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  Gävleborgs  
funktionella geografi 

 
                 - Stad & land och lite mittemellan 
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• About 300,000 inhabitants (20.000km2)  

• 10 Municipalities 

• Major city; Gävle 100,000+ inhabitants 

• Port of Gävle, 3rd largest container 

terminal 

• Gävle University 17.000 students 

• 60 min from Gävle to Arlanda airport,  

and 80 min to Stockholm City 

• Strong industrial region with clusters in 

Forest Industry & Wood Products, 

Advanced Manufacturing, 

ICT and Clean Tech 

• Emerging service sector, tourism,  

nature & culture, food. 
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But  

also 
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Gävleborg 
 

  Ortsstruktur 
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Benchmarking av 74 regioner (län) i Norden 
 

• Stockholm 1:a, Uppsala 9:a (topp i Norden) 

• Gävleborg plats 60 - och sist i Sverige! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kartan visar närheten till Stockholm-Arlanda-Uppsala! 
 

 Statistiken på våra strukturella utmaningar 

 och svårigheter att dra fördel av närheten! 

 

 Visar också att län sällan är en bra nivå för att belysa 

socio-ekonomisk prestation – ej funktionell geografi! 



regiongavleborg.se  

Stockholmsregionen 
växer fort och utåt.. 

Gävleborg är inte en funktionell arbetsmarknad – utan fem! 

Regionförstoring i Sverige över tid  

Gävleborg 
börjar känna av och kunna 

dra fördel av ökade 

samband och integration 
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två regionala 

utmaningar  

och  

perspektiv 

- 

 

Gävleborg 

Länka ihop 

&  

koppla upp 
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                Ett systemperspektiv på Gävleborgs  funktionella geografi 
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Process och genomförande 

  
Block 1 Systemanalys av ortstrukturer, tillväxtmotorer och funktionella samband 
  

 

 
 

Kommuner I samverkan: 10 kommuner, Trafikverket, Högskolan, Länsstyrelsen, Handelskammaren, Region Gävleborg,  
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Bor 

Arbetar 
Hudiksvall 

Söderhamn 

Ljusdal 

Bollnäs 

Edsbyn 

Bergsjö 

Gävle 

Sandviken 

Hofors 

Ockelbo 
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GÄVLEBORG – ENKÄRNIGT I LÄNSPERSPEKTIV  

• 10 kommuner och drygt 80 tätorter  

 

• Avlångt och utspritt - påverkar tillgänglighet och mobilitet såväl 

inomregionalt