Lekås

08KS303-232 54 Drottninggatan mellan N Rådmansgatan och järnvägen korsas av 
fyra gator. När
biltrafiken stängs av vid N Rådmansgatan och N Kungsgatan 
kommer dessa
gator att få en ökad trafik. Det som tidigare har varit ett gångstråk 
med enstaka
korsande bilar kommer nu att bli ett område där man vatje kvarter 
måste stanna
upp får de korsande bilarna.

Christine Lekås

08KS303-232 54 Att man i planen föreslår en utvidgning av gångfartsområdet på 
Centralplan är mycket positivt, men detta område kommer 
förmodligen få störst ökning av korsande trafik. Ingenstans i 
Centrumplanen finns några funderingar om hur denna trafik kommer 
att påverka de gående. Redan idag känner många en otrygghet när 
de passerar planen.

Christine Lekås

08KS303-232 54 De anslagna medlen till renoveringen av Centralplan är mycket små, 
varför man inte heller kan hoppas på att man får den tydliga signal 
som ett bullrande underlag (t ex smågatsten) på körbanorna skulle 
innebära för bilisterna.

Christine Lekås

08KS303-232 54 Det är också tråkigt att inse att vi även i framtiden kommer att ta 
emot tågresenärerna till Gävle med en grå stenig yta utan några 
gröna inslag och med ett tätt trafikflöde.

Christine Lekås

08KS303-233 a 55 Texten i Centrumplanen skulle kunna vara mer konkret. Anonym
08KS303-233 b 56 Förslag till beslut: Ett bilfritt centrum!! M.E.
08KS303-234 57 Totalt sätt verkar ju Centrumplanen bra Inga Tronelius
08KS303-234 57 Markeringar och skyltar måste finnas vid cykelvägar Inga Tronelius
08KS303-234 57 Mät avgaser samt trafik på Ruddamsgatan, då det inte går att ha 

fönster öppna idag.
Inga Tronelius

08KS303-234 57 Hoppas på städade gator Inga Tronelius
08KS303-234 57 Alla ska kunna sitta ner på Stortorget Inga Tronelius
08KS303-234 57 Förhandla med ägarna av parkeringshuset så vi får fler bilister att 

utnyttja dessa platser
Inga Tronelius

08KS303-235 58 Följebrev N1 Arkitekter Följebrev N1 Arkitekter
08KS303-236 59 Gävle kommun förtjänar beröm för att ha tagit initiativ till ny 

centrumplan om hur Gävle centrum kan organiseras och gestaltas i 
framtiden.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Vårt huvudförslag är att uppgradera Rådhusesplanaden. Fyra 
delområden bör få förstärkt karaktär och egenart. Dessa är 
Slottstorget, Kung Christoffers park, Rådhustorget samt 
”Esplanadparken” mellan Nygatan och Staketgatan. Tillsammans kan 
en förnyelse av Rådhusesplanadens delområden bidra till att 
upplevelsen av Gävle centrum höjs till en ny nivå.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Vi föreslår därför att busstrafiken vid centrumhållplatsen leds 
dubbelriktad förbi Norra Kungsgatan mellan Norra Strandgatan och 
Nygatan (som scenario D i Arbetshäfte trafik).

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Cykelvägen föreslås flyttad till Norra Rådmansgatan och vidareförd 
över Rådmansbron mot Söder.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Vi föreslår också att Norra Rådmansgatan, i likhet med Norra 
Kungsgatan, stängs för biltrafik mellan Norra Strandgatan och 
Nygatan.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell



08KS303-236 59 Positiva anslag av Centrumplanens förslag på Slottstorget försvagas 
av storleken på Slottstorget. Förslaget i sin nuvarande form löser inte 
områdets problem som ”ingenmansland” mellan Rådhustorget och 
Söder.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Vi föreslår istället att ny bebyggelse etableras från Hamitongatan till 
Västra Islandsgatans förlängning över Slottstorget. Södra 
Kungsgatans aktiva handelsutbud fortsätter i gatuplanet ett kvarter 
närmare Gavleån, något som vill bidra till att bygga ihop handeln på 
bägge sidor om
Gavleån. Slottstorget halveras i storlek.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Möjligheterna ökas för att skapa det levande kulturtorg som 
Centrumplanen efterfrågar när
skalan är bättre anpassad till den användning som kan förväntas. 
Den historiska förbindelsen
mellan dagens gamla Gefle och slottet återupprättas.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Slottstorget bör få en ny offentlig byggnad som avslutning på 
Rådhusesplanaden istället för
dagens anonyma 50-talsbebyggelse. Den nya byggnaden bör 
utformas så att huvudentrén kan användas som scen vid offentliga 
arrangemang.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Vi föreslår att det etableras nya lokaler för Länsmuséet 
samlokaliserat med Konstcentrum
som kan flyttas från Silvanum. Med Stadsbiblioteket, Länsmuséet och 
Konstcentrum

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Vi föreslår at de två översta våningarna i Rådhuset används som 
mötesplats för kommunfullmäktige. Kommersiella lokaler kan 
etableras i gatuplanet, särskilt mot Södra Kungsgatan.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Dagens lucktomt mellan Förvaltningshuset och Stadshuset har 
begränsade kvaliteter som park och bör bebyggas. Delar av dagens 
stadshuskomplex kan byggas om till t.ex. bostäder om inte 
kommunen behöver nya lokaler för sin verksamhet.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Det väsentliga från ett stadsbyggnadsperspektiv är att 
Rådhusesplanaden får en klar avslutning vid ett torg med en 
mänsklig skala. Torgbeläggning, möblering och belysning bör 
etableras med höga krav till gestaltning. 

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Nuvarande fasad och entré till Stadsbiblioteket bör förnyas som led i 
omdaningen av Slottstorget.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Med höga krav på nytt torgbeläggning, möblering och belysning kan 
området mellan Rådhuset och Nygatan bli centrum för Gävles sociala 
liv.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Dagens hindrande granitmurar vid Rådhustorget föreslås borttagna. 
Vi föreslår att dagens grusgångar och gräs mellan Drottninggatan 
och Nygatan ersätts med samma stenbelägg som Rådhustorget för 
övrigt, samtidigt som träden behålls.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Busstrafiken bör kunna avvecklas på tvåmotgående filer utan 
omkörningsfiler. Detta klarar
Oslos kollektivtrafik med en betydligt större mängd bussar på Oslos 
motsvarighet till Rådhustorget, Jernbanetorget.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Om logistiken likt Oslo inte är möjlig att få till i Gävle, måste den yttre 
raden träd mot Stortorget fällas.Det kan då etableras fyra bussfiler på 
Norra Kungsgatan utan att den inre trädraden behöver tas ned. 
Trädstrukturen blir då den samma som idag finns
på Kung Christoffers park.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 På Rådhustorgets östsida, längs Norra Rådmansgatan, föreslår vi en 
utforming med fast baldakin, alternativt markiser över uteseveringar 
om sommaren.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Åhléns-husets monotona fasad bör delas upp visuellt i delavsnitt. 
Fasadens huvuduppdelning i tre delar mot Rådhustorget kan lyftas 
fram med puts i varierade färger anpassat till Rådhustorgets övriga 
fasader. Åhléns-husets fasader är generellt i behov av upprustning 
också mot Stortorget, Kyrkogatan och Norra Slottsgatan.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Trafiken längs Norra Rådmansgatan bör minskas och andelen 
bostäder ökas. Denna del (Nygatan-Staketgatan) av 
Rådhusesplanaden har potensial att utvecklas till Gävles svar på 
Karlavägen (Östermalm), särskilt längs Norra Rådmansgatan.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell



08KS303-236 59 Stora delar av hörnkvarteret Staketgatan/Norra Rådmannsgatan kan 
byggas om och förtätas till bostäder. Det samma gäller kvarteret vid 
Själanderska skolan. Med begränsad biltrafik på denna sträckan av 
Norra Rådmansgatan blir parkkaraktären tydligare och kommer att 
användas mer. Centrum som bostadsområde har mycket att vinna på 
denna utveckling.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 En trafikreducerande åtgärd i centrum är att bygga ett underjordiskt 
parkeringsgarage i
Rådhusesplanadens mitt. Med dubbelsidig parkering är det möjligt att 
etablera garaget utan
att fälla träd. Avstånden mellan trädraderna är ca 33 meter. 
Dubbelsidig parkering bygger normalt 16-17 meter. Hänsyn till 
trädrötter bör därmed vara tillräcklig.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Lösning med underjordiskt P-hus är kostbart, men frigör stora 
lucktomter för mer stadsmässig bebyggelse än P-hus ovan jord och 
bidrar till att trafikbelastingen i centrum minskar.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Vi föreslår att pylonerna på Slottstorget flyttas till t.ex. Sätra sentrum. N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 En uppröjning av lagerarealer i bakgårdarna till Börshuset och f.d. 
Riksbanken ger en möjlighet till att bygga ett nytt bostadshus med 
idealiskt läge i centrum. Torgets historiska triangulära geometri 
förstärks samtidigt som ett ointressant hål i stadsstrukturen får nytt 
innehåll.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Bebyggelse Vasaskolans södra del: Ny bebyggelse bör inte bryta 
gatuloppet til Norra Kansligatan. Ny byggnad bör istället läggas längs 
Norra Slottsgatan riktning gymnastikhuset.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Förslag till ny huskropp i esplanaden bör byggas ihop med 
omgivande byggnader för att
skärma mot trafikbuller och damm från Rådhusesplanaden och 
Staketgatan. Sammankopplingen med Läkarhuset kan ev. utföras 
som en glasskärm mot Norra Rådmansgatan. Kvarteret bör 
kompletteras med en ny byggnadsvolym mot Norra Köpmangatan.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Dagens parkering mellan Frimurarhuset och Elite Grand hotel kan 
bebyggas med en tunn
bostadslamell. Vi föreslår en byggnad med bredd på 7 meter som 
bygges med hög kvalitet i
fasaderna. Det blir då 16 meters avstånd till Frimurarhuset, något 
som forfarande ger en god
rymd mellan husen. En byggnadsbredd på 7 meter är fullt möjlig från 
ett tekniskt perspektiv. Som info är det nyligen färdigställt ett 
bostadsprojekt i Oslo med denna bredden.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Mellan Länsmuséet och Polishuset föreslår vi att det bygges en 
bostadslamell med en bredd på 13 meter. Det är då 18 meters 
avstånd mellan bostadslamellen och Länsmuséet, något som ger 
tillräcklig rymd mellan husen.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Länsmuséets innehåll flyttas till Slottstorget och skapar ett nytt 
kulturtorg tillsammans med Stadsbiblioteket och Konstcentrum. 
Nuvarande museibyggnad kan byggas om till t.ex.
lägenheter, hotell, skola eller ålderdomshem.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-236 59 Om muséet blir kvar i sina lokaler, är en alternativ strategi att 
markera verksamheten bättre i
stadsbilden. Vi föreslår vid ett sådant scenario att dagens byggnad 
utvidgas mot Södra
Strandvägen. Existerande entrésituation kan få ny funktion som 
atrium i spänningsfältet mellan
historisk och ny byggnadsmassa. Länsmuseum bör framstå som en 
transparent och inviterande volym som tydligt signalerar byggnadens 
offentliga funktion. Länsmuseet får en ny tydlighet i stadsbilden 
samtidigt som lokalbehovet för ett integrerat Konstcentrum täcks.

N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell

08KS303-237 60 MPG önskar en lite mer generös tolkning av PBL, anledningen till 
detta är exempelvis det faktum att det i Sthlm går att bygga vä ldigt 
centrala bostäder med hjälp av avsteg från PBL.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Vi måste få till en mer öppenhet beträffande kulturmärkta byggnader 
och en helt annan inställning till dessa, det får inte vara så att all 
förändring föregås av ett nej.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Att stort fokus kommit att landa på trafikavstängningen är i grunden 
beklagligt då Centrumplanen är mycket mer än så, men inte att 
förglömma att det var den som ändå skapade ett engagemang kring 
det nu rådande samrådet.

Marknadsplats Gävle



08KS303-237 60 Gävle lider idag inte av några större trafikproblem Marknadsplats Gävle
08KS303-237 60 Biltrafiken är viktig för Gävle som det ser ut idag, våga säga det 

istället och gör åtgärder som
förbättrar.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Kringlederna är idag inte utformade för att tåla ett högre trafiktryck. Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Låt oss fokusera på frågan: Hur får vi in så många besökare som 
möjligt till Gävle stad oavsett
färdsätt? Shoppingturism, hur ska vi ta del av den ökande trenden 
om vi försvårar för människor att färdas i en stad?

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Hur gör vi för att skapa trafiklösningar där alla trafikslag färdas i 
symbios?

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Ett förslag är att påverka butiker att öka öppettiderna till 20:00 för att 
direkt konkurrera med externhandeln

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Ett förslag är att påbörja bygget av effektivare kringleder och se ifall 
den sk genomfartstrafiken minskar då effektiviteten ökar på 
alternativa vägar.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Bygg om rådhustorgets trafiksituation, ta en del av den inre trottoaren 
på båda sidor för att
bredda för bussar. Kanske bör bussarna köra på samma sida, cykel, 
gång och bil på andra
sidan med förutsättningen att färdas på de gåendes villkor. 

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Den inre trottoaren på östlig sida av Rådhustorget brukas minimalt. Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Stora Esplanadgatan bör öppnas för genomfartstrafik och avlasta de 
nu befintliga vägarna.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Risken att handeln kan påverkas negativt är stor då det under 
testperioden var 12 000 mindre fordon i centrum. Att det sedan var 
14-17% mindre parkerade fordon i centrum anser vi vara stor 
anledning till att vara försiktig i handlandet avseende en avstängning 
innan andra åtgärder gjorts.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Mycket bra att man uttalat skall rusta upp gatumiljön på kyrkogatan, 
ett frågetecken från vår sida är¨dock om kyrkagatan skall vara ett 
cykelstrå k. Nygatan och Drottninggatan känns mer lämpade för detta 
ändamål inte minst ur trafiksäkerhetspunkt

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Bra att Centralplan ses över med tydligare regler för hur passage 
skall ske, här ställs också mycket höga krav på gott flöde för att 
kunna ta hand om trafiken.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Starkt trafikerat stråk som bär stor potential men det är handeln som 
styr hur miljön kommer att se ut på den östra delen. Vad som bör 
uppmärksammas är att fastigheter med skyltläge bör i första hand 
innehålla handeln och inte verksamheter som stänger vi 16-17.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Vad som bör uppmärksammas är att fastigheter med skyltläge bör i 
första hand
innehålla handeln och inte verksamheter som stänger vi 16-17. Det 
bidrar inte till ett aktivt stadsliv, med fler butiker som håller öppet 
senare skapar vi fler attraktiva ytor.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Mycket positivt att arbeta med förslaget kring förbättrad vattenkontakt 
och därtill ett mer levande stråk och område.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Skeptisk till att det finns underlag att fylla hela ytan Slottstorget 
framför biblioteket, en plats är ald rig mer än vilket innehåll du fyller 
den med.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Ytan vid slottstorget bör användas till att bygga ihop söder med 
centrum, byggrätter längs Södra Kungsgata n med verksamheter i 
bottenplan och boende i resterande delar.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Människor är beredda att gå cirka 100meter för ett normalt köp och 
ca 200meter för ett specifikt köp, idag är det 200m och det är för lång 
för att skapa ett naturligt flöde mellan centrum och söder.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Den nya gångbron mellan slottet och "torget" kommer att bidra till att 
öka flödet mot söder, vore
fantastiskt om vi kunde nyttja slottets miljö med belysning och som 
gångstråk.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 En mycket bra ide, idag ges på förslag att bygga på 2 våningsplan. 
Detta kommer inte att kunna göras då fler våningsplan behövs för att 
få ekonomi i byggnationen.

Marknadsplats Gävle



08KS303-237 60 Flytta biblioteket till området kring konserthuset och skapa en 
strandpromenad däremellan
med öppna ytor kring koncerthuset med vattenkontakt Det befintliga 
biblioteket kan med
fördel rivas och ersättas av ett modernt centralt boende med handel i 
gatuplan.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Sälj förvaltningshuset och flytta förvaltningarna till ett mer externt 
läge, förvaltningshuset
stänger tidigt och bidrar till den stängda känslan. Skapa boende för 
studenter för att bidra
med ökat stadsliv även kvällstid. Även här i gatuplan bör handel 
finnas i större utsträckning
för att knyta ihop söder med centrum.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Förläng öppettiderna i centrum till 20:00 för att vara en stark 
konkurrent till de externa
handelsområdena.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Skapa naturliga badplatser i stadsparken. Marknadsplats Gävle
08KS303-237 60 Skapa bättre sikt från rådhuset mot teatern med andra träd i allen. 

Attraktiv och
utsmyckande belysning på samma stråk som avslutas med att 
Teatern belyses mycket mer än
idag.

Marknadsplats Gävle

08KS303-237 60 Nyttja skolors parkering under helger. Marknadsplats Gävle
08KS303-237 60 Fler sittplatser på Torget då det under fina dagar är fullsatt. Marknadsplats Gävle
08KS303-237 60 Nyttja förslagen kring parkeringsstrategin och hur den beskriver en 

större omsättning på
centrai  P-platser.

Marknadsplats Gävle

08KS303-238 61 Få tillgänglighetsfrågan för funktionsnedsatta att framhävas tydligare 
i planen, inte bara tillgänglighet som ett allmänt begrepp.

Kommunala tillgänglighetsgruppen

08KS303-238 61 Det bör också tydligt framgå att tillgänglighetsgruppen är en viktig 
part att samråda med i nästa skede.

Kommunala tillgänglighetsgruppen

08KS303-239 62 Särskilt positiv till priolista Bygg och miljönämnden
08KS303-239 62 Särskilt positiv till minskad genomfartstrafik till förmån för 

kollektivtrafiken
Bygg och miljönämnden

08KS303-239 62 Särskilt positiv till ökad täthet i stadskärnan Bygg och miljönämnden
08KS303-239 62 Särskilt positiv till ny trafiklösning Slottstorget Bygg och miljönämnden
08KS303-239 62 Positiv till avstängning i rusningstrafik samt information om 

alternativa körvägar
Bygg och miljönämnden

08KS303-239 62 Förstärk koppling Centralplan Drottninggatan Bygg och miljönämnden
08KS303-239 62 Positiv till förslag kring S.Kungsgatan Bygg och miljönämnden
08KS303-239 62 Vill lyfta fram begreppet cykelfartsområde Bygg och miljönämnden
08KS303-240 63 Sammanfattningsvis ställer sig Alliansens ledamöter bakom planens 

inriktning om att göra
Gävles stadskärna mer attraktiv för Gävlebor, besökare och 
företagare.

Alliansen

08KS303-240 63 Vi vill prioritera underhåll av redan befintlig stadsmiljö innan vi går 
vidare med åtgärder som innebär stora kostnader inom föreslagen 
Centrum plan.

Alliansen

08KS303-240 63 Hur sedan kommunens ekonomi och förmåga att klara alla 
kommande investeringar, för Centrumplanens genomförande, får bli 
senare beslut. Detta gäller också i vilken prioritet som åtgärderna ska 
göras. Investeringarna måste också ställas mot annat som 
kommunen måste åta sig, exempelvis skolor och boende inom 
omsorgens område.

Alliansen

08KS303-240 63 Om tydligare skyltning och anvisning till lediga parkeringar ska till, 
måste en dialog och ett
samarbete med de privata ägarna till parkeringshusen startas. Det är 
nödvändigt att de
anser det nödvändigt och att dom är villiga att vara med och 
finansiera ett
parkeringsanvisningssystem.

Alliansen

08KS303-240 63 Vi ställer oss inte bakom en ny utformning av Slottstorget. Vår åsikt 
är att en omgestaltning
kommer att leda till en stor, öde yta framför allt under många av våra 
årstider. Det försämrar också möjligheten att färdas mellan söder och 
norr, samt att en omläggning för kollektivtrafiken blir en ologisk och 
sämre lösning, som försämrar framkomligheten.

Alliansen



08KS303-240 63 Trafiksäkerheten behöver stärkas, framför allt för de gående som ska 
korsa Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan. Ingen 
avstängning av biltrafiken. För att genomfartstrafik med bil ska välja 
andra vägar, än vid detta Rådhusområde, bör förbättringar göras l de 
lägen där biltrafiken önskas istället, exempelvis bättre skyltning och 
synkroniserade trafiksignaler.

Alliansen

08KS303-240 63 Centrumplanen är ett alltför geografiskt avgränsat område. En ny 
plan måste tas fram för trafiken där hela Gävle stads trafiksituation 
behandlas.

Alliansen

08KS303-240 63 Vi är här osäkra på behovet av en ombyggnad av Södra Kungsgatan, 
till den stora summa
pengar som det kostar, cirka 15,0 miljoner kronor. Denna åtgärd 
prioriteras långt ner bland
åtgärderna. Med betydligt enklare åtgärder kan trafiksituationen bli 
tydligare och området
stärkas rent attraktlvitetsmässigt.

Alliansen

08KS303-240 63 Ingen avstängning för motordriven trafik längs Södra Strandgatan. 
Men en liknande strandpromenad som på den norra sidan och mera 
av vatten kontakt.

Alliansen

08KS303-240 63 Vi är positiva till många av förslagen och ekonomi och prioriteringar 
får bli det styrande.

Alliansen

08KS303-240 63 Det är bra med tydligare stråk för cykel och gång l centrum. Fokus på 
cykel i Nygatan, samt
norra och södra Strandgatan.

Alliansen

08KS303-240 63 Det är av stor vikt att få ordning på de olika trafikslagen vid 
Centralplan.

Alliansen

08KS303-240 63 Cykelställ ska planeras i strategiska lägen och vara av hög kvalitet. Alliansen

08KS303-240 63 Attraktiva, rena och snygga miljöer med möjlighet både till vila och 
avkoppling är prioriterat.

Alliansen

08KS303-241 64 Positiva till Slottstorget, men trafiklösning behöver ses över mer. Tekniska nämnden
08KS303-241 64 Tveksamma till trefilslösning på S.Kungsgatan vid Slottstorget Tekniska nämnden
08KS303-241 64 Tydligt fokus på grönska på Slottstorget Tekniska nämnden
08KS303-242 65 Miljöpartiet är positivt till att förbättra trafiksituationen för trafikslag i 

den prioriteringsordning som tidigare beslutats i kommunfullmäktige 
gång, cykel, kollektivtrafik och sist biltrafik.

Miljöpartiet

08KS303-242 65 Centrumhållplatsen och Rådhustorget behöver utvecklas och 
förbättras. Kollektivtrafiken ska prioriteras och utvecklas med större 
tillgänglighet och ett ökat resande. För att uppnå detta behöver 
kollektivtrafiken flyta smidigare och genomfartstrafiken för privatbilism 
minska.

Miljöpartiet

08KS303-242 65 Att morgon och em/kväll prioritera kollektivtrafiken genom att stänga 
av för biltrafiken vissa tider är ett alternativ. 

Miljöpartiet

08KS303-242 65 Att helt ta bort biltrafiken från stadskärnan är att föredra. Det skulle 
innebära dels att kollektivtrafiken prioriteras,  dels att det allmänna 
och gemensamma rummet blir tryggare och för att ytor frigörs för 
stadens utveckling .

Miljöpartiet
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Förteckning över inkomna yttranden för utställning av Gävle Centrumplan
Diarienummer Nummer Namn
08KS303-188 1 Ockelbo kommun
08KS303-189 2 Bengt-Owe Söderström
08KS303-190 3 Mikael Olsson
08KS303-191 4 Veronica
08KS303-192 5 Madelene
08KS303-193 6 Kollektivtrafikförvaltningen UL
08KS303-194 7 Länsstyrelsen Gävleborg
08KS303-195 8 Mats Öström
08KS303-196 9 Länsmuseet Gävleborg
08KS303-197 10 Trafikverket
08KS303-198 11 Ylva
08KS303-199 12 Gösta Carlestam
08KS303-200 13 Stadsbussarna
08KS303-201 14 Camilla Dal
08KS303-202 15 Catarina Meurling
08KS303-203 16 Gävle Gille
08KS303-204 a 17 anonym
08KS303-204 b 18 Sandy
08KS303-204 c 19 anonym
08KS303-204 d 20 anonym
08KS303-204 e 21 Jan Bjerkmar
08KS303-204 f 22 anonym
08KS303-204 g 23 anonym
08KS303-204 h 24 anonym
08KS303-204 i 25 anonym
08KS303-204 j 26 anonym
08KS303-205 27 Lisa
08KS303-206 28 Anders
08KS303-207 29 Örjan larsson
08KS303-208 30 Socialdemokraterna
08KS303-209 31 Anna
08KS303-210 32 Dennis Nordström
08KS303-211 33 Kent Söderholm
08KS303-212 34 Barbro
08KS303-213 35 Vänsterpartiet
08KS303-214 36 Inger
08KS303-215 37 Fredrik
08KS303-216 38 Rebecka
08KS303-217 39 Rebecka
08KS303-218 40 Ove
08KS303-219 41 Tina
08KS303-220 42 Anna
08KS303-221 43 Fredrik
08KS303-222 44 Bengt
08KS303-223 45 Flanör, Anki Forsberg
08KS303-224 46 Svensk Handel
08KS303-225 47 X-trafik
08KS303-226 48 Fastighetsägarna
08KS303-227 49 Centrumsamverkan
08KS303-228 50 Hans Sjöberg
08KS303-229 51 N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell
08KS303-230 52 HSB BRF GRAND
08KS303-231 53 Naturskyddsföreningen i Gävle
08KS303-232 54 Christine Lekås
08KS303-233 a 55 Anonym
08KS303-233 b 56 M.E.
08KS303-234 57 Inga Tronelius
08KS303-235 58 Följebrev N1 Arkitekter
08KS303-236 59 N1 Arkitekter MNAL, Martin Brundell
08KS303-237 60 Marknadsplats Gävle
08KS303-238 61 Kommunala tillgänglighetsgruppen
08KS303-239 62 Bygg och miljönämnden
08KS303-240 63 Alliansen
08KS303-241 64 Tekniska nämnden
08KS303-242 65 Miljöpartiet
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Centrumplan
Datum: 2014-02-03 11:03:36

 
 
Från: Darle, Ragnar 
Skickat: den 3 februari 2014 09:09
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Centrumplan
 
Ockelbo kommun har erbjudits att lämna synpunkter på Gävle centrumplan.
Ockelbo kommun har inget att erinra mot centrumplanen.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Ragnar Darle
Arkitekt
 
Bygg & Miljö
Ockelbo kommun
Telefon: 0297-555 45
Mobil: 070-4141409
E-post: ragnar.darle@ockelbo.se
Besöksadress: Södra Åsgatan 30 D
 
Välkommen till www.ockelbo.se
 
 

http://www.ockelbo.se/
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen
Datum: 2014-02-07 07:19:08

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 6 februari 2014 17:22
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Bengt-Owe
efternamn: Söderström
synpunkter: Jag lämnar synpunkter på några av de 19 punkter som är föreslagna.
1&2. Taxi bör flyttas från torget (100m västerut) och ej tillåtas köra över torget som idag. Däremot bör
de busslinjer som tidigare körde där återkomma, trafiken blir mindre och tydligare, inga taxibilar som far
kors och tvärs över torget utan bara bussar som kör sakta och rakt över torget.
7&9. Stäng av genomfart för alla personbilar, mc och taxi mellan Nygatan och ån. Se hur bra det
fungerar i Uppsala som haft bilfritt i hur många år som helst.
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen
Datum: 2014-02-10 07:30:03

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 9 februari 2014 15:12
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Mikael
efternamn: Olsson
synpunkter: Jag tycker att detta är riktigt bra. Särskilt tycker jag om att vi utnyttjar å-rummet bättre och
binder samman Stortorget med Slottstorget. För mig får gärna trafiken förbi rådhuset begränsas till
enbart bussar. Bilar kan ta en annan väg runt centrum.
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen
Datum: 2014-02-10 13:40:50

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 10 februari 2014 13:27
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: veronica 
efternamn: 
synpunkter: jag tycker vi ska följa de alla andra städer som har en å genom staden ex Norrköping,
uppsala mm. de har byggt ett liv runt ån, de har affärer, kaffeer ,resturanger, mm i närheten av ån, de
har viss tillgänglighet med bilar , folk gillar vatten och vill vara i närheten av vatten men tror gävle är
den enda staden som byggt bort tillgängligheten till det som folk vill ha mest... genom att göra om lite
så tror jag att det kommer göra stor skillnad.. nu finns inget som gör att vi kan sätta oss nära ån o
kunna njuta av solen o en kopp kaffe... jag föreslår att vi minskar ner norra strandgatan men
fortfarande så bussar kan åka förbi men måste köra saktare samt man bygger mindre fik el liknade så
man kan sätta sig vi ån på våren /sommaren och kunna njuta lite av utsikten... ska vägen ändå stängas
av för bil trafik i centrum så är det här inte nån större skillnad för vägen på andra sidan kommer
fortfarande vara kvar men det skulle göra mycket för näringslivet och trivseln i Gävles stadskärna



file:///M|/Platina/Documents/Platina/platina.gavle.se/nytt dokument(191794)_TMP.html[2014-03-04 14:30:08]

Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen
Datum: 2014-02-11 16:19:08

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 11 februari 2014 15:36
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Madelene
efternamn: 
synpunkter: Jag vill att gävles centrum ska vara mer sammanhängande, mysigare och MINDRE biltrafik.
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Länsstyrelsen 
Gävleborg 

2014-02-14 

1 ( 1) 

Dnr 402-752-14 

Samhällsutvecklingsenheten 
Fysisk planering 

Gavle kommun 
Kommunstyrelsen 
801 84 Gavle Monica Lindström 

Tel: 010-225 12 33 
Monica.lindstrom@lansstyrelsen.se 

Utställning av Gävle centrumplan i Gävle, Gävle kommun, 
Gävleborgs län 

Gävle centrumplan har överlämnats till Länsstyrelsen i samband med att den 
ställts ut under tiden 30 januari-3mars 2014. 

Länsstyrelsen avstår från att lämna synpunkter då det inte är en plan enligt 
Plan- och bygglagen (PBL 20 l 0:900). 

f!!f)U~ tl ~ 
Monica Lindström 

l 
Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle l Telefon 010 - 225 10 00 

Besöksadress Borgmästarplan l 
Webbadress VW~W. Iansstyrelsen .se/gavleborg 
E-post gavleborg@lansstyrelsen.se 
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Centrumplan
Datum: 2014-02-20 14:08:01

 
 
Från: Mats Öström [mailto:mats.e.ostrom@gmail.com] 
Skickat: den 20 februari 2014 12:49
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Centrumplan
 
Yttrande/synpunkter
 
Vill gratulera Gävle kommun till den föreslagna centrumplanen.
 
Stadens centrum kommer onekligen kunna bli ännu attraktivare med stöd av den föreslagna planen. 
 
Utvecklingen av Årummet är viktig. Särskilt positivt är att Gavleån mellan Rådmansbron och Centralbron ses som
en resurs. Här bör vattenkontakt skapas med hjälp av träbryggor strax ovan vattenytan längs både södra och norra
kajen. Inte minst kommer möjligheten till båtangöring, korttidsparkering för småbåtar, längs med bryggorna kunna
bli attraktiv för småbåtsinnehavare kring hela Gävlebukten. Nu blir det enkelt med dagstur in till stadens centrum
för att luncha, uträtta ärenden, shoppa. Lysande! 
 
Byggande på lucktomter är likaså av stor betydelse. Aktuellt projekt är byggnaden i hörnet Drottninggatan-
Centralgatan. Denna ödetomt har länge varit en styggelse. Noterar i planen särskilt kompletteringen av västra delen
av Nianhuset och möjligheten till boende på taket/parkeringen.
 
Bostäder med mera i kvarteret Syndicus, mellan S:t Ansgars hus och den gamla landstingsbyggnaden norr om
Strandparken, skapar mer liv i kvarteren kring Heliga Trefaldighet. Detta är viktigt. Ödsligheten mellan korsningen
Drottninggatan-Kaplansgatan och Gammelbron är ett problem och upplevs ibland som otrygg.
 
Förstärkningen av Gävles profil som stad med god konst i offentlig miljö är likaså viktig. Här kan man också tänka
sig placering av konstverk i vattnet, i själva ån. Flytande eller fast förankrade. Och i kombination med belysning.  
 
Slottstorgets nya utformning blir utmärkt. Här får vi en kulturpark utan biltrafik framför biblioteket. Parken kan
utvecklas till ett naturligt centrum, en aktivitetsplats på kulturstråket längs ån från det gamla länsfängelset till
länsmuseet. Slottstorget är en central plats i Gävle, hemvist för Bocken och Moorestatyn. Kring denna yta samsas
slottet, staten - Stadsbiblioteket, den mest besökta och folkliga kommunala institutionen -
rådhuset/staden/kommunen, symbolbyggnad nr 1 för det lokala folkstyret. Tre betydande  institutioner kring en
gemensam plats.
 
Viktigt är att rådhuset inte byggs sönder, förvanskas, vulgariseras. Och att dess innehåll förenas med nationella och
europeiska traditioner. Värdighet är ett nyckelbegrepp. Rådhuset bör öppnas för medborgarna. Inte
kommersialiseras. Rådhuset ska representera staden Gävle och fysiskt manifestera lokal demokrati. Samt
naturligtvis vara hemvist och mötesplats för stadens politiska styre, Gävlebornas folkvalda representation.  
 
Gångbron över Gavleån i förlängningen av Slottsgatan till slottet blir ett fint tillskott. Men bron förutsätter
sannolikt att en öppning skapas i slottsmuren och att gångväg arrangeras i förlängningen genom norra slottsparken
mot ån.
 
Ett alternativt broläge är Norra Skeppargatan - Timmermansgatan. Man kan till och med tänka sig två gångbroar.
Det är av stor vikt att integrera norr och söder i stadens centrum. Därför är också stadsbiblioteket i kvarteret Gefle
Vapen (med nära en halv miljon besök årligen) en viktig resurs för att knyta ihop norr och söder. Och de boende på
söder, inte minst efter genomförd förtätning i Klockgjutareparken, bör få lätt tillgång till området kring Stortorget. 
 
Gävles attraktivitet som stad ökar. Denna plan förstärker Gävles möjligheter att behålla invånare och locka nya.
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Mats Öström
Gammelbroplan 2 B
802 66 Gävle
0739 - 62 14  72
mats.e.ostrom@gmail.com
 
 
 
 
 
 

mailto:mats.e.ostrom@gmail.com
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Centrumplan (ert dnr 08KS303)
Datum: 2014-02-27 16:05:16

 
 
Från: agneta.lof@trafikverket.se [mailto:agneta.lof@trafikverket.se] 
Skickat: den 27 februari 2014 15:45
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Kopia: fysiskplanering.gavleborg@lansstyrelsen.se; diariet.gavle@trafikverket.se; christer.dahlenlund@trafikverket.se
Ämne: Centrumplan (ert dnr 08KS303)
 
TRV 2014/6720
 
Yttrande över Centrumplanen (ert dnr 08KS303)
 
Trafikverket Region Mitt har tagit del av utställningshandling till Gävle centrumplan och vill lämna några korta
kommentarer:

·         I kapitlet om trafik nämns Gävle Bro som ett alternativ för att snabbare ta sig mellan norra och södra stadsdelarna.
Vi delar kommunens syn om att detta bäst sker med någon form av kommunikation ut mot allmänheten och vi
deltar gärna i ett fortsatt samarbete i frågan.

·         Vi deltar även gärna i fortsatta diskussioner om förbättrad förbindelse mellan Öster och Centrum, samt när det
gäller kollektivtrafikåtgärder som tex infartsparkeringar kopplade till kollektivtrafiknätet.

 
Med vänlig hälsning

Agneta Löf
samhällsplanering Gävleborg

Direkt/mobil: 010-123 59 46
Trafikverket
Region Mitt
Box 417
801 05 Gävle
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Mail från gavle.se-sidan Förslag till centrumplan för Gävle
Datum: 2014-02-28 10:37:51

 
 
Från: Gävle kommun (e-post) 
Skickat: den 28 februari 2014 09:57
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: VB: Mail från gavle.se-sidan Förslag till centrumplan för Gävle
 
 
 

Från: gavlese@gavle.se [mailto:gavlese@gavle.se] 
Skickat: den 27 februari 2014 16:07
Till: Gävle kommun (e-post)
Ämne: Mail från gavle.se-sidan Förslag till centrumplan för Gävle
 
Kontakt har skickats in från en sida på gavle.se där ni står som kontaktperson/er.

