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Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ska i stora drag illustrera hur vår framtida 
livsmiljö i Gävle kan komma att se ut.  
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strate-
giska instrument där inriktningen för utvecklingen av 
stads- och landsbygd redovisas. Gävle kommun är inne i ett 
arbete med att ta fram en översiktsplan för år 2030 med 
utblick mot år 2050. 

Att ta fram en översiktsplan följer en specifik planprocess 
som regleras enligt Plan- och bygglagen.  
Planprocessen består av ett samråd, en granskning och 
ett antagande. 

Samråd
Syftet med samråd är att förbättra kommunens 
beslutsunderlag och att ge dem som berörs av översikts-
planen, möjlighet att påverka planens utformning. 
Samrådet pågår mellan 19 oktober-31 december, 2015.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planen med hjälp av inkomna 
synpunkter. Därefter ställs den ut för granskning under 
minst två månader. Det finns möjlighet att lämna 
synpunkter också under utställningstiden men plan- 
förslaget bör vara så genomarbetat att det inte kommer 
in några avgörande ändringar.

Antagande
Efter granskning beslutar Kommunfullmäktige om att 
anta planen. Översiktsplanen är sedan vägledande för 
andra beslut om markanvändningen, exempelvis för 
detaljplaner och bygglov.
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Bilden visar hur översiktsplanen är vägledande för beslut. Projekt som följer översiktsplanens vilja kan behöva 
en fördjupad översiktsplan för avgöra markanvändningen mer detaljerat. Med detaljplaner får kommunen 
juridiskt reglera användningen av mark- och vattenområden. 
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Gävle kommun växer! I utformningen av översiktsplanen har 
vi tagit höjd för att vi år 2030 är 120 000 invånare. Nedan 
beskrivs en framtidsbild av kommunen med utgångspunkt i de 
tre övergripande målen i översiktsplanen.

En av Sveriges bästa miljökommuner 
År 2030 är Gävle en av Sveriges bästa miljökommuner 
eftersom vi arbetat aktivt för hållbar tillväxt. Vi värnar och 
utvecklar kvaliteter och resurser som biologisk mångfald, 
värdefull natur och kulturmiljö, jordbruksmark, vatten och 
tillgång till tätortsnära grönska. I planering och byggande 
tar vi hänsyn och anpassar oss till klimatförändringarna. 

Målet om en klimatneutral kommun år 2050 ställer krav 
på en bebyggelseutveckling som främjar hållbara kommu-
nikationssätt, ökad produktion av förnybar energi och att 
byggande i första hand sker på redan utnyttjad mark.
Vi skyddar vårt dricksvatten och säkrar framtida vatten- 
försörjning. Våra sjöar, vattendrag och kustvatten har 
genom flera åtgärder fått en minskad belastning och  
nått god kemisk och ekologisk status. 

Attraktiva livsmiljöer i staden och på landsbygden
År 2030 finns en mångfald av attraktiva livsmiljöer för 
människor att besöka, leva och verka i, både i staden och 
på landsbygden. Bebyggelseutvecklingen har koncen- 
trerats till platser med närhet till god kollektivtrafik och 
service i den täta staden, i stationsnära lägen, i service- 
orter samt längs kollektivtrafikstråken. En stor del av 
bebyggelsen sker i staden och dess närområde. Ny 
bebyggelse sker även på landsbygden där kvaliteter som 
närhet till sjö och hav, utblickar över odlingslandskap, 
bruksmiljöer med mera, skapar stora attraktionsvärden. 

Vi har trygga och tillgängliga boendemiljöer med närhet 

till bra skolor och tätortsnära grönska. Här finns  
möjlighet till ett aktivt liv och en stimulerande fritid med 
varierande aktiviteter och upplevelser inom kultur, idrott 
och friluftsliv. Våra olika landskapstyper med jordbruk- 
och skogsbygder, älv- och kustlandskap erbjuder varia-
tionsrika boendemiljöer och naturupplevelser.  
Gävlebornas delaktighet och inflytande över sin vardags-
miljö har skapat attraktiva livsmiljöer och stolta invånare.

Staden och landsbygdens serviceorter har viktiga roller 
som nod/knutpunkt för offentlig och kommersiell 
service samt som mötesplatser, dels för sina invånare 
och besökande, och dels för boende i närområdet.  
För att få människor att bo kvar i sin hembygd eller i sin 
stadsdel erbjuder staden och serviceorterna varierade 
bostadsformer och goda kommunikationer.

