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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
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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 genomförs 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. 
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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. 

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 centru-
mutveckling.

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->

           Exempel 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.
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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: Antagen av KS 8 april 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 utsmyck-
ning 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 som ska 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. 
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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 efterföljande 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	Central	 		 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 planförslag 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 relativt 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 kulturhistoriskt 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. Dessa finns inom 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.

ANTAGANDEHANDLING

25



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 Gävle.

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 byggnadstradition 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 affärshusen 
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 transportmedel till stads-
kärnan. 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.

ANTAGANDEHANDLING

32



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 även bidra till bättre folkhälsa. 

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 många 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 picknick 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. 

48

ANTAGANDEHANDLING



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 kultur-
parkstorg - med allt från bokbord till läsestolar 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 bättre 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 innehåller 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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Exempel på ny utformning av 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. Exemplet stärker också tankarna på ett kulturkvar-
ter 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  
Kungsgatan och fungerar idag dåligt för bussar. Orienter-
barhet 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. 
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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 Södra Kungsgatan istället får 
dubbelriktad 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. 

ANTAGANDEHANDLING

62



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 kan 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.
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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 två lucktomter varav 
en lucktomt nu bebyggs.  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 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 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/caféer 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 gående 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 större kommunalt 
engagemang kring gemensamma parkeringsanlägg-
ningar..

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
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11
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14
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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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Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se