Sidan :Förslag till centrumplan för Gävle
Adress :http://www.gavle.se/Gavle/Pages/ListObject.aspx?id=20362&epslanguage=sv

Ip-adress :10.100.1.3
Namn ::

Telefon ::

Många fina och bra förslag, en farhåga jag har är att våra gamla fina träd kommer att huggas ned vilket försämrar stadsluften och trivseln, jag
hoppas ni värnar om dem. Rådhuset anser jag borde bli ett allaktivitetshus utan servering av mat och dryck, vi har redan tillräckligt av den
varan. Något nytt vore nödvändigt. Ingen festvåning i Rådhuset med alkohol- servering, en ny arena för lokala konstnärer att ställa ut på vore
ett intressant inslag. Tack för mej / Ylva

file:///Gavle/Pages/ListObject.aspx?id=20362&epslanguage=sv












Nettbuss Stadsbussarna AB    2014-02-28 
Hattmakargatan 6 A 
803 11  GÄVLE 
 
 
 
       ”Centrumplan” 
       Gävle kommun 
       Kommunstyrelsen 
       801 84  GÄVLE 
 
 
 
 
 
Synpunkter på förslaget till centrumplan för Gävle 
 
Nettbuss Stadsbussarna har tidigare, i skrivelse daterad 2012-11-26, lämnat synpunkter i det 
aktuella ärendet utifrån rollen som trafikutövare för stadstrafiken i Gävle. Under hand har vi 
också löpande muntligen informerat tjänstemän vid Samhällsbyggnad Gävle om vår växande 
oro för att ambitionerna angående gestaltningen av Slottstorget riskerar att försvåra/äventyra 
en satsning på att förbättra bussarnas framkomlighet i centrum. Omslagsbilden på den senaste 
versionen av centrumplanen (utställningshandlingen) indikerar, låt vara med en kanske alltför 
negativ syn från vår sida(?), att busstrafiken och möjligheterna att utveckla denna riskerar att 
marginaliseras till förmån för andra mål/intressen. – Detta gör oss oroliga!     
 
Skrivningen i sammanfattningen (sidan 6) att ”… norrgående busstrafik får en egen bussgata 
över norra delen av Slottstorget och vidare över Rådmansbron…” är i och för sig positiv, men 
vi känner oro för att det är bussförarna som riskerar att få betala priset, i form av en försämrad 
arbetsmiljö (två 90-graders kurvor enligt bilden på sidan 42), för att möjliggöra skapandet av 
”…ett generöst park- och torgrum med spännande aktiviteter…”. Att busstrafiklösningen som 
bilden visar och ställningstagandet på sidan 43 att ”…busslinjenätet ska planeras och utformas 
med ett spårlinjetänk…” inte är förenliga borde vara uppenbart för var och en. 
 
Ett busskörfält i norrgående riktning (från Hamiltongatan) är bra, men ännu bättre är att Södra 
Rådmansgatan (med reducerad bredd) blir bussgata. Att konstatera att det vid ombyggnaden 
av Slottstorget (och på alla andra ställen) behövs ”tillräcklig svängyta vid gatukurvor” är i och 
för sig korrekt, men vi borde inte behöva svänga (mer än idag). Detta konstaterande finns för 
övrigt formulerat på samma sida(!) ”…genom att planera bussnätet med raka linjesträckningar 
blir det lättare att övergå till spårbunden trafik…” (jfr föregående stycke).  
 
För att nå en för alla parter(?) acceptabel lösning kan en bussgata anläggas ”på snedden” över 
norra delen av Slottstorget. Detta har vi fört fram till kommuns tjänstemän som arbetar med 
ärendet. 
 
Beträffande Rådhustorget konstateras det (på sidan 52) att ”Centrumhållplatsen fungerar idag 
dåligt för bussar och orienterbarheten…är dålig, framkomligheten behöver förbättras”. Att det 
kan, och måste, bli bättre håller vi med om, men med bibehållen biltrafik är möjligheterna till 
åtgärder begränsade. 



 

 

   Side 2 av 2 

 
Förslaget att begränsa biltrafiken mellan Norra Strandgatan och Nygatan under rusningstid på 
morgonen och eftermiddagen M-F välkomnas (därför) av oss. Naturligtvis vore det bästa, för 
att underlätta bussarnas framkomlighet, att begränsningen gällde utan inskränkningar, men för 
att, även här, finna en lösning som alla parter(?) kan acceptera är förslaget väl avvägt. Det är 
tvivelsutan under rusningstid bussarna har störst problem. 
 
Vi noterar även (på sidan 6) att centrumhållplatsen skall erbjuda ”…god tillgänglighet för alla 
resenärer, tydlig information och skyltning, samt väderskydd…”. – Vi ser fram emot att få en 
roll i arbetet med förverkligandet. När det gäller området information och skyltning finns det 
en stor förbättringspotential. 
 
Eventuella frågor med anledning av våra redovisade synpunkter kan ställas till undertecknad. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Nettbuss Stadsbussarna AB 
 
Gunnar Göthberg 
Utveckling 
Tel: 070-931 10 87 
E-post: gunnar.gothberg@nettbuss.se 
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Gävle 2014-02-28 

 

SYNPUNKTER PÅ CENTRUMPLANEN 

 

* Rådhuset: 

Flytta in något i Rådhuset som vänder sig till stora grupper. 

Det kan vara museum, bibliotek, kontor, studieförbundsverksamhet, 
apotek, postutlämning, skolverksamhet eller turistbyrå, men 

I N T E restaurant- eller affärsverksamhet. Ett café är tänkbart 
ihop med annan verksamhet. 

 

* Isbana: 

Isbana vid Rådhuset bör först byggas när en användbar skridsko-
bana blivit till i Hagaström. Det går inte att ensidigt satsa på 
Centrum av en stad. 

 

* Slottstorget: 

Slottstorget bör rustas men inte byggas om. Det är viktigt med 
alternativet småtorg i en storstad. 

 

* Biltrafiken: 

Biltrafiken bör finnas kvar i Gävle. Avstängningen av Nygatan 
gör till exempel att antalet bilar ökar på Söder (Hamilton-
gatan och Parkvägen.) En gågata, förslagsvis Drottninggatan, 
räcker. 

 

* Busstrafiken: 

Busstrafiken vid Rådhustorget måste ses över. Där har blivit 
fler linjer och större fordon vilket gör att vi resande inte 
får plats. Norra Rådmansgatan har också blivit svår att ta sig 
fram på som gångtrafikant då människor står här och där och 
väntar på bussen. Någon sorts omplanering av busstrafiken i 
Gävle centrum måste ske. En del bussar kan avgå från järnvägs-
stationen, mindre fordon köps in vid nästa utbyte av bussar, 
busstrafiken minskas till var tolfte istället för var tionde 
minut och utrop av bussnummer sker även på bussens utsida. Det 
har blivit svårare för flera grupper att åka buss de senaste 
åren från Rådhuset då bussarna blivit längre och de får stanna 
litet som de vill. 
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* Stadsarkitekt: 

Jag vill se en stadsarkitekt i det framtida Gävle. En person som 
är kunnig i byggande och planering av en kommun med både 
stadskärna och landsbygd måste till för att det inte bara skall 
anläggas visionsbyggen i Gävle. En stadsarkitekt skulle nog också 
vilja se en Miljöförvaltning och en Trafikförvaltning. 
Samhällsbyggnad Gävle är en organisation som är för stor, vilket 
avstängningen av trafiken vid Rådhuset hösten 2012 visade. 

 

* Valbobadet: 

I en storstad, som Gävle tänker bli, kan inte allt ligga i 
stadskärnan. Det är lika viktigt att Valbobadet i Valbo får 
överleva. 

 

* Klockgjutarparken: 

Låt Klockgjutarparken bestå. 

Det finns andra ställen att bygga på.  

Segregering och pengar känns fel i det planerade bygget. 

Bostadsbristen visar att det måste byggas fler hyresbostäder, 
men inte i Klockgjutarparken. 

 

Avslutning: 

Jag instämmer också med de som sagt att vi måste ta vara på och 
förvalta sådant som är bra i Gävle och inte bara producera nytt 
för nyhetens egen skull. 

 

Catarina Meurling 

Södra Stapeltorgsgatan 7 a, 802 52 GÄVLE 
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Hembygdsföreningen                  Remissvar 2014-02-28 
Gävle Gille 
 
 
 
 
                                                      Gävle kommun 
 

Gävle Gilles yttrande över Centrumplanen. 
 
Hembygdsföreningen Gävle Gille tackar för att vi nu har kommit ifråga 
som remissinstans. Vi ställer gärna vår samlade sakkunskap till 
kommunens förfogande. Detta gäller alla former av förslag till utveckling 
och förändringar i vår byggda miljö och vi ser fram mot ett fortsatt 
samarbete på remissnivå. Gärna också att detta önskemål förmedlas till 
samtliga berörda nämnder och styrelser. 
 
Det överarbetade förslaget till Centrumplan är alltfort en imponerande och 
vacker produkt att tjänstgöra som ett mål för den fortsatta stads-
utvecklingen. Förhoppningsvis kommer den att fungera som underlag för 
en mängd framtida ställningstagande i stadsbyggnadsfrågor. Samtidigt är 
det en övermäktig uppgift för den enskilde eller för en förening med små 
resurser att i varje detalj kunna lämna relevanta synpunkter. Gävle Gille 
förbehåller sig rätten att återkomma med synpunkter inför ett realiserande 
även sedan centrumplanen med sina riktlinjer blivit föremål för ett politiskt 
ställningstagande i kommunfullmäktige.  
 
Gillet har tidigare framfört sina synpunkter i sitt yttrande under 
samrådsskedet. Vad vi kan se har en del av dessa synpunkter kunnat 
beaktas – andra inte. De senare kvarstår således och vi vidhåller dessa.  
 
Här följer nu Hembygdsföreningen Gävle Gilles viktigaste synpunkter: 
 

1. Gillet tillstyrker att Rådhusesplanaden under vissa tider stängs för 
privat trafik mellan Södra Strandgatan och Nygatan. Ett framtida 
slutmål bör dock vara en permanent avstängning med undantag för 
kollektiv trafik och taxitrafik. 

 
2. Gillet vidhåller sin uppfattning att de tilltänkta planerna på en 

restaurangbyggnad på platsen för det gamla Slottstorget ska 
skrinläggas av i första hand kulturhistoriska skäl. F.ö. finns redan 
ett tjugotal restauranger och serveringar mellan ån och 
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Kaserngatan utefter eller i Södra Kungsgatans omedelbara närhet. 
Över huvud taget tillråds den största försiktighet när det gäller 
idéerna att bygga samman bebyggelsen norr om ån med 
bebyggelsen söder om ån. En ev. arkitekttävling rörande 
Slottstorgets framtida gestaltning skulle med rätt utformat 
program kunna belysa det intrikata problemet. 

 
3. Gillet vidhåller sin uppfattning att samtliga tomma tomter i 

centrala staden ska bebyggas - i första hand med bostäder -  innan 
eventuellt parkmark kommer ifråga för exploatering. 

 
4. Gillet vill tillråda försiktighet när det gäller att ytterligare 

exploatera mark vid Norra skolan resp. Vasaskolan.   
 

5. Gillet har i tidigare sammanhang avstyrkt att Rådhuset 
konverteras till en galleria med bl.a. restauranger. Vårt förslag är 
nu att projektet till största delen läggs i malpåse till dess att en 
förnuftigare användning kommer ifråga. Kanske måste ett 
bevarande få kosta något också? 

 
6. Gillet beklagar att den eleganta idén att med skivbord höja 

Gavleåns vattenstånd uppströms Centralbron inte längre kommer 
ifråga. Detta innebär sannolikt en avsevärd tidigareläggning av det 
kostsamma projektet att grundförstärka åns kajer som idag vilar 
på rustbäddar av trä. Fiskets intressen borde kunna tillgodoses 
ändå via fisktrappor som möjliggör fortsatt vandring för fisken upp 
till Strömdalen. 

 
7. Gillet önskar att kommunen återupptar studiet av den tilltänkta 

tunneln under järnvägen i Nygatans förlängning, under 
förutsättning att det går att finna en kompromiss mellan kravet på 
total lättillgänglighet för alla trafikslag och riksintresset att bevara 
centrumkärnans antikvariska värden. Detta särskilt som 
kommunen i övrigt beaktar framförda krav på att utveckla 
Nygatan som cykelstråk. Stadsdelen Öster behöver knytas närmare 
Centrum. 

 
8. Gillet saknar fortfarande en definition av begreppet Centrum 

respektive stadskärna, vad det står för i ett stadsbyggnads - 
resonemang. Detta är extra befogat eftersom den föreslagna 
avgränsningen av Centrum på goda grunder kan ifrågasättas. Ett 
flagrant exempel gäller Gamla Gefle där endast hälften av området 
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anses tillhöra centrum. Finns ingen stadsbyggnadsteoretiker inom 
kommunen? 

 
 
Gävle Gille vill dessutom kommentera följande: 
 
I många sammanhang och i olika dokument har kommunen redovisat sin 
ambition att fler bostäder ska byggas i centrum. Den viljeyttringen har 
emellertid helt försvunnit i det blå när det gäller det tilltänkta byggnads-
projektet i kv. Pechlin. I varje fall framgår det av tidningarna att det blir 
fråga om ett renodlat kontorshus. Vart tog den vackra ansatsen med 
bostäder vägen? Vi misstänker dessvärre att någon ansvarig politiker på ett 
tidigt stadium har lämnat en bindande utfästelse till byggherren att det 
utan vidare skulle gå att frångå tidigare stadsbyggnadsidéer. Annars skulle 
projekteringen av projektet aldrig ha startats. Vi efterlyser en trovärdig 
förklaring från ansvarigt håll. 
 
Är det så här det kommer att gå när det gäller andra liknande ansatser i 
centrumplanen? Kan vi lita på våra politiker? Är den vackra 
centrumplanen bara en chimär? Kommer utvecklingen i praktiken gå åt ett 
helt annat håll än vad som utlovas i centrumplanen? 
Är det någon mening med att lägga ner ett så stort arbete på centrum-
planen och engagera så många människor om den tillsammans med  
tidigare dokument inte får utgöra de utlovade riktlinjerna för den fortsatta 
stadsutvecklingen? Att det kontorshus som den tilltänkte hyresgästen i 
projekt Pechlin lämnar skulle kunna konverteras till ett bostadshus som 
kompensation faller på sin egen orimlighet . 
 
En annan fråga som berör den demokratiska trovärdigheten är 
kommunens benägenhet att inte svara på de många frågor som på olika sätt 
– ofta via massmedia – riktas till kommunen. Frågan om Rådhusets framtid 
är ett sådant exempel. Ett stort antal artiklar och insändare har ställt 
frågor om husets framtida användning. Många förslag av olika kaliber har 
framförts. I en fungerande demokrati krävs att ansvariga politiker och 
tjänstemän lämnar svar och redogör för sina ställningstaganden. Vi 
efterlyser här en aktiv insats från våra folkvalda.  
 
Vi ser att texten i Centrumplanen i alla delar inte håller måttet, att 
upprepningar i vissa fall är lätt besvärande, att resonemangen är något för 
diffusa och abstrakta samt att ordvalen ibland inte förefaller var de rätta. 
En erfaren huvudredaktör hade kunnat lyfta hela förslaget till en högre 
höjd. Vi förstår att Centrumplanen är resultatet av ett lagarbete men det 
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kunde också ha varit bra om de ansvariga för förslagets olika kapitel hade 
kunnat identifieras. Förslaget skulle bli mindre anonymt på så vis. 
 
Slutligen vill vi ännu en gång påminna om att ”Tyck till”-inställningen från 
kommunens sida är att inte se det allvarliga i samarbetet mellan 
kommunen och medborgarna. Det är inte i första hand spontana och 
omedelbara reaktioner som ska inhämtas utan genomtänkta och väl 
övervägda tankar.  
 
Gillesrådet förbehåller sig rätten att också efter utställningstidens utgång 
men innan ett antagande få inkomma med ytterligare synpunkter. 
 
För Hembygdsföreningen Gävle Gille 
 
 
 
Peder Mellander                                  Gunnar Lidfeldt 
Ordförande                                           Styrelseledamot 
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Lisa
Datum: 2014-03-03 08:58:44

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 28 februari 2014 19:57
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Lisa
efternamn: 
synpunkter: Jag tycker det är mycket, mycket bra att det står ” åtgärder ska stödja målet om ett
klimatneutralt Gävle kommun 2050” . Det behöver vi för att hjälpa andra delar av världen att inte
drabbas ännu mer av klimatförändringarna. Bra att kommunen tänker solidariskt och miljömässigt. Men
jag undrar vad som menas med ” jämställdhet ska beaktas särskilt kring kollektivtrafik och trygghet”.
Skall det kvoteras in kvinnliga busschaufförer och manliga bussåkare? I debatten om jämställdhet brukar
det ju pratas om att pappor tar ut för lite föräldraledighet eftersom målet är jämställdhet (50-50) eller
att det är för få kvinnor i bolagsstyrelser å siffran här brukar vara 40-60. Kunde vara intressant vilken
procentsats som avses i kollektivtrafiken. 
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Anders
Datum: 2014-03-03 08:59:41

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 28 februari 2014 19:44
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Anders
efternamn: 
synpunkter: Det står i handlingen att 170 yttranden kom in. Det tolkar jag att det är 170 av 90 000
invånare som tyckt till. Jag har sett i tidningen att man även har samtalat med folk på biblioteket, på
Nian och gjort skulpturer på stan med Gävleborna för att få in synpunkter. 
Jag såg på morgon-TV häromdagen, då var det 2 ungdomar som berättade att de hjälpte Nepal att
utveckla staden genom Minecraft. De hade byggt upp staden så som den såg ut idag och sedan skulle
de tillsammans göra förslag i minecraft på hur staden kunde utvecklas. Kanske det vore något för Gävle
stad. Ett sätt att engagera ungdomar i kommunen för sin framtid och kanske kunde det finnas datorer
på Medborgarkontoret, i stadshuset och på biblioteket där ungdomar och vi äldre kunde tillsammans titta
på 3D-versioner av staden i nuläget och hur politiker och tjnstemän tänkt sig. Och så kanske
medborgarna kunde få ”bygga” sina förslag. Kul ide att sammanföra olika generationer också då jag tror
att det är fler ungdomar som kan bygga i Minecraft, men som säkert skulle uppskatta att lära oss äldre
om det gavs möjligheter till det.
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Örjan
Datum: 2014-03-03 09:00:46

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 28 februari 2014 19:24
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Örjan
efternamn: Larsson
synpunkter: I början av handlingen finns stycke ”Kommunplan 2008 Det ursprungliga uppdraget
lämnades till Tekniska nämnden i Kommunplan 2008. Här finns i den politiska huvudskrivelsen följande
uppdragstext: ”På lokal nivå borde många av de korta bilresorna kunna ersättas med promenader,
kollektiva transporter eller cykelresor. Det ger positiva effekter både för hälsan och för miljön. Vi ger ett
uppdrag till tekniska nämnden att utreda hur Gävles centrala delar kan utvecklas med tanke på
långsiktigt hållbara lösningar och med människan i centrum. Vi vill bygga en miljövänlig och hänsynsfull
stad för upplevelser, aktiviteter och handel. En trygg och snygg stad som är full av liv. I nära anknytning
till det ger vi också ett uppdrag att utreda våra kollektiva transporter.”
Jag tycker att det är bra att kommunen försöker minska bilresandet och bland annat vill ersätta det med
kollektivtrafik. Men då undrar man, om det arbetet påbörjades 2008, hur kommer det sig att det
fortfarande är svårt att åka mellan olika stadsdelar och ytterområden? Bussturer som går till
ytterområdena går tidvis 1 gång i timmen eller tom mer sällan. Då kunde det vara lämpligt att samordna
busshållsplatserna som skall till samma områden. Som det är nu får man gå mellan ”stadstrafikens”
hållplatser och landsortstrafiken och det är en rätt lång väg emellan. Det är även svårt att se på håll
vilken buss som går från vilken hållplats, när inte turnumren står ovanpå busskurerna längre. Sen är det
så på några ställen att när man klivit av hållplatsen och skall gå till en anslutningsbuss etc, så är det allt
som oftast så att bilarnas vägdragningar har prioriterats. När man har bråttom mellan bussbyten, tar
man gärna närmaste vägen och det är inte alltid den trafiksäkraste. Här borde man se till
gångtrafikanter, cyklister och bussåkare före bilister. Det är ju detta krångel att åka kollektivt som gör
att man hellre tar bilen, eller skjutsar sina barn till en aktivitet istället för att oroa sig för om de kommer
att komma fram säkert mellan bussbyterna. 



  
  

Gävle 2014-02-28 

Socialdemokraterna Gävle Arbetarekommun  Södra Centralgatan 10  802 50  Gävle  T: 026-60 66 96 
www.socialdemokraterna.se/gavle 

 

Kommunstyrelsen 
Gävle kommun 

 
 
 

Gävle centrumplan – remissvar 
 
 
Från Socialdemokraterna i Gävle vill vi säga att vi är mycket positivt inställda till 
förslaget till Centrumplan. 
Det är mycket viktigt att hitta hållbara trafiklösningar och att bygga på ett sådant sätt 
att tryggheten är i fokus. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Elin Lundgren 
ordförande 
Socialdemokraterna Gävle 
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Anna
Datum: 2014-03-03 08:58:25

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 1 mars 2014 00:18
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Anna
efternamn: 
synpunkter: ”Hållbar stadsmiljö. Kräver bland annat prioritering av trafikslagen, god tillgänglighet oavsett
funktionsförmåga, nytänk för miljölösningar i tät bebyggelse (till exempel energi, avfall, odling,
dagvatten), miljöer som främjar folkhälsa.”
Detta håller jag fullständigt med om. Detta borde vara prio 1. Nytänk eller omtänk att på det sätt som vi
lever nu inte är hållbart. Många av oss har glömt det som våra mor- och farföräldrar kunde, tex hur
enkelt det är att odla sina egna morötter och gödsla dem med egen kompost från gamla potatisskal,
blomblad etc. Att barn i förskolan kan vara med från frö till skörd ger mervärde på flera plan. De får
vara delaktiga, de uppmuntras till mer hälsosam kosthållning, de blir förhoppningsvis mer intresserade
av att hålla sin skolmiljö fri från skadegörelse om odlingen finns på deras gård. 
Å tillgänglighet oavsett funktionsförmåga låter mycket bra, om fokus på kollektivtrafiken blir att alla skall
kunna ta sig till och från olika aktiviteter utan alltför långa avstånd mellan busshållsplatser sinsemellan
och centrumkärnan.
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Dennis
Datum: 2014-03-03 08:58:05

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 1 mars 2014 09:40
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Dennis
efternamn: Nordström
synpunkter: Jag förmodar att ni i planen gör det möjligt för kanotister att landa i centrum. Gävle är ju
centralpunkt i PADDLA GÄSTRIKLAND - www.paddla-gastrikland.se.
Självklart ställer jag upp och ger praktiska råd i denna funktion.
/Dennis
070-314 41 74
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Centrumplanen - Kent
Datum: 2014-03-03 08:57:37

 
 
Från: Kent.S@bredband.net [mailto:Kent.S@bredband.net] 
Skickat: den 2 mars 2014 09:53
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Centrumplanen
 

 

Hej.

synpunkter angående genomfartstrafiken.

Skulle det inte vara möjligt att låta norrgående biltrafik genom centrum gå på Norra Köpmangatan på avsnittet
mellan Norra Strandgatan och Nygatan? Man ska ju ändå ha trafik till och från P-huset(i kv Oxenstjärna)
Busstrafiken ska gå som idag på Norra Rådmansgatan.

Fördel: de flesta gående på Drottninggatan som korsar Norra Rådmansgatan antar jag går till/från bussarna och har
Stortorget med omgivningar som målpunkt. De kommer alltså från torget eller ska till torget. 
Korsningen Norra Köpmangatan och Drottninggatan är vad jag minns redan idag ett gångfartsområde. 
De som vill åka bil får då behålla genomfartstrafiken men med betydligt färre ”konflikter” mellan gång-och
biltrafikanter. 
Detta förslag borde vara acceptabelt även för näringsidkare. Kan man behålla möjlighet till korttidsparkering på N
Köpmangatan borde det vara bättre.

Om norrgående biltrafik i framtiden ska använda Kungsbron blir det ingen större skillnad att köra fram till N
Köpmangatan för att svänga norrut.
Det som blir lite knöligare är passagen av Nygatan. Upplever man det lite knöligt att ta sig genom ”centrum”
innebär förhoppningsvis att fordonstrafikanterna hittar andra vägar.

Hälsningar

Kent Söderholm
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Barbro
Datum: 2014-03-03 08:56:56

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 2 mars 2014 21:49
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Barbro
efternamn: 
synpunkter: Det står under ”Målbild / God tillgänglihet” att ”Centrumhållplatsen vid Rådhustorget
fungerar väl för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.”
För att detta skall uppfyllas krävs att man gör en långsiktig plan för busstrafiken. Det måste även vara
enkelt att byta buss, mellan stadstrafik och landsortstrafik oavsett till och från vilka områden man vill
åka. Annars blir det bara dem som bor inom Stomlinjenätet som kommer välja bussen framför bilen.
Hoppas att handikapporganisationerna får vara med och tycka här. Tex skulle någon på kommunen ta
sig tid att besöka de olika handikapporganisationernas mötesplatser.



Vänsterpartiet Gävle 
Brynäsgatan 38 B 
802 85 Gävle 
073-508 50 15 
gavle@vansterpartiet.se 
gavle.vansterpartiet.se 
 
Centrumplan, Gävle kommun  
Kommunstyrelsen 
801 84 Gävle  
 
140302 - Remissyttrande 
 
Vänsterpartiet finner Centrumplanen vara väl genomarbetad och belysande för 
alla för Vänsterpartiet viktiga frågeställningar. I Vänsterpartiets behandling av 
detta yttrande hänvisar vi till tidigare lämnat remissyttrande från 2012-11-29. 
 
Utifrån det remissyttrandet gör vi följande förtydliganden: 
 

• I förslaget till Centrumplan finns det inte med någon fast scen vid 
Slottstorget. Vänsterpartiet vill därför åter lyfta kravet på en fast scen. 
 

• I tidigare förslag till Centrumplan fanns ett förslag att göra Kyrkogatan 
till cykelväg. I det nya förslag föreslås istället N Strandgatan och 
Nygatan till cykelväg vilket Vänsterpartiet ansluter sig. 
 

• Utredning av dämning av Gavleån är klar och visar på att det inte är 
något alternativ. 
 

• Vänsterpartiet anser att minskningen av biltrafiken och prioriteringen 
av gång, cykel och kollektivtrafik kring stadens centrala delar är både 
viktig och riktig. 
 

• Antalet hyreslägenheter med rimliga hyror i Gävle centrum är en 
bristvara. Vänsterpartiet föreslår därför en utredning att bygga bostäder 
på t.ex. parkeringshus eller andra byggnader. Byggnationen bör ske 
med varsamhet och i kombination med ökad grönska för att rädda 
luftkvalitén i en redan utsatt miljö. 
 

• Vänsterpartiet anser att en avgiftsfri kollektivtrafik är viktig klimatet 
och för ett demokratiskt och jämställt deltagande i stadens liv. 
 

• Vänsterpartiet anser även att kopplingen mellan stadsbussar och 
järnvägsstationen behöver förstärkas.  
 

• Idag finns det en möjlighet att göra ett nytt parkeringshus på 
Polhemsskolans grusplan och låta trafiken fara vidare med buss och el-
cykel. Detta borde man använda sig av för att förstärka incitamenten 
för att ta sig in i centrum med kollektivtrafiken. Vänsterpartiet anser att 
parkeringshuset ska vara ägt av kommunen.  

 
 
Vänsterpartiet Gävle  
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Inger
Datum: 2014-03-03 08:54:20

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 2 mars 2014 23:33
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Inger
efternamn: Gävlebo sedan 40-talet(m kortare avbrott)
synpunkter: Bredda körfälten på Norra Rådmansgatan, gör högerfilen till enbart bussfil och vänsterfilen
till övrig trafik, förbjud högersväng mellan N. Strandgatan och Ruddammsgatan - då har busstrafiken
fritt och kan sprida ut hållplatserna efter en längre sträcka än idag. 
Sätt ljussignalerna för gående i funktion vid Drottninggatan - Varför kan inte Gävleborna, som alla
andra, stanna vid röd gubbe - det nuvarande respektlösa springandet över gatan utan att se sig för
bäddar för konflikt med buss-/bil-trafiken. 
Bredare gator och fungerande ljussignaler heter medicinen.

Avstängning av trafik på N. Rådmansgatan innebär att mycket trafik flyttar till bl a Fältskärsleden som
redan idag är överbelastad med långa köer vid rusningstid. Trafikavstängning i centrum innebär att vi
som bor på nedre Brynäs totalt hindras från att gå/cykla till centrum vilket redan idag är förenat med
stora svårigheter. Gång/cykelvägen ligger på den västra sidan av Fältskärsleden och övergångsställen
saknas. Vintertid snöröjs inte trottoarerna på den östra sidan av gatan vilket innebär att man får försöka
rusa mellan långtradare, bussar och övrig trafik (med stor fara för sitt liv) för att överhuvud taget kunna
ta sig till gång-/cykelvägen för vidare promenad/färd mot centrum.

De som bor på Söder har idag tre broar, Gammelbron, Kungsbron och Rådmansbron för att ta sig över
ån - så innan ni planerar för en fjärde gångbro över ån bör(=ska) ni öppna Waldenströmsgatan för
gående över järnvägen alt. bygga en tunnel/bro - någon form av rättvisa i möjligheterna att ta sig till
centrum måste väl finnas.
Om sammanlänkningen av norr och söder är viktig så borde väl detsamma gälla för öst - västliga
sammanlänkningen och som en bonus får köpmännen på söder automatisk påfyllning av kunder från en
nu avskuren stadsdel.

Rådhuset, som ursprungligen huserade "Rådhusrätten och Magistraten", bör användas till
Medborgarkontor, Turistbyrå, Kvarterspolislokal, Musikbibliotek, Aula/föreläsningssal i samarbete med
Högskolan(bildning till folket) Utställningslokal "Gävles historia" mm. Absolut INTE till butiker och
restaurang - det har vi nog av i centrum.

Strömvallen kan användas för spontanidrott av ej föreningsanknutna barn/ungdomar/vuxna. 
Spola isen som på 60-talet och ni får se vad Gävleborna uppskattar en plats att åka skridskor på - där
det alltid är allmänhetens åkning. 
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Fredrik
Datum: 2014-03-03 08:53:57

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 3 mars 2014 00:20
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: fredrik
efternamn: 
synpunkter: …infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiknätet … för att minska biltrafiken i
centrum.
Det tror jag är jättebra för dem som pendlar tex till Forsmark, Uppsla, Stockholm etc. Men för dem som
har ärende till stan, hjälper nog bara att få till en helhetslösning i kollektivtrafiken, så man kan lita på
att inte få vänta på en buss hem i mer än 30 minuter.
Tror även på att man öppnar upp för ”bussgator” med körfält för bilar bredvid, så slipper man
trafikstockningarna vid Rådhuset.
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Rebecka
Datum: 2014-03-03 08:53:07

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 3 mars 2014 00:21
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Rebecka
efternamn: 
synpunkter: Jag håller fullständigt med om det som står ”Grönstrukturen är en viktig del i ett långsiktigt
hållbart samhälle där betydelsen av gröna områden i städerna ökar.” Varför inte anlägga lite mer grönt
eller färgglatt på vårt kära stortorg, eller längs Nygatan, där gruset som lades dit vid nybyggnationen
bara fram omkring. Gräsplättar kan man sitta på en solig sommar dag och äta sin matlåda inhandlad på
stan, eller bara sitta och ta igen sig.
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Rebecka
Datum: 2014-03-03 08:52:12

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 3 mars 2014 00:23
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Rebecka
efternamn: 
synpunkter: ”Kung Kristoffers park” Det står att parken inte används särskilt mycket. Jag går genom
denna park emellanåt och även om jag inte stannar till så är det härligt att se dessa gröna växter och på
så vis känner jag att jag ”använder den”. Den ger ett mervärde, på väg till och från jobbet, till bion eller
cafebesöket. 
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Ove
Datum: 2014-03-03 08:52:35

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 3 mars 2014 00:23
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Ove
efternamn: 
synpunkter: Jag läser i Centrumplanens information ”I modern tid är det framför allt den så kallade
enprocentsregeln som trädde i kraft i kommunen 1998 som varit viktig för spridning av konsten i våra
vardagsmiljöer. Regeln innebär att 1 % av kostnaden av ett projekt avsätts till konstnärlig utformning i
samband med byggprojekt.” 
Detta låter märkligt för mig. Att det inte finns något tak på hur mycket pengar som går till konst.
Kommunen har stora lån och överfulla förskolor, potthål mm. Borde man inte lägga pengarna på att
amortera på sina lån, minska antalet barn i varje förskolegrupp och laga våra vägar, innan man lägger
pengar på ”utsmyckning”. Det vore dessutom trevligt om vi medborgare fick chans att vara med och
rösta om vilken typ av konstnärlig utsmyckning vi vill lägga våra skattepengar på. Då kanske vi skulle
välja något billigare konst, så gör man ju hemma om man inte har råd att köpa sina tavlor på
Bukowskis, då köper man på IKEA, eller målar själv. Det finns säkert massor med ideér på hur dessa 1%
i kommunens miljonprojekt skulle kunna kosta mindre. 
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Tina
Datum: 2014-03-03 08:51:47

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 3 mars 2014 00:24
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Tina
efternamn: 
synpunkter: Jag håller inte med det som står skrivet ”En stor tillgång för handeln i centrum är antalet
centrumnära bostäder…..” Om kollektivtrafiken från ytterområden skulle ha tätare turer kunde
centrumhandlen locka med detta, om de dessutom har ett utbud som tilltalar. Att ta buss till stan för
både shopping och en fika och uppleva konst kultur och allt annat som påtalas i denna skrift. Det är ju
inte bara de som BOR i centrum som är köpstarka.
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Anna 2
Datum: 2014-03-03 09:01:14

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 28 februari 2014 18:16
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Anna
efternamn: 
synpunkter: På sida 4 står det ”Gävle kommun har i samverkan med Gävle Centrumsamverkan tagit
fram en plan för hur Gävle centrum kan utvecklas på bästa sätt. Det innebär både att stärka det som
redan är bra och att tillföra nyheter på ett sätt som gynnar stadskärnan, staden, kommunen och
regionen. Det som händer i Gävle centrum är betydelsefullt långt utanför stadskärnans gränser och
därför är det viktigt att det finns riktlinjer för utveckling som många är överens om. Det är nödvändigt
att många kan arbeta mot samma mål i liknande takt.”
Detta tycker jag är en mycket bra syn på framtiden i Gävle. Att Gävle centrum kan utvecklas men för
den delen behöver det inte betyda att staden växer utan att man tittar på hur vi på bästa sätt just
utvecklar Gävle centrum. Politiker har lärt sig av ekonomerna att vi behöver ”tillväxt”, men det är ytterst
få som är insatta i vad det begreppet egentligen står för. Vi behöver utveckla Gävle att bli en stad som
lever och verkar hållbart. Håller därmed också med om att det är nödvändigt att många kan arbeta mot
samma mål, och för mig är det målet att implementera Miljöstrategiska programmet på alla nivåer, så
att Gävle kan stå sig i de framtida dippar som kommer bli genom att vi i världen har överförbrukat våra
resurser.
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Fredrik 2
Datum: 2014-03-03 08:54:53

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 2 mars 2014 22:25
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Fredrik
efternamn: 
synpunkter: I stycket om bebyggelse står: ”Ny bebyggelse är en av de största möjligheterna att
förbättra stadsliv och skapa attraktiva mötesplatser och inbjudande miljöer.” För oss som inte ville att
det skall bebyggas på ”Lucktomten” Klockgjutarparken, stämmer inte detta påstående. Varför inte bygga
om de lokaler som står tomma och bevara grömområden ,så får vi förträffliga mötesplatser och
inbjudande miljöer. Varför inte lite mer av grönområden istället, som ger mervärde för både kropp och
själ. Skall det byggas nytt, bör det tänkas till både en och två gånger om man tar tillvara allt det som
står i början på handlingen, att besökare och boende skall välkomnas, att barnperspektiv mm tas i
beaktande.
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: Tyck till om förslagen i centrumplanen - Bengt
Datum: 2014-03-03 08:53:32

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunstyrelsen@gavle.se [mailto:kommunstyrelsen@gavle.se] 
Skickat: den 3 mars 2014 00:21
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: Tyck till om förslagen i centrumplanen

fornamn: Bengt
efternamn: 
synpunkter: Tycker att stycket om miljö i avsnittet om bebyggelse på sida 22 är väldigt bra och väldigt
viktigt.
Bra också om dessa fastigheter kan vara självförsörjande på sin energi, eller få energibehovet uppfyllt
från egenproducerad energi i Gävle eller nära omnejd. Det skulle vara helt i linje med Miljöstrategiska
programmet och långsiktigt hållbart.(Då står vi bättre rustade när det om några år kommer bli kuggsexa
om oljan.)