Gävle en tillväxtmotor i regionen
År 2030 har Gävle ett bra företagsklimat tack vare god 

Välkommen till Gävle år 2030!
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kommunikation inom kommunen och 
mot omvärlden, variation i utbudet av 
mark, en tät och funktionsblandad stad 
samt inspirerande och kreativa miljöer för 
samverkan och utveckling. Högskolan är 
en viktig aktör som motor för innovation, 
forskning och högre utbildning i regionen. 
Genom ett förbättrat företagsklimat och 
goda utbildningsmöjligheter har arbets-
försörjningen och utbildningsnivån i 
kommunen ökat. Kompetensförsörj-
ningen till företag har förbättrats och vi 
ser en ökad arbetspendling av kompetens 
både in och ut ur kommunen. 

Våra transporter och den digitala infra-
strukturen klarar ett ökat flöde av männ-
iskor, tjänster och varor. Arbetet med ny 
dubbelspårig Ostkustbana, nya regional-
tågstationer, ett utbyggt centralstations-
område, regionala gång- och cykelstråk, 
stärkt väginfrastruktur, Tolvforsskogens 
logistikområde, expansionsmöjligheter för 
Gävle hamn och en god bredbandstäck-
ning är exempel på aktiviteter som gör att 
vi står väl rustade för framtiden.

Genom utveckling av infrastruktur och 
strategiska knutpunkter har kommunen 
stärkt sin roll som logistiknav. Besöks 
näringen har utvecklats genom ökad 
tillgänglighet till attraktiva besöksmål  
på land, i kustområden och till havs.
Gävles närhet till stora arbetsmarknads 
regioner, en växande befolkning, goda 
kommunikationer och förutsättningar för 
företagande är några framgångsfaktorer 
som gjort Gävle till en tillväxtmotor i 
regionen.

www.gavle.se/ 
gavle2030
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Målet om en befolkning på 120 000 invånare år 2030 
innebär ett behov av ny bebyggelse för bostäder, arbets-
platser, skola, omsorg, sjuk- och hälsovård, kultur, idrott 
och kommunikationer. För att nå befolkningsmålet behöver 
10 500 bostäder byggas till år 2030. Bostäderna kan skapas 
genom nyproduktion eller genom omvandling av befintliga 
byggnader till permanentbostäder. 

En hållbar tillväxt och bebyggelseutveckling innebär att 
vi i allt högre grad måste koncentrera bebyggelsen till:
• Den täta staden
• Stationsnära lägen
• Regionala noder
• Serviceorter
• Kollektivtrafikstråk

I översiktsplanens samrådshandling presenteras två 
alternativa utbyggnadsriktningar som Gävleborna 
önskas tycka till om. Utbyggnadsriktningarna visar 
vilka stråk som ska prioriteras för investeringar i 
kommunal service och stora infrastruktursatsningar, 
exempelvis för vatten och avlopp samt kollektivtrafik.

Var ska Gävle växa?



Övriga kommunen
+ 100 bostäder

Serviceorter (Bergby, Fors-
backa, Hedesunda)
+ 300 bostäder

Forsby - Hille-
Åbyggeby
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Gävle stad,
+ 8000 bostäder

Norrlandet
+800 bostäder
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Övriga kommunen
+ 200 bostäder 

Norrlandet
+400 bostäder
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Valbo
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Furuvik
+800 bostäder

Gävle stad
+ 8 000 bostäder
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Alternativ nordligt stråk och  
serviceorter 
Bebyggelsestråket ”Nordligt stråk” innebär att den 
största bebyggelseutvecklingen ca 75 %, sker i Gävle stad. 
Från staden går två nordliga utbyggnadsstråk mot 
Forsby, Hille, och Åbyggeby samt mot Norrlandet. De 
nordliga utbyggnadsstråken står för ca 15 % av det totala 
bostadsbyggandet. Detta alternativ visar en utveckling 
som bygger vidare på den bebyggelseutveckling som 
skett de senaste åren då mycket byggts och investerats i 
stråket mot Hille/Åbyggeby och Norrlandet.

Alternativ öst-västligt stråk

Bebyggelsestråket ”Öst-västligt stråk” innebär även den 
att den största bebyggelseutvecklingen sker i Gävle stad. 
Från staden sker bebyggelseutvecklingen i öst-västlig 
riktning mot Valbo-Forsbacka och Furuvik. En naturlig 
utbyggnad av Bomhus i dess östra delar skapar en 
sammankoppling med Furuvik. Detta alternativ visar en 
bebyggelseutveckling som koncentreras kring stora 
infrastruktur- och kollektivtrafikstråk och leder mot 
arbetsmarknader utanför kommunen; Sandviken-Falun-
Borlänge och Älvkarleby-Uppsala-Stockholm. 
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Ett hållbart Gävle utgår från de tre olika hållbarhets- 
perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  För att 
leda utvecklingen i riktning mot ett hållbart Gävle behöver 
arbetet ske på bred front. 

