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Kommunstyrelsen 

Yttrande över förslag till Översiktsplan för Gävle kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge granskningsyttrande till Gävle kommun enligt bilaga.  
 
Ärendet 
Gävle kommun har bjudit in till granskning av förslag till Översiktsplan för Gävle kommun 
för yttrande senast den 31 mars. Den beskriver hur Gävle kommun kan utvecklas fram till 
2030 med utblick mot 2050.  
 
Planens sammanfattning nås på följande länk: 
http://gavle.se/PageFiles/255178/Rapport_interaktiv.pdf  
 
Föredragning 
Förslaget till yttrande begränsas till kommunikationsfrågor. 
 
I granskningsförslaget beskrivs Ostkustbanans betydelse för förbindelsen mellan södra 
Norrlands kustland med Stockholmsregionen och järnvägssystemet i de södra delarna av 
landet. Planen framhåller därför betydelsen av dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan 
Gävle-Sundsvall.   
 
I förslaget framhålls fyrspårsutbyggnad mellan Uppsala och Stockholm som helt nödvändig 
för att banan ska kunna fylla sin funktion som länk i Mälardalsregionen och som koppling 
mellan norra och södra delarna av landet. Ostkustbanan mellan Uppsala-Stockholm är idag en 
flaskhals i järnvägssystemet som snart når sitt kapacitetstak.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
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 Gävle kommun 

Yttrande över förslag till Översiktsplan för Gävle kommun 
Uppsala kommun har mottagit granskningsförslag översiktsplan för Gävle kommun. 
Kommunstyrelsen anför följande. 
 
Uppsala kommun fokuserar sitt yttrande på transportfrågorna.  
 
Uppsala kommun delar Gävle kommuns syn på Ostkustbanans betydelse men vill också 
framhålla fyrspårsutbyggnad mellan Uppsala och Stockholm som helt nödvändig för att banan 
ska kunna fylla sin funktion som länk i Mälardalsregionen och som koppling mellan norra och 
södra delarna av landet. Ostkustbanan mellan Uppsala-Stockholm är idag en flaskhals i 
järnvägssystemet som snart når sitt kapacitetstak.  
 
I övrigt har Uppsala kommun ingen synpunkt på planförslaget.  
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