Synpunkter på Gävle Centrumplan 2014. 

 

Här kommer lite synpunkter från Flanör Gallerian. 

Trafiken 

Vi anser att det ej ska stängas av i centrum för biltrafik. När det stängs av så tappar flera butiker 

direkt och minskar i antal besök och omsättning. Många som åker genom city på vägen hem från 

arbete eller skola stannar till och handlar på vägen hem. När det stängs av vid Rådhuset så åker man 

runt stan och stannar då till vid Hemlingby Köpcentrum eller åker till Valbo Köpcentrum. Tyvärr så 

var våra besöksräknare trasiga förra året så jag kan ej jämföra men Intersport i Flanör har uppgifter.  

Borde kunna samsa om ytan vid Rådhuset för bussar och bilar. Ta en del av Rådhustorget eller 

Esplanaden, bredda så vi får ett bil fält och två bussfält. Minska på trottoarerna på sidorna. Tydligare 

hänvisningar till p-husen. Korttidsparkering vid vissa gator för snabba, korta stopp. 

Torget – Slottstorget 

Vi tycker ej att man ska satsa på ett nytt torg, park, ett bilfritt område på Söder. Förslag finns att 

stänga av ytan vid bilioteket och bockens plats. Vi har ett Torg som ofta är tomt, känns stort och 

ödsligt mitt i stan, vi handeln jobbar för att det ska vara en samlingspunkt och gemensamma 

aktiviteter – ett levande torg. Behövs det verkligen mer sådana ytor? Vi har ytor vid Slottet, Torget,  i 

Esplanaden, vid Rådhuset, kyrkan vid Boulognern mm som ej används, ta vara på de ytor som finns. 

Få liv i dem med sittplatser, små scener, klätter figurer mm så folk ”hänger” där. Man samlas och 

umgås, picknick, solar, leker osv. Skapa slingor, typ Naturstigen i Hemlingby, en liten slinga som du 

kan gå, cyklar, skatebord, kickspark - förbi olika saker tex djur, byggnader, tåg, båt. I material som 

håller tex sten, stål. 

Å-rummet 

Bra att ta vara på vattnet, folk lockas av vatten och vill komma nära, se bara Gävle Strand en fin 

vårdag! Folk sitter, leker, samlas och umgås. Samma sak som ovan, sittplatser, bryggor mm  Knyter 

även ihop centrum och Söder, viktigt så det känns nära och får ett naturligt stråk. 

Konst – utsmyckning - dekorationer 

Tycker att man ska se till att blomfat, broar, urnor mm som delvis har utsmyckning i bla 

säsongsblommor blir fler och att man tex får med fastighetsägarna. Vi Flanör köpte själv in enar till 

julen som vi har pyntat urnorna utan för oss. Otroligt trevligt och lite färg och liv. Man vill ha ett 

levande centrum, både rent och snyggt men även med blommor och dekorationer. 

Drottninggatan 

Kortare parkeringstider, sammarbeta med fastighetsägarna och fyll lokalerna. Nischa till tex 

boutiqueer, rese företag, caféer. Trevligare miljö, man sitter inte ofta på en bänk där mitt i 

cykelstråket, hitta andra saker som lockar folk så man stannar till. Tex konst, klätterfigurer, 

blommor. Ett unikt stråk som man vill visa upp och är stolt över som Gävlebo. 



 

Centralplan 

Porten in till city för de som kommer med tåg och buss! Måste tydliggöras vad som är bilväg och hur 

de ska köra samt  vart man går. Se över cykelparkering, vi vill ha hit mer boende, pendlare men då 

ska det fungera med cykelparkering, bilparkering osv snabbt, enkelt och säkert. Tydliggöra vägen 

mot centrum,  leda in besökarna till Drottninggatan. Kartor, hänvisningar, avstånd. 

Vid ombyggnationer och avstängningar. 

När det byggs om i stan, tex Fjärrkyla, Torget, gator osv så drabbas handeln hårt. Tex Flanör P-hus, 

stänger man av gatan bakom Flanör så blir kunder less och väljer andra vägar, andra p-hus. Och har 

man tappat en kund så är det svårt att få tillbaks den, människan får snabbt nya vanor nya 

beteenden. Vet att det måste göras men ibland kanske man ska vänta nått år så handeln hinner 

komma tillbaks och ta igen det som man har tappat och få kunder att hitta hit igen. Skylta upp tydligt 

på staketen tex Ursäkta röran men nu bygger vi om för fjärrkyla. Om en vecka på fredag den xx så är 

gatan öppen igen!  Vi bygger för ett levande centrum.  Vid avstängningen, ta fram en affisch, skylt så 

alla som kör förbi vet vad som händer och när det öppnas igen. Tex beställa billiga vepor hos 

Backman Info för en otroligt låg kostnad. Använda färg och form tex blommor, figurer så man läser 

budskapet men blir glad och inspirerad. Jag tror man lätt kan vända ett budskap till något bra. 

 

Jag deltar gärna på träffar och diskuterar dessa frågor. Spåna fram nya idéer och lösningar, vara med 

och skapa ett attraktivt och fungerande centrum. 

 

Med vänlig hälsning 

Anki Forsberg 

Centrumledare Flanör  

Diös Fastigheter AB 

010-470 97 02 

anki.forsberg@dios.se 

 

mailto:anki.forsberg@dios.se


 

 
 

Yttrande över Utställningsförslaget Gävle centrumplan 
 
Svensk Handel Gävle/Gävle Köpmän lämnar följande yttrande över rubricerat förslag: 
 
Gävle centrumplan är ett mycket viktigt dokument vars, citat: ”huvudmål är att skapa utrymme 
för människan i staden.”  Vi anser att redan här åsidosätter i den inledande skrivingen att ett 
fungerande centrum vilar på ett samspel mellan människan, kommuninnevånare besökande och 
företagande. Utan förutsättningar för ett aktivt och framgångsrikt företagande i samverkan med 
människan saknas förutsättningar för ett ökat stadsliv och en utvecklad attraktiv stadskärna. 
 
Visioner och styrdokument måste hållas levande genom en kontinuerlig översyn för att hålla 
aktualitet och bärighet. Exempel på visioner och styrdokument som åberopas i centrumplanen: 
Trafikplan 1975, Resecentrum 1999, Handelspolicy 2003, Översiktsplan 2009, Trafikstrategi 
2008, Handelsanalys 2009, Cykelplan 2010, Tillgänglighetsplan 2011, Miljöstrategiskt program 
2013. 
Frågan uppkommer vilken bärighet dessa planer har i dag? Kanske är de tidstypiska dokument 
av ett mer historiskt intresse? Det är enbart det Miljöstrategiska planen 2013 som har en aktuell 
bärighet. 
 
Målbilden Gävle Centrumplan pratar om ett rikt välkomnande stadsliv men avhandlar mycket 
schematiskt och begränsat förutsättningarna för de i centrum verksamma näringarnas 
förutsättningar. 
 
Ur bakgrundsfaktat, i utställningshandlingen, noterar vi att åldersstrsstrukturen bland boende, i 
centrum, speglar en åldrande befolkning där 25% är pensionärer vilket motsvarar 750 personer. 
Antalet förvärvsarbetande i centrum uppgår till knappt 8 000 personer. Statistiskt sett innehar 
centrumbefolkningen ca 900 bilar. Skulle alla centrumarbetande nyttja bil, skulle det statistiskt 
innebära 2 400 bilar för enbart dessa. Nu lyckligtvis är situationen inte sådan men väl värt att 
notera. Av besökssiffrorna som redovisas i utredningen framgår med all önskvärd tydlighet att 
det är handeln som svarar för folklivet i centrum. Uppemot 8 000 000 besökare genererar de i 
utredningen redovisade centrumhandelsplatserna. De kulturella enheterna i centrum har i 
jämförelse ca 500 000. Siffrorna understryker handelns betydelse för ett levande stadscentrum. 
 
Bebyggelsen i Gävle stadskärna har ett stort kulturhistorisk värde som är väl värd att bevara. 
Detta ställer samtidigt stora svårigheter och begränsningar för att på ett rationellt sätt lösa alla 
trafiktekniska uppgifter. 
 
Den konstnärliga gestalteringen av centrala Gävle bidrar till att stärka Gävles identitet. 
 
Samma sak gäller den kulturhistoriska miljön. 
 



 

Beskrivningen av Handel och verksamhet instämmer vi i stora delar i fram till 
tillgänglighetsskrivningen. Visserligen avhandlas Trafik längre fram i Centrumplanen, men då 
trafiklösningar och tillgänglighet är av utomordentlig betydelse borde de lyftas fram bättre även 
i detta stadie Centrumplanen. 
 

Trafik 
 
Effektiva och rationella trafiklösningar är ett måste för att handeln ska fungera. Innan nya 
handelsområden ges nya byggnadslov måste i större utsträckning trafiksituationen vara löst före 
etableringarna öppnar. 
Genomfartstrafiken genom centrum är viktig samtidigt som den är besvärande beroende på de 
trafiklösningar som står till buds inte beaktar en levande stadskärna. 
Vi saknar därför en mer genomarbetad analys över den uppkomna situationens konsekvenser i 
synnerhet för handeln därför yrkar vi återremiss.  
 
Logistikens betydelse i levande stadskärna kan inte nog poängteras. Det gäller såväl ur ett 
konsumentperspektiv som ur ett näringslivsperspektiv. För att en butik ska kunna fungera så 
behöver den tillföras precis lika mycket varor som det säljs. I annat fall skulle butiken snabbt bli 
tom. Detta självklara resonemang bejakas inte tillräckligt. Allt för många butiker har därför 
stora problem i sin varuförsörjning.  
 

P-platser 
Parkeringsplatser i publika områden, typ centrum och bostadsområden, måste väsentligen 
förbättras om de ska kunna behålla konkurrenskraften gentemot nybyggda 
externhandelsområden. De externa handelsområdena är redan från början anpassade för 
shopinghandel med bil och har därigenom skaffat sig starka och stora konkurrensfördelar. 
Goda parkeringsmöjligheter är en förutsättning för såväl kunder, besökande som företags 
anställda i de dagliga kommunikationerna. 
Konsumenterna visar i en publicerad utredning genomförd 2013 av GFK/Perma Publishing 
Group att hela 84% av de tillfrågade ger parkeringssituationen i Gävle Centrum som icke 
tillfredsställande! 
Ett påpekande: Hur kan nyttjandegraden av en parkeringsplats överstiga 100%? 
Höga P-avgifter speglar en bristsituation av P-platser. 
En stor del av handeln i centrum sker med bil. Höga P-avgifter verkar hämmande för 
besökande. Besökande från andra kommuner kan välja. Deras benägenhet att betala dyra P-
avgifter gör att de i stor. 
En genomarbetad lösning för parkeringsfrågan i Gävle centrum ges inte i centrumplanen. 
Vi anser att centrumplanen tydligare måste markera bilens plats och nödvändighet i det dagliga 
livet. 
Vi yrkar därför en återremiss när det gäller parkeringsfrågan. 
 



 

Ny trafiklösning  
 
Vi anser att frågan måste återremiteras då de redovisade lösningarna saknar långsiktighet. 
 

Stortorget 
 
Vi anser att utbyggnaden av Västra Nygatan är välbehövlig men därifrån att ställa 
förhoppningar att där ska etableras ”intressanta” etableringar är svårt att förutse. 
 

Södra Kungsgatan 
 
Vi delar i allt väsentligt centrumplanens skrivning. 
 
Nygatan 
 
Vi har ett radikalt förslag i syfte att möjligöra en bättre tillgänglighet: Tag bort en trädrad efter 
gatan! Då får såväl bilar som cyklister bättre utrymme! 
 
Strategi 
 
Fastighetsägarnas betydelse och roll i förädlingen av centrum kan inte nog poängteras! 
I slutändan är det ett samspel mellan alla aktörer i stadskärnan och Gävles befolkning. 
 
 
Slutligen motser vi en fortsatt dialog mellan alla brukare av Gävle centrum i syfte att skapa ett 
levande och funktionellt centrum. 
 
 
 
 
Svensk Handel/Gävle Köpmän 
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: UTSTÄLLNING GÄVLE CENTRUMPLAN GÄVLE KOMMUN - remissvar
Datum: 2014-03-03 15:11:24

 
 
Från: per.hans.ekelund@lg.se [mailto:per.hans.ekelund@lg.se] 
Skickat: den 3 mars 2014 14:58
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Kopia: ledningskontoret.diariet@lg.se; per.hans.ekelund@lg.se; maria.t.eriksson@lg.se
Ämne: UTSTÄLLNING GÄVLE CENTRUMPLAN GÄVLE KOMMUN - remissvar
 
 

Dnr LS 2014/141
TILL
GÄVLE KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
 
UTSTÄLLNING
GÄVLE CENTRUMPLAN GÄVLE KOMMUN - remissvar
Dnr 08KS303
 
X-trafik har studerat förslaget till Centrumplan och har följande synpunkter.
 
ALLMÄNT:
Framkomligheten för kollektivtrafiken i centrum är mycket dålig. X-Trafik välkomnar därför alla åtgärder som förbättrar
framkomligheten för kollektivtrafiken i centrum.
 
CENTRALPLAN:  
Trafikeringen över Centralplan fungerar tillfredställande för kollektivtrafiken. Hållplatsområdet norr om stationshuset
behöver däremot vidareutvecklas till en högre standard. Det var intentionen och planeringen i samband med ombyggnaden
av Gävle central för ett antal år sedan, men har aldrig genomförts.
 
HAMNTORGET:
Det är nödvändigt att kollektivtrafiken behåller nuvarande körytor och hållplatsytor på Hamntorget. Hållplatserna behövs för
den kommersiella trafiken och är också nödvändiga för ersättningstrafiken vid tågstopp.
 
KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅKET MURÉNGATAN - GÄVLE CENTRAL – NYGATAN – N. RÅDMANSGATAN/N. KUNGSGATAN –
STAKETGATAN – VÄSTRA VÄGEN:
Detta stråk är ett sämre alternativ än tidigare stråk via Stortorget. Men det är ett mycket betydelsefullt stråk för
kollektivtrafiken i Gästrikland. Framkomligheten måste förbättras. Ett viktigt hållplatsläge saknas på Staketgatan nära Västra
vägen. Det är mycket angeläget att detta hållplatsläge kommer till stånd för att det nya stråket skall få en tillfredställande
funktion.
 
KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅKET NORRA STRANDGATAN:
Detta stråk kommer att behövas även i framtiden, även om huvudstråket för kollektivtrafiken i öst-västlig riktning blir via
Nygatan – Staketgatan. Stråket N. Strandgatan behövs för en del av den ordinarie kollektivtrafiken. Stråket behövs också
som reservstråk vid trafikomläggningar p.g.a. evenemang, gatuarbeten etc. Detta stråk är en nödvändig reservförbindelse
mellan Rådhuset och Söder. Eftersom utrymmet är begränsat så får inte föreslaget cykelstråk längs med ån inkräkta på
möjligheten att anordna hållplatser för kollektivtrafiken.
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RÅDHUSET:
X-trafik välkomnar alla åtgärder som förbättrar framkomligheten vid Rådhuset. Framkomligheten för kollektivtrafiken måste
förbättras om kollektivtrafiken skall vara attraktiv. Den föreslagna begränsningen av biltrafik under vissa klockslag
(rusningstid) förbi Rådhuset ser vi som ett mycket viktigt steg i att förbättra framkomligheten.
Hållplatserna vid Rådhuset måste också vidareutvecklas till en högre standard. För att i framtiden få en tillfredställande
kapacitet behövs fler hållplatslägen. Därför är det viktigt att Norra Kungsgatan och N. Rådmansgatan mellan Norra
Strandgatan och Staketgatan inte används för parkering utan reserveras för kollektivtrafikens hållplatser. Behovet av
hållplatslägen på denna sträcka har ökat på grund av avstängningen av Nygatan vid Stortorget, och förväntas även öka i
framtiden.
 
SLOTTSTORGET:
Den föreslagna omläggningen av kollektivtrafiken över Slottstorget medför en försämrad situation för kollektivtrafiken. För
att minimera olägenheterna med omläggningen så är det av största vikt att bussgatan över Slottstorget inte utformas med
”vassa” 90-graders svängar utan ges mjuka svängar över Slottstorget. Det är också viktigt för framkomligheten att den nya
sträckningen mellan Hamiltongatan och Norra Strandgatan blir busskörfält/bussgata enbart för kollektivtrafik.
 
SÖDER:
Hållplatserna på söder behöver vidareutvecklas och hållplatsernas kapacitet behöver förbättras. I nuläget uppstår köbildning
p.g.a. den låga kapaciteten på några av hållplatserna.
 
X-trafik ser med förväntan fram emot kommande förbättringar för kollektivtrafiken när centrumplanen genomförs.
 
Med vänlig hälsning
Per-Hans Ekelund
 
Hållplatser Terminaler Infrastruktur
X-trafik
Landstinget Gävleborg
Box 125
823 26 SÖDERHAMN
Mobil:   070-698 15 65
E-post: per.hans.ekelund@lg.se
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Yttrande beträffande utställningshandling för Gävle centrumplan 

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande 

fastighetsmarknad. Vi representerar ca 17 000 medlemmar i hela landet. Majoriteten av 

medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för bostäder och lokaler och industrifastigheter.  

Vi har tidigare inkommit med synpunkter på samrådshandlingen och återkommer här med 

synpunkter på utställningshandlingen. 

Centrumplanen tar upp många aspekter på centrum, dess bebyggelse, trafiklösningar mm. För att få 

struktur på yttrandet följer det strukturen i utställningshandlingen.   

Inledningsvis vill vi framhålla att vi uppskattar att Gävle tar fram en plan för att utveckla centrum. Det 

finns många positiva förslag i den plan som nu är ute på remiss. Vi uppskattar också att vi och andra 

får tillfälle att yttra oss över förslagen. 

Bebyggelse 

Förslagen i centrumplanen syftar bl.a. till att skapa fler bostäder i stadskärnan, för att förbättra 

stadslivet och för att tillgodose behovet av bostäder för den växande staden. Detta ska göras genom 

förtätning, omvandling och påbyggnad. 

Fastighetsägarna anser att förtätning av staden genom att bygga på, bygga om, bygga till och bygga 

nytt är bra. Nybyggnation kan ske på lucktomter precis som föreslås, men även parkytor kan komma 

att behöva bebyggas. Det senare är kanske mer aktuellt utanför planområdet än inom planområdet, 

men även byggnation på parkmark inom planområdet kan vara aktuellt.  

För att skapa nya bostäder staden genom omvandling av t.ex. kontor till bostäder i befintliga hus 

måste kommunen överväga att tillämpa undantagsregeln beträffande hisskravet. Det finns med all 

säkerhet ytor i befintliga byggnader som skulle kunna konverteras till bostäder, men 

tillgänglighetskrav sätter ibland hinder i vägen. Kommunen har en viss frihet av tillämpningen av 
tillgänglighetskravet.  

Publika bottenvåningar i byggnaderna är bra där så är möjligt. Det viktiga är att byggnaden fylls med 

något som ger liv och rörelse i området. Man måste dock komma ihåg att publika bottenvåningar inte 

lämpar sig överallt och tomma publika bottenvåningar ger ett mer ödsligt intryck än byggnader med 

bostäder även på entrévåningen.  
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En fråga som kommunen måste ställa sig är om det alltid finns ett värde i att behålla avfasade hörn 

på kvarteren. Vilket egenvärde finns i det? Ett utbyggt hörn i vissa lägen kan tillföra både 

fastighetsägaren och staden positiva effekter. 

Många krav eller önskemål under ställs upp under rubriken ”ställningstaganden”. Man får dock inte 

glömma att det endast kommer att byggas om det är ekonomiskt genomförbart och flera av 

ställningstagandena riskerar att öka kostnaderna. Flexibilitet efterlyses i denna del. Det är ju trots allt 

bättre att det byggs än att alla ställningstaganden uppfylls. Kommunen måste hela tiden ha förståelse 

för de kommersiella villkoren och det borde vara det viktigaste ställningstagandet från kommunen. 

Enligt planen kan främst byggnader som inte är kulturhistoriskt värdefulla eller gränsar till 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader byggas på. Enligt den inventering som finns över 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader så har merparten av byggnaderna markerats som värdefulla. 

Den förtätning av staden som eftersträvas genom om eller tillbyggnation begränsas kraftigt av detta. 

En flexibel bedömning i den delen efterfrågas för en utveckling av staden.   

I tidiga skeden av arbetet med centrumplanen fanns en byggrätt inlagd i korsningen Södra 
Kungsgatan/Hamiltongatan. Den är borttagen i de senare förslagen. För att bättre knyta ihop 

centrum med Söder vilket är ett av de eftersträvade målen bör byggrätten tas in i planen igen. Det 

skulle minska det mentala avståndet mellan Centrum och Söder. 

Slutligen skulle kommunen själva kunna föregå med gott exempel och flytta ut de offentliga 

förvaltningarna från centrum för att möjliggöra att t.ex. Förvaltningshuset och andra lokaler 

omvandlas till bostäder. Även biblioteket skulle kunna flyttas ut från centrum för att möjliggöra 

omvandling till bostäder på fastigheten. 

Kulturmiljö 

Fastighetsägarna är positiva till att bevara kulturhistoriska värden i centrum. Som nämnts tidigare 
gäller det dock att kommunen är flexibel i sin bedömning vid avvägningar mellan bevarande och 

förändring. Kommunen måste vara medveten om att t.ex. omvandling och påbyggnad bara kan ske 

på kommersiella villkor. Det är viktigt att inte kommunen tillämpar strängare regler än vad lagen 

föreskriver beträffande kulturmiljö. Skyddsföreskrifter är ibland så allmänt skrivna att de omöjliggör 

en utveckling. Finns sådana allmänt hållna skyddsföreskrifter bör kommunen ansöka om förändring 

av dem.  

Det är också viktigt att de kulturhistoriska värdena som lyfts fram i planen inte sätter stopp för ett 

rationellt underhåll av fastigheterna. Många fastigheter i Gävle centrum är från 50-talet och framåt 

och de kulturhistoriska värdena i de fastigheterna bedöms vara av mindre karaktär. Mot bakgrund av 

det måste större ingrepp i de fastigheterna tillåtas.  
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Handel och verksamhet 

Det är bra att ett vidgat handelsområde kring Stortorget/ Nygatan eftersträvas. Genom utveckling av 

sidogator kan fler attraktiva butikslägen skapas. En synnerligen viktig åtgärd är dock att knyta ihop 

Söder och Centrum bättre så att fungerar som en enhet tillsammans.  

Ingenstans i centrumplanen belyses betydelsen av biltrafik (och även sådant som gränsar till 

genomfartstrafik, dvs. sådant som leder till spontanhandel) för handeln. Trots att 49 procent av 
handeln i centrum görs av bilburna kunder lyfts inte betydelsen av god tillgänglighet för biltrafik fram 

tydligt i planen. De bilburna besökarna i Gävle centrum är dels en köpstark kundkategori, dels sådana 

som med små medel kan styra sina handelsresor till andra handelsplatser, såsom Valbo och 

Hemlingby. Även små ingrepp kan få denna besökskategori att styra sina handelsresor åt annat håll. 

Det är viktigt att påpeka att det framförallt är dessa kunder som Gävle centrum konkurrerar om med 

de externa handelsplatserna. Besökare som kommer via buss, tåg, cykel eller gående söker sig 

naturligt till Gävle centrum, medan bilburna besökare har bra alternativ i form av Valbo Köpcentrum 

och Hemlingby för sina handelsresor.  Mot bakgrund av detta bör Gävle kommun iaktta ytterst stor 

försiktighet när det gäller negativa förslag förbiltrafiken i centrum.  

För handeln – och för ett levande stadsliv – är det viktigt att all typ av trafik leds in mot centrum. Det 
ska vara lättillgängligt, inte bara för kollektivtrafik, cyklande och gående, utan för alla typer av 

trafikslag.  

Trygg och välskött 

I planen föreslås att ”Gaturum, torg och parker ska tas om hand på ett sådant sätt att de uppfyller 

behoven av trygghet och säkerhet.” Det finns inget att anmärka på det, men i den delen krävs en 

ambitionshöjning från kommunen som ansvarar för skötseln av dessa ytor. Den saken förfogar 

kommunen helt över på egen hand. 

 Grönstruktur 

I planen står ”Utveckla, stärka och tillgängliggöra befintliga och nya gröna stråk i staden” Man kan 

fråga sig vilka nya gröna stråk som ska utvecklas? Innebär inte det att något annat måste rivas eller 

ändras på något sätt? Det är inte beskrivet i planen hur detta är tänkt att ske. Enligt vår uppfattning 

står detta i konflikt med ambitionen att bebygga staden tätare, vilket till och med kan komma att 

inkräkta på befintliga grönområden i staden.  

Esplanadens grönområde är en tillgång som bör ges en mer framträdande roll i centrum, t.ex. genom 

klippning av träd och belysning. 

Trafik 

Fastighetsägarna ställer sig positiva till att kommunen har ändrat uppfattning och inte längre 

förespråkar ett totalförbud för biltrafik för N. Kungsgatan och N. Rådmansgatan. Kommunens 

uppfattning är nu istället att biltrafiken kan komma att hänvisas till andra vägar under 

kollektivtrafikens högtrafiktimmar.  
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Har vi stora trafikproblem i Gävle? Det är en befogad fråga att ställa sig. I förhållande till sin storlek är 

det vår uppfattning att Gävle har väldigt små trafikproblem. Mot bakgrund av det kan man fråga sig 

varför bara uppenbara förändringar vid en trafikavstängning (såsom att framkomligheten för 

bussarna ökar) har beskrivits i samrådshandlingen. En analys av hur handeln i centrum påverkas av 

en avstängning av den centrala genomfartsleden i staden borde ha varit en naturlig del av underlaget 

i planen. 

En avstängning av N. Kungsgatan och N. Rådmansgatan för bilar, helt eller under vissa tider, försvårar 

för bilister att ta sig från Centrum till Söder och vice versa. Detta kommer med all sannolikhet att 

markant försämra förutsättningarna för att driva handelsverksamhet på Söder. Centrum kommer 

troligen att klara sig förhållandevis bra, men en avstängning kommer att splittra upp staden mer 

vilket kommer att drabba Söder. Det går stick i stäv med kommunens önskas att bättre knyta ihop 

stadsdelarna. 

I stället för att stänga av biltrafiken på Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan bör man utnyttja 

möjligheten att bredda gatorna. I den första samrådshandlingen som var ute på remiss omnämns 

möjligheten att förbättra för kollektivtrafiken genom ombyggnation av hållplatser trots att biltrafik 

fortfarande är tillåten (s. 61). Någon närmare redovisning av ett sådant förslag finns inte. Den 

möjligheten bör undersökas ytterligare. I utställningshandlingen anges att ”minskad genomfartstrafik 

kan medföra att gatubredder inne i stadskärnan kan minskas till förmån för gående och cyklister, 

vilket kan ge en trivsammare miljö och gynna handelns utveckling i centrum”. Det ifrågasätts hur 

minskade gatubredder kan gynna handelns utveckling i centrum. 

Ett annat förslag i planen är ”användningen av tillgänglig yta behöver effektiviseras för att ge plats för 

i första hand människor och stadsliv, inte bilar.” Bilar tillför stadslivet en dimension. Det råder ingen 

motsättning mellan bilar i centrum och stadsliv. Bilarna är en del av stadslivet. Det är viktigt att inte 

glömma bort betydelsen av biltrafik för att få ett levande centrum. Biltrafik skapar förutom för 

handeln viktiga flöden även trygghet genom sin närvaro under de tiderna som det inte vistas så 

mycket folk i övrigt på gatorna. En mer balanserad inställning till biltrafik från kommunens sida 

efterlyses. Kommunen bör betrakta biltrafik som en viktig konkurrensfaktor för handeln och därmed 

stadens utveckling. Det vore olyckligt om centrumhandeln utarmades till förmån för externa 

handelscentrum på grund av tillgänglighetsproblem.  

Centrumplanen behandlar av naturliga skäl i första hand förhållanden inom planområdet. Om 

kommunen överväger en avstängning av biltrafiken genom centrum i syfte att styra 

genomfartstrafiken till andra vägar måste först åtgärder vidtas på de vägar som förväntas få ökat 

trafikflöde. Delvis kan det ske genom skyltning såsom också föreslås. Det är dock vår uppfattning att 

enbart skyltning inte kommer att räcka till. Varför inte en informationskampanj om restider mellan 

olika stadsdelar med bil genom centrum respektive på föreslagen kringfartsled vid olika tidpunkter på 

dygnet?  Kanske får en sådan kampanj en effekt sådan effekt på genomfartstrafiken att ingen 

avstängning längre upplevs som nödvändig. 

Det skulle också underlätta om nya genomfartsstråk skapades, t.ex. genom att möjliggöra passage 

från Stora Esplanadgatan till Norra gatan och vice versa. 
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När det gäller parkeringsfrågan är det bra om ett parkeringsledningssystem kan tas i bruk, som på ett 

enkelt sätt kan styra in bilister till lediga platser i parkeringshus. 

I fråga om cykeltrafiken föreslås cykelbanor byggas både på Norra Strandgatan och på Kyrkogatan. 

Dessutom finns redan ett cykelstråk på Drottninggatan och på Nygatan föreslås också en prioritering 

av cykeltrafik. Det kan inte vara motiverat att ha cykelstråk/cykelbanor på fyra intill varandra 

parallella gator. Ett eller möjligen två prioriterade öst-västliga cykelstråk måste mer än väl täcka 

behovet. Skapas fyra stråk kommer inget att framstå som ett huvudstråk för cykling. Här måste 

kommunen bestämma sig vilken/vilka av dessa fyra stråk som ska vara ämnat för cyklister. Det kan 
inte vara alla. 

Slottstorget  

Slottstorget är i dagsläget en stor ödslig yta i dagsläget. Med planförslaget blir denna yta mer 

tillgänglig på den östra sidan då trafiken leds om men samtidigt blir ytan större. Gestaltningen av 

ytan är avgörande för om den ska kunna fungera som en länk mellan Centrum och Söder. Slottstorget 

måste fyllas med något annars finns en risk att detta bara blir en stor ödslig yta. I planförslaget talas 

det om att ytan skall användas för kulturarrangemang. Det är lättare att skriva än att genomföra. 
Gävle lider inte brist på torg för diverse tillfälliga arrangemang. Vi efterlyser konkreta förslag på hur 

ytan ska fyllas och hur detta innebär att Söder knyts ihop med Centrum. 

Utan aktiviteter blir inte Slottstorget en livfull plats och tyvärr riskerar ytan i det läget att ännu mer 

öka det mentala avståndet mellan Centrum och Söder. Detta kan motverkas genom att en byggrätt i 

korsningen Södra Kungsgatan/Hamiltongatan skapas.  

Rådhustorget  

Det vore bra om detta torg skulle kunna få en större användning än i dag. Isbana på vintern har 

nämnts flera gånger. En risk är dock att den inte kommer att utnyttjas i sådan utsträckning som avses 

och att det därmed istället blir en folktom yta som ”skär av” Rådhuset från gågatan och förhindrar 

passage eller vistelse för personer som inte åker skridskor. Av utställningshandlingen framgår hur 

åldersstrukturen i stadskärnan såg ut 2012. Av detta kan utläsas att det inte bor många barnfamiljer i 

stadskärnan. Sannolikheten för att barnfamiljer – som förutsätts vara målgruppen – transporterar sig 

med skrymmande skridskoutrustning m.m. till Rådhustorget för skridskoåkning med kollektiva 

färdmedel torde vara ganska begränsad. Parkeringsplatser finns förvisso i centrum, men inte i direkt 

anslutning till Rådhustorget och inte kostnadsfria platser.  Om man som barnfamilj vill uppsöka en 

skridskoplan är det troligaste att man väljer att utnyttja en plan i eller i närheten av sitt 

bostadsområde, alternativt en skridskoplan dit man lätt kan ta sig med bil och med gratis parkering i 

direkt anslutning till planen. 

Det förespråkas i stället att användningen av torget ses över och anpassas utifrån den verksamhet 

som kommer att bedrivas i Rådhuset framöver. 
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Centralplan 

Stängs biltrafiken på Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan helt eller delvis kommer 

trafikmängden på Centralplan att öka. Problemet med bilar på de gåendes villkor vid Centralplan är 

att det är för få fotgängare där. Bilarna framförs inte i dagsläget på de gåendes villkor. Ökad 

biltrafikmängd på platsen kommer bara att göra att bilarna blir än mer dominerande. Nuvarande 

trafiklösning kommer således att fungera ännu sämre vid en avstängning av biltrafiken genom 

Centrum. Det finns ett behov av att se över den totala trafiksituationen vid centraplan. 

Stortorget 

Stortorget kommer även i framtiden att vara stadens hjärta. Torget är nyligen ombyggt, vilket har 

blivit ett lyft för centrum. Det är viktigt att förnyelsen av gatumiljön på gator med i anslutning till 

torget och då särskilt västra Nygatan, Slottsgatan både norr och söder om torget samt 

Drottninggatan mellan Stortorget och N Kungsgatan. En annan viktig åtgärd är den planerade 

gångbro över Gavleån som knyter ihop Centrum och Söder bättre. De sittplatser som finns på torget 

utnyttjas i stor utsträckning. Det vore lämpligt att se över möjligheten att skapa fler sittplatser. 

Esplanaden  

Fastighetsägarna motsätter sig att en tidsbegränsad avstängning för biltrafiken under ett par timmar 

på morgonen och eftermiddagen på vardagar för att öka framkomligheten för busstrafiken. Med 

hänvisning till vad som anförts ovan anser vi att det finns andra sätt att (minska genomfartstrafiken 

och) öka framkomligheten för kollektivtrafiken. 

Se vad som nämnts ovan om Esplanadens betydelse och förslaget om förbättrad belysning. 

Nygatan  

Det är bra med upprustning av Nygatans västra delar, men vi ifrågasätter om det är nödvändigt att 
gatan prioriteras som cykelstråk. 

Drottninggatan 

Det är bra med upprustning av gågatan, men behovet av förbättringar för cyklister ifrågasätts 

eftersom flera intilliggande gator föreslås få åtgärder för främjande av cykling.    

Kyrkogatan och Börsplan 

Återigen ifrågasätts behovet av alla öst-västliga cykelstråk.  

Gavleån 

Vi ställer oss mycket positiva till att utveckla området närmast ån för att skapa förbättrad 

vattenkontakt.  
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Strategi  

Det är tillfredsställande av kommunen identifiera fastighetsägare och dess hyresgäster som viktiga 

aktörer vid utveckling av stadskärnan och att de ekonomiska incitamenten för dessa aktörer betonas. 

Vid fördelning av gatukostnadsersättning är det oerhört viktigt att kommunen har en känsla för det 

kommersiella värdet av en upprustning av gaturummet för fastighetsägarna. Den modell som 

fungerar bra på ett ställe behöver inte fungera bra på ett annat ställe. Sannolikt finns det inget som 

helst intresse från fastighetsägare att delfinansiera upprustning av stadsmiljön i vissa lägen. Om ett 

område behöver rustas upp för att t.ex. locka hyresgäster och etableringar, kan inte kommunen 

förvänta sig att fastighetsägarna i området kan vara med och finansiera upprustning om de inte först 

har hyresgäster i fastigheterna.  

Man ska komma ihåg att ansvaret för våra gemensamma ytor åligger kommunen och delfinansiering 

är en möjlighet som kan tillgripas ibland. Desto större kommersiellt värde ju större möjlighet för 

fastighetsägarna att delfinansiera. 

Kommunen föreslår att utvecklingsprojekt i affärsgator ska finansieras enligt någon av två 

huvudprinciper, antingen att fastighetsägare och kommunen delar på kostnaden, eller att 

kommunen bekostar upprustning till en normalstandardnivå och att fastighetsägare tillsammans med 

kommunen delar på kostnaden för standardhöjning utöver normalstandard.  

Fastighetsägarna är positiva till kommunens ambition att tidigt i aktuella projekt fastställa vilken 

princip som ska användas, men vill framhålla behovet av flexibilitet i det enskilda fallet.   

Kaplansgatan 

En ökad trafikmängd på Kaplansgatan, vilket sannolikt är en av effekterna vid en biltrafikavstängning 

av N Kungsgatan och N Rådmansgatan, kommer att förvärra trafiksituationen vid utfarten från Nians 

parkeringshus.  Situationen är redan vid vissa tider på dygnet bekymmersam eftersom dels är hela 

Nians varuintag beläget där med många angörande lastbilar bredvid utfarten och dels finns ett väg- 
gupp och ett frekvent använt övergångsställe samt cykelpassage på Drottninggatan. Dessa faktorer 

tillsammans medför redan i dag en rörig trafiksituation, vilken bara kommer att öka vid en 

trafikavstängning i centrum.  

 

 

Fastighetsägarna Gävle-Dala genom 

Johanna Moberg och Mats Gustafsson 

 































 

Hej! 

I princip allt i centrumplanen är positivt och kommer helt klart bidra till ett trivsammare och 

attraktivare centrum. Jag blir glad och lite stolt av att bo i en stad som satsar på framtiden och då 

inte bara på idrottsarenor utan vårt allas ”vardagsrum” som kommer en stor del av befolkningen till 

godo oavsett intresse. Särskilt satsningarna på Slottstorget och Å-rummet längs med Södra 

Strandgatan uppskattar jag mycket. Det är klokt att genom satsningarna på Slottstorget och ny bro 

över ån m.m. bättre knyta ihop området söder om ån och Södra Kungsgatan med Stortorget och 

Rådhusesplanaden. Det kommer att göra att centrum upplevs större och om jag fick drömma skulle 

jag gärna se att Södra Kungsgatan fram till Södermalms torg utveckas till en gågata på sikt! Det vore 

pärlan Södra Kungsgatan på den sträckan med närliggande Gamle Gefle värd.  

Som flitig cyklist uppskattar jag också förslagen till nya cykelstråk och då främst de i öst/västlig 

riktning där det är något segt och krångligt att ta sig fram idag med cykel.  

Efter att studerat biltrafiken till och från centrum ifrån cykelsadeln i flera år är det uppenbart att på 

morgon och eftermiddag (rusningstrafik) är det många som åker en och en i relativt stora bilar ifrån 

ungefär samma ställe till ungefär samma ställe vid ungefär samma tidpunkt. Samtidigt trafikerar buss 

samma sträckor och på en del linjer med relativt få passagerare. Det är i grunden inte vettigt och de 

borde finnas stora möjligheter att minska biltrafiken i centrum. För biltrafik i dagens omfattning 

behövs inte för att transportera människor och varor till och från centrum. Biltrafik som inte har 

något ärende i centrum borde absolut kunna finna andra vägar än rakt igenom centrum. 

Infartsparkeringar utanför centrum med god tillgång till kollektivtrafik och cykelställ skulle kunna ge 

en möjlighet att kombinera bil med buss eller cykel för dem där kollektivtrafik eller cykel hela vägen 

från hemmet till t ex arbete i centrum inte är något fungerande alternativ.  

På sidan 45 i centrumplanen sista stycket anges att det finns en potential att samordna 

varuleveranser till företag i stadskärnan. Om handeln vågar tänka lite nytt borde det också kunna ske 

en samordning av transport ut till kunder från butiker i centrum. Exempelvis skulle 

tyngre/skrymmande varor som inte är lätt att ta med på buss eller på cykeln kunna levereras hem 

efter köp av en samordnad hemkörningstjänst. Det skulle ytterligare minska behovet av biltrafik i 

centrum och vara som i sagorna för oss som gärna vill klara oss utan bil i vardagen. Med tanke på att 

det blir mer och mer vanligt att beställa matkassar för hemleverans så kanske denna tanke inte är 

helt otänkbar.  

Om behovet av att äga och köra bil framför allt till och från centrum minskar så minskar också 

behovet av parkeringsplatser. För någon mer död yta än en parkeringsplats för bil är svår att tänka 

sig och visst var det ett levande centrum vi vill ha? Satsa därför på styrmedel som kraftigt minskar 

behovet och intresset av att parkera bil i centrum, så kan parkeringshusen konverteras till bostäder. 

Skrota också planerna på nytt parkeringshus punkt 17 (det enda som är dåligt i centrumplanen). Det 

är ju i grunden vansinnigt att vi har stora centrala byggnader som används bara för att förvara bilar 

när det samtidigt är bostadsbrist. Genom att dela på användandet av bilar t ex via bilpol och ”car 

scharing” kan dessa användas effektivare och inte bara stå och ta upp plats större delen av tiden och 

”döda ytor”.   



Det som kanske saknas lite i planen är något om hur centrum skulle kunna knytas ihop med 

magasinsområdet (ett område med enorm potential) och Gävle Strand.  

 

 

Hans Sjöberg 

Boende i Norra Åbyggeby men en flitig besökare av både butiker, caféer och restauranger i centrum 

och som framgår ovan då utan bil.  
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: CENTRUMPLAN-INFO OM SENARELAGD INSÄNDELSE KOMMENTAR.
Datum: 2014-03-04 09:32:52

 
 
Från: N1 arkitekter mnal npa [mailto:n1.arkitekter@gmail.com] 
Skickat: den 3 mars 2014 22:54
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: CENTRUMPLAN-INFO OM SENARELAGD INSÄNDELSE KOMMENTAR.
 
Jag visar till överenskommelse idag med Daniel Andersson om utvidgad frist för insändelse av kommentar till ny
centrumplan. Kommentaren kommer att sändas in inom en vecka.
 
Med vänlig hälsning,
 
Martin Brundell
...................................................
N1 ARKITEKTER MNAL
Rådhusgaten 30A
0151 OSLO
Tlf:+4722334499 Mob:+4748295810 (Brundell) +4795154115 (Johnsen)
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HSB BRF GRAND 
Medlem i HSB 

  
 
 
Gävle kommun 

 

 

GÄVLE CENTRUMPLAN 
Föreningen har tagit del av förslaget och behandlat det på kvällssammanträdet 3/3. Våra 
synpunkter mailas kl 9 den 4/3 och vi önskar att de likafullt kan beaktas. 
 
Vår fastighet är nybyggd på tomten vilken "frilades" efter den brand som ödelade delar 
av CH-hotellet. Fastigheten gränsar mot Norra Centralgatan och Ruddammsgatan.  
 
Vi har noterat att det föreslås nybebyggelse i kvarteret med Östra skolan. Det är 
angeläget att föreningen i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen ges möjlighet delta i 
processen. Vi kan då komma med synpunkter mm. på en eventuellt kommande 
bebyggelses innehåll och utformning. 
 
Med vänlig hälsning  
Gävle den 3 mars 2014 
 
 
Sten Halseth 
Ordförande HSB Bostadsrättsförening Grand 
c/o Box 1134 
80135 Gävle 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

HSB BRF GRAND   
Norra Centralgatan 12-14, Ruddammsgatan 48, 803 11 Gävle, 
 0760 287161, hsbgrandhotmail.se 

 
 



Gävle 3 mars 2014 
Remissvar på Gävle Centrumplan 
 
Från Naturskyddsföreningen i Gävle 
 
Vi är positiva till att kommunen prioriterar målet om ett klimatneutralt Gävle och 
betonar att gångtrafik, busstrafik och cykeltrafik ska prioriteras framför privatbilism. 
Klimatfrågan, energiförbrukning, trängsel, jämställdhet och barnperspektiv talar för 
detta. En modern stad måste vara attraktiv för de miljövänligaste transportsätten. 
 
Bussarnas framkomlighet skall inte bara prioriteras ett par timmar på morgonen och 
eftermiddagen. Det bör ske hela dygnet. Det är bra att ta mer gatuutrymme från bilar 
till andra aktiviteter som t ex föreslås längs Kungsgatan. Men det blir samtidigt 
motsägelsefullt när det betonas att parkeringshus behöver förstärkas för att man 
ändå ska kunna ta med bilen till staden. En ännu mer ambitiös satsning skulle kunna 
innebära infartsparkeringar med gratis tät kollektivtrafik och cykeluthyrning. 
 
Det är bra med mer cykelbanor, cykeltunnlar och speciellt cykelparkeringar där det 
också finns väderskydd och ramlåsning.  
 
Det kan vara bra att fler får möjlighet att bo centralt, och vi är positiva till att vissa hus 
blir högre. Naturskyddsföreningen är dock emot all förtätning som innebär att 
grönytor försvinner. Förslaget om ”pocket parks” är bra men bör vara mer ambitiöst 
och får inte legitimera att grönytor bebyggs. Det skulle vara möjligt att ha stadsodling 
av mat på många ställen där det idag är gräsmattor. Perspektivet med omfattande 
stadsodling som sprider sig runt hela världen saknas helt i förslaget. 
 
Det är positivt med raderna om att använda tak och fasader för odling av bin och 
växter, vindsnurror, solceller osv. Naturskyddsföreningen vill gärna vara med och 
utveckla denna del i förslaget 
 
Detta leder till frågan om vem som ska styra den fortsatta stadsutvecklingen. Det 
talas om Gävle stadssamverkan där handeln dominerar och att utvecklingen skall ske 
på ”kommersiella villkor”. Vi tror att detta riskerar att undergräva flertalet av 
ambitionerna i planen.  
 
För att miljö, kultur, trygghet och trivsel skall värnas krävs istället att kommersiella 
intressen och reklam begränsas i stadsrummet. Vi vill i sammanhanget åter hänvisa 
till vårt yttrande vid rådslaget om centrumplan där vi föreslår Gävle som en reklamfri 
zon. Vi vill att en kommitté bildas där föreningsliv, miljörörelser och kulturliv får en 
tydlig plats i planeringen. 
 
Vi önskar att tydliga stråk för framtida spårburen kollektivtrafik skapas redan i dag. En 
spårväg tar tio femton år att förverkliga och Gävle bör redan nu förbereda för en 
framtid utan massbilism.  
 
Det är positivt att fler får tillgång till Gavleån. För att klara bad och fiske behöver 
vattenkvaliteten värnas och förbättras. Läckage från gamla utfyllnadsmassor måste 
utredas och stoppas, motorbåtar hindras i ån och åtgärder vidtas mot oljespill mm 
från båtar.  



 
För att det skall vara attraktivt att paddla i ån får inte bryggor läggas ut så att ån blir 
för smal. Det skulle kunna utredas om att göra ån tillgänglig även nedanför kyrkan.  
 
Det finns delar i planen som är tydliga som den om biltrafiken. Samtidigt är väldigt 
många delar luddiga och försöker ge sken av att alla intressen kan få utvecklas 
parallellt, mer bostäder, mer parker, mer cykling, mer kultur, mer säkerhet, mer 
kommers. Det hade varit bra att tydliggöra var konflikter finns och hur kommunen 
prioriterar i dessa frågor. 
 
Gävle 3 mars 2014 
 
 
Staffan Lundgren, ordförande  
Lars Igeland, vice ordförande 
 



Angående Centrumplanen. 

SAMHÄLLSLWGGNAD•G71.vJE 
Ank. Il 'l 

·=~·· ~·~· ~---·~ 

I mina studier av centrumplanens olika delar har jag saknat en 
miljökonsekvensbeskrivning till de olika fårslag som framförts. 

Det område som framför allt borde kräva en noggrann beskrivning av 
genomförda förändringar, är det som orsakas av avstängningarna av 

genomfarten på N Rådmansgatan och N Kungsgatan. 

Den trafik som idag går på dessa gator kommer att använda andra gator vid fård 

mellan de norra och södra delarna av staden. De sträckningar som står till buds 
innebär alla att det blir omvägar för de som har ett ärende till staden och detta 
innebär i sin tur ökande utsläpp av bilavgaser. Är detta verkligen något som 
eftersträvas? 

Drottninggatan mellan N Rådmansgatan ochjärnvägen korsas av fYra gator. När 
biltrafiken stängs av vid N Rådmansgatan och N Kungsgatan kommer dessa 
gator att få en ökad trafik. Det som tidigare har varit ett gångstråk med enstaka 

korsande bilar kommer nu att bli ett område där man vatje kvarter måste stanna 

upp får de korsande bilarna. Här finns också många bostadslägenheter som 

kommer att få en försämrad luftkvalitet av att biltrafiken dras in på smågatoma. 

Drottninggatan mynnar i Centralplan som hittills har klassats som ett 
gångfartsområde. Att man i planen föreslår en utvidgning av gångfartsområdet 

är mycket positivt, men detta område kommer förmodligen få störst ölming av 
korsande trafik. Ingenstans i Centrumplanen finns några funderingar om hur 

denna trafik kommer att påverka de gående. Redan idag känner många en 
otrygghet när de passerar planen. Denna otrygghet kommer att bli värre med 

ökad trafik. De anslagna medlen till renoveringen av Centralplan är mycket små, 
varför man inte heller kan hoppas på att man får den tydliga signal som ett 

bullrande underlag (t ex smågatsten) på körbanorna skulle innebära för 

bilisterna. Det är också tråkigt att inse att vi även i framtiden kommer att ta emot 

tågresenärerna till Gävle med en grå stenig yta utan några gröna inslag och med 

ett tätt trafikflöde. 

Christine Lekås 
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Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till: "Platina-KS (e-post)" <platina-ks@gavle.se> 
Ärende: VB: KOMMENTAR FÖRSLAG TILL NY CENTRUMPLAN I GÄVLE
Datum: 2014-03-10 08:44:31

 
 
Från: N1 arkitekter mnal npa [mailto:n1.arkitekter@gmail.com] 
Skickat: den 10 mars 2014 01:04
Till: Kommunstyrelsen (e-post)
Ämne: KOMMENTAR FÖRSLAG TILL NY CENTRUMPLAN I GÄVLE
 
Jag visar till överenskommelse idag med Daniel Andersson om utvidgad frist för insändelse av kommentar till ny
centrumplan.  Kommentaren är nu färdigställd och bifogas.
 
Undertecknad kommer från Gävle och är partner i en arkitektfirma i Oslo. Jag besöker staden med jämna
mellanrum och på senare tid har vår firma engagerat sig i Gävle, bl.a i markanvisningstävlingen i Nyhamn som vi
vann tillsammans med Stockholmsbaserade Oxygen arkitekter 2012.
 
Då vi hösten 2012 inte kände till arbetet med centrumsplanen gick vi miste om möjligheten att kommentera den då.
För två veckor sedan kom det till vår kännedom att ett bearbetat förslag till centrumplan förelåg. Vi har nu
kommenterat förslaget och hoppas att våra förslag uppfattas som konstruktiva inspel i debatten om framtidens
Gävle. Ambitionen är att ge ett positivt bidrag till en stad vars framtid vi tror på. 
 
Vi önskar lycka till med det vidare arbetet och ställer oss till förfogande om det finns intresse för att diskutera våra
förslag närmare.
 
Med vänlig hälsning,
 
Martin Brundell, arkitekt MNAL
...................................................
N1 ARKITEKTER MNAL
Rådhusgaten 30A
0151 OSLO
Tlf:+4722334499 Mob:+4748295810 (Brundell) +4795154115 (Johnsen)
 

---------- Forwarded message ----------
From: N1 arkitekter mnal npa <n1.arkitekter@gmail.com>
Date: 2014-03-03 22:54 GMT+01:00
Subject: CENTRUMPLAN-INFO OM SENARELAGD INSÄNDELSE KOMMENTAR.
To: kommunstyrelsen@gavle.se

Jag visar till överenskommelse idag med Daniel Andersson om utvidgad frist för insändelse av kommentar till ny
centrumplan. Kommentaren kommer att sändas in inom en vecka.
 
Med vänlig hälsning,
 
Martin Brundell
...................................................
N1 ARKITEKTER MNAL
Rådhusgaten 30A
0151 OSLO
Tlf:+4722334499 Mob:+4748295810 (Brundell) +4795154115 (Johnsen)
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801 84 Gävle 
Tel: +4626-17 80 00 
Ep: kommunstyrelsen@gavle.se

FRÅN: 
N1 Arkitekter 
Martin Brundell, arkitekt MNAL 
Rådhusgaten 30A 
N-0151 Oslo 
Tel: +47 22 33 44 99 
Mob: +47 48 29 58 10 
Ep: n1.arkitekter@gmail.com  

 
 
 
KOMMENTAR FÖRSLAG TILL NY CENTRUMPLAN I GÄVLE 
 
INLEDNING 
 
Gävle kommun förtjänar beröm för att ha tagit 
initiativ till ny centrumplan om hur Gävle centrum 
kan organiseras och gestaltas i framtiden. Det 
överordnade önskemålet är att stadskärnans 
kvaliteter skall förbättras. 
 
Generellt är intrycket att planen är genomarbetad 
och grundlig. Vi anser dock att centrumsplanen 
bör förstärkas ytterligare på att en del punkter om 
målen skall uppnås. Vi har delat upp 
kommentaren i tre delar: 

1. Rådhusesplanaden 
 
Trafiklösning centrala Rådhusesplanaden 
Slottstorget 
Kung Christoffers park 
Rådhustorget 
”Esplanadparken” 
 
2. Torg 
Stortorget 
Börstorget 

 
3. Lucktomter och ”Fill-in”-projekt  
Vasaskolan 
Läkarhuset 
Frimurartomten 
Polishuset 
 
4. Länsmuséet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo 07.03.2014, 
 

 
Martin Brundell, arkitekt MNAL 

Projektgrupp: Martin Brundell (projektansvarig)  
  Geir Johnsen 
  Filip Kujawski 
  Miguel Sa 
  Zbigniew Sztobryn 
  Jakub Stroinski 
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1.RÅDHUSESPLANADEN 
 

  
 
Rådhusesplanaden idag sett från söder. Ett storslaget stadsrum som kan förbättras betydligt. 

 
Framtidens Rådhusesplanad från Söder. Ett av Sveriges mest attraktiva stadsrum avslutas runt ett 
levande kulturtorg vid Slottstorget. Förslag till nybygg visade med våra förslag i rött och 
centrumsplanens förslag som mörkgrå volymer. 

 
Rådhusesplanaden är Gävle centrums viktigaste 
stadsrum, men har idag begränsade kvaliteter.  
Detta beror i hög grad på 50-talets planering 
utifrån bilens förutsättningar. Efter att 
genomfartstrafiken på E4 flyttades ut är 
förutsättningarna förändrade, och 

Rådhusesplanaden kan återfå funktionen som 
Gävles viktigaste stadsrum. 
 
Vårt huvudförslag är att uppgradera 
Rådhusesplanaden. Fyra delområden bör få 
förstärkt karaktär och egenart. Dessa är 

Slottstorget, Kung Christoffers park, Rådhustorget 
samt ”Esplanadparken” mellan Nygatan och 
Staketgatan. Tillsammans kan en förnyelse av 
Rådhusesplanadens delområden bidra till att 
upplevelsen av Gävle centrum höjs till en ny nivå. 
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Trafiklösning centrala Rådhusesplanaden 
 
Centrumplanens förslag till trafiklösning är bra, 
men vi anser att lösningen kan förbättras om 
målet är att realisera Rådhusesplanadens 
potential som stadsrum.  Vi föreslår därför att 
busstrafiken vid centrumhållplatsen leds 
dubbelriktad förbi Norra Kungsgatan mellan Norra 
Strandgatan och Nygatan (som scenario D i 
Arbetshäfte trafik). Cykelvägen föreslås flyttad till 
Norra Rådmansgatan och vidareförd över 
Rådmansbron mot Söder. 

 

Vi föreslår också att Norra Rådmansgatan, i likhet 
med Norra Kungsgatan, stängs för biltrafik mellan 
Norra Strandgatan och Nygatan. Detta ger två 
fördelar: 
 

• Hela Slottstorget mot bibliotekssidan blir 
frigjort från tung trafik och kan utvecklas 
till Gävles främsta arena för 
kulturupplevelser, både inom-och 
utomhus. Det är inte längre behov för 
fordonstrafik mellan Kungsbron och 

Rådmansbron på Södra Strandgatan. 
Slottstorget kan fortsätta oavbrutet till 
Gavleån och avslutas med terrassering 
ned mot ån. 

 
• Rådhustorget frigörs från tung trafik på 

Norra Rådmansgatan. Solsidan av 
Rådhusesplanaden blir bilfri och kan 
utvecklas till Gävles centrala kafé- och 
resturangtorg med uteserveringar under 
sommarmånaderna. 

 

 
Vårt förslag till trafiklösning. Busstrafiken vid centrumhållplatsen leds dubbelriktad förbi Norra Kungsgatan mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Norra Rådmansgata stängs för biltrafik och blir gågata/cykelväg.  
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Slottstorget (”Kulturtorget”) 
 

 
 
Slottstorget om vårt förslag genomförs. Ny bebyggelse med ett offentligt publikbygg skapas runt ett bilfritt torg med mänsklig skala. Rådmansbron och Slottstorget blir bilfritt område. 
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Omdaningen av Söder under 50-talet förändrade 
området vid Södra Strandgatan från äldre 
stadsbebyggelse med Slottsparken som ett 
mindre torg till dagens trafikmaskin. 
Förlängningen av Rådhusesplanaden till Söder är 
ett starkt stadsplaneringsgrepp, men avslutningen 
mot söder framstår som ofärdig. 
 
I Centrumplanen föreslås det att Södra 
Rådmansgatan diagonala del skall stängas för 
fordonstrafik. Det skapas då ett stort park- och 
torgrum. Förslagets positiva anslag försvagas av 
storleken på Slottstorget. Förslaget i sin 
nuvarande form löser inte områdets problem som 

”ingenmansland” mellan Rådhustorget och Söder. 
Vi tror att området även i framtiden kommer att 
framstå som stort och svårt att fylla med innehåll, 
bortsett från vid stadsfester och liknande 
arrangemang. Som grepp för att binda samman 
Stortorgets handelsområde med Södra 
Kungsgatans kommersiella liv anser vi att 
Centrumplanens förslag är för försiktigt. En 
resturangpaviljong i Slottsparken och gångbro 
över Gavleån vid Slottet ändrar inte på detta. 
 
Vi föreslår istället att ny bebyggelse etableras från 
Hamitongatan till Västra Islandsgatans 
förlängning över Slottstorget. Södra Kungsgatans 

aktiva handelsutbud fortsätter i gatuplanet ett 
kvarter närmare Gavleån, något som vill bidra till 
att bygga ihop handeln på bägge sidor om 
Gavleån. Slottstorget halveras i storlek. 
Möjligheterna ökas för att skapa det levande 
kulturtorg som Centrumplanen efterfrågar när 
skalan är bättre anpassad till den användning 
som kan förväntas. Den historiska förbindelsen 
mellan dagens gamla Gefle och slottet 
återupprättas.  
 

 
 

  
 
Slottstorget idag. I centrumplanen föreslås att torget behåller samma storlek, men att trafiken tas bort 
från Södra Rådmansgatan. Rådmansbron trafikeras också i framtiden med buss. 

 
Förslag till ny bebyggelse på Slottstorget. Södra Kungsgatan utvidgas ett kvarter närmare Gavleån  för att bygga ihop 
handelsområdena på bägge sidorna om Gavleån och skapa ett torg med bättre rumliga kvaliteter. 
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Slottstorget bör få en ny offentlig byggnad som 
avslutning på Rådhusesplanaden istället för 
dagens anonyma 50-talsbebyggelse. Den nya 
byggnaden bör utformas så att huvudentrén kan 
användas som scen vid offentliga arrangemang. 
Vi föreslår att det etableras nya lokaler för 
Länsmuséet samlokaliserat med Konstcentrum 
som kan flyttas från Silvanum. Med 
Stadsbiblioteket, Länsmuséet och Konstcentrum 

på samma plats skapas förutsättningar för ett 
kulturtorg med stora synergieffekter jämfört med 
dagens situation. Kommersiella lokaler kan 
etableras i gatuplanet, särskilt mot Södra 
Kungsgatan. 
 
Om ett renodlat kulturtorg inte kan realiseras, bör 
andra funktioner kunna placeras här, t.ex. ett 
Idrottens hus med exponerade aktiviteter ut mot 

Slottstorget. Det väsentliga från ett 
stadsbyggnadsperspektiv är att Rådhus-
esplanaden får en klar avslutning vid ett torg med 
en mänsklig skala. Torgbeläggning, möblering 
och belysning bör etableras med höga krav till 
gestaltning. Nuvarande fasad och entré till 
Stadsbiblioteket bör förnyas som led i 
omdaningen av Slottstorget.  

 
Kung Christoffers park (”Administrationsparken”) 
 
Vi föreslår inte ändringar av parken, men vårt 
förslag till trafikmönster bidrar till att lyfta fram de 
kvaliteter som parken redan har. Vi ser också en 
möjlighet för att torget kan utvecklas som 
administrativt torg om Rådhuset återfår sin forna 
funktion som möteplats för kommunfullmäktige 
med stödfunktioner. Vi föreslår at de två översta 
våningarna i Rådhuset används för detta 
ändamål. Om separat ingång önskas till 
Rådhusets kommunala funktioner, kan entré ske 

från Kung Christoffers park. Bottenvåningen för 
övrigt bör tillrättalägges för resturangverksamhet 
som sommartid kan ha uteservering på 
Rådhustorget. Förvaltningshuset kan få ny 
huvudentré mot Kung Christoffers park om Norra 
Rådmansgatan blir bilfri. 
 
Rådhuset och kommunens administration 
Dagens lucktomt mellan Förvaltningshuset och 
Stadshuset har begränsade kvaliteter som park 

och bör bebyggas. Delar av dagens 
stadshuskomplex kan byggas om till t.ex. 
bostäder om inte kommunen behöver nya lokaler 
för sin verksamhet. Logistiken mellan  
Stadshuset, Förvaltningshuset och Rådhuset 
förenklas när Rådmansgatan inte längre är 
trafikerad. Ev. kan de tre delarna förbindas med 
kulvert.

 
 
Förslag till bebyggelse av lucktomt mellan Förvaltningshuset och Stadshuset. Kung Christoffers park och Rådhustorget i 
bakgrunden.  
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Rådhustorget med centrumhållplatsen 
 

 
 
Rådhustorget om vårt förslag genomförs. Fysiska barriärer har tagits bort, och Norra Rådmansgatan är del av torget. Centrumshållplatsen är placerad vid Norra Kungsgatan. Restauranger och kaféer har goda förutsättningar längs Norra 
Rådmansgatan. Åhlens-huset är visuellt uppdelat i tre delar. Torgyta, möblering och belysning har uppgraderats. Cykelvägen är flyttad till Norra Rådmansgatan. Rådhuset får resturang i bottenvåningen med uteservering om somrarna. 
Övervåningarna har återfått sin funktion som sammanträdeslokaler för kommunfullmäktige. 
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Med höga krav på nytt torgbeläggning, möblering 
och belysning kan området mellan Rådhuset och 
Nygatan bli centrum för Gävles sociala liv. 
Publikinriktad verksamhet som resturanger, 
kaféer och pubar etc. får goda vilkår, särskilt 
längs Norra Rådmansgatan med god solgång och 
utan fordonstrafik. Dagens hindrande granitmurar 
vid Rådhustorget föreslås borttagna. Vi föreslår 
att dagens grusgångar och gräs mellan 
Drottninggatan och Nygatan ersätts med samma 
stenbelägg som Rådhustorget för övrigt, samtidigt 
som träden behålls. Fördelarna är betydligt större 
än nackdelarna med denna lösning då 
användbarheten av ett stenbelagt torggolv är 
betydligt större än dagens gräsplan med 
grusgångar. Stenbelägg fungerar också betydligt 
bättre i förbindelse med den nya 
centrumhållplatsen. 

Centrumhållplatsen bör placeras på Norra 
Kungsgatan (som scenario D i Arbetshäfte trafik). 
Norra Kungsgatan bör få enhetligt utformad fast 
baldakin. Den ersätter dagens busskurer för att 
vinna plats på trottoaren vars bredd minskar med 
en dryg meter vid alternativ med fyra bussfiler. På 
esplanadsidan av centrumhållplatsen placeras 
busskurar för norrgående bussar. 
 
Busstrafiken bör kunna avvecklas på två 
motgående filer utan omkörningsfiler. Detta klarar 
Oslos kollektivtrafik med en betydligt större 
mängd bussar på Oslos motsvarighet till 
Rådhustorget, Jernbanetorget. Om denna 
logistiken inte är möjlig att få till i Gävle, måste 
den yttre raden träd mot Stortorget fällas. Det kan 
då etableras fyra bussfiler på Norra Kungsgatan 
utan att den inre trädraden behöver tas ned. 

Trädstrukturen blir då den samma som idag finns 
på Kung Christoffers park. 
 
På Rådhustorgets östsida, längs Norra 
Rådmansgatan, föreslår vi en utforming med fast 
baldakin, alternativt markiser över uteseveringar 
om sommaren. 
 
Åhléns-husets monotona fasad bör delas upp 
visuellt i delavsnitt. Fasadens huvuduppdelning i 
tre delar mot Rådhustorget kan lyftas fram med 
puts i varierade färger anpassat till Rådhustorgets 
övriga fasader. Åhléns-husets fasader är generellt 
i behov av upprustning också mot Stortorget, 
Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. 

 

 
Rådhustorget idag. En begränsat använd resurs med fysiska barriärer och hög trafikbelastning. Åhléns-huset monotona 
fasad reducerar upplevelsen av Gävles potentiellt viktigaste stadsrum. 
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Rådhusesplanaden mellan Nygatan och Staketgatan (”Esplanadparken”) 
 
Den norra delen av Rådhusesplanaden har idag 
reducerade kvaliteter. Det finns få publika 
funktioner, och trafikbelastningen är betydlig. 
Efter arbetstid är området mörkt och oinbjudande 
trots av parkkaraktären. Trafiken längs Norra 
Rådmansgatan bör därför minskas och andelen 

bostäder ökas. Denna del av Rådhusesplanaden 
har potensial att utvecklas till Gävles svar på 
Karlavägen (Östermalm), särskilt längs Norra 
Rådmansgatan. Stora delar av hörnkvarteret 
Staketgatan/Norra Rådmannsgatan kan byggas 
om och förtätas till bostäder. Det samma gäller 

kvarteret vid Själanderska skolan. Med 
begränsad biltrafik på denna sträckan av Norra 
Rådmansgatan blir parkkaraktären tydligare och 
kommer att användas mer. Centrum som 
bostadsområde har mycket att vinna på denna 
utveckling. 

 
 

 
Rådhusesplanaden med Gävle teater i förgrunden. Om-och tillbyggnad av existerande bebyggelse längs Norra Rådmansgatan kan skapa goda bostäder i centrum.  Minskad trafik längs Norra 
Rådmansgatan förstärker existerande parkkaraktär.  Vårt förslag i rött, mörkgrå volymer från förslag i centrumsplanen. 
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”Esplanadgaraget” 
 

 
Rådhusesplanaden med förslag till underjordiskt parkeringsgarage i Rådhusesplanadens mitt. Infart kan ske från Staketgatan.  
 
En trafikreducerande åtgärd i centrum är att 
bygga ett underjordiskt parkeringsgarage i 
Rådhusesplanadens mitt. Med dubbelsidig 
parkering är det möjligt att etablera garaget utan 
att fälla träd. Avstånden mellan trädraderna är ca 
33 meter. Dubbelsidig parkering bygger normalt 
16-17 meter. Hänsyn till trädrötter bör därmed 

vara tillräcklig. In-och utfart kan placeras i dagens 
refug i Staketgatan mellan Läkarhuset och Norra 
skolan. Uppgångar kan placeras på 2-3 punkter i 
Rådhusesplanaden. Ett parkeringsgarage bör 
byggas fram till Nygatan, men kan fortsätta till 
Drottninggatan. Lösningen är kostbar, men frigör 
stora lucktomter för mer stadsmässig bebyggelse 

än P-hus ovan jord och bidrar till att 
trafikbelastingen i centrum minskar. Placeringen 
är optimal i förhållande till överordnade 
målsättningar om parkering, handel och gatunät 
och följer intentionerna i Arbetshäfte trafik.  
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2. TORG 
 
Stortorget 
 
Förnyelsen av Stortorgets utemiljö har välförtjänt 
prisbelönats. Pylonerna har däremot aldrig 
fungerat övertygande som offentlig konst och 
placeringen är delvis problematisk. Särskilt gäller 
detta den nordligaste pylonen närmast Nygatan 
som delvis hindrar upplevelsen av gaturummet 
från Norra Slottsgatan mot Gävle slott. Vi föreslår 
att pylonerna flyttas till t.ex. Sätra sentrum. Där 

kan de sättas i samklang med en helhetlig miljö 
från samma tidsepok och antagligen framstå som 
verkningsfullare än med sin nuvarande placering. 
 
Åhléns-husets fasader bör renoveras med sikte 
på att dela upp byggnaden visuellt. Dagens 
sidoentré till andra våningen (Waynes Coffee osv) 
bör förstärkas så att Norra Kansligatans gatulopp 

upplevs på avstånd. Sidofasaderna till Galleri 
9’an bör bearbetas så att Norra Skeppargatan 
och Norra Stapeltorgsgatan inte stoppas visuellt 
som idag. Det samma gäller 9’ans fasad mot 
Nygatan där Norra Skeppargatans fortsätter. 
Dagens lösningar har stort förbättringspotential. 

 
 
Börstorget 
 
Ny centrumplan öppnar för möjligheten att 
Börstorget utvidgas i framtiden. Vi delar inte 
denna uppfattning. Det finns betydligt större 
behov för att stärka de väggar som definierar 

torget. En uppröjning av lagerarealer i 
bakgårdarna till Börshuset och f.d. Riksbanken 
ger en möjlighet till att bygga ett nytt bostadshus 
med idealiskt läge i centrum. Torgets historiska 

triangulära geometri förstärks samtidigt som ett 
ointressant hål i stadsstrukturen får nytt innehåll.

 

  
 
Börstorget med Norra Centralgatan mot norr. En torgdefinierande vägg saknas i stadstrukturen, och en ny byggnad bör placeras här. 
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3. LUCKTOMTER OCH ”FILL-IN”-PROJEKT 
 
Lucktomter 
 
Kommentarer till förslag till bebyggelse på 
lucktomter i utställningprogrammet: 
 

Bebyggelse Vasaskolans södra del:  Ny 
bebyggelse bör inte bryta gatuloppet til Norra 

Kansligatan. Ny byggnad bör istället läggas längs 
Norra Slottsgatan riktning gymnastikhuset. 

 

 
Vasaskolans södra hörn. Mörkgrå volym (avkortad) från centrumsplanen, röd volym vårt förslag till ändring. Norra Kansligatans gatulopp upprätthålles. Åhléns-huset bör få en 
tydligare sidoentré som markerar vidareföringen av Norra Kansligatan. 
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”Fill-in”-bebyggelse längs Norra Rådmansgatan mellan Läkarhuset og f.d. Gävle Energi:  
 
Centrumplanens förslag till ny huskropp bör 
byggas ihop med omgivande byggnader för att 
skärma mot trafikbuller och damm från 

Rådhusesplanaden och Staketgatan. 
Sammankopplingen med Läkarhuset kan ev. 
utföras som en glasskärm mot Norra 

Rådmansgatan. Kvarteret bör kompletteras med 
en ny byggnadsvolym mot Norra Köpmangatan. 
 

 

 
Norra Rådmansgatan vid Staketgatan. Bullerutsatt lucktomt. 

 
 
Norra Rådmansgatan vid Staketgatan. Ny byggnadsmassa byggs ihop med existerande som skydd mot trafikbuller och damm. Ny volym tillförd kvarteret vid Norra Köpmangatan. Våra förslag i rött, 
mörkgrå volymer från centrumsplanen. 
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”Fill-in”-projekt 
 
Vi föreslår ytterligare några ”fill-in”-projekt mellan 
Rådmansbron och Murénbron. Syftet är att påvisa 
möjligheter för bostadsbebyggelse som ger en 
mer bebodd och trygg stadskärna. 
 
 

Dagens parkering mellan Frimurarhuset och Elite 
Grand hotel kan bebyggas med en tunn 
bostadslamell. Vi föreslår en byggnad med bredd 
på 7 meter som bygges med hög kvalitet i 
fasaderna. Det blir då 16 meters avstånd till 
Frimurarhuset, något som forfarande ger en god 

rymd mellan husen. En byggnadsbredd på 7 
meter är fullt möjlig från ett tekniskt perspektiv. 
Som info är det nyligen färdigställt ett 
bostadsprojekt i Oslo med denna bredden. 

 

 
 
Förslag till bebyggelse av lucktomt mellan Frimurarhuset och Elite Grand Hotell. 7 meter bred bostadslamell. 
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Mellan Länsmuséet och Polishuset föreslår vi at 
det bygges en bostadslamell med en bredd på 13 
meter. Det är då 18 meters avstånd mellan 

bostadslamellen och Länsmuséet, något som ger 
tillräcklig rymd mellan husen. Länsmuséet 

kommer fotfarande att ha en framträdande 
placering i stadsmiljön på Södra Strandgatan. 

 

 
 
Förslag till bebyggelse av lucktomt mellan Länsmuséet och Polishuset. Länsmuséet vist med potential till påbyggnadsvolym. ”Fill-in”-projekt mellan Elite Grand Hotell och Frimurarhuset.  
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4. LÄNSMUSÉET 
 
Länsmuséet är placerat i en mindre aktiv del av 
centrum. Byggnadsmassan är tilbakadragen från 
gatulivet, och är osynlig från Rådhusesplanaden. 
Huvudentrén är inte inbjudande för en byggnad 
med en så framträdande publikfunktion. Det har 
därför flera gånger lanserats förslag för att koppla 
samman Länsmuséet med Stadsbiblioteket. Att 
det inte har blivit någonting av detta är förståeligt. 
Avståndet mellan byggnaderna är 110 meter och 
korsar fredad bebyggelse samt Petrégatan. Detta 

är bakgrunden för vårt förslag att flytta 
Länsmuséets innehåll till Slottstorget och skapa 
ett nytt kulturtorg tilsammans med 
Stadsbiblioteket och Konstcentrum. Nuvarande 
museibyggnad kan byggas om till t.ex. 
lägenheter, hotell, skola eller ålderdomshem. 
 
Om muséet blir kvar i sina lokaler, är en alternativ 
strategi att markera verksamheten bättre i 
stadsbilden. Vi föreslår vid ett sådant scenario att 

dagens byggnad utvidgas mot Södra 
Strandvägen. Existerande entrésituation kan få ny 
funktion som atrium i spänningsfältet mellan 
historisk och ny byggnadsmassa. Länsmuseum 
bör framstå som en transparent och inviterande 
volym som tydligt signalerar byggnadens 
offentliga funktion. Länsmuseet får en ny tydlighet 
i stadsbilden samtidigt som lokalbehovet för ett 
integrerat Konstcentrum täcks. 

 
 
5. SLUTORD 
 
Centrumsplanen är ett positivt led i en aktiv 
utveckling av Gävle.  Vi hoppas att våra förslag 
och kommentarer uppfattas som konstruktiva 

inspel i debatten om framtidens Gävle. 
Ambitionen är att ge ett positivt bidrag till en stad 
vars framtid vi tror på. Vi önskar lycka till med det 

vidare arbetet och ställer oss till förfogande om 
det finns intresse för att diskutera våra förslag 
närmare. 

 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 
Martin Brundell, arkitekt MNAL 
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Gävle Centrumplan 
-G3- 1 O 

1 

Synpunkter lämnade av: 

MPG 
Marknadsplats Gävle 

Ett samarbete mellan Fastighetsägare och Gävle kommun 
Diös. Fastpartner. Gavlegårdarna. Kungsleden. Gavlefastigheter. Gävle Energi. Gävle Kommun. 

Norrporten. Fastighetsägarna Mittnord 

MPG i samarbete med fastighetsägare i Gävle lämnar sina synpunkter på centrumplanen med 
förhoppning att fokus för ett ökat stadsliv och ökad inflyttning ligger till grund. 

Mpg anser att mycket ligger till gagn att Gävle nu uttalat tar fram en plan för att utveckla staden och 
att allmänhetens synpunkter uppmanas göras hörda . En styrka är också att i samarbete med olika 
organisationer driva arbetet kring årets stadskärna under aktuell tid förutvecklandet av en 
centrumplan. Att fastighetsägarnas intresse finns för hur denna plan skall tas fram råder det 
förmodligen inget tvivel om, i alla led uppskattas initiativet till att stärka Gävle som ort. 

MPG önskar en lite mer generös tolkning av PBL, anledningen till detta är exempelvis det faktum att 
det i Sthlm går att bygga vä ldigt centrala bostäder med hjälp av avsteg från PBL. Detta bör och 
uppmärksammas i Gävle för att på ett effektivt sätt få fart på byggandet och skapandet av fler 
bostäder där det finns ekonomi för byggnation. Vidare måste vi få ti ll en mer öppenhet beträffande 
kulturmärkta byggnader och en helt annan inställning till dessa, det får inte vara så att all förändring 
föregås av ett nej. Vi måste arbeta tillsammans för att utveckla Gävle och då ingår de vackra 
byggnaderna som måste förädlas för att inneha ett framtida värde ekonomiskt och funktionellt. 
Inställningen bör istället vara "vad kul att ni vi ll satsa kraft in denna byggnad, vad kan vi göra för att 
hjälpa till" gällande tillgänglighetskraven, särkrav etc. 

Att stort fokus kommit att landa på trafikavstängningen är i grunden beklagligt då centrumplanen är 
mycket mer än så, men inte att förglömma att det var den som ändå skapade ett engagemang kring 
det nu rådande samrådet. Viktigt i och med detta är att blicken bör lyftas för att i förlängningen se 
vad vi kan få ut av detta, hur utvecklar vi handeln i Gävle? Hur använder vi oss av idag redan 
vedertagen forskning kring stadsutveckling och hur en stad skall vara uppbyggd för att fungera 
optimalt i ett framtida syfte. Idag gör Kiruna ett mycket omfattande arbete kring detta och vi bör titta 
hur de gör som har chansen att bygga en ny stad med all den vetskap som finns idag. En del av dessa 
tankar är abso lut genomförba ra i Gävle. 

Vi får återkomma i frågan kring samfinansiering då vi inte hunnit träffats och diskuterat detta, var 
upprustningen sker och i vilka delar samt uthyrningsgrad spelar stor roll. Då dessa investeringar ofta 
är kopplade till områden som idag inte är attraktiva så ser beläggningsgraden också sämre ut på 
va lda delar vilket gör att fastigheten inte tål den ökade kostnaden. 



Trafik: 

• Gävle lider idag inte av några större trafikproblem, kanske den dag då Gävle centrum vuxit 
till lO 000 människor eller att Gävle som stad börjat närma sig 150 000 innevånare. Vi bör 
istället värna om att vara den tillgängliga stad vi är idag. 

• Biltrafiken är viktig för Gävle som det ser ut idag, våga säga det istället och gör åtgärder som 
förbättrar. 

• Kringlederna är idag inte utformade för att tåla ett högre trafiktryck. 
• Låt oss fokusera på frågan: Hur får vi in så många besökare som möjligt till Gävle stad oavsett 

färdsätt? 
• Shoppingturism, hur ska vi ta del av den ökande trenden om vi försvårar för människor att 

färdas i en stad? 
• Hur gör vi för att skapa trafiklösningar där alla trafikslag färdas i symbios? 

Förslag: 

• Påverka butiker att öka öppettiderna till 20:00 för att direkt konkurrera med externhandeln 
• Påbörja bygget av effektivare kringleder och se ifall den sk genomfartstrafiken minskar då 

effektiviteten ökar på alternativa vägar. 
• Bygg om rådhustorgets trafiksituation, ta en del av den inre trottoaren på båda sidor för att 

bredda för bussar. Kanske bör bussarna köra på samma sida, cykel, gång och bil på andra 
sidan med förutsättningen att färdas på de gåendes villkor. Den inre trottoaren på östlig 
sidan brukas minimalt. 

• stora Esplanadgatan bör öppnas för genomfartstrafik och avlasta de nu befintliga vägarna. 

Risken att handeln kan påverkas negativt är stor då det under testperioden var 12 000 mindre fordon 
i centrum. Att det sedan var 14-17% mindre parkerade fordon i centrum anser vi vara stor anledning 
till att vara försiktig i handlandet avseende en avstängning innan andra åtgärder gjorts.(se ovan) 

Kyrkogatan/Centrumplan. 

Mycket bra att man uttalat skall rusta upp gatumiljön på kyrkogatan, ett frågetecken från vår sida är 
dock om kyrkagatan skall vara ett cykelstrå k. Nygatan och Drottninggatan känns mer lämpade för 
detta ändamål inte minst ur trafiksäkerhetspunkt 
Bra också att centralplan ses över med tydligare regler för hur passage skall ske, här ställs också 
mycket höga krav på gott flöde för att kunna ta hand om trafiken. 

Likaså bör lca och andra kringliggande verksamheter runt centrumplan bidra med mer attraktiva 
skyltfönster som hjälper att skapa mer liv och ljusare allmänna ytor. 

Drottninggatan. 

stark trafikerat stråk som bär stor potential men det är handeln som styr hur miljön kommer att se ut 
på den östra delen. Vad som bör uppmärksammas är att fastigheter med skyltläge bör i första hand 
innehålla handeln och inte verksamheter som stänger vi 16-17. Det bidrar inte till ett aktivt stadsliv, 
med fler butiker som håller öppet senare skapar vi fler attraktiva ytor. 

Gavleån. 

Mycket positivt att arbeta med förslaget kring förbättrad vattenkontakt och därtill ett mer levande 
stråk och område. 



slottstorget inkl ytan framför biblioteket. 

Skeptisk till att det finns underlag att fylla hela ytan framför biblioteket, en plats är aldrig mer än 
vilket innehåll du fyller den med. 
Ytan vid slottstorget bör användas till att bygga ihop söder med centrum, byggrätter längs södra 
kungsgata n med verksamheter i bottenplan och boende i resterande delar. Finns fina bilder på hur 
det såg ut 1959 där det då låg en byggnad på denna yta. l källarplan bör en boendeparkering 
upprättas samt en del för besökare/kunder. Detta för att tillgodose det beteende vi människor har, vi 
är beredda att gå cirka 100meter för ett normalt köp och ca 200meter för ett specifikt köp, idag är 
det 200m och det är för lång för att skapa ett naturligt flöde mellan centrum och söder. 
Den nya gångbron mellan slottet och "torget" kommer att bidra till att öka flödet mot söder, vore 
fantastiskt om vi kunde nyttja slottets miljö med belysning och som gångstråk. 

Påbyggnad av våningsplan. 

En mycket bra ide, idag ges på förslag att bygga på 2 våningsplan. Detta kommer inte att kunna göras 
då fler vån ingsplan behövs för att få ekonomi i byggnationen. Därför måste kommunen vara mer 
generös i den bemärkelsen för att kunna få denna typ av önskemål genomförd. 

Övrigt. 

Gävle behöver öka antalet boende i centrum och skapa fler ytor för handel: 

Förslag på åtgärder: 

• Flytta biblioteket till området kring konserthuset och skapa en strandpromenad däremellan 
med öppna ytor kring koncerthuset med vattenkontakt Det befintliga biblioteket kan med 
fördel rivas och ersättas av ett modernt centralt boende med handel i gatuplan. 

• Sälj förvaltningshuset och flytta förvaltningarna till ett mer externt läge, förvaltningshuset 
stänger tidigt och bidrar till den stängda känslan. Skapa boende för studenter för att bidra 
med ökat stadsliv även kvällstid. Även här i gatuplan bör handel finnas i större utsträckning 
för att knyta ihop söder med centrum. 

• Förläng öppettiderna i centrum till 20:00 för att vara en stark konkurrent till de externa 
handelsområdena. 

• Skapa naturliga badplatser i stadsparken. 
• Skapa bättre sikt från rådhuset mot teatern med andra träd i allen. Attraktiv och 

utsmyckande belysning på samma stråk som avslutas med att Teatern belyses mycket mer än 
idag. 

• Nyttja skolors parkering under helger. 
• Fler sittplatser på Torget då det under fina dagar är fullsatt. 
• Nyttja fö lagen kring parkeringsstrategin och hur den beskriver en större omsättning på 

centraiY' -platser. 



Kommunala Tillgänglighetsgruppens möte med Samhällsbyggnad Gävle 2014-02-03 
 
 
Centrumplanen 
Daniel Andersson berättade om Centrumplanen som är ute på utställning fram till 3 mars. 
Tillgänglighetsgruppen och Daniel pratade om att försöka få tillgänglighetsfrågan för 
funktionsnedsatta att framhävas tydligare i planen, inte bara tillgänglighet som ett allmänt begrepp. 
Det bör också tydligt framgå att tillgänglighetsgruppen är en viktig part att samråda med i nästa skede.  
 
 
Sören Norman 
Tillgänglighetssamordnare 















Remissvar frän Allians Gävle 
Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna 

Remissvar angående Centrumplan, utställningshandling 2014 (OSKS303-186} 

Beskrivning av ärendet 
Alliansens ledamöter i Byggnads- och miljönämnden har tagit emot förslag till Centrumplan 
som är reviderat efter samrådet. 

Beslutsförslag 
Alliansens ledamöter i Byggnads- och miljönämnden föreslår nämnden att anta detta 
yttrande som sitt eget. 

Yttrande över Centrumplanens utställningshandling 
Sammanfattningsvis ställer sig Alliansens ledamöter bakom planens inriktning om att göra 
Gävles stadskärna mer attraktiv för Gävlebor, besökare och företagare. 

Vi i alliansen kan dock konstatera att underhållet i Gävle är eftersatt och att det bör åtgärdas 
innan nya stora investeringar genomförs. Vi vill prioritera underhåll av redan befintlig 
stadsmiljö innan vi går vidare med åtgärder som innebär stora kostnader inom föreslagen 
Centrum plan. 

Centrumplanen är en välskriven, genomarbetad handling. Det finns dock områden och flera 
synpunkter som vi vill framföra. 

Investeringsmedel 
Centrumplanen sträcker sig över en lång tidsperiod och kräver stora investeringsinsatser. 
l utställningshandlingen finns endast en grov uppskattning av de kommande investerings
behoven och resursbehov för åtgärderna. Det är endast medel till åtgärderna (blå och grön) 
2014- 2018 som finns avsatta i kommunens budget inom denna period. VI vill prioritera bort 
en del insatser inom detta spann. Hur sedan kommunens ekonomi och förmåga att klara alla 
kommande investeringar, för Centrumplanens genomförande, får bli senare beslut. Detta 
gäller också i vilken prioritet som åtgärderna ska göras. 
Investeringarna måste också stäilas mot annat som kommunen måste åta sig, exempelvis 
skolor och boende inom omsorgens område. 

Åtgärd 3 Parkeringsanvisning 
Om tydligare skyltning och anvisning tilllediga parkeringar ska till, måste en dialog och ett 
samarbete med de privata ägarna till parkeringshusen startas. Det är nödvändigt att de 
anser det nödvändigt och att dom är villiga att vara med och finansiera ett 
parkeringsanvisningssystem. 

Åtgärd s slottstorget 
Vi ställer oss inte bakom en ny utformning av Slottstorget. Vår åsikt är att en omgestaltning 
kommer att leda till en stor, öde yta framför allt under många av våra årstider. Det försämrar 



också möjligheten att färdas mellan söder och norr, samt att en omläggning för 
kollektivtrafiken blir en ologisk och sämre lösning, som försämrar framkomligheten. 

Åtgärd 7 Centrumhållplatsen 
Gaturummet kring Rådhuset och centrumhållplatserna rustas upp för att skapa bättre 
förutsättningar för alla som vistas Inom detta område. Det ska bli bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken och dess resenärer, för de gående Inom området och för de bilar som väljer 
att åka genom centrum denna väg. Trafiksäkerheten behöver stärkas, framför allt för de 
gående som ska korsa Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan. Ingen avstängning av 
biltrafiken. För att genomfartstrafik med bil ska välja andra vägar, än vid detta 
Rådhusområde, bör förbättringar göras l de lägen där biltrafiken önskas istället, exempelvis 
bättre skyltning och synkroniserade trafiksignaler. Kommunen bör l samband med detta 
arbete arbeta med information och attitydpåverkan om att välja lämpliga vägar att åka 
norr/söder i Gävle. Och ett helhetsgrepp på trafiksituationen måste tas. Centrumplanen är 
ett alltför geografiskt avgränsat område. En ny plan måste tas fram för trafiken där hela 
Gävle stads trafiksituation behandlas. 

Åtgärd 10 Södra Kungsgatan 
Vi är här osäkra på behovet av en ombyggnad av Södra Kungsgatan, till den stora summa 
pengar som det kostar, cirka 15,0 miljoner kronor. Denna åtgärd prioriteras långt ner bland 
åtgärderna. Med betydligt enklare åtgärder kan trafiksituationen bli tydligare och området 
stärkas rent attraktlvitetsmässigt. 

Åtgärd 12 Södra Årummet. 
Ingen avstängning för motordriven trafik. Men en liknande strandpromenad som på den 
norra sidan och mera av vatten kontakt. 

Övriga åsikter 
Vi är positiva till många av förslagen och ekonomi och prioriteringar får bli det styrande. 
Det är bra med tydligare stråk för cykel och gång l centrum. Fokus på cykel i Nygatan, samt 
norra och södra Strandgatan. Och fokus på gång på Drottninggatan och stortorget. Det är av 
stor vikt att få ordning på de olika trafikslagen vid Centralpian. Cykelställ ska planeras i 
strategiska lägen och vara av hög kvalitet. Attraktiva, rena och snygga miljöer med möjlighet 
både till vila och avkoppling är prioriterat. 
Mycket av åtgärderna måste göras i samverkan med andra inblandade parter, 
fastighetsägarna, handeln, företagare i centrum och det övriga samhället. Det gäller 
trygghetsskapande åtgärder som belysning och trygga platser. Eller konstnärlig utsmyckning 
och trivselhöjande förändringar. Rent och snyggt me öjlighet att sopsortera i centrum och 
kunna bli av med skräp med mera. c~ ) 
Gävle den 26 februari 2014. 
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Remissvar – utställningshandling Gävle centrumplan 
2014 (08KS303-186) 
 

Miljöpartiet de gröna 

 
Centrumhållplatsen och Rådhustorget 
 
Miljöpartiet är positivt till att förbättra trafiksituationen för tra-
fikslag i den prioriteringsordning som tidigare beslutats i kom-
munfullmäktige gång, cykel, kollektivtrafik och sist biltrafik. 
Centrumhållplatsen och Rådhustorget behöver utvecklas och för-
bättras. Kollektivtrafiken ska prioriteras och utvecklas med större 
tillgänglighet och ett ökat resande. För att uppnå detta behöver 
kollektivtrafiken flyta smidigare och genomfartstrafiken för pri-
vatbilism minska.  Ett sätt är att under rusningstrafik morgon och 
kväll prioritera kollektivtrafiken och inte tillåta genomfartstrafik 
för bilar.  
 
Ett annat, mer framåtsyftande förslag som miljöpartiet förordar, 
är att helt ta bort biltrafiken från stadskärnan. Det skulle innebä-
ra dels att kollektivtrafiken prioriteras,  dels att det allmänna och 
gemensamma rummet blir tryggare och för att ytor frigörs för 
stadens utveckling . Vi skulle få en attraktivare stadskärna för 
handel, cafér och restauranger, för flanerande gävlebor och besö-
kare. Det finns många exempel på en sådan utveckling både i Sve-
rige och utomlands. 
 
Denna bilfria stadskärnelösning kräver en ordentlig översyn och 
utredning av anvisningar, omdirigering av trafiken, skyltning för 
P-hus, byggnation av nya kommunala parkeringshus för pendlare 
och alternativa vägar för trafik.  
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Gång och cykel 
Vi tycker att det är positivt med förslagen för gång och cykel och 
dess tydliga stråk. Cykelstråket i Nygatan blir utmärkt men bör 
markeras tydligt vid Stortorget för att undvika kollision med gå-
ende. Detta gäller även S Kungsgatan där man bör överväga att 
lägga cykelbanan i gatan eftersom det finns många uteserveringar 
och gående som konkurrerar om utrymmet. 
Cykelparkeringarna kring Stortorget och Centralplan behöver bli 
fler. Istället för att ta gaturum i anspråk med fler cykelställ bör 
kommunen bygga trygga parkeringshus (på höjden) för cykel. En 
möjlighet skulle vara förhandla med de privata centrala P-husen 
att även inhysa cykelparkering.  
 

Slottstorget 
Miljöpartiet vill att det skapas park/grönyta och torgytor på 
Slottstorget. Vi anser att det är en god investering och en moder-
nisering av staden från den tid då E4 gick rakt igenom staden. 
Det gröna ska dominera, men det ska vara en öppen yta och pla-
neringar anpassas så att de inte skymmer den öppna sikten från 
norr till söder. 
 
Biblioteket som idag är en central mötesplats kan ta mer plats 
mot Slottstorget och utvecklas och växa. En ombyggnation och en 
ny trafiklösning på Slottstorget öppnar nya möjligheter för 
park/torg och till konstnärlig gestaltning. 
 
En god idé är att bygga på våningar på några av befintliga hus i 
centrum. Dessutom borde god stadsplanering innebära att i fram-
tiden lägga affärer och publika inrättningar ovan jord och bilpar-
keringar under jord i större utsträckning. 
   
Vi är positiva till att vattenkontakten och Årummet förstärkas 
med trappor ner mot vattnet och flytbryggor anläggs som gör det 
enklare för fiske och för mindre båtar att lägga till. 
 
En avstängning av Södra Strandgatan skulle innebära ett trevligt 
gångstråk med närheten till Gavleån. 
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Södra Kungsgatan 
 
Den lösning med tre filer som presenteras för Södra Kungsgatan 
är Miljöpartiet helt emot.  Man tappar med en sådan lösning ga-
turummets linje från söder till norr och skapar dessutom en för 
stor asfaltyta.  
Vårt förslag är att lägga gångbanan på insidan av trädallén och 
cykelbanan mot gatan. G/C banan kan på så sätt minska i bredd 
och tas i anspråk för en mindre, om nödvändigt, breddning av 
gatan. 
 
 
 
2014-03-03 
 
Miljöpartiet de gröna Gävle 
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-03-18

§44:  Verksamhetsplan för Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 2014-2017

Delges: Kommunfullmäktige 
Dnr 14KS40 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 
besluta  

att fastställa verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
 
Ärendebeskrivning
Från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden föreligger verksamhetsplan för år 2014

Beslutsunderlag
· Reviderad Verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
· Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
· Protokoll - Verksamhetsplan för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 2014-2017
· Protokoll 2014-03-16 från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - reviderad Verksamhetsplan 2014 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Carina Blank (S) och Per Johansson (S)

Från alliansen inlämnas ett eget förslag till verksamhetsplan för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

Yrkande
Inger KällgrenSawela (M) yrkar avslag till ordförandens förslag och bifall till alliansens förslag

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Inger KällgrenSawelas (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.

Reservation
Inger KällgrenSawela (M), Niclas Bornegrim (M), Birgittha Bjerkén (M), Micael Dahlberg (M), Per-
Åke Fredriksson (FP), Ann-Helen Persson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
Inger KällgrenSawela (M) yrkande
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Handläggare Germund Jonsson

K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R E T

Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22.

Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026- 12 54 56

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsplan 2014 för 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-24, § 4, Kommunplan 2014 med 
årsbudget 2014 och utblick 2015-2017, beslutades i punkt 2, ”att den av 
Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen med årsbudget 2014 och utblick 
2015-2017 från den 25 november 2013 i övrigt är fortsatt gällande, med undantag för 
att Barn och ungdomsnämndens och Utbildning och arbetsmarknadsnämndens 
verksamhetsplaner upphör att gälla och att dessa ersätts med nya verksamhetsplaner 
för Utbildningsnämnden och Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden för 
fastställande senast under mars månad 2014.”

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram en verksamhetsplan för 2014. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2014 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Germund Jonsson
Ekonomi och Finanschef
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1 Mål inom respektive perspektiv

1.1 Medborgare och kunder
Medborgarna har stort förtroende för den kommunala verksamheten

Medborgare, brukare och företagare har stort förtroende för verksamheterna 
inom Näringsliv och arbetsmarknad

Beskrivning
Gävles medborgare, brukare och företagare har kunskap om, är nöjda med den service som 
gesoch har stort förtroende för verksamheterna inom Näringsliv och arbetsmarknad Gävle. Det 
sker genom systematiska informationsinsatser, god service, gott bemötande, hög tillgänglighet 
och ärendehantering enligt lagar och förordningar med beaktande av särskilda skäl. 

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

EDV Brukarundersökning 80% 80%

Näringsliv deltagarundersökningar Över medel Över medel Över medel Över medel

AME deltagarundersökning 80% 80% 80%

Vuxenutbildningen kursutvärderingar 80% 80% 80% 80%

Observera att det inte är samma deltagare, brukare och elever som mäts år från år. En realistisk bedömning är att nå 
målet 80% kundnöjdhet för varje deltagare. 

Systematiskt kvalitetsarbete bidrar till god måluppfyllelse, god uppföljning och 
utveckling av verksamheterna inom Näringsliv och arbetsmarknad

Beskrivning
Ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete består av en kedja med planering av 
verksamheten, genomförande för att nå målen, utvärdering av resultat och en lärandeprocess 
utifrån resultat och utvärdering som utmynnar i eventuella revideringar av mål och verksamhet.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Varje enhet har tydliga rutiner för planering, 
implementering, utvärdering och 
omvärldsbevakning. 

100% 100% 100% 100%

Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till 
arbetsmarknadens och samhällets behov

Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning

Beskrivning
Målet ingår i Gävles näringslivsprogram. En framgångsrik kompetensförsörjning innebär en god 
matchning mellan behov hos arbetsgivare och utbud av arbetskraft med rätt kompetens. 



Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Småföretagsbarometern (basvärde 2013- 27) 25 24 23 22

Arbetskraften (sysselsatta + arbetslösa/andel 
av befolkningen) i åldern 25 -64 år 

88 % 88 % 89 % 89 %

Övergång till högre utbildning (basvärde 
44,9%)

45% 45,1% 45.2% 45.3%

Viktigt med alla dessa indikatorer är att vår verksamhet påverkar dessa i viss utsträckning. Småföretagarbarometern 
är Företagarnas årliga rapport om medlemmarnas villkor. Se här: 
http://www.foretagarna.se/PageFiles/24236/G%c3%a4vleborg%20ht-13.pdf Värden gäller Gävleborg och anger hur 
stor andel av företagen som uppger att bristen på lämplig arbetskraft är ett hinder för tillväxt. Övergång till högre 
utbildning: Basvärdet anger andel studerande som avslutat ett program i gymnasieskolan i Gävle 2008/09 och som 
påbörjat högskolestudier inom tre år (2011/2012). Rikets basvärde är 45,1.

Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till 
arbetsmarknadens och samhällets behov

Beskrivning
Kunskap och lärande, bildning och utbildning är viktigt för att göra Gävle till en 
framtidskommun. Ett inkluderande synsätt och höga förväntningar ska ge möjligheter för alla.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning i 
kommunens regi som vid årets slut slutfört 
kurs

76 % 77 % 78 % 79 %

Andel elever i kommunens regi som godkänns 
inom SFI-undervisningen 

78% 79 % 80 % 81 %

Andel kortutbildade som deltar i kommunal 
vuxenutbildning.

20% 21% 21% 22%

Gävle kommunkoncern inrättar tjänster för 
personer med intellektuell eller psykisk 
funktionsnedsättning. Nämndens uppdrag är 
att möjliggöra att andelen motsvarande 
målvärdet uppnås.

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Dessa mål är satta utifrån offentlig statistik och går att jämföra med andra kommuner. Normalnivå för andel elever i 
gymnasial vuxenutbildning i kommunal regi som vid årets slut slutfört kurs ligger i nivå med jämförbara kommuner. 
Normalnivå på andel elever i kommunal regi som godkänns inom SFI-undervisning ligger på ca 67%. Se vidare 
www.scb.se  Kortutbildade: Andel av elever som har tidigare utbildning högst motsv. grundskola. Gävle kommuns 
målvärde för andel medarbetare med intellektuellt eller psykiskt funktionsnedsättning som arbetar i Gävle 
kommunkoncern ska vara 1,5%

Utifrån omvärldsanalys fastställs verksamhetsutbudet så att framtida kompetens 
säkerställs för såväl yrkesliv som vidare studier

Beskrivning
Utifrån prognoser, efterfrågan på arbetsmarknaden samt individers intressen och önskemål 
anpassas verksamheten för att på bästa sätt främja en ökad matchning på arbetsmarknaden.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Tillgång till efterfrågade verksamheter inom 
lagstyrda områden inom stipulerad tid

100% 100% 100% 100%



Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Tillgång till gymnasial utbildning inom 
efterfrågade områden

95% 95% 95% 95%

Tillgodose aktiviteter mot arbetet för 
försörjningsstödstagare inom en vecka

100% 100% 100% 100%

Dessa indikatorer avser ett verksamhetsår. Prioriteringsordningen inom skollagstiftningen gör att vissa målgrupper 
inte prioriteras för gymnasial vuxenutbildning om det är konkurrens om utbildningsplatser. Antalet 
utbildningsplatser är kopplade till arbetsmarknadens behov. Det är anledningen till att 95% är målvärdet för 
tillgång till gymnasial utbildning inom efterfrågade områden.

1.2 Medarbetare
Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, har 
handlingsutrymme och är medskapande

Våra medarbetare har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra 
uppdragen

Beskrivning
För ett stort engagemang som ger framgångsrika medarbetare krävs att medarbetarnas uppdrag 
och roller är tydliga. Andra viktiga framgångsfaktorer är rätt kompetens och delaktighet. 
Resultatet av 2013 års medarbetarundersökning följs upp med handlingsplaner på varje enhet 
utifrån aktuellt resultat för att kunna säkra enheternas styrkor men även för att förbättra 
svagheter och arbeta med rätt utvecklings- och förbättringsområden.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Framgångsrika medarbetare (Skala 1-100) 75 75
Framgångsrika medarbetare är ett index utifrån ett sammanvägt resultat i medarbetarundersökningen avseende frågor 
kring delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap.

Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap samt ökad fokusering på 
medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget

Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap samt ökad fokusering på 
medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget

Beskrivning
Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare som tillsammans med medarbetarna ständigt 
utvecklar verksamheten och organisationen . Chef-/ledar- medarbetarskap är ett prioriterat 
utvecklingsområde för att Gävle kommuns framgångsrikt ska kunna hantera en snabb och 
föränderlig omvärld.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Ledarskapsindex (Skala 1-100) 75 75
Ledarskapsindex är ett sammanvägt resultatet i medarbetarundersökningen avseende frågor kring återkoppling, 
ledarskap, effektivitet och målkvalitet. 



Jämställda, individuella och konkurrens kraftiga villkor och löner

Jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor råder

Beskrivning
Jämställda arbetsvillkor innebär lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män i Gävle 
kommun. Det kan avse möjlighet till delaktighet och påverkan i sin arbetssituation, arbetstidens 
omfattning och förläggning, förutsättningar för chefskap, kompetensutveckling, hälsofrämjande 
aktiviteter, omställningsåtgärder och en arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier. 
Lönepolitiken ska stämma överens med arbetsgivarens övriga strategier när det gäller t.ex. chef- 
och ledarskap, kompetens, jämställdhet och personalförsörjning. 

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Jämix 119 121 123 125
Jämix mäter könsfördelningen i yrkesgrupper, andelen kvinnor i högsta ledningsgrupp, andel chefer som är kvinnor i 
förhållande till andel anställda som är kvinnor, skillnad i lång sjukfrånvaro, skillnad mellan kvinnors och mäns löner, 
skillnad i uttag av föräldradagar, skillnad i heltidstjänster, skillnad i andel tillsvidareanställda samt 
jämställdhetsarbete. Jämix mäts varje år.

1.3 Hållbart samhälle

Gävle har en hållbar tillväxt

Verksamheterna inom Näringsliv och arbetsmarknad bidrar till en hållbar tillväxt i 
Gävle

Beskrivning
Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo och verka i Gävle. En hållbar tillväxt 
omfattar alla dimensioner av hållbarhet såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt. En 
grundförutsättning är att den kommunala verksamheten fungerar väl och utvecklas i takt med 
tiden. En fungerande arbetsmarknad med tillgång till kompetent arbetskraft och goda 
möjligheter till sysselsättning är viktiga komponenter för att Gävle ska kunna fortsätta att växa.

Viktigt med alla dessa indikatorer är att vår verksamhet påverkar dessa i viss utsträckning. Befolkning med 
eftergymnasial utbildningsnivå: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Gavleborgs-
lan/Gavle/?var=17251

Studerande inom vuxenutbildningen når sina individuella mål/är efter avslutade 
studier anställningsbara och/eller behöriga för vidare studier

Beskrivning

Godkända resultat skapar förutsättningarna för elever både vad gäller studie- och yrkesval. 

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Arbetskraften (sysselsatta + arbetslösa/andel 
av befolkningen) i åldern 25 -64 år (%)

88 % 88 % 89 % 89 %

Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 
2 år efter avslutad gymnasieutbildning ( %)

63 % 64 % 65 % 66 %

Andel av befolkning med eftergymnasial 
utbildningsnivå

24% 25% 26% 27%



Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning i 
kommunens regi som vid årets slut slutfört 
kurs, andel (%)

76 % 77 % 78 % 79 %

Andel elever i kommunens regi som godkänns 
inom SFI-undervisningen (%)

78% 79 % 80 % 81 %

Deltagare inom arbetsmarknadsenheten ges adekvat tjänsteutbud/kedja av 
aktiviteter för närmaste vägen till arbete

Beskrivning
Den övergripande strategiska inriktningen för Näringsliv & arbetsmarknad Gävle är att vi 
stimulerar, stärker och utmanar människor genom att matcha behov med möjligheter så att 
kompetens, innanförskap och förmåga till livsval ökar. För detta mål är de huvudsakliga 
framgångsfaktorerna för arbetsmarknadsenheten att deltagare erbjuds ett adekvat 
tjänsteutbud/kedja av aktiviteter för närmaste vägen till arbete. Där varje tjänst har ett tydligt 
syfte och mål som vi mäter och följer upp varje tertial.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Resultatet av arbetsmarknadsenhetens 
insatser för personer med försörjningsstöd -
Arbete eller utbildning (%)

42 % 43 % 44 % 45 %

Resultatet av arbetsmarknadsenhetens 
insatser för personer med försörjningsstöd- 
utförd tjänst  (%)

52 % 53 % 54 % 55 %

Arbetsmarknadsenheten säkerställer att 
deltagare ges ett adekvat tjänsteutbud/kedja av 
aktiviteter för närmaste vägen till arbete. Där 
resultatet följs upp varje tertial.

100% 100% 100 % 100 %

Utförd tjänst avser insatser arbetsmarknadsenheten genomfört på uppdrag av försörjningsstödet, vilka mynnat ut i ett 
skriftligt eller muntligt utlåtande. Efter avslut har ansvaret för den aktuella personen återgått till försörjningsstödet 
eller annan myndighet.

Individens utveckling optimeras genom sysselsättning inom enheten för daglig 
verksamhet

Beskrivning
Genom ett aktivt arbete av EDV:s medarbetare och aktuella genomförandeplaner för brukarna 
ökar möjligheten till individuell utveckling för den enskilde.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Andel brukare i EDV:s regi som önskar och får 
möjlighet att byta plats i basverksamhet/ 
företagsgrupp/ enskild plats och går vidare till 
anställning under året (%)

10 % 10 % 10 % 10%

Samarbete med viktiga samarbetspartners bidrar till att nå verksamhetsmålen 

Beskrivning
Samarbete med för verksamheterna viktiga samarbetspartners såsom exempelvis näringsliv, 



högskola, intresseorganisationer, och internationella kontakter sker, utifrån ett tydligt syfte, i 
linje med uppdraget. Verksamheternas arbete synliggörs såväl internt som externt.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Samarbetspartners identifieras utifrån 
uppdragen som påverkar verksamheternas 
utformning och leder till konkreta resultat och 
utveckling av verksamheterna.