I översiktsplanen stöds en hållbar utveckling genom att: 

• Bebyggelseutvecklingen sker i samverkan med   
 hållbart resande.

• Hållbara transporter prioriteras vid utbyggnad av  
 infrastruktur, exempelvis ny Ostkustbana, nya   
 regionaltågstationer, regionalt gång- och cykelstråk,  
 nya logistikområden etc.

• Attraktiva livsmiljöer skapas både i stad och på   
 landsbygd med goda boendemiljöer, närhet till natur  
 och park, goda kommunikationer, mötesplatser och  
 service.

• Produktionen av förnybar energi ökas. Platser för  
 vindkraft och biogas föreslås.

• Effektiv och tillförlitlig teknisk infrastruktur föreslås  
 som exempelvis utbyggnad av vatten- och avlopp,  
 bredband, energiförsörjning etc.

• Skydda och hushålla med naturresurser som   
 exempelvis vatten. 

• Anpassning sker till ett förändrat klimat, exempelvis  
 genom att hänsyn tas till översvämningsrisker.

Hur utvecklar vi ett hållbart Gävle?
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Viktiga förutsättningar för en levande landsbygd är att 
underlagen för skolor och förskolor bibehålls och att det 
finns möjlighet till lokal sysselsättning, samt goda kommu-
nikationer för arbetspendling och distansarbete. Kommu-
nen stödjer en landsbygdsutveckling bl a genom att 
utveckla serviceorter på landsbygden och visa möjligheter 
för bebyggelse i strandnära lägen och genom att utveckla 
kustområdet. En hållbar utveckling av landsbygden innebär 
att ny bebyggelse i första hand ska koncentreras till service-
orter, stationsnära lägen samt i anknytning till befintliga 
byar/bebyggelsegrupper i kollektivtrafiknära lägen.

Serviceorter

Bergby
Bergby föreslås vara Hamrångebygdens serviceort. Här 
föreslås utveckling av centrum för att utveckla attraktivi-
teten och servicen på orten. I Hamrångebygdens olika 
orter föreslås flera nya bostadsmiljöer i attraktiva lägen. 
Norrsundets läge vid havet och Hamrångsfjärden föreslås 
utvecklas med småbåtshamn, havsbad, havsnära bostäder 
samt natur– och rekreationsområden vid Fjärdön och 
Skatudden. Norrsundets hamn föreslås att utvecklas inom 
befintligt område. En regional tågstation med pendlar-
parkering och motorvägshållplats föreslås i Hagsta som 
blir en ny nod för pendling.

Hedesunda
I Hedesunda föreslås ny bostadsbebyggelse i första hand 
ske som förtätningar inom Hedesunda centralort, i 
befintliga byar, i vattennära lägen vid Dalälven och med 
närhet till kollektivtrafik. Hedesundas karaktär med 
centrerad bebyggelse med omgivande öppna odlings-
landskap föreslås bevaras och orten föreslås växa inåt 
och på så sätt lämna värdefull jordbruksmark orörd.

Forsbacka 
I Forsbacka föreslås utveckling av centrum och en ökad 
kontakt med Storsjön. Ny bostadsbebyggelse i vatten-
nära lägen och en utveckling av verksamhetsområdet 
norr om E16. Nya gång- och cykelvägar föreslås längs 
Valbovägen och Stentorpsvägen. En ny motorvägshåll-
plats och pendlarparkering föreslås vid E16 för att 
förbättra möjligheten till arbets- och studiependling.

Valbo
Valbo har goda möjligheter för skapande av attraktiva 
livsmiljöer med en god kollektivtrafikförsörjning.  
Orten ligger vid E16 och nära Gävle stad. Ny bebyggelse 
föreslås främst i anslutning till befintliga bebyggelse-
miljöer med utsikt över odlingslandskap genom 
förtätning och omvandling längs kollektivtrafikstråk.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
Stränder skyddas generellt av strandskyddslagstift-
ningen. Kommunen kan i översiktsplanen föreslå 
områden där dispens från strandskydd kan 
ges, detta kallas områden för 
landsbygds 
utveckling i strandnära 
(LIS-områden).  
I översikts- 
planen föreslår 

Gävle kommun 24 
stycken LIS-områ-
den som ger 
möjlighet att 
stimulera en 
positiv utveck-
ling av 
landsbygden, 

Hur utvecklar vi vår landsbygd?
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och bidra till ett ökat befolkningsunder-
lag. Mer människor som bor och verkar 
på orten hjälper till att upprätthålla 
service såsom skolor, kollektivtrafik och 
livsmedelshandel mm. LIS-områden 
föreslås i hela kommunen såväl vid havet 
som vid sjöar och vattendrag.

