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Utveckling av Gävle centrum  
– för att möta ett växande Gävle!
Gävle växer – 2013 med över 1000 invånare och med detta 
ökar trycket och förväntningarna på stadskärnan. Vi 
behöver därför en strategisk plan för hur vi vill utveckla 
Gävle centrum framöver. Centrumplanen anger inrikt-
ningen 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 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 stadscen-
trum – nämligen ett brett spektrum av olika upplevelser.

Hösten 2012 var centrumplanen på samråd och en impone-
rande mängd med synpunkter och förslag kom in. Det stora 
engagemanget är en fantastisk grund för att utveckla Gävle, 
kraften blir så otroligt mycket större när vi hjälps åt. Det 
förslag som vi nu ställer ut har reviderats utifrån de 
synpunkter som kom in under samrådsperioden.

I denna broschyr hittar du huvuddragen i centrumplanen, 
ett närmare 20-tal åtgärder som föreslås med en viss 
inbördes prioritering. Själva centrumplanen är en rapport 
på drygt 70 sidor som också innehåller ett 50-tal ställnings-
taganden som är viktiga för planering och genomförande 
av dessa åtgärder, men också för vårt förhållningssätt kring 
många verksamheter i centrum, både i planering och 
handling. Till denna finns en samrådsredogörelse som 
beskriver alla de synpunkter som kom in under samrådsti-
den och hur kommunen ställer sig till dessa. Med detta som 
grund kommer Gävle kommun de kommande åren att 
prioritera och ta fram mer detaljerade förslag till utform-
ning och lösningar av de åtgärder och ställningstaganden 
som framgår av centrumplanen.

Utställningen som pågår den 30/1-3/3 visar vilka slutsatser 
och förslag vi som politiker har kommit fram till. Dessa har 
du möjlighet att tycka till om fram till den 3 mars. Därefter 
beräknas planen tas upp för beslut i kommunfullmäktige 
den 28 april.
 

Per Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande
 

Ta del av och tyck till om förslagen via  
www.gavle.se/centrumplan
maila till kommunstyrelsen@gavle.se  
eller posta till  
Centrumplan, Gävle kommun 
Kommunstyrelsen 
801 84 Gävle.

Åtgärder
1. Västra Nygatan
Nygatans västra delar ska genom upprustning och affärs-
utveckling bli en livfull förlängning av Stortorgets handels-
nav. 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, blomsterurnor 
och vattenspel. Platsen utformas med hög kvalitet i 
gestaltningen och god samklang med omgivande bygg-
nader. 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. Framkomlig-
heten för kollektivtrafiken värnas i samband med ny 
utformning. Här skapas en ny mötesplats för Gävleborna.

6. Norra Årummet
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 flerfunktio-
nell mötesplats. En hög ambition i utformning och materi-
alval genomsyrar platsen som knyter samman Rådhuset 
med stråket längs Drottninggatan och centrumhållplatsen.

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

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

12. Södra Årummet
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 programmet 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
För att kommunen ska få rådighet över parkeringssituatio-
nen i centrum och kunna säkerställa tillgången på parke-
ring när kanstensparkering tas bort föreslås ett parkerings-
hus. På så sätt ökar inflytandet på prissättningen av 
parkering.

18. Kyrkogatan
Stråket förstärks med en enhetlig utformning längs hela 
gatan. Gaturummet görs mer tillgängligt för alla trafikslag 
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 cykelförbin-
delse stärker kopplingarna mot Öster.



Översikt åtgärder
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 Årummet
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 Drottning-
gatan 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 årummet
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.
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