100% 100% 100% 100%

Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten samt ett 
förstärkande av den biologiska mångfalden

Miljöperspektivet ska stärkas i alla verksamheter

Beskrivning
Under 2013 antog Gävle kommun ett miljöstrategiskt program. Ett av delmålen i programmet är 
att ”Den totala energianvändningen i Gävle kommunkoncerns fastigheter med lokaler och 
bostäder ska minska med 20 % till år 2020 jämfört med 2009” För det behövs både tekniska 
åtgärder och varaktiga beteendeförändringar hos de som vistas i fastigheterna. 

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Energianvändning i fastigheter som NAG 
nyttjar ska minska (basvärde 2009)

10% 12% 14% 15%

Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i 
kommunen.

Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse 
med andra kommuner i Stockholmsregionen 

Beskrivning
Målet ingår i Gävles näringslivsprogram. Gävle kommun har ett stort ansvar för att skapa rätt 
förutsättningar för näringslivet som verkar här idag och för att skapa möjligheter till nya 
företagsetableringar. 

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

NKI, Sthlm business Alliance, basvärde 60 68 70 71 71

Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag 

Beskrivning
Målet ingår i Gävles näringslivsprogram. För att bli en attraktiv plats krävs det att vi arbetar 
brett och inom många områden med att stärka det näringsliv som finns i Gävle idag och locka 
hit nya företag och mer kompetens. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden kommer under 
året utveckla inriktningen på föreslagna aktiviteter i näringslivsprogrammet och de indikatorer 
som anges där.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Varumärkesmätning – befintliga företags bild 
av Gävle (basvärde 3,1)

4,0



Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Varumärkesmätning – kännedom  för 
företagsetableringar (basvärde o,1)

0,3

Nyföretagande, basvärde 10,1 (2012) 10,9 11,4 11,8 12

Företagsklimat, ranking basvärde 218 (2013) 198 178 173 168
Viktigt med alla dessa indikatorer är att vår verksamhet påverkar dessa i viss utsträckning. Varumärkesmätningen 
görs var tredje år och basvärden som anges är från mätningen 2012. Nästa mätning görs 2015 och sedan 2018.

1.4 Ekonomi

Verksamhetens nettokostnader, exklusive realisationsvinster/ förluster får 
långsiktigt inte öka i snabbare takt än intäkterna från skatter, generella 
bidrag och utjämning.

Verksamheterna inom Näringsliv och arbetsmarknad är resurseffektiva, 
långsiktigt hållbara och främjar elevers, brukares och deltagares måluppfyllelse 
Beskrivning
Näringsliv och Arbetsmarknad Gävle har en god ekonomisk hushållning, innebärande att 
organisationen är resurseffektiv, långsiktigt hållbar och främjar elevers, brukare och deltagares 
individuella måluppfyllelse.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

God ekonomisk hushållning (resultat helår ) 0 0 0 0

2 Uppdragen 2014
1. För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att efter skolgång komma in i 

den ordinarie arbetsmarknaden så snart som möjligt ska tjänster inrättas som avdelas 
för personer med funktionsnedsättning. Målet är att inom en fyraårsperiod från år 2011 
kunna reservera ca 110 tjänster för detta ändamål. Personerna anställs i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program där arbetsgivaransvaret är knutet till 
arbetsmarknadsenheten. Alla anställningar ska inriktas på att efter en övergångstid 
fasas in som normalt arbete. 

2. Nämnden har som specifikt uppdrag att genom samverkan med interna och externa 
intressenter vidta åtgärder för att minska tid i arbetslöshet, brister i utbildningen och 
öka andelen som är anställningsbara.
Nämnden har tillsammans med Socialnämnden ett uppdrag att finna former för 
sysselsättning som ger ersättningar som kan minska behov av försörjningsstöd. Detta 
innefattar bland annat olika studievägar. I uppdraget bör även undersökas vilka 
möjligheter som finns att finna introduktionsvägar till arbete från försörjningsstöd, som 
kan innefatta en övergångsperiod för ökad ekonomisk stimulans som kan leda till en 
bestående förändring.

3. Kommunens nämnder och bolag sätter "skolan först" vilket ska ge barn och ungdomar 
goda förutsättningar för att klara sin skolgång

4. Skolan ska fungera som en mötesplats för kommunens verksamheter, medborgare och 
näringslivet

5. Kommunens förvaltningar och bolag ska se internationalisering som ett verktyg för 
utveckling av områdena skola, energi och miljö samt kompetens



3 Investeringsverksamhet
Eriksberg, ventilation och värmesystem

Enheten för daglig verksamhet (EDV) bedriver verksamhet i före detta Eriksbergsskolan. 
Fastigheten är i stort behov av tekniska åtgärder för att förbättra värme- och ventilation. 
Kostnad 10 000 tkr år 2015 enligt nuvarande plan.

4 Utvecklingsområde
Insatser för att få fler personer i arbete och skapa ett attraktivt klimat för näringslivet måste öka.  
Genom att samla insatser för näringslivet med insatser för att få personer att komma in på 
arbetsmarknaden ökar möjligheter att minska arbetslösheten och förse Gävles företag med rätt 
kompetens. 

Många viktiga program utarbetades under 2013 såsom näringslivsprogrammet. Detta måste 
börja verkställas och även följas upp. 

5 För verksamheten viktiga nyckeltal
Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal brukare 
inom EDV 320 330 345 360 375 390 405 420

6 Intäkts- och kostnadsutveckling
Resultat och investeringsbudget för NAN presenteras på nämnden den 23/1 och bifogas då 
verksamhetsplanen. 
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-03-18

§45:  Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2014-2017 

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS44 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att fastställa verksamhetsplan 2014 för Utbildningsnämnden

 

Ärendebeskrivning
Från Utbildningsnämnden föreligger verksamhetsplan för år 2014

Beslutsunderlag
· Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2014-2017

· Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden - Verksamhetsplan för

utbildningsnämnden 2014-2017

· Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2014 för Utbildningsnämnden
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Handläggare Germund Jonsson

K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R E T

Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22.

Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026- 12 54 56

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsplan 2014 för 
Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa verksamhetsplan 2014 för Utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-24, § 4, Kommunplan 2014 med 
årsbudget 2014 och utblick 2015-2017, beslutades  i punkt 2, ”att den av 
Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen med årsbudget 2014 och utblick 
2015-2017 från den 25 november 2013 i övrigt är fortsatt gällande, med undantag för 
att Barn och ungdomsnämndens och Utbildning och arbetsmarknadsnämndens 
verksamhetsplaner upphör att gälla och att dessa ersätts med nya verksamhetsplaner 
för Utbildningsnämnden och Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden för 
fastställande senast under mars månad 2014.”

Utbildningsnämnden har tagit fram en verksamhetsplan för 2014. Kommunstyrelsen 
föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsplan 2014 för 
Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2014 för Utbildningsnämnden

Germund Jonsson
Ekonomi och Finanschef



Verksamhetsplan 2014-2017

Utbildningsnämnd





1 Mål inom respektive perspektiv

1.1 Medborgare och kunder

Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder 
är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Beskrivning
Medborgare och kunder får kunskap om och har förtroende för våra verksamheter genom 
systematiska informationsinsatser, god service, gott bemötande och hög tillgänglighet. Våra 
kunder, vårdnadshavare och elever, är delaktiga i och har inflytande i våra verksamheter. 
Eleverna har inflytande och ansvar över sitt eget lärande.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Nöjd Medborgarindex för förskolan 60 63

Nöjd Medborgarindex för skolan 58 60

Nöjd Medborgarindex för gymnasieskolan 63 65

Andel föräldrar som är nöjda med förskolan 95 % 95 % 95 % 95 %

Andel föräldrar som är nöjda med 
fritidshemmet verksamhet

80 % 80 % 82 % 82 %

Andel föräldrar som är nöjda med grundskolan 88 % 89 % 90 % 90 %

Andel elever som är nöjda med grundskolan 87 % 88 % 89 % 90 %

Andel elever som är nöjda med 
gymnasieskolan

90 % 91 % 92 % 92 %

Andel föräldrar i förskolan som är nöjda med 
det inflytande de har i förskolan

75 % 76 % 77 % 78 %

Andel föräldrar som är nöjda med det 
inflytande de har i grundskolan

73 % 75 % 77 % 78 %

Andel elever i årskurs 5 som anser att lärarna 
tar hänsyn till deras åsikter

93 % 93 % 93 % 93 %

Andel elever i årskurs 8 som anser att lärarna 
tar hänsyn till deras åsikter

75 % 75 % 75 % 75 %

Andel elever i gymnasiet som anser att lärarna 
tar hänsyn till deras åsikter 

65 % 67 % 70 % 70 %

Alla elever utmanas och klarar sin utbildning
Beskrivning
Kunskap och utbildning är viktiga faktorer i arbetet för att höja utbildningsnivån i Gävle. 
Elevernas måluppfyllelse ska öka. Medarbetare ska ha höga förväntningar på alla barns och 
elevers utveckling med utgångspunkten att alla kan och ska klara sin utbildning. Genom att 
utbilda och utmana Gävles barn och ungdomar i ett stimulerande och stödjande sammanhang 
får de förutsättningar att nå sin fulla utveckling och att göra aktiva livsval.



Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Andel elever med behörighet till gymnasiet i åk 
9

85 % 86 % 88 % 90 %

Andel elever som uppnår kravnivåerna i alla 
ämnen i åk 9

73 % 74 % 75 % 75 %

Andelen föräldrar i förskolan som anser att 
barnen stimuleras till utveckling och lärande

95 % 95 % 95 % 95 %

Andel föräldrar i grundskolan som anser att 
eleverna stimuleras till utveckling och lärande

88 % 89 % 90 % 90 %

Andelen elever i grundskolan som anser att 
lärarna förväntar sig att de ska nå 
kunskapskraven i alla ämnen

93 % 94 % 95 % 95 %

Gymnasielever i de kommunala 
gymnasieskolorna som fullföljer sin utbildning 
inom 4 år, totalt, andel 

77 % 78 % 79 % 80 %

Andel elever i de kommunala 
gymnasieskolorna som avbryter studierna efter 
1 år

3 % 3 % 2 % 2 %

Gymnasieelever i de kommunala 
gymnasieskolorna med grundläggande 
behörighet till universitet och högskola, 
studieförberedande program 

94 % 95 % 96 % 97 %

Gymnasieelever i de kommunala 
gymnasieskolorna med grundläggande 
behörighet till universitet och högskola, 
yrkesförberedande  program 

35 % 36 % 37 % 38 %

Utbildning Gävles verksamheter är trygga och tillgängliga för alla
Beskrivning
Alla barn och elever är trygga i våra verksamheter. Det sker bland annat inom ramen för Skolan 
först och trygghetsråden i områdena
Tillsammans med främst kultur- och fritidsnämnden och i samverkan med övriga intressenter 
utveckla kommunens fritidshems-, fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet och liknande för 
att ge barn och ungdomar i grund- och gymnasieskola meningsfulla fritidsaktiviteter utanför 
ordinarie skoltid. Detta kan t ex avse hjälp med läxläsning, att skapa aktiviteter med anknytning 
till idrott och kultur m.m. En utveckling i denna riktning kan också ge personer som arbetar 
kvällstid möjlighet till omsorg under obekväm arbetstid. Nämnden har också ett specifikt 
uppdrag att ge möjlighet till barnomsorg upp till tolv år under alla tider på dygnet.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Andel elever i åk 5 som känner sig trygga i 
skolan

97 % 97 % 97 % 97 %

Andel elever i åk 8 som känner sig trygga i 
skolan

95 % 95 % 95 % 95 %



Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Andel elever i gymnasiet som känner sig trygga 
i skolan

95 % 95 % 95 % 95 %

Andel föräldrar som anser att de tryggt kan 
lämna sina barn i förskolan

95 % 95 % 95 % 95 %

Andel föräldrar som anser att deras barn 
känner sig tryggt i skolan

93 % 94 % 95 % 95 %

1.2 Medarbetare

Utbildning Gävles medarbetare är kompetenta, har handlingsutrymme och 
inspirerar barn, elever och varandra till utveckling och ökad 
måluppfyllelse.
Beskrivning
Förståelsen för sin del i helheten är viktig för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Alla 
medarbetare är trygga i sin anställning och kan förena ett framgångsrikt och engagerat 
medarbetarskap med ett aktivt medborgarskap, familjeliv och god hälsa.

Aktivt rekryteringsarbete och fortsatt fokus på lärares behörighet och legitimation. Kollegialt 
lärande är en naturlig del av arbetet att anpassa undervisning och verksamhet till barns och 
elevers behov och förutsättningar. Detta sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
Fortsatt utveckling av förskollärarens förstärkta pedagogiska roll. Lärare med karriärtjänster 
har stor del i att utveckla medarbetarna utifrån deras resultat, kopplat till elevernas resultat. 

Jämställda arbetsvillkor innebär lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män i Gävle 
kommun. Lönebildningen ska fungera som ett styrmedel bland annat med hjälp av jämställd, 
individuell och differentierad lönesättning. Det innebär att goda prestationer värdesätts, att det 
lönar sig att ta ansvar och anstränga sig, och att det finns karriärvägar.

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning (förskola)

66 % 66 % 66 % 66 %

Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning (förskoleklass)

99 % 100 % 100 % 100 %

Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning (fritidshem)

85 % 85 % 85 % 85 %

Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning (grundskola)

97 % 100 % 100 % 100 %

Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning (grundsärskola)

97 % 97 % 98 % 99 %

Lärande i arbetet 
(medarbetarundersökningen)

77 77 77 77

Medarbetarskap (medarbetarundersökningen) 86 86 86 86

Jämix 119 121 123 125



Kompetenta chefer med handlingsutrymme inspirerar och leder 
medarbetare mot goda resultat.
Beskrivning
En kompetent chef är erfaren, kunnig och driven. Alla chefer inom Utbildning Gävle ska vara 
kompetenta och agera utifrån sitt handlingsutrymme. Inom förskolan och skolan ska chefen 
också vara en driven pedagogisk ledare.  Varje förskola och skola ska ha en tydlig struktur för 
utformningen av den pedagogiska ledningen och utvecklingen av verksamheten med fokus på 
förskolans och elevernas resultat. Alla rektorer, förskolechefer samt biträdande rektorer och 
förskolechefer ska genomgå den statliga rektorsutbildningen.

1.3 Hållbart samhälle

Gävles förskolor och skolor är likvärdiga i form av god kvalitet, samordnat 
stöd och hög kompetens
Beskrivning
En likvärdig förskola och skola är en förutsättning för att alla barn och ungdomar ska få 
möjlighet att klara skolgången. Även en likvärdig fritid är viktig, utifrån barn och ungdomars 
behov av meningsfulla aktiviteter på fritiden och trygghet som motiverar och ger elever 
förutsättningar att klara sin skolgång.
Det finns en kompetent och resursstark ledningsfunktion till stöd för förskole- och 
skolenheterna.
Organisation, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser ska användas effektivt för att 
optimera barns och elevers måluppfyllelse
Våra verksamheter ska hålla god kvalitet
Elevhälsoarbetet ska stärkas

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Målkvalitet (medarbetarundersökningen) 68 70 70 70

Delaktighet (medarbetarundersökningen) 79 80 80 80

Ledarskap (medarbetarundersökningen) 70 72 72 72

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Andel föräldrar i förskolan som anser att 
barnen får det stöd de behöver

93 % 95 % 95 % 95 %

Andel föräldrar i skolan som anser att eleverna 
får det stöd de behöver

88 % 89 % 90 % 90 %

Andel chefer som anser att elevhälsoarbetet 
fungerar bra (utgångsvärde fås 2014)

Salsavärdet andelen elever som når kravnivån i 
alla ämnen åk 9

-4 -4 -3 -3



Utbildning Gävle utvecklar ständigt sina verksamheter i riktning mot ökat 
lärande och hållbarhet
Beskrivning
Förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete har en avgörande betydelse för att 
förskolan och skolan ska utvecklas framåt och kunna ge barn och elever de bästa 
förutsättningarna att lära och utvecklas. Det bygger på att förskolor och skolor leder, planerar, 
utvärderar och åtgärdar sin verksamhet kontinuerligt och systematiskt.
Organisation, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser ska användas effektivt för att 
optimera barns och elevers måluppfyllelse
Våra verksamheter ska hålla god kvalitet
Samarbete med för verksamheterna viktiga samarbetspartners såsom exempelvis näringsliv, 
högskola, intresseorganisationer och internationella kontakter sker, utifrån ett tydligt syfte, i 
linje med uppdraget. Politiska partiers ungdomsförbund1 ska, efter samråd med rektor, ha rätt 
att informera om sin verksamhet.

Ett nytt miljöstrategiskt program har tagits fram och detta kommer att påverka alla 
verksamheter.

1 Med politiska partier menas de partier som är representerade i Sveriges riksdag och 
kommunfullmäktige, se Juridisk rådgivning om Politisk information i skolan (Skolverket)

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Andel chefer med rektorsutbildning 68 % 68 % 69 % 69 %

Lärande organisation 76,6 % 76,6 %

Jag deltar aktivt i kvalitetsarbetet 
(medarbetarundersökningen)

88 % 90 % 90 % 91 %

Bedömning av måluppfyllelse miljöarbete i 
förskolan

3 3,1 3,2 3,3

Bedömning av måluppfyllelse miljöarbete i 
grundskolan

3,1 3,2 3,3 3,4

Bedömning av måluppfyllelse miljöarbete i 
gymnasieskolan (utgångsvärde fås 2014)

Mängden matavfall som slängs inom skolorna
(utgångsvärde fås 2014)



1.4 Ekonomi

Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv, långsiktigt hållbar och 
främjar elevers måluppfyllelse
Beskrivning
Varje enhet och verksamhet ska inom given totalram använda organisation, medarbetares 
arbetsinsatser och övriga resurser effektivt för att optimera barns och elevers måluppfyllelse

Indikator Målvärde 
2014

Målvärde 
2015

Målvärde 
2016

Målvärde 
2017

Inskrivna barn per personal i pedagogisk 
omsorg

4,8 4,9 4,9 4,9

Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan 5,3 5,3 5,3 5,3

Antal elever per lärare i förskoleklass 19 18 17 17

Antal inskrivna elever/anställd i fritidshem 12,8 12,5 12,5 12,5

Antal elever per lärare i grundskolan 12 12 12 12

Antal elever per lärare i gymnasieskolan 13 12,8 12,6 12,4

Antal elever per lärare i grundsärskolan 3,4 3,3 3,3 3,3

Antal elever per lärare i gymnasiesärskolan 4 4,1 4,1 4,1



2 Uppdragen 2014

Utbildningsnämnden har ett specifikt uppdrag att alla elever i Gävles grundskolor och 
gymnasieskolor ska utmanas och klara sin utbildning. Det innebär fortsatt arbete med likvärdig 
skola med hög kvalitet. Utgångspunkten är att skapa starka och tydliga enheter för elever inom 
högstadiet med en koppling till gymnasieskolan och att betona närhetsprincipen för de yngre 
med koppling mot förskolan. Inom gymnasieskolan krävs ett omställningsarbete för att klara 
anpassningen till ett minskat elevantal.

En ökad samverkan mellan skolnivåerna ökar elevernas möjlighet till utveckling och att klara 
skolgången. En röd tråd ska finnas, genom gemensam tydlig ledningsfilosofi och genom att 
styrning och ledning behandlas samlat för bästa resultat. En målsättning är också att ge 
förutsättningar för skolans olika enheter möjlighet att skapa tydliga varumärken med fokus på 
undervisning och barns och ungdomars utveckling. Det ska finnas en stark och tydlig 
ledningsfunktion till stöd för skolenheterna.

En översyn ska göras vad gäller IT-relaterade frågor i utbildningsverksamheten. Uppdraget 
innefattar att utreda möjligheterna att äldre grundskoleelever får tillgång till egna datorer som 
arbetsredskap för kunskapsförvärv med koppling till näringslivets utveckling. Denna utveckling 
bör även ingå i Vallbacksskolans lokalprogram.

En likvärdig skola är en förutsättning för barns och ungdomars möjligheter att klara skolgången, 
men en likvärdig fritid är också viktig. Dialog har inletts med Kultur & Fritid om samarbete 
mellan fritidshem, fritidsklubbar och fritidsgårdar för att öka tillgängligheten. Samverkan ska 
även utvecklas med Kulturskolan och olika föreningar kring barns och ungdomars fritid för att 
öka likvärdigheten och stärka måluppfyllelsen.

Nämnden har ett specifikt uppdrag att ge möjlighet till barnomsorg upp till tolv år under alla 
tider på dygnet. Antalet platser har utökats och medel finns avsatta för ytterligare utökning.

Fortsatt lokalt samarbete och samverkan inom ramen för Skolan först med rektor och/eller 
förskolechef som sammankallande för representanter från andra förvaltningar och bolag. Målet 
med samverkan är att öka förutsättningarna för barns och elevers utveckling och lärande. 
Arbetet har påbörjats och ska fortsätta utvecklas under 2014. Nämnden ett ansvar för löpande 
uppföljning och utvärdering av den lokala handlingsplanen för ESIMeC.

SAX, en samverkan mellan i första hand grundskolan och socialtjänsten fortsätter utvecklas för 
att förbättra måluppfyllelsen för grundskoleelever i utsatta situationer. Projektet är i en 
implementeringsfas där nätverksledare utbildas och ett antal pilotärenden genomförs. EX-IN  
grupper ska skapas på ett par skolor för elever vars behov inte möts av samverkansinsatserna. 
EX-IN-gruppens syfte är att integrera eleven med sin skola.



3 Investeringsverksamhet

Utbildningsnämndens investeringsbudget omfattar inventarier och annan utrustning i samband 
med tillskapandet av nya förskoleplatser, om- och nybyggnation av skolor samt 
förnyelseinventarier i samband med ombyggnation, slitage eller verksamhetsförändringar. 
Exempel på större investeringsprojekt under planeringsperioden utöver nya förskoleplatser är 
Vallbackskolan, Sörbyskolan och Vasaskolan. Investeringsbudgeten innefattar också 
förutsättningar för IT och datorer på förskolor och skolor.



4 Utvecklingsområden

 Likvärdig skola med hög kvalitet. För att i hela Gävle uppnå goda kunskapsresultat och 
hög kvalitet i grundskolan och grundsärskolan genomförs kraftfulla insatser och 
satsningar i samband med utvecklingen av Vallbacksskolan.

 Utvecklat samarbete mellan grundskolan, gymnasieskolan och arbetslivet, i syfte att få 
ungdomar att välja rätt väg in i gymnasieskolan och vidare mot arbetsmarknad eller 
högre studier. 

 Ökad kvalitet i fritidshemmen både genom ökad personaltäthet och utveckling av 
verksamheten.

 Bibehållen kvalitet i förskolan samtidigt som volymökningarna hanteras på ett bra sätt.
 Fokus på lärarnas betydelse för elevernas resultat. Satsning på karriärtjänster och 

skolutveckling genom nya arbetssätt. Stöd och verktyg för förskolechefer och rektorer i 
kvalitets- och analysarbetet.

 Strategisk personalplanering utifrån ökade behörighetskrav, lärarlegitimation, 
kommande generationsväxling och omställningar till långsiktigt, hållbart och effektivt 
resursutnyttjande.

 Fortsatt utveckling av elevhälsoarbetet.
 Fortsatt utveckling och samarbete med Kultur & Fritid i syfte att säkerställa likvärdig 

tillgång till bibliotek.
 Framtagen IKT-strategi ska implementeras i alla verksamheter.
 Utveckla samarbete med högskolor och universitet, framför allt Högskolan i Gävle.
 Utreda ambitionsnivån för IT-relaterade frågor i utbildningsverksamheten, vilket också 

innefattar förutsättningarna för att äldre grundskoleelever ska få tillgång till datorer 
som arbetsredskap för kunskapsförvärv med koppling till näringslivets utveckling.

 Samarbete med arbetsförmedlingen kring projektet Unga In, syftet är att få ungdomar 
mellan 16-24 år till utbildning eller arbete.



5 För verksamheten viktiga nyckeltal
Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal barn 1-5 år 4 754 4 895 5 066 5 191 5 239 5 221 5 231 5 646

Antal elever F- åk9 9 812 9 891 9 858 9 935 9 990 10 158 10 273 10 802

Antal elever 
gymnasieskola 4023 3783 3497 3231 3097 2896 2900 2919

Kostnad/barn 
förskola 119 500 125 200 130 800

Kostnad/barn ped 
omsorg 102 400 107 500 116 100

Kostnad/elev 
förskoleklass 31 000 29 700 32 200

Kostnad/elev 
grundskola 84 200 87 400 87 400

Kostnad/elev 
fritidshem 35 200 36 000 34 700

Kostnad/elev 
grundsärskola 252 700 255 600 283 700

Kostnad/elev 
gymnasieskola 84 400 94 200 102 500

Andel åk 9, 
fullständiga betyg 70,8 71,3 67 64 73 74 75 75

Andel åk 9, 
gymnasiebehörighet 88,3 86,2 86 81 85 86 88 90

Andel elever som 
fullföljt gymn.utb 
inom 4 år

75 76 77 77 77 77 77 77

Barn/årsarbetare 
förskola 5,3 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Barn/årsarbetare 
ped omsorg 4,9 4,3 4,3 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9

Inskrivna 
elever/anställd 
(fritidshem)

23,9 13,7 * 13,4 * 13 12,8 12,5 12,5 12,5

Antal elever per 
lärare 
(förskoleklass)

5,1 4,5 21 * 20 19 18 17 17

Antal elever per 
lärare (grundskola) 8,4 8,7 12,3 * 12 12 12 12 12

Antal elever per 
lärare 
(gymnasieskola)

7,5 7,5 13,2* 13 12,8 12,6 12,4 12,1

Antal elever per 
lärare 
(grundsärskola)

24,8 25,3 3,6 * 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3

Antal elever per 
lärare 
(gymnasiesärskola)

20 21 4* 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1



Fotnot: Kostnad per barn och elev avser kommunal regi Kostnad per elev i grundsärskolan är exklusive skolskjuts 
Fullständiga betyg och gymnasiebehörighet avser de kommunala skolorna Gymnasiebehörighet avser från 2011 
yrkesförberedande program *Från 2011 redovisar SCB elever/anställd i fritidshem och från 2012 redovisar SCB 
elever per lärare (heltidsanställd) i både förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola. Jämförelser bakåt i tiden kan därför inte göras. 



6 Intäkts- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET Utbildningsnämnden

Belopp i mnkr Budget 
2014

Plan 
2015

Plan 
2016

Plan 
2017

Riktade statsbidrag

Övriga intäkter

Summa intäkter

Personalkostnader

Köp av verksamhet

Övriga kostnader

Avskrivning

Summa kostnader

Verksamhetens 
resultat

Intern ränta

Resultat före 
kommunbidrag

Kommunbidrag

ÅRETS RESULTAT

Resultatfond 31/12

INVESTERINGS-
BUDGET

Summa nettoinvestering

Budgeten 2014-2017 är hämtad från grundkalkylen som utgör underlag för 
Kommunfullmäktiges beslut om mål och ramar. Infogas i verksamhetsplanen efter beslut om 
internbudget.

Köp av verksamhet omfattar i prognosen 2013 endast köp av huvudverksamhet i enlighet med 
Kommunbas-13. I bokslut 2012 samt budget 2014-2017 omfattas köp av verksamhet enligt 
gamla Kommunbas och inkluderar köp av stödverksamhet. Utbildningsnämnden redovisas inte 
2012 och 2013.







Ärende 6  

Förslag om överflyttning av 
Patientnämnd till Landstinget från 

Socialnämnden



Sid 1 (1)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-03-18

§49:  Förslag om överflyttning av Patientnämnd till Landstinget 
från Socialnämnden

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS47 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att överlåta patientnämndsverksamheten till Landstinget Gävleborg från 1 september 2014 

att korrigera Socialnämndens reglemente i den del som gäller patientnämnd 

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ovan beslutar Kommunstyrelsen för 

egen del 

att upprätta erforderliga avtal med Landstinget Gävleborg. 

 

Ärendebeskrivning
I Gävle kommun har Socialnämnden uppdraget att vara Patientnämnd. Övriga kommuner i länet har 

avtal med Landstinget Gävleborg om gemensam Patientnämnd. Socialnämnden föreslår att även 

Gävle kommun samverkar med Landstinget Gävleborg om patientnämndsverksamheten. 

Patientnämndens uppgifter är bl.a. hjälpa brukare/vård-tagare att få den informationen de behöver 

för att kunna ta tillvara sina intressen inom hälso- och sjukvården, främja kontakterna mellan 

brukare/vårdtagare och personal. 

Och kostnad 50 öre per innevånare, knappt 50000kr får hanteras i kommunens budgetberedning. 

Beslutsunderlag
· Protokollsutdrag 2014-01-29 från Socialnämnden med tjänsteskrivelse ”Förslag om överflyttning av 

Patientnämnd till Landstinget” samt ”Avtal om patientnämndsverksamhet”

· Tjänsteskrivelse - Överflyttning av Patientnämnd till Landstinget

Inlägg görs av 
Micael Dahlberg (M), Carina Blank (S) och Lena Lundgren (S).















Ärende 7  

Anmälan om väckta motioner och 
medborgarförslag som är under 

beredning fr o m 2014-01-01



Sid 1 (1)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-03-18

§50:  Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag som är 
under beredning 

Delges: kommunfullmäktige
Dnr 14KS17 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna

 

Ärendebeskrivning
Från kommunledningskontoret föreligger redovisning som är under beredning

motioner/medborgarförslag Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två 

gånger varje år redovisa de motioner/medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Från 

kommunledningskontoret föreligger redovisning av ej avslutade motioner/medborgarförslag

Beslutsunderlag
· Motioner och medborgarförslag som är under beredning 2014

· Tjänsteskrivelse - Motioner och medborgarförslag som är under beredning

 



Sid 1 (1)
2014-03-11
Dnr 14KS17 

Tjänsteskrivelse – Anmälan om väckta motioner och 
medborgarförslag som är under beredning 

 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga redovisningen av ej avslutade motioner/medborgarförslag till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner/medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. Från kommunledningskontoret föreligger redovisning av ej 
avslutade motioner/medborgarförslag

Helén Åleskog
Förvaltningschef
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Dnr Motioner  Åtgärd 

Besvars-
datum 

Besvarat av  
Nämnd/Datum 

Påminnelse 
Nämnd/Datum 

09KS170 Matchning för att hjälpa människor till arbete (C) Kommunalrådskansliet bereder    
10KS354 Fler jobb för personer med funktionsnedsättning (KD) Kommunalrådskansliet bereder            
11KS84 Att kommunen söker utmärkelsen Blå Flagg för ham-

nar och stränder (KD) 
Återremitterad till Kommunalrådskansliet KF 2013-01-29    

11KS160 Gävle kommun – En ekokommun (KD) Återremitterad till Kommunalrådskansliet KF 2013-01-29    
11KS362 Ett mera energieffektivt byggande (S) (MP) (V) Remitterad till Gävle Energi, Gavlegårdarna, Gavlefastig-

heter o kommunens Fastighetsstrateg              
201204/ 
snarast   

GEAB,GVAB, 
GFAB 

Fastighetsstrateg  
10/10 2012,13/3, 
26/11 

12KS59 Fler ungdomar i jobb (FP) Kommunalrådskansliet bereder                                          
12KS72 Nyrekryteringar och anställningar inom Gävle kom-

mun (M) 
Kommunalrådskansliet bereder                                   

12KS166 Tydlig och regelbunden rapportering till kommun-
fullmäktige (C) (FP) (KD) (M) 

Remitterad till Kommunledningskontorets jurist 20120607  20/6 2012,  
4/2, 31/7 6/12-
2013, 24/1-2014 

12KS351 Undersök förutsättningarna för social investeringsfond 
i Gävle (FP) 

Kommunalrådskansliet bereder    

12KS355 Rullstolstaxi (M) Återremitterad till Tekniska nämnden och Kommunens 
Tillgänglighetsråd KF 2013-09-30 

   

13KS43 Biblioteksberedningen (FP) Kommunalrådskansliet bereder    

13KS371 Praktik på gymnasieskolor för högskoleförberedande-
programmet (M) 

Kommunalrådskansliet bereder    

13KS377 Utökad tillgänglighet till förskolan för föräldraledigas 
barn (FP) 

Kommunalrådskansliet bereder    

13KS415 Tillägg till lokala ordningsföreskrifter (SD) Remitterad till Tekniska nämnden 20131218   
13KS430 Gör Valls hage till en turistattraktion (FP) Kommunkansliet sammanställer   Kom.20140128 
13KS437 Inför LOV inom daglig verksamhet (M) Kommunalrådskansliet bereder    
13KS438 Stadsbibliotekets framtida placering (FP) Kommunalrådskansliet bereder    
13KS526 Ge fler kommunanställda möjlighet att vara kontakt-

person (MP) (V) (S) 
Remitterad till Kommunledningskontoret, HR-
avdelningen 

20140228   

13KS528 Tidsbegränsad fri parkering i Gävle stad (KD) Kommunalrådskansliet bereder    
14KS23 Inrätta en bemötandeombudsman (V) Remitterad till Kultur- o fritidsnämnden samt KLK 

Kommunikationsavdelningen 
20140425   

 
 
Dnr 

 
Medborgarförslag 

 
Åtgärd 

Besvars-
datum 

Besvarat av  
Nämnd/Datum 

Påminnelse 
Nämnd/Datum 

11KS388 Återställande av räls vid Atlasområdet Kommunalrådskansliet bereder    
11KS419 Gatlyse vid återvinningsstationen i Furuvik Kommunalrådskansliet bereder    

12KS210 Att Gävle kommun gör en Natur- och Kulturguide Kommunalrådskansliet bereder    

12KS269 Rådhusets framtid Remitterad till Kommunstyrelsen/Ulrica Blomgren, åter 20121130   20130313,26/11 
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KF för beslut 
12KS272 Köp av radioutsändare för att möjliggöra fortsatt ra-

dioutsändning av KF sammanträden 
Kommunalrådskansliet bereder    

12KS333 Rådhuset måste bli öppet för allmänheten Remitterad för beslut i kommunstyrelsen UlricaBlomgren 20121130   20130313,26/11 
12KS344 Avsätt diskussionstid i kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige för samtliga partier om vilka demo-
kratiska villkor som ska gälla. 