Kust och hav
Kusten och havsområdet är värdefulla 
och viktiga utvecklingsområden för Gävle 
kommun. Området är intressant för 
bostäder, utveckling av näringslivet, för 
friluftsliv och som besöksmål. I alternativ 
nordligt stråk och serviceorter möjliggör 
översiktsplanen ca 1300 nya bostäder vid 
kusten. I alternativ öst-västligt stråk är 
antalet ca 900. För att utveckla kusten 
med ytterligare nya havsnära bostads- 
områden och större besöksmål föreslår 
översiktsplanen satsningar på kollektiv-
trafik och en kapacitetsutredning för 
vatten- och avlopp. 

En inomskärsled för fritidsbåtar föreslås i 
översiktsplanen. Leden kopplar samman 
kuststräckan med Älvkarleby och  
Söderhamns kommun och ska stärka 
besöksnäringen i kommunen. 
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Hur ser din fritid ut i Gävle år 2030?

Kommunens mark- och vattenområden är viktiga för 
Gävlebornas livskvalitet. Vi har behov av att vistas utomhus 
och fylla vår fritid med meningsfulla aktiviteter. Gävle 
kommun vill utveckla värdefulla kulturmiljöer, natur- och 
rekreationsområden för att berika Gävlebornas fritid och för 
att vi ska kunna erbjuda fina besöksmål som lockar turister.

Den natur som finns i och i närheten av tätbebyggda 
områden är särskilt viktiga att utveckla för rekreation, 
natur- och kulturupplevelser. Översiktsplanen föreslår 
därför att det är till dessa områden som investeringar ska 
riktas för satsningar på rekreation. 

I översiktsplanen visas de områden som är särskilt viktiga 
för friluftslivet. Dessa finns vid våra sjöar och vattendrag, 
samt vid havet. Kommunen ska arbeta för att öka tillgäng-
ligheten till dessa områden både från land och hav.

Gävles kulturmiljöer återfinns framförallt vid järnbruken, 
vid kustens sommarvillor och fiskelägen samt i Gävles 
stadsbebyggelse. Dessa områden ska bevaras och  
utvecklas. Översiktsplanen visar vilka områden och vilket 
skydd mot ändring som områdena behöver för  
att behålla sin attraktion.

Gävle är en idrottskommun med många mötesplatser för 
idrottsutövning såväl i klubbregi som för spontan- 
utövning. I översiktsplanen lyfts evenemangsplatser, 
idrottshallar fram som viktiga mötesplatser. Ytor för 
spontanidrott föreslås identifieras och värnas.

I Gävle kommun finns ett antal platser som har stor 
betydelse för kommunens varumärke. För att utveckla 
besöksnäringen vid dessa turistnoder krävs att satsningar 
samordnas och samlas vid noderna. 
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Här kan du ta del av förslaget!

#gävle2030

www.gavle.se/
gavle2030

Webbsida

Hemsida och sociala medier

Utställningar 19 okt - 31 december 2015

• Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22
• Gävle Stadsbibliotek, Slottstorget 1
• Forsbacka
• Bergby
• Hedesunda

Aktiviteter och möten för allmänheten

• Gävle Centralstation
• Stadshuset, Gävle
• Bomässan, GTK-hallen
• Miljögalan, Gävle konserthus
• Gallerian Nian
• Valbo Köpcentrum
• Gävle stadsbibliotek
• Öppet hus i Bergby, Hedesunda, Forsbacka 

Webbkarttjänst

www.gavle.se/ 
gavle2030



Vi ser fram emot dina synpunkter! Hälsningar Gävle kommun

www.gavle.se/ 
gavle2030
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Tyck till! 

Brev:  
 
Översiktsplan 2030,  
Gävle kommun,  
Kommunstyrelsen  
801 84 Gävle.

Hjälp oss att göra förslaget bättre! Ta tillfället 
att påverka framtidens Gävle. Du lämnar dina 
synpunkter  på följande sätt:

E-mail:  
 
kommunstyrelsen@gavle.se

Webbformulär:  
 
www.gavle.se/gavle2030



Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se
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