Kommunalrådskansliet bereder    

12KS426 Kollektivtrafik med trådbussar Remitterad för beslut i Kommunstyrelsen, till KLK-ÖP 
efter samråd med Tekniska nämnden 

20121218  ÖP 20130527, 
11/9, 15/11, 28/1 

13KS29 Gävle kommun bör ta fram en kvalitetsguide Remitterad till Kommunledningskontoret 20130819  20140128  
13KS150 Uthyrning av rullstolar i centrala Gävle Kommunalrådskansliet bereder    
13KS160 Att brandförsvaret i skärgården förbättras, brandut-

rustning till Kusön/Hamrångebygden 
Kommunalrådskansliet bereder    

13KS195 Skapa facebooksida i kommunen med information om 
aktuella händelser samt information 

Kommunkansliet sammanställer   Kommunikation 
20140129 

13KS318 Ställplatser för husbilar i centrala Gävle Remitterad till Tekniska nämnden, Byggnads- o miljö-
nämnden, Kultur- o fritidsnämnden 

20140410 KFN 20140102 BMN 20140218 

13KS324 Avsätt en del av Stenborgskanalen till Gästhamn och 
stadscamping 

Remitterad till Tekniska nämnden, Byggnads- o miljö-
nämnden, Kultur- o fritidsnämnden 

20140410 KFN 20140102 BMN 20140218 

13KS354 Gör en camping längst ur på södra sidan av Gavleån, 
mellan Stenborgskanalen och Gavleån 

Remitterad till Tekniska nämnden, Byggnads- o miljö-
nämnden, Kultur- o fritidsnämnden 

20140410 KFN 20140102 BMN 20140218 

13KS355 Ordna bryggor längs Gavleån t ex vid biblioteket och 
Slottstorgsparkeringen 

Remitterad till Tekniska nämnden, Byggnads- o miljö-
nämnden, Kultur- o fritidsnämnden 

20140410 KFN 20140102 BMN 20140218 

13KS406 Volontärer till bevakningen av julbocken Kommunalrådskansliet bereder    

13KS486 Minnestavla över Gävles första rundradiosändare 
placerad i stadshuset 

Kommunkansliet sammanställer    

13KS491 Rabatterade busskort även för sjukpensionärer Remitterad till Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen  20140315   

13KS503 En app för mail eller personec för kommunens an-
ställda 

Kommunkansliet sammanställer    

13KS531 Kanotstall Remitterad till Tekniska nämnden och Kultur- o fritids-
nämnden 

20140214 KFN 20140226  

13KS533 Gemensam samhällsinformation för Gävle kommuns 
innevånare 

Kommunkansliet sammanställer    

13KS541 Möjliggöra för FMCK att upprätta ett träningsspår Remitterad till Kultur- o fritidsnämnden och Tekniska 
nämnden 

20140425   

14KS53 Underlätta till förlängt kvarboende för äldre Remitterad till Omvårdnadsnämnden 20140425   

14KS63 Skapa ATV-leder för fyrhjulingar Remitterad till Tekniska nämnden och Kultur- o fritids-
nämnden 

20140425   
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Medborgarförslag (MBF) som ska direktbesvaras av nämnd och därefter anmälas till KF enligt KF´s nya arbetsordning 
 
Datum när MBF 
skickades 

 
Datum när på-
minnelse skick-
ades 

13KS419 Gatubelysning i Sälgsjön Remitterad för beslut i Tekniska nämnden 2013-10-29  

13KS469 Inrätta ett kemikalieråd för arbetet med kemikalie 
planen 

Remitterad för beslut i Byggnads- och miljönämnden 2013-11-28  

13KS488 Vidga vyerna angående Fjärran Höjderbadet Remitterad för beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-28  

13KS504 Bilda ett friluftsråd i kommunen Remitterad för beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-18  

13KS544 Gästhamn i Gävle saknas Remitterad för beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-27  

14KS59 Belysning på statyn vid Slottstorgsparken Remitterad för beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-27  

14KS60 Dubbdäcksförbud på norra och södra Kungsgatan 
samt Norra Rådmansgatan 

Remitterad för beslut i Tekniska nämnden 2014-02-27  

14KS61 Mer vegetarisk mat i skolan samt ställa krav vid upp-
handlingar 

Remitterad för beslut i Utbildningsnämnden 2014-02-27  

14KS62 Belysning vid övergångsstället på Hillevägen vid 
Testebovallen 

Remitterad för beslut i Tekniska nämnden 2014-02-27  

14KS64 Förläng gång/cykelbanan i Åbyggeby Remitterad för beslut i Tekniska nämnden 2014-02-27  

14KS65 Fler gungor vid lekparken i Boulognerskogen Remitterad för beslut i Tekniska nämnden  2014-02-27  

 



Ärende 8  

Ändring i Gästrike Återvinnares 
förbundsordning



Sid 1 (1)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-03-18

§51:  Ändring i Gästrike Återvinnares förbundsordning

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS67 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att revidera förbundsordningen § 15 för kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare med 

avseende på att nuvarande rörelsekredit om maximalt 70 miljoner kronor höjs till maximalt 200 

miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning
Förbundsfullmäktige i Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare beslutade 2013-11-

21 att föreslå respektive kommuns fullmäktige att revidera förbundsordningen § 15. Tidigare 

förbundsordning från år 2005 finns en bestämmelse om att förbundet maximalt får disponera 

en rörelsekredit om 70 miljoner kronor. De senaste åren har förbundet gått in i en mer expansiv 

investeringsfas och föreslår respektive kommuns fullmäktige att revidera förbundsordningen § 

15 på att nuvarande rörelsekredit om maximalt 70 miljoner kronor höjs till maximalt 200 

miljoner kronor.

Beslutsunderlag
· Protokoll - Ändring i Gästrike återvinnares förbundsordning

· Förbundsordning för Gästrike Återvinnare

· Beslutsförslag gällande ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens 

Återvinnare

 



2014-03-19 Kommunstyrelsen
Sid 1 (2)
Dnr  14KS67
Handläggare Germund Jonsson

K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R E T

Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22.

Tfn 026-17 80 00 (vx). Fax 026- 12 54 56

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se

Tjänsteskrivelse – Revidering av förbundsordning § 15 
för kommunalförbundet Gästrikeregionens 
Återvinnare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att revidera förbundsordningen § 15 för kommunalförbundet Gästrikeregionens  
Återvinnare med avseende på att nuvarande rörelsekredit om maximalt 70 
miljoner kronor höjs till maximalt 200 miljoner kronor.  

Ärendebeskrivning
Förbundsfullmäktige i Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare beslutade 
2013-11-21, § 16, att föreslå respektive kommuns fullmäktige att revidera 
förbundsordningen § 15 enligt underlag. 

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare, beslutad i 
april och maj 2005, finns en bestämmelse om att förbundet maximalt får disponera en 
rörelsekredit om 70 miljoner kronor.  Beloppet matchade kreditbehovet väl under 
förbundets första verksamhetsår.  De senaste åren har förbundet gått in i en mer 
expansiv investeringsfas, då både byte av IT-stöd, ombyggnation av ÅVC Gävle samt 
ett övertagande av insamling av hushållsopor i område norr har genomförts. Införandet 
av IT-stödet är ännu inte helt slutfört, och en ombyggnation av ÅVC Skutskär är 
beslutad sedan länge.

Förbundsordningens § 15 lyder som följer: 



Sid 2 (2)

”§ 15 Lån och borgen
Förbundet äger disponera en rörelsekredit om maximalt 70 miljoner kronor hos Gävle 
kommun, alternativt helt eller delvis placera lån inom motsvarande ram.
Kommunalförbundet får endast ingå borgen i förhållande till hel- eller majoritetsägt 
företag. Medlemskommunernas medgivande skall inhämtas innan förbundet ingår 
sådan borgen.”

De stora investeringarna, samt beredskap för kommande investeringar, gör att 
kreditlimiten i förbundsordningen nu behöver höjas till 200 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll Förbundsfullmäktige 2013-11-21
Beslutsförslag 2013-10-28 ” § 15 i förbundsordningen ”
Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens återvinnare 2005-
08-18

Germund Jonsson
Ekonomi och Finanschef

















Gästrike Återvinnare
ansvarar för den kommunala 
avfallshanteringen i Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Sandviken
och Älvkarleby.

Post
Box 722
801 28 Gävle

Besök
Utmarksvägen 16
Tfn  
Mobil  
Fax 026 14 37 64

E-post
maria.norman
@gastrikeatervinnare.se

www.gastrikeatervinnare.se

                 2013-10-28

Beslutsförslag

Förbundsstyrelsen

§ 15 i förbundsordningen

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 att föreslå förbundsfullmäktige att fastställa förslaget om att 
ändra det maximala kreditbeloppet i förbundsordningens § 15, till 
200 miljoner kronor.

Bakgrund
I § 15 i Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens 
Återvinnare, beslutad i april och maj 2005, finns en bestämmelse om att 
förbundet maximalt får disponera en rörelsekredit om 70 miljoner 
kronor. 

Beloppet matchade kreditbehovet väl under förbundets första 
verksamhetsår. 

De senaste åren har förbundet gått in i en mer expansiv investeringsfas, 
då både byte av IT-stöd, ombyggnation av ÅVC Gävle samt ett 
övertagande av insamling av hushållsopor i område norr har genomförts. 
Införandet av IT-stödet är ännu inte helt slutfört, och en ombyggnation 
av ÅVC Skutskär är beslutad sedan länge.

Förbundsordningens § 15 lyder som följer: 

”§ 15 Lån och borgen
Förbundet äger disponera en rörelsekredit om maximalt 70 miljoner 
kronor hos Gävle kommun, alternativt helt eller delvis placera lån inom 
motsvarande ram.

Kommunalförbundet får endast ingå borgen i förhållande till hel- eller 
majoritetsägt företag. Medlemskommunernas medgivande skall inhämtas 
innan förbundet ingår sådan borgen.”

De stora investeringarna, samt beredskap för kommande investeringar, 
gör att kreditlimiten i förbundsordningen nu behöver höjas till 200 
miljoner kronor.

Maria Norman



Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare driver avfallsfrågor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.

POSTADRESS: Box 722, 801 28 Gävle
BESÖKSADRESS: Utmarksvägen 16
MAIL: lars-ake.skjold@gastrikeatervinnare.se

TFN 026 17 84 89
070 414 00 84
FAX 026 14 37 64

POSTGIRO 4930804-2
BANKGIRO 5552-5075
MOMS REG NR 222000-1339 

2005-08-18 

Förbundsordning
för

Kommunalförbundet Gästrikeregionens 
Återvinnare
Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. Ändring av §15 under 
2013 och 2014.

§ 1.    Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och 
Älvkarleby kommuner.

§ 2.   Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Gästrikeregionens Återvinnare (vardagligen 
benämnt Gästrike Återvinnare).

Kommunalförbundet har sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§ 3.    Ändamål
Kommunalförbundets ändamål är att inom medlemskommunerna ansvara för 
den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter 
rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som 
åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning 
såvitt inte annat överenskommes mellan medlemskommunerna och 
kommunalförbundet.

Till de övergripande strategiska frågorna hör:
*   Medverka till att nationella och andra samhälleliga miljömål uppfylles;

*   Omvärldsbevakning kring samhälle,  relevant lagstiftning, miljöfrågor, 
teknik, mm;

*   Upprätta och fortlöpande revidera en långsiktig och samlad utvecklingsplan 
inom avfallsområdet för medlemskommunerna;

*   Främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets kunskaper och 
kompetens kring ett ekologiskt uthålligt och kretsloppsanpassat samhälle 
samt avfallshanteringens roll i miljösystem;



Till myndighetsutövningen hör uppgifterna enligt 15 kap Miljöbalken och 
Avfallsförordningen bl a:
*   Fastställande av renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan efter 
godkännande av resp kommunfullmäktige. Revidering och uppföljning av 
renhållningsordningen ska ske enligt § 20 i föreskrifterna i 
renhållningsordningen.

*  Handläggning av ärenden med anledning av föreskrifterna i     
renhållningsordningen i enlighet med vad som överenskommits mellan 
kommunerna och förbundet i renhållningsordningen 

*   Fastställande av taxor och uppbörd av avgifter;

*   Ansvar för insamling, transport till behandlingsanläggning, återvinning och 
bortskaffande av hushållsavfall och annat avfall som faller under 
kommunalt ansvar, antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster;

*    Planering, upphandling och kontroll av entreprenadtjänster;

§ 4.     Varaktighet
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.

§ 5.     Organisation
Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelse.

§ 6.     Förbundsfullmäktige
Förbundsfullmäktige är kommunalförbundets beslutande församling och har 
det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs på ett sätt som uppfyller 
föreskrifterna i denna förbundsordnings § 3.

Förbundsfullmäktige skall ha tjugo ledamöter med lika många ersättare. 
Medlemskommunerna utser vardera fyra ledamöter med lika många ersättare.

Till ordförande i förbundsfullmäktige skall utses den ledamot Gävle kommun 
föreslår och till vice ordförande den ledamot Sandvikens kommun föreslår.

Ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige väljes för fyra år räknat från och 
med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela 
landet.

§ 7.     Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen beslutar i frågor rörande förvaltningen av 
kommunalförbundets verksamhet och svarar för den myndighetsutövning som 
ligger inom förbundets verksamhetsområde.  Förbundsstyrelsen bereder 
fullmäktiges ärenden och beslutar i de ärenden förbundsfullmäktige delegerat.

Förbundsstyrelsen är ställföreträdare för förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter med var sin ersättare. 
Ledamöter och ersättare skall utses så att samtliga medlemskommuner är 
representerade i förbundsstyrelsen.



Till ordförande i förbundsstyrelsen skall utses den ledamot Gävle kommun 
föreslår och till vice ordförande den ledamot Sandvikens kommun föreslår.

Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen väljes för fyra år räknat från och 
med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela 
landet.

§ 8.      Revisorer
Kommunalförbundet skall revideras av tre revisorer med lika många ersättare.  
Revisorer och ersättare väljes av förbundsfullmäktige för revision av 
verksamheten under fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att 
val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

Till stöd för revisionsarbetet skall revisorerna ha auktoriserad revisor eller 
revisionsbolag.

§ 9.     Förbundsdirektör
Förbundsstyrelsen får utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman.  

§ 10.    Medlemmarnas initiativrätt
Ärenden i förbundsfullmäktige får väckas av

- ledamot i förbundsfullmäktige enligt de regler som gäller i 
kommunallagen

- förbundsstyrelsen

- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. 

§ 11.     Närvarorätt mm
Kommunstyrelsens ordförande i medlemskommun har närvaro- och 
yttranderätt i förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde skall vara offentligt.  
Förbundsstyrelsens sammanträde skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden

a)  som avser myndighetsutövning eller

b)  i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt 
Sekretesslagen (1980:100).

I anslutning till det sammanträde då förbundsfullmäktige fastställer kommande 
års budget äger ledamot av medlems kommunfullmäktige och allmänheten rätt 
att ställa frågor om kommunalförbundets ekonomiska planering och 
verksamhet i övrigt.

§ 12.     Insyn och informationsskyldighet 
Kommunalförbundet skall hålla sina förbundsmedlemmar väl informerade om 
sin verksamhet.  Medlemmarna skall tillhandahållas den information och 



tillställas de handlingar de begär.  Form för och omfattning av denna 
informationsskyldighet skall fastställas av förbundsmedlemmarna i samråd 
med förbundsstyrelsen.  Informationsskyldigheten omfattar inte handlingar 
eller förhållanden i övrigt för vilka sekretess gäller.

§ 13.     Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar 
och övriga tillkännagivanden sker på kommunalförbundets anslagstavla vid 
förbundets huvudkontor. Samma kungörelser och tillkännagivanden skall även 
anslås på förbundsmedlemmarnas anslagstavlor.

Protokoll från förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse skall tillställas 
medlemskommunerna i elektronisk form. 

§ 14.     Finansiering och andel i förbundets samlade förmögenhet
Kommunalförbundets verksamhet skall finansieras av de taxor och avgifter för 
insamling och behandling av avfall som kommunalförbundet fastställer och 
uppbär.

Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder skall vid 
varje tidpunkt bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive 
medlemskommun vid utgången av det närmast föregående kalenderåret.

Kommunalförbundet skall, om förbundsstyrelsen ej annat beslutar, vara 
anslutet till Gävle kommuns koncernkonto.

§ 15.     Lån och borgen
Förbundet äger disponera en rörelsekredit om maximalt 200 miljoner kronor 
hos Gävle kommun, alternativt helt eller delvis placera lån inom motsvarande 
ram.

Kommunalförbundet får endast ingå borgen i förhållande till hel- eller 
majoritetsägt företag. Medlemskommunernas medgivande skall inhämtas innan 
förbundet ingår sådan borgen.

§ 16.     Budget och ekonomisk styrning
Förbundsstyrelsen skall upprätta förslag till budget med investerings- och 
finansieringsplan för den egna verksamheten för den kommande treårsperioden 
samt tillse att motsvarande förslag upprättas i hel- eller majoritetsägda företag.

Senast vid utgången av november månad skall förbundsfullmäktige fastställa 
kommunalförbundets budget för nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter 
för tillhandahållna tjänster och varor.

Kommunalförbundet skall upprätta tertialbokslut med utfallsprognos per den 
30 april och 31 augusti. 

Kommunalförbundets bokslut ska lämnas till medlemskommunerna senast den 
15 mars. Kommunalförbundets årsredovisning ska lämnas till 
medlemskommunerna senast den 15 maj.



§ 17.     Utträde
Vid förbundsmedlems utträde ur kommunalförbundet upphör medlemsskapet 
vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde.

Vid utträde ur kommunalförbundet skall reglering av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen 
ske på så sätt att medlemmen erhåller sin andel av förbundets redovisade egna 
kapital om det är positivt. Är det negativt skall utträdande medlem till 
kommunalförbundet betala in ett belopp motsvarande medlemmens andel av 
bristen.  Det egna kapitalet skall bestämmas enligt årsbokslut efter det andra 
året efter uppsägningen.  Medlemmens andel vid denna reglering är den som 
gällt under det andra året efter uppsägningen.

När en förbundsmedlem utträtt ur kommunalförbundet upphör medlemmens 
ansvar för förbundets skulder.

§ 18.     Likvidation av kommunalförbundet
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan kommunalförbundet och den 
utträdande medlemmen inte nåtts senast sex månader efter det att utträdet skett, 
skall kommunalförbundet omedelbart träda i likvidation.

Kommunalförbundet skall också likvideras om mer än hälften av 
förbundsmedlemmarna fattat beslut härom.

Likvidationen skall verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar eller skulder skall den i 
§ 14 angivna fördelningsgrunden gälla.

Likvidationen skall genomföras på ett sådant sätt att förbundsmedlemmarnas 
möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till kommunalförbundet 
underlättas.

När kommunalförbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det 
behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, 
på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt.  Verksamheten får fortsätta den 
tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över 
kalenderårsskifte, skall årsredovisning avges som vanligt.

När förbundsstyrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge en 
slutredovisning för sin förvaltning.  Denna slutredovisning sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning över 
skiftet av behållna tillgångar.  Till slutredovisningen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive redovisning för den tid 
varunder verksamheten har fortsatt.  Förvaltningsberättelsen och redovisningen 
skall granskas av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad 
avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under 
likvidationen.

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar är kommunalförbundet upplöst.

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för kommunalförbundet efter 
dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på 
annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, skall 
likvidationen fortsätta.



När likvidationsuppdraget fullgjorts, skall förbundsstyrelsen besluta vilken av 
förbundsmedlemmarna som skall överta vården av de handlingar som tillhör 
kommunalförbundets arkiv.

§ 19.    Tvist
Om tvist uppkommer mellan kommunalförbundet och en eller flera 
medlemmar, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, skall 
tvisten lösas enligt lagen om skiljemän.

§ 20.     Ersättning för förtroendeuppdrag
Arvode och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda skall utgå enligt 
de regler som tillämpas för förtroendevalda i Gävle kommun.

§ 21.    Ändring i förbundsordningen
Ändring eller tillägg till denna förbundsordning kan endast ske genom 
samstämmiga beslut i förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
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Avsägelser och fyllnadsval
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Sammanträdesprotokoll

Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-04-28

Plats och tid
Stadshuset, Kl. 08:50-09:00 

Sekreterare Markus Svensson

Ordförande Peter Bergström (S)

Ledamöter Peter Bergström Ordf
Lena Åhlander (S) V ordf
Anita Walther (V)
Roger Persson (MP)
Inger KällgrenSawela (M)
Per-Åke Fredriksson (FP)
Roland Ericsson (C)

Tjänstgörande 

Ersättare Micael Dahlberg (M)
Boel Fredriksson (S)
Ingemar Waern (S)
Inger Schörling (MP)
Seppo Laine (V)
Lena Ödeen (FP)
Lili André (KD)
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-04-28

Justerare Uppdragsbestyrkande

§ 13
Fyllnadsval
Följande förtroendevalda har avsagt sig uppdragen

Karin Qvick (FP) ledamot i Socialnämnden

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avsägelsen och utse

följande personer till nedanstående uppdrag:

Valda tom 2014

Mona Kolarby (S) Ledamot i Regionfullmäktige efter Ann Lidman (S)

Birgitta Öberg (S) Ersättare i Regionfullmäktige efter Mona Kolarby (S)

Daniel Winsjansen (FP) Ledamot i Socialnämnden efter Karin Qvick (FP) 

Anna-Lena Hellman (FP) Ersättare i Socialnämnden efter Daniel Winsjansen (FP)

§ 14
Val av lekmannarevisorer till Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Gunilla de Maré (M) och Kurt Wikholm (MP)

Val av lekmannarevisorer till Gemensam nämnd för företagshälsovård
Ingemar Björklund (S) och Arne Övrelid (FP)

§ 15
Tilläggsval av ledamöter, ersättare i styrelser för kommunala bolag

Lars - Göran Lundh (M) Ledamot i Gavlegårdarna Förvaltnings AB efter 
Leif Meijer (M)

Lars-Göran Lundh (M) Ledamot i Vinteräpplet Fastighets AB efter Leif Meijer (M)

GÄVLE ENERGISYSTEM AB
Ledamöter Suppleanter
Rolf Wiberg ordf. S Kristina Sjöström V

Maria Pärssinen S Anders Lené M

Andreas Obenius MP 

Jonas Brindmark M
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Valberedningen
Sammanträdesdatum 2014-04-28

Justerare Uppdragsbestyrkande

BIONÄRNÄRVÄRME AB
Ledamöter
Rolf Wiberg Ordf. S (beslut vid KF 24/3 2014)

Maria Pärssinen S (Nyval)

Andreas Obenius MP (beslut vid KF 24/3 2014)

Urban Sjölander C (beslut vid KF 24/3 2014)

GÄVLE KRAFTVÄRME AB
Ledamöter Suppleanter
Rolf Wiberg ordf. S Birgitta Öberg S

Andreas Obenius v ordf. MP Jonas Brindmark M

Anders Lené M

BOMHUS ENERGI AB
Ledamöter Suppleanter
Rolf Wiberg S Håkan Jönsson 

SBI EKOGAS

Rolf Wiberg S (beslut vid KF den 24/3 2014)

Kristina Sjöström V

Urban Sjölander C

Håkan Jönsson, sakkunnig

SAMKRAFT AB

Ledamot

Inger Lindbäck

NORRSKEN AB

Ledamot

Christer Englund
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Enkel fråga 



 
 
 

2014-04-23 
Kommunfullmäktige i Gävle 

 
Enkel fråga 
 
 
Vem ska få välja skola?   
 
Socialdemokraterna i Skåne har beslutat att man är emot det fria skolvalet. 
Socialdemokraternas största partidistrikt motiverar sitt beslut med att föräldrars rätt att välja 
skola har lett till försämrade resultat och till en ökad segregation. Detta trots att PISA-
undersökningen och flera internationella forskare slår fast att det fria skolvalet inte är orsaken 
till de sjunkande skolresultaten i den svenska skolan.  
 
I Gävle går runt 22 % av barnen i förskoleklass och årskurs 1-9 i en friskola.  
 
Avser Socialdemokraterna i Gävle kommun att arbeta för att begränsa valfriheten för 
föräldrar att välja skola åt sina barn? 
 
 
 
 
Per-Åke Fredriksson (FP) 



 
 
Enkel fråga 
 
Ställd till ansvarigt kommunalråd. 
 
Enkel fråga om skolvalen 
 
 
I år är det premiär för EU-skolvalet som arrangeras av Ungdomsstyrelsen på regeringens 
uppdrag. Det är upp till de enskilda skolorna att själva anmäla om de vill delta.  Bara 164 
av 4 000 potentiella skolor i Sverige har hittills anmält sig till skolvalet inför EU-valet 
den 25 maj. 
 
Skolan har både en kunskapsbyggande och en fostrande uppgift när det gäller hur 
samhället fungerar, om politik och demokrati. Vid få andra tillfällen har lärare och skolor 
ett bättre tillfälle att diskutera och demonstrera demokratin och stora samhällsfrågor, än 
vid allmänna val.  
  
 
 
Mot denna bakgrund vill jag till ansvarigt kommunalråd rikta följande fråga: 
  
Vet kommunalrådet om några skolor i Gävle kommer delta i EU-skolvalet?  
 
 
Marcus Andersson 
Sverigedemokraterna 
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Medborgarförslag - Nu är det dags 
att satsa på "Gästhamn Gävle"
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-03-18

§52:  Medborgarförslag - Nu är det dags att satsa på "Gästhamn 
Gävle"

Delges: kommunfullmäktige
Dnr 12KS154 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att bifalla medborgarförslaget som är inlämnat med hänvisning till yttrandet från Kultur- och 

fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden, Kommunledningskontoret och 

Näringsliv och Arbetsmarknad. Precis som förslagsställarna skriver är turistnäringen viktig för Gävle 

och hela regionen och är en av de snabbast växande näringarna i landet. Kommunledningskontoret 

får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda möjligheterna till en ny gästhamn i 

Gävle

 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2012, § 84, väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats och därefter beretts av kommunalrådskansliet

Beslutsunderlag
· Medborgarförslagsutlåtande - Nu är det dags att satsa på Gästhamn Gävle

 



M E D B O R G A R F Ö R S L A G S U T L Å T A N D E

2013-11-26 Kommunstyrelsen 
Sid 1 (5)
Dnr  12KS154

K O M M U N A L R Å D S K A N S L I E T

Gävle kommun 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22.

Tfn 026- 17 80 00 (vx). Fax 026- 17 80 21

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se 

Nu är det dags att satsa på "Gästhamn Gävle"
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2012, § 84, väckte
Anders Fogeus med fler ett medborgarförslag med följande lydelse:

Nu är det hög tid att Gävle kommun satsar på en gästhamn som håller 
internationell standard. Östersjön besöks och används som en vattenväg för 
100000-tals båtturister varje säsong och nästan ingen kan eller vill besöka Gävle 
"för vi har ingen gästhamn.  Andra havsstäder har. En gästhamn att besöka skall 
vara utrustad med vissa faciliteter som gör att det lockar att komma hit. Gävle 
strand är nu nästan bebyggd och det välkomnar båtturisterna.  Har man varit ute 
på sjön flera dagar i sträck så uppskattar man liv och rörelse runt stränderna.  De 
flesta vill  inte ha en öde hamn  efter flera dagar på  havet.

Detta medborgarförslag är sammanställt av fyra mycket erfarna båtmänniskor 
som  besökt många platser i Norden såväl som runt om  i världen. Vi kan bara  
se fördelar med  en gästhamn  som  lockar till sig båtturister.  I vårt närområde 
finns 10 länder som alla har haft en mycket stor ökning av 
fritidsbåtsanvändningen. Att transportera sig på havet är fortfarande gratis och 
framtidprognoserna talar för en mycket stark ökning. Vi får inte missa den stora 
inkomstkälla det utgör till vårt område. Vi får också en fantastisk möjlighet att 
marknadsföra vår  kommun till  mycket  ringa  kostnad.  Ofta är fritidsbåtsägare 
beslutsfattare.

En sammanställning av positiva fördelar för Gävle kommun som påverkas:
- Ekonomisk fördel för handel och  restaurangnäring
- Turism
- Besöken till  Furuvik ökar
- Få Gävle på kartan  som  havsstad
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- Många  människor dras till  en  gästhamn
- Många  besök från olika länder
- Arbetstillfällen
- Kommunala  intäkter
- Attraktionen för Gävle ökar
- Besök  på  museer
- Sommarhockeyskola  etc.

Vi kan presentera ett realistiskt genomförande vid Nyhamn på Alderholmen.  
Gästhamnens antal bryggplatser bör kunna expandera efter något år från start.   
Kapaciteten bör klara upp till 60-fots segelbåtar/motorbåtar.  Byggnaden i 
anslutning till hamnen skall innehålla det som krävs vid denna typ av 
anläggning.
Detta medborgarförslag kan presenteras av förslagsställarna.

Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden, 
Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden samt 
Kommunledningskontoret Näringslivsavdelningen, som besvarat remissen 
med följande yttranden:

Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden:

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag från Mats Englund, Lars-Göran Lundh, Lars Halvarsson och 
Anders Fogeus.

Medborgarförslaget är sammanställt av fyra erfarna båtmänniskor som anser att 
det är hög tid att satsa på en gästhamn med hög internationell standard i Gävle. 
Man menar att Gävle går miste om en del av alla de 100 000-tals båtturister som 
varje säsong använder Östersjön under sommaren. I dag kan eller vill ingen 
besöka Gävle därför att det saknas en välutrustad gästhamn tillföljd att man 
därför väljer att besöka andra havsstäder. Man menar att användandet av 
fritidsbåtar har ökat i ett stort antal länder i närområdet och att 
framtidsprognoserna dessutom talar för en mycket starkt ökning.

En bra och välutrustad gästhamn lockar till sig båtturister som dels utgör en stor 
inkomstkälla då båtgästerna äter, handlar och tar del av olika aktiviteter och 
kulturutbud mm, dels kan fungera som goda marknadsförare. 

Förlagsställarna anser att man kan presentera ett realistiskt genomförande vid 
Nyhamn på Alderholmen med båtplatser som kan utökas allt eftersom. Förslaget 
omfattar även byggnad med sådant innehåll som krävs i anslutning tillhamnen. 
Föreslagsställarna erbjuder sig att presentera förslaget ytterligare.
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Kultur & fritid har i ett par omgångar under senare tid utrett frågor med mycket 
nära koppling till gästhamnsfrågan.

Med anledning av önskemål från enskilda båtägare, båtorganisationer och 
företag m.fl. fick Kultur & fritid under 2006 i uppdrag av 
Kommunledningskontoret att undersöka nuläge kontra utvecklingsmöjligheter 
längs Gävlekusten med avseende på båtliv och båtturism. Under 2008 
genomfördes därför en båtlivsutredning som mycket tydligt visade på behovet av 
att etablera en stadsnära modern gästhamn i Gävle. Då konstaterades att det 
saknas en fullt utrustad gästhamn i Gävle kommun och att kuststaden Gävle som 
båtstad håller en mycket låg profil. Den allmänna uppfattningen bland båtägare i 
kommunen var att ”turister stannar inte här, vad ska man hit och göra”. 
Avsaknaden av bl.a. en fullt utrustad gästhamn med möjlighet till service som 
bensin, livsmedel och logi mm sågs som en betydande del av förklaringen till 
den låga förekomsten av båtturister. I båtlivsutredningen föreslås gästhamn vid 
just Nyhamn i form av en marina med platser för både permanent förtöjning och 
gästhamn. Där bör finnas en bensinstation för båtar samtidigt som service ska 
kunna erbjudas i form av lättåtkomliga möjligheter till övernattning, livsmedel, 
dusch och toaletter. Vidare bör det finnas bussförbindelser mellan Alderholmen 
och Gävle centrum.

På uppdrag av Kommunstyrelsen inledde Kultur & fritid under 2009 ett 
samarbete med grannkommunerna längs kusten inom ramen för projektet 
Kustnära mötesplatser (KMP). Kustutveckling längs Jungfrukusten, inom ramen 
för projektet KMP, är ett samarbete mellan kustkommunerna Gävle, Söderhamn, 
Hudiksvall och Nordanstig. Samarbetet är sprunget ur de möjligheter som 
kuststräckan har för att bidra till regional utveckling och tillväxt. 
Utgångspunkten med samarbetet är att på ett långsiktigt hållbart sätt arbeta med 
Attraktionskraft, Tillgänglighet och Tillväxt längs den gemensamma kusten. I 
detta arbete pekas just bristen på tillgänglighet till och från kusten ut som en av 
de allra största bristerna. Även här dras slutsatsen att bra gästhamnar i attraktiva 
lägen i anslutning till bra boende, caféer och restauranger samt intressanta 
aktiviteter tyvärr saknas. I anslutning till Gävle stad finns redan mycket god 
tillgång till bra boende, restauranger och ett stort utbud av aktiviteter men en bra 
stadsnära gästhamn saknas fortfarande! 

Besöksnäringen är strategiskt viktig för en plats i flera perspektiv. Dels är den i 
sig en av de snabbast växande näringarna i Sverige och globalt. Dessutom 
fungerar en plats attraktionskraft för besökare också som ett skyltfönster 
eftersom att en plats som människor vill besöka och därigenom får en relation 
till också attraherar inflyttning och företagsetableringar.
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Som ett resultat av bl.a. dessa två utredningar pågår idag ett ganska intensivt 
arbete med att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten till Gävles och 
regionens kust. Genom ett antal olika projekt har nu antalet allmänna bryggor 
ökats, förbättrade fritidskort för båtar tagits fram och det finns numera också 
möjlighet att hyra lägenheter ute på öarna. Inom ramen för KMP finns nu ett 
etablerat samarbete med kommunerna norr om Gävle upp längs norrlandskusten 
där alla är eniga om att det är till nytta, inte bara för Gävle stad utan för hela 
kuststräckan, att kunna locka upp flera båtar från Stockholm - Öregrund till 
Gävle varav en del sedan tar sig vidare norrut längs kusten.

Som ett led till i detta arbete är det nu dags att Gävle får en stadsnära attraktiv 
gästhamn. Ett första steg bör vara att lyssna på bl.a. föreslagsställarna till detta 
medborgarförslag.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att en arbetsgrupp utses för att se över möjligheten att inrätta en gästhamn i nära 
anslutning till Gävle stad, samt
att denna arbetsgrupp kontaktar förslagsställarna för vidare diskussion angående 
en gästhamn i Gävle.

Yttrande från Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden:

Ärendebeskrivning     
Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden har fått rubricerade 
förslag på remiss. Anders Fogeus med flera har föreslagit att Gävle ska satsa på 
en gästhamn av internationell standard vid Nyhamn, Gävle strand.

Utredning
Samhällsbyggnad Gävle ser positivt på förslaget om gästhamn vid Nyhamn. 
Förslaget står helt i samklang med kommunens översiktliga planer för området. 

Mark- och exploatering kommer att ta kontakt med förslagsställarna. 
Samhällsbyggnad Gävle är beredd att främja och underlätta lösningar med 
inriktning att en bra gästhamn ska kunna etableras i Nyman.

I arbetet med gästhamn behöver såväl planförhållanden och ekonomi beaktas. 
Samhällsbyggnad Gävle kommer att ha denna fråga aktuell vid framtida 
planarbete och vid kontakter med näringsidkare som planerar att etablera sig på 
norra kajen vid Nyhamn.
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Beslut Tekniska nämnden:     
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag att anta 
yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som sitt eget och överlämna detta 
yttrande till Kommunstyrelsen.

Beslut Byggnads- och miljönämnden:   
Byggnads- och miljönämnden antar yttrandet från Samhällsbyggnad Gävle som 
sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Yttrande från Kommunledningskontoret Näringslivsavdelningen:

Näringslivsavdelningen ställer sig bakom Samhällsbyggnad Gävles yttrande och 
Kultur och fritidsnämndens beslut och antar det som sitt eget och överlämna det 
till Kommunstyrelsen. Yttrandet och beslutet ligger i linje med Gävle kommuns 
turismstrategi.

Ordförandeberedningen föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget som är inlämnat av 
Mats Englund, Lars Göran Lundh, Lars Halvarsson och Anders Fogeus, med 
hänvisning till yttrandet från Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden, 
Byggnads- och miljönämnden och Kommunledningskontoret, 
Näringslivsavdelningen. Precis som förslagsställarna skriver är turistnäringen 
viktig för Gävle och hela regionen och är en av de snabbast växande näringarna i 
landet. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar utreda möjligheterna till en ny gästhamn i Gävle.

Carina Blank
Kommunstyrelsens Ordförande
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Svar på interpellation - Nya ungdomsjobb, YA!

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 väckte Inger 
KällgrenSawela (M) följande interpellation.

Åsa Wiklund Lång (S) Näringslivs- och arbetsmarknads nämndens ordförande 
fick i uppdrag att besvara interpellationen.

”Bara en handfull kommuner har beslutat att introducera de nya ungdomsjobben 
som kallas yrkesintroduktion eller yrkesarbete. Detta är regeringens stora 
satsning för att minska ungdomsarbetslösheten. Det är ett frikostigt statligt stöd 
för arbetsgivare, typ Gävle kommun, som anställer ungdomar på så kallat 
yrkesintroduktionsavtal.  Staten subventionerar både lön och kostnader för 
handledning.

Det finns centrala avtal tecknade med de fackliga organisationerna. Kommunal 
var först ute och det avtalet gäller vård- och omsorgsutbildning. Och här 
kommer kommunerna att vara i stort behov av personal inom en mycket snar 
framtid. Vad som behövs är att teckna lokala avtal och starta upp detta. Det som 
är allra bäst med dessa nya anställningsformer är att det gäller både ungdomar 
som har gymnasiekompetens och de som inte har avslutat sina gymnasiestudier.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

1. Har Gävle kommun tecknat avtal med de fackliga organisationerna om 
yrkesintroduktionsjobb/YA?

2. Har kommunen beslutat att införa dessa jobb?



Sid 2 (2)

3. Hur många YI/YA-jobb kommer att skapas i Gävle kommun?”
Som svar på interpellationen vill jag anföra följande

Svar på fråga 1
Nej, inga avtal är ännu tecknade. Inledande samtal har inletts för att inventera 
om, hur och för vilka yrkesintroduktionsavtalen kan vara aktuella.

Svar på fråga 2
Nej, inte ännu.

Svar på fråga 3
Det är inte möjligt att svara på innan inventering gjorts.

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

Åsa Wiklund Lång (S)
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Svar på interpellation - Bygg en isoval på Hagaströms 
Idrottsplats, NU !!

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 väckte Kenneth 
Bognesand (M) följande interpellation.

Lars-Göran Ståhl (S), Kultur- och fritidsnämndens ordförande fick i uppdrag 
att besvara interpellationen.

”Hur många år har Hagaströms skrinnare fått vänta på att Gävle kommun skall 
bygga en isoval i Hagaström. Hur många bra skrinnare måste Hagaströms SK 
visa upp innan kommunen förstår att Hagaström måste få en isoval. Hur många 
SM och EM-tecken måste Hagaströms SK visa upp innan kommunen bygger 
isovalen. Hur många bra skrinnare måste lämna Hagaströms SK innan 
kommunen förstår att Hagaström måste få en isoval. Hur många dåliga vintrar 
måste Hagaströms SK genomlida utan is.

Hur många andra byggprojekt i Gävle skall få tränga sig före Hagaströms isoval. 
Varför finns det 100 miljoner till merkostnader till  Fotbollsstadion när det inte 
finns 20 miljoner till Hagaströms isoval. Varför finns det 40 miljoner kronor till 
ombyggnad av Rådhuset när det inte finns 20 miljoner kronor till Hagaströms 
SK. Varför finns det 100 miljoner till Centrumplanen. Varför? Varför?
Det är dags att avsätta 20 miljoner kronor till Hagaströms isoval. NU!!! De skall 
inte behöva vänta ytterligare 10 år, vilket tillsammans gör 40 års väntetid.
Vi ska inte ha ungdomar farandes på hala vägar till Dalarna, Uppsala och andra 
orter för träning. Kväll efter kväll. Det tar både lång tid för tränare, ledare och 
aktiva och det är inte helt ofarligt heller. Säg inte nej till en av Sveriges mest 
framgångsrika och aktiva skridskoklubbar. Se till att byggnationen av 
Hagaströms isoval påbörjas snarast.
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Och det kan inte vara så svårt beslut, för i skrivande stund redovisar Kultur- och 
Fritid ett överskott på nästan 20 miljoner från Ponnyklubbens nybyggnad. Dessa 
pengar kan användas till Hagaströms isoval.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga;

När får Hagaströms SK en konstfrusen isoval?”

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande

I de nu gällande ekonomiska ramarna för 2014 – 2017 finns inget förslag till 
investering av en isoval vid Hagaströms IP. För att en sådan investering på 15-
20mkr skall kunna verkställas måste kommunfullmäktige ta ett sådant besluta 
när de ekonomiska ramarna behandlas. De ekonomiska ramarna för åren 2015 – 
2018 kommer kommunfullmäktige att besluta om vid juni sammanträdet och 
först då finns möjligheten att få med en sådan investering för de kommande 
åren.

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad. 

Lars-Göran Ståhl
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Svar på interpellation - Trevligt med Gavlehov men 
vad kostar det?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den  24 februari 2014 väckte Kenth 
Lövgren (FP) följande interpellation.

Per Johansson (S), kommunalråd fick i uppdrag att besvara interpellationen.

”Erk du! Maja Du! Så ska vi hat!
Men Maja du, Maja du vart ska vi tat

Min privata budget  måste gå ihop, även om det kommer oväntade utgifter. Jag 
måste hålla mig till verkligheten och inte binda upp mig i för stora bundna 
kostnader. Detsamma gäller Gävle kommun.

Visst är det efterlängtat med en riktig fotbollsarena i Gävle. Jag ställer mig 
helhjärtat bakom det. Men vad kostar egentligen hela satsningen på Gavlehov 
Arenaby uppe på Sätraåsen? Multisporthall, fotbollsarena, nya parkeringsplatser 
mm. Det mesta ska enligt planerna stå klart under 2015. 

När det är dags efter höstens val för nyvalda kommunalpolitiker att upprätta 
budgetar för framtiden bör de veta vilka driftskostnader vi lämnat ifrån oss som 
de måste bära med sig.

Mina frågor blir därför

Hur mycket kommer kommunen med sina bolag att investera totalt i Gavlehov 
Arenaby 2014-2015?

Vad beräknas det totala driftsbidraget bli i budgeten för 2016?”
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Som svar på interpellationen vill jag anföra följande

Följande investeringssummor i Gavlehov är inarbetade i kommunens budget 
(kommunplan) för åren 2014-2015

Investeringsbudget: Tkr
Investeringar hos Gavlefastigheter:
Ny fotbollsarena 140 000
Ny sportarena 200 000
Investeringar hos Kultur och fritid:
Inventarier sporthall mm 5 000
Investeringar hos Tekniska nämnden avseende infrastruktur:
Parkeringar 5 000
Investeringar i allmän platsmark (gata mm) 7 000
Investeringar i kvartersmark i anslutning till arenor 5 000
Summa totalt 362 000
 
Dessa investeringar innebär ökade driftkostnader för Kultur och fritidsnämnden, 
samt för Tekniska nämnden.

Utöver denna investeringsnivå har Gavlefastigheter investeringsanslag på 20 000 
mnkr för kommersiella ytor i entrébyggnaden till fotbollsarenan. Inledningsvis 
kommer entrébyggnadens kommersiella ytor endast att ha formen av en 
skalbyggnad som senare anpassas för uthyrning.
Den kommersiella ytan kommer därmed vid uthyrning inte att belasta 
kommunens nämnder.

Nämnderna har kompenserats för tillkommande driftkostnader i sina 
ekonomiska ramar. I de preliminära ramar som nu gått ut för synpunkter uppgår 
dessa kostnader år 2016 till följande (2016 års prisnivå):

Ramtillskott år 2016 enligt preliminära ramar 2015-2018: Tkr
Kultur och fritidsnämnd:
Fotbollsarena 13 044
Sportarena 21 400
Inventarier sporthall mm 650
Tekniska nämnden:
Infrastruktur 1 087
Summa totalt 36 101

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

Per Johansson
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Svar på interpellation - Varför ingen vikariepool?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 väckte Evelyn 
Klöverstedt (Fp) följande interpellation.

Martin Vadelius (S), Utbildningsnämndens ordförande fick i uppdrag att 
besvara interpellationen.

”Gävle Kommun har nyligen valt att ta bort sin centrala vikariepool. Varje skola 
ska nu och i fortsättningen själv avsätta resurser för att sköta sin egen 
vikarieanskaffning vid sjukdom och semestrar.
Mina frågor är därför;
1. I vilket syfte har Gävle Kommun valt att ta bort en central vikariepool?
2. Har man på våra kommunala skolor verkligen resurser att själva sköta sin 

vikarie anskaffning?
3. Hur planerar man att säkerställa att de vikarier man använder inte finns i 

något belastningsregister?
4. Hur säkerställer man LAS timmar för de personer som vikarierar?”

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande
Svar på fråga 1
Inom Utbildning Gävle har det aldrig existerat någon central vikariepool. 
Däremot har det funnits en central vikarieförmedling som förmedlat 
korttidsvikariat upp till 14 dagar inom förskola och grundskola. Även under den 
period en central vikarieförmedling funnits har förskolor och skolor också 
parallellt själva ringt in sina vikarier. Inom gymnasiet har ingen central 
vikarieförmedling funnits utan respektive skola har själva skött 
vikariehanteringen.
Från och med 1 mars har vi förändrat vårt arbete med att förmedla vikarier. Då 
upphörde Utbildning Gävles centrala vikarieförmedling och vikarier kommer 
endast att ringas in av respektive förskola och skola. Så sker redan idag inom 
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gymnasiet. Syftet med förändringen är att förenkla för inblandade parter. Det ska 
bli enkelt för de personer som söker ett vikariat, det ska också bli enklare för 
våra verksamheter att boka vikarier och även kunna få tillbaka tidigare vikarier 
för att säkerställa kännedom och trygghet. Den kontinuiteten som då kan skapas 
ger förutsättningar till tryggare miljö för barnen, medarbetarna och vikarierna. 

Svar på fråga 2
Under hösten 2013 gjordes en planering utifrån hur rutinerna med den centrala 
vikarieförmedlingen fungerade. Nu pågår ett genomförande av förändringar som 
sker i flera steg. Det första steget till en bättre vikariehantering sker under våren 
2014 genom att telefonsamtal eller sms kommer direkt till vikarien från den 
verksamhet som behöver en vikarie. I samarbete med IT-avdelningen och 
löneenheten pågår en upphandlingsprocess av ett nytt systemstöd som ska stödja 
en decentraliserad vikariehantering. Systemstödet ska exempelvis underlätta 
kontakterna med vikarier och möjliggöra för vikarierna att själva via en 
webbplats kunna rapportera in sin tillgänglighet. Vikariebokning och 
godkännande av vikariekostnader ska ligga decentraliserat ute i respektive 
område. Justering av tider och slutlig rapport av vikariers arbetstider måste vara 
så nära knutet till verksamheten som möjligt för att undvika onödigt 
arbetskrävande kommunikation mellan rapportör och redovisare. Det är 
respektive chef som har ansvar för att leda och fördela arbetet med 
vikariehanteringen.
´
Svar på fråga 3 och 4
Våra vikarier kommer även i fortsättningen att rekryteras centralt genom vår 
HR-avdelning. Strategiska frågor som uppföljning av frånvaro och sjuktal, 
bevakning av LAS, rekrytering och lönesättning kommer fortsatt skötas centralt 
av Utbildning Gävles HR-avdelning. 

Vikarier rekryteras enligt Gävle kommuns rekryteringsprocess och i 
rekryteringsprocessen ingår kontroll av utdrag från belastningsregistret. Vikarier 
knyts till vårt personalsystem och blir möjliga att boka av de förskoleområden 
eller rektorsområden där vikariebehovet uppstår. I våra personalsystem 
registreras även anställningstid. 

Tillgången till vikarier är inte beroende av vikariehanteringens organisation. 
Oavsett om en central vikarieförmedling eller en assistent på en skola ringer och 
söker vikarier kan det hända att det uppstår brist på vikarier eller att den tänkta 
vikarien är upptagen med annat.

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

Martin Vadelius
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Svar på interpellation - Varför ingen vikariepool?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014 väckte Evelyn 
Klöverstedt (Fp) följande interpellation.

Martin Vadelius (S), Utbildningsnämndens ordförande fick i uppdrag att 
besvara interpellationen.

”Gävle Kommun har nyligen valt att ta bort sin centrala vikariepool. Varje skola 
ska nu och i fortsättningen själv avsätta resurser för att sköta sin egen 
vikarieanskaffning vid sjukdom och semestrar.
Mina frågor är därför;
1. I vilket syfte har Gävle Kommun valt att ta bort en central vikariepool?
2. Har man på våra kommunala skolor verkligen resurser att själva sköta sin 

vikarie anskaffning?
3. Hur planerar man att säkerställa att de vikarier man använder inte finns i 

något belastningsregister?
4. Hur säkerställer man LAS timmar för de personer som vikarierar?”

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande
Svar på fråga 1
Inom Utbildning Gävle har det aldrig existerat någon central vikariepool. 
Däremot har det funnits en central vikarieförmedling som förmedlat 
korttidsvikariat upp till 14 dagar inom förskola och grundskola. Även under den 
period en central vikarieförmedling funnits har förskolor och skolor också 
parallellt själva ringt in sina vikarier. Inom gymnasiet har ingen central 
vikarieförmedling funnits utan respektive skola har själva skött 
vikariehanteringen.
Från och med 1 mars har vi förändrat vårt arbete med att förmedla vikarier. Då 
upphörde Utbildning Gävles centrala vikarieförmedling och vikarier kommer 
endast att ringas in av respektive förskola och skola. Så sker redan idag inom 
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gymnasiet. Syftet med förändringen är att förenkla för inblandade parter. Det ska 
bli enkelt för de personer som söker ett vikariat, det ska också bli enklare för 
våra verksamheter att boka vikarier och även kunna få tillbaka tidigare vikarier 
för att säkerställa kännedom och trygghet. Den kontinuiteten som då kan skapas 
ger förutsättningar till tryggare miljö för barnen, medarbetarna och vikarierna. 

Svar på fråga 2
Under hösten 2013 gjordes en planering utifrån hur rutinerna med den centrala 
vikarieförmedlingen fungerade. Nu pågår ett genomförande av förändringar som 
sker i flera steg. Det första steget till en bättre vikariehantering sker under våren 
2014 genom att telefonsamtal eller sms kommer direkt till vikarien från den 
verksamhet som behöver en vikarie. I samarbete med IT-avdelningen och 
löneenheten pågår en upphandlingsprocess av ett nytt systemstöd som ska stödja 
en decentraliserad vikariehantering. Systemstödet ska exempelvis underlätta 
kontakterna med vikarier och möjliggöra för vikarierna att själva via en 
webbplats kunna rapportera in sin tillgänglighet. Vikariebokning och 
godkännande av vikariekostnader ska ligga decentraliserat ute i respektive 
område. Justering av tider och slutlig rapport av vikariers arbetstider måste vara 
så nära knutet till verksamheten som möjligt för att undvika onödigt 
arbetskrävande kommunikation mellan rapportör och redovisare. Det är 
respektive chef som har ansvar för att leda och fördela arbetet med 
vikariehanteringen.
´
Svar på fråga 3 och 4
Våra vikarier kommer även i fortsättningen att rekryteras centralt genom vår 
HR-avdelning. Strategiska frågor som uppföljning av frånvaro och sjuktal, 
bevakning av LAS, rekrytering och lönesättning kommer fortsatt skötas centralt 
av Utbildning Gävles HR-avdelning. 

Vikarier rekryteras enligt Gävle kommuns rekryteringsprocess och i 
rekryteringsprocessen ingår kontroll av utdrag från belastningsregistret. Vikarier 
knyts till vårt personalsystem och blir möjliga att boka av de förskoleområden 
eller rektorsområden där vikariebehovet uppstår. I våra personalsystem 
registreras även anställningstid. 

Tillgången till vikarier är inte beroende av vikariehanteringens organisation. 
Oavsett om en central vikarieförmedling eller en assistent på en skola ringer och 
söker vikarier kan det hända att det uppstår brist på vikarier eller att den tänkta 
vikarien är upptagen med annat.

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

Martin Vadelius
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Svar på interpellation - Hur ska Gävle 
kommunsäkerställa att renhållningen sköts i Natura 
2000 och Testeboåns delta?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2014 väckte Birgittha 
Bjerkén (M) följande interpellation.

Inger Schörling (MP), Tekniska nämndens ordförande fick i uppdrag att 
besvara interpellationen.

”I Gävle finns ett 50-tal naturnära utflyktsmål och flera av dem ligger på 
promenad- och cykelavstånd från centrala staden. Alla dessa områden måste 
vårdas och skötas på ett bra sätt så att det kan vara tillgängligt för alla.

Ett av dem är Testeboåns Friluftsområde i Strömsbro som blev ett naturreservat 
1997 och som är ett Natura 2000 område. Här kantas ån av en frodig lövskog 
med en artrik småfågelfauna och en artrik fiskfauna. Många besöker området 
både fiskare, medborgare som bara vill njuta av den underbara miljön lyssna på 
fågelkvitter eller använda grillplatserna och tälta. 

Kommunen sköter området på ett bra sätt men det är renhållningen som brister. 
Det finns inte enda papperskorg eller soptunna efter hela den långa 
promenadvägen. När renhållningskärl saknas kastar och lämnar många 
medborgare sitt skräp på platsen vilket inte är en vacker syn. Nu är det snart 
dags för en ny säsong och någonting måste hända i området. Naturligtvis är det 
en kostnadsfråga att sätta upp renhållningskärl men i slutändan kanske det blir 
billigare, trivsammare och vi får ett vackert välbesökt område som kan glädja 
många.
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Därför vill jag till berörd nämndsordförande ställa följande frågor:
1) Vem bär ansvaret för att renhållningen sköts inom området?
2) Varför säger man nej till frivilliga att sköta renhållningen?
3) Vad krävs för att en förening skall få sköta renhållningen?”
4) Kommer Ni att sätta upp renhållningskärl i detta Natura 2000 område?

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande

Svar på fråga 1
Ansvarig för renhållningen inom området är gata/park inom Samhällsbyggnad 
Gävle.

Svar på fråga 2
Jag känner inte till att vi i något fall nekat någon att frivilligt städa i ett område. 
Däremot kan vi ha sagt nej till att köra in t.ex. en container eller annat som 
kräver fordon i området.  

Svar på fråga 3
Vi har idag många föreningar som utför städning i olika områden i Gävle 
kommun. I princip skulle det vara en möjlig väg att en förening tog på sig 
ansvaret för städningen, men område är för litet med för lite städning och därför 
har det inte varit aktuellt med föreningsstäd i natura 2000 området.

Svar på fråga 4, 
Angående renhållningskärl så har vi valt att inte ha sådana i reservat och Natura 
2000 området (det finns ett sopkärl vid GC-väg som skär igenom området). 
Främsta skäl är att dessa naturområden inte är lämpliga för fordonstrafik, vilket 
skulle innebära logistikproblem vid tömning. Besökare i området ska ta med sig 
sitt skräp ut från området.

Vi städar Testeboåns delta nio gånger per år, vår till höst. Första städningen sker 
i början på maj. Vi ska se över om vi ska utöka området för städning uppströms 
och det kan även bli aktuellt med en förlängning av städningsperioden i Natura 
2000 området. Men i första hand måste vi vädja till människor som vistas i 
reservatet att inte skräpa ner och att ta med sig eventuellt skräp när de lämnar 
området.

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad

Inger Schörling (MP)
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Svar på interpellation - Handläggningstider för bygglov

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2014 väckte Lili André 
(KD) följande interpellation.

Jörgen Edsvik (S), Byggnads- och miljönämndens ordförande fick i uppdrag att 
besvara interpellationen.

”Handläggningstiden för bygglov är sedan 2011 enligt PBL 10 veckor. Gävle 
kommun har stora behov av fler bostäder och en hel del mark är planlagt för 
bostadsbyggande.

För ett bra företagsklimat och för att privata byggherrar från hela landet ska 
vända sig till Gävle kommun för att få bygga så är handläggningstiden 
betydelsefull.

Helsingborg har satsat fullt ut på att effektivisera bygglovshanteringen, och det 
genom att arbeta aktivt med processerna med hjälp av LEAN-tänk, för att 
säkerställa arbetsrutinerna, och de låter företagen hjälpa till att snabba på 
processerna. Genom det nära samarbetet med företagen så har Helsingborg 
”ryckt upp sig” både vad gäller effektivitet och bemötande.  Från att 
bygglovsärenden tog mellan sju och nio veckor så är de nere på cirka en till tre 
veckor för ansökningar som är kompletta och planenliga. Den senaste 
kundundersökningen visade att mellan 83 och 95 procent var nöjda med 
informationen, bemötandet, återkopplingen och handläggningstiden. 

Med långa handläggningstider riskerar att kommunen gå miste om privata 
investeringar och därmed arbetstillfällen.
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Att få ned handläggningstiderna är oerhört avgörande för företagare som är och 
som skulle kunna vara verksamma i kommunen. Det ger signalen att kommunen 
är serviceinriktad och effektiv.
Utifrån denna bakgrund frågar jag ansvarig ordförande:
1. Hur lång tid tar det i genomsnitt för privata byggherrar att få bygglov?

2. Finns det planer på att se över handläggningstiderna för att, om möjligt, nå 
en till tre veckors handläggningstid?”

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande

En väl fungerande bygglovverksamhet är viktigt för Gävle kommun precis som 
nämns i interpellationen. Ett bra bemötande, en rättsäker och effektiv 
ärendehantering är mycket viktigt och något vi arbetar för varje dag. 

Samhällsbyggnads Gävles bygglovhantering har sen år 2010 haft en tuff resa 
med implementering av nytt ärendehanteringssystem, ny lagstiftning samt 
omfattande rekryteringar av nya medarbetare. Under 2012 påbörjades ett 
kvalitetsarbete med fokus på att effektivisera handläggningen för bygglov och vi 
kan idag konstatera att bygglovverksamheten fungerar mycket väl idag. Sedan 1 
januari 2013 så följs verksamheten dagligen upp och verktyg har skapats för att 
kunna ge en god överblick över inkomna ärenden, hur handläggningstiderna ser 
ut totalt men också i det enskilda ärendet. 

Statistiken från 2013 talar sitt tydliga språk 76 % av alla kompletta 
bygglovansökningar som kom in 2013 hade en handläggningstid på tre veckor 
eller mindre. De större ärendena har något längre handläggningstider då dessa 
beslutas i Byggnads- och miljönämnden som har sammanträde 1 ggr/mån. 

Vår erfarenhet är att kundens upplevelse oavsett om det är en privatperson eller 
ett företag är att den upplevda handläggningstiden inte är från att ärendet är 
komplett utan från de datum då ansökan lämnades in. Verksamheten har därför 
under senare delen av 2013 och nu under 2014 fokuserat på att förbättra 
informationen i det tidiga skedet innan ansökan är inlämnad för att hjälpa 
kunden att få sin ansökan komplett. Ny hemsida har tagits fram, nya blanketter, 
rådgivning för privatpersoner på torsdagar i vår reception samt 
klarspråksutbildning som ska gör det enklare för alla våra kunder. 
Bygglovavdelningen har också sen två år tillbaka ett nära samarbete med 
Samhällsbyggnads svarsgrupp som tar emot en stor andel av inkommande 
samtal till bygglov. Detta har resulterat i mer tid för handläggning och snabbare 
svar till kunden. I och med detta kunde även telefontiderna tas bort och 
handläggarena är nu tillgängliga på telefon under en längre tid än tidigare. 
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Näringslivsavdelningen startar tillsamman med Samhällsbyggnad (SBG) i maj 
upp en ny lotsfunktion som direkt vänder sig till företagare för att kunna vägleda 
dem rätt och samordna våra myndighetsbeslut på SBG. Just nu pågår även ett 
arbete med att utreda en e-tjänst för bygglov något som vi vet är efterlängtat 
bland så väl privatpersoner som företag. 

Arbetet med att förändra vår rutiner är något som sker kontinuerligt men det är 
också viktigt att stämma av med våra företag hur de upplever de förändringar 
som genomförts precis som Helsingborg har gjort. Med anledning av det träffar 
bygglovverksamheten bolag och företag för att lyssna in vilka förbättringar de 
önskar och vad som är bra i dag. Vår bygglovchef kommer under 2014 
tillsammans med Annika Janglund på Näringslivsavdelningen att träffa 
företagarföreningarna i just detta syfte. 

Bygglovverksamheten ingår i ett nätverk sk 7-stad (Uppsala, Örebro, Västerås, 
Eskilstuna, Linköping och Norrköping). I närverket diskuteras goda exempel och 
mycket fokus har legat på att förbättra NKI i alla städer. Örebro som arbetat 
liknade Helsingborg har arbetat med fokusgrupper och tillsammans med en 
konslut fått fram flera förbättringsförslag för verksamheten, detta material får 
även Gävle att ta del av för kunna genomföra ev förändringar. I nätverket 
jämförs även handläggningstider och vi kan konstatera att Gävle ligger mycket 
bra till. 

Det som ligger närmast i tiden för verksamheten är nu att ta fram 
servicedeklarationer där det tydligt redovisas för företag och privatpersoner vad 
verksamheten kan utlova för handläggningstider, vad det kostar och tydligt 
beskriva när i tid de behöver komma in med sina ansökningar för att exempelvis 
få upp det i respektive nämnds sammanträde. 

Nedan redovisas statistik för handläggningstider från 2013 och 2014.

Under år 2013 så hanterades 76 % av de inkomna bygglovärendena på tre veckor 
eller mindre. Lagkravet på 10 veckor klarades i ca 98 % av inkomna ärenden 
under 2013.  

Statistik medelvärde för handläggningstider år 2013

Företagsärenden
Enkla: 10 arbetsdagar
Normala: 19 arbetsdagar
Större: 23 arbetsdagar
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Avancerade: 28 arbetsdagar

Statistik medelvärde för handläggningstider år 2014
Företagsärenden
Enkla: 10 arbetsdagar
Normala: 18 arbetsdagar
Större: 11 arbetsdagar
Avancerade: 16 arbetsdagar

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad

Jörgen Edsvik (S)
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Nya Motioner



E-post: gavleborg@sverigedemokraterna.se www.sverigedemokraterna.se/gavleborg

Motion om tiggeri

På senare tid har vi sett att antalet tiggare ökat i Gävle, liksom antalet hitresta 
gatumusikanter. Rapport från rikspolisstyrelsen och Europol visar på att stora 
delar av tiggeriverksamheten är organiserad och att utsatta människor utnyttjas av 
kriminella ligor. Tiggarna och gatumusikanterna kommer oftast från forna 
öststater och kan idag genom medlemskapet i EU resa fritt i Europa. Den fria 
rörligheten har underlättat för kriminella ligor att bedriva sin verksamhet i Gävle 
och i Sverige. 

Gävle kommun har en socialtjänst som lyder under socialtjänstlagen. Ingen 
människa ska behöva svälta eller sova utomhus i Gävle eller Sverige. För de 
individer som på egen hand inte kan ordna med sina grundläggande behov finns 
socialtjänsten som ett hjälpande skyddsnät. Därmed saknas behov i Gävle av att 
tigga pengar som levebröd. Detta är ett nytt fenomen som vi måste hantera i Gävle 
kommun.

I Södertälje kommun förekommer tillståndsplikt för tiggeri. Detta innebär att de 
tiggande måste söka tillstånd för att inte bli bötfällda för sin verksamhet. 
Fördelarna med detta är att Polismyndigheten får kontroll på hur stor 
omfattningen är samtidigt som statistik blir lättare att föra över utvecklingen. Det 
underlättar för Polisen att kontrollera hur länge personerna vistats i Sverige utan 
att kunna försörja sig själva och efter tre månader måste personen ifråga resa hem.

Sverigedemokraterna föreslår därför att fullmäktige beslutar: 

Att Gävle kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från 
Polismyndigheten krävs för att bedriva tiggeri och insamling av pengar på 
kommunal mark i Gävle kommun

Att Gävle kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från 
Polismyndigheten krävs för att spela musik på kommunal mark i Gävle kommun

Roger Hedlund Richard Carlsson Marcus Andersson Carl Ekenberg



Motion 
 
Skapa en gemensam handelsplats för småföretag i Gävle kommun  
 
Gävle kommun har idag en rik flora av småföretag inom många branscher. Små företag som 
växer och bidrar till en utveckling av kommunen. Men här finns ytterligare 
utvecklingspotential. Samhällets invanda föreställningar om klass, kön och etnicitet skapar 
hinder för människor, t.ex. när det gäller bemötande, tillgänglighet och syn på sig själv – 
något som existerande näringslivsstrukturer sällan lyckas motverka, utan ofta istället 
förstärker. Många ungdomar, invandrare och kvinnor får därför aldrig chansen att utveckla 
idéer och verksamheter som skulle kunna bidra till samhällsutvecklingen och stärka deras 
självkänsla och utkomstmöjligheter. Alla ropar efter nyföretagande men formerna för detta är 
reglerade och starkt styrda av en traditionell syn på företagande och ekonomisk utveckling.  
Det är vår övertygelse att alla människor vill och kan utvecklas under för dem gynnsamma 
förutsättningar. Därför måste nya former för att stimulera och utveckla nyföretagande prövas. 
Inte minst den kooperativa företagsformen har stor utvecklingspotential i Sverige.  
Genom ett arbete som motverkar begränsande strukturer är vi övertygade om att Gävles 
näringsliv skulle kunna ha ett betydligt större mått av mångfald, jämlikhet och kreativ kraft.  
 
Initiativ för ökad företagsamhet prövas på många håll i landet med varierande framgång. Vi 
vill peka på två olika typer av lyckade exempel som skulle kunna ses som förebilder och 
inspirationskällor för en kommande verksamhet i Gävle kommun.  
 
Marknadsplats Bazar, Eskilstuna, är ett projekt som syftar till att etablera en multinationell 
handelsplats för småföretagare. Olika verksamheter ska dra kunder till varandra och de kan 
hålla sina kostnader låga tack vare flexibla hyresytor och nära samarbete i kluster. 
Butiksmixen omfattar bl.a. mat, kläder och accessoarer, heminredning, skönhet och hälsovård 
samt restauranger och caféer. Utbudet ska avspegla kommunens mångfald – det finns både 
lokala, närproducerade varor samt produkter från världens alla hörn. 
Projektets målgrupper är arbetslösa personer med drivkraft och intresse för att starta eget som 
kan presentera hållbara affärsplaner, samt etablerade småföretag som kan bidra med 
mentorskap, positivt exempel och dragningskraft. 
Kopplat till marknadsplatsen driver Eskilstuna kommun Bazar Business School som erbjuder 
entreprenörsutbildning till arbetslösa som vill starta verksamhet. Målet med utbildningen är 
att få de kunskaper som behövs för att starta och driva företag. Under utbildningen kommer 
deltagare att fördjupa sig i och utveckla sina affärsplaner. 
 
Kursinnehållet 
•Din företagsidé – presentation och granskning.  
•Vad ska du sälja, till vem och hur? 
•Omvärldsanalys – branschregler, lagar - marknadsundersökning och konkurrentanalys 
•Marknadsplan – försäljning och marknadsföring 
•Ekonomi – lönsamhet, bokföring och budget, företagsform 
•Presentation – bedömning – revidering av affärsplan. 
 
- info från www.eskilstuna.se 
 
A Startup Store, Kulturhuset, Stockholm, är ett initiativ från den ideella föreningen 
Business Challenge. Medverkar gör även sponsorer och tillsammans har man skapat en fysisk 



plats i Stockholm för entreprenörskap. En plats som verkar som en butik, ett showroom och 
ett galleri på en och samma gång.  
Butiken säljer enskilda produkter och tjänster från privatpersoner och småföretag. Som 
besökare ska du få en upplevelse, inspiration och en mängd fantastiskt bra produkter i en och 
samma butik. 
 
Alla är välkomna att skicka in en ansökan för sin produkt eller innovation.  Vilka som sedan 
kommer att erbjudas möjlighet att sälja i butiken utses av en jury bestående av kunniga 
personer från olika näringslivspositioner och branscher. 
Det kostar 60kr/vecka inkl. moms och det berättigar partnern att sälja sin produkt via 
webbshopen www.astartupstore.se och genom butiken. Ingen hyra debiteras om partnerns 
produkt/tjänst inte skulle sälja något under en vecka. Utöver hyran tas en kommissionsavgift 
på 15 % av försäljningspriset inkl. moms. 
I samband med ett godkännande av avtalsvillkoren åtar sig partnern att, om förfrågan 
kommer, infinna sig för att berätta om sitt företagande och sin produkt eller tjänst. 
 
 
Det finns idag ett behov av en samlingsplats för idéutveckling och småföretag i kommunen. 
En samlingsplats med ambitionen att bredda bilden av företagande och förmåga att ta tillvara 
på innovationskraften från människor från alla samhällsgrupper. 
Verksamheten bör innehålla rådgivning, utbildning och möjlighet att dela gemensamma 
erfarenheter. Samlingsplatsen ska ha attraktiva lokaler i centralt läge som lockar besökare, 
och där hyresgästerna har tillgång till gemensamma konferenslokaler, mötesrum etc. För att 
minska risktagandet för den enskilde bör det finnas möjlighet till korta och flexibla 
hyreskontrakt. En sådan handelsplats och saluhall ska dessutom kunna inspirera kunder och 
besökare till att själva utveckla kreativa idéer och verksamheter.   
Det finns idag många duktiga aktörer verksamma i kommunen som skulle kunna kopplas till 
en sådan samlingsplats, t.ex. studieförbund, Ung Företagsamhet, Coompanion och Drivhuset 
på Högskolan.  
 
 
Utifrån ovanstående yrkar vi:  
 
Att kommunen utreder förutsättningarna för en samlingsplats för utveckling av idéer och 
småföretagande med möjlighet till utbildning, rådgivning och försäljning av produkter och 
tjänster.  
 
Att utredningen lägger särskild vikt vid hur denna samlingsplats kan motverka nu 
begränsande strukturer rörande kön, klass, etnicitet och företagsformer. 
 
Maritha Johansson (V) Håkan Ahlenius (S) Inger Schörling (MP) 
 



Motion om narkotikahundar i Gävles skolor

Som bilförare får vi blåsa när vi blir stoppade i en trafikkontroll, trots att ingen 
misstanke om rattonykterhet föreligger. Likaså kan Tullen rutinmässigt använda 
hundar för att kontrollera oss när vi kommer hem från utlandssemestern.
 
Sverigedemokraterna föreslår att som en del i arbetet att komma tillrätta med 
drogmissbruk och langning bland elever så ska polisen kunna använda 
narkotikahundar för att rutinmässigt genomsöka kommunens skolor.

Genom att möjliggöra för polisen att använda hundar för sökning av droger i 
skolan så får vi större möjlighet att begränsa tillgången på narkotika samt rikta 
hjälp till de elever som behöver det.

Sverigedemokraterna föreslår därför att fullmäktige beslutar: 

Att Gävle kommun inför möjligheten för polisen att använda sig av 
narkotikahundar för oanmälda genomsök i Gävles skolor.

Att polisen ges möjlighet att använda Gävles skolor under utbildningen av 
narkotikahundar.

Roger Hedlund Richard Carlsson Marcus Andersson Carl Ekenberg



Motion om drogtester i skolan

Drogproblematiken är stor i samhället. Därför vill vi genom detta förslag åter 
försöka se nya möjligheter till att få bukt med drogerna bland ungdomar. Idag 
genomförs redan obligatoriska drogtester i åtskilliga företag och verksamheter, 
detta bland annat på Sandvik. Man gör detta dels i omtanke om personalen dels 
för att förebygga olyckor.

Missbruk bland ungdomar skapar trauman som olyckor, tidig död och 
kriminalitet. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett tidigt stadium, 
förebygger vi utslagning, familjetragedier, kriminalitet och följdeffekter som dyra 
behandlingsformer. 

För att kunna genomföra detta behöver både skolpersonal och elever delta. För att 
motivera deltagarna behövs dels en omfattande information om 
missbruksbeteende dels bör sommarjobb i kommunen bara erbjudas ungdomar 
som deltar i drogtesterna.

Vi vill även att kommunen skall samarbeta med företagare på detta område och 
gemensamt försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för sommarjobb.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige:

Att uppdra åt berörda nämnd utreda möjligheterna för införande av frivilliga 
slumpmässiga drogtester i högstadieskolan och gymnasieskolan.

Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att gemensamt ha 
samma riktlinjer om drogtester som krav för sommarjobb.

Roger Hedlund Richard Carlsson Marcus Andersson Carl Ekenberg
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Nya interpellationer



     
 
 
Interpellation 
Till ansvarigt kommunalråd 
 
 
Väntetider till fixar-Malte 
 
I Gävle Dagblad den 17 Januari 2013 publicerades kritik mot kommuntjänsten fixar-Malte. 
Kritiken handlade om att väntetiden var stor och att kunderna blir otrevligt bemötta i 
telefonen när dem ringer. 
 
 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga: 
 

1. Har väntetiderna och servicen för fixar-Malte förbättrats? 
 
 
 
 
Richard Carlsson 
Sverigedemokraterna 
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Nya medborgarförslag
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Gävle kommun   Förvaltningsnamn   801 84 Gävle   Besök Drottninggatan 22
Växel 026-178000   Fax 026-125456   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

Nya Medborgarförslag
a Fler hundlatriner, papperskorgar och soptunnor behövs i kommunen dnr 14KS114

Remitteras för beslut i Tekniska nämnden

b Städvecka höst och vår Håll Sverige Rent dnr 14KS129
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden

c Samma tidsintervall på hastighetsbegränsning vid alla Gävles skolor dnr 14KS132
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden

d Alla skolor och förskolor bör certifieras dnr 14KS140
Remiteras för beslut i Utbildningsnämnden

e Befintliga skyddsrums skötsel och utrustning, dnr 14KS153
Remiteras till AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter AB 
åter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

f Aktivitetspark i området mellan Bomhus centrum och dnr 14KS161
Norra Järvstavägen 30 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden efter samråd 
med Kultur och fritid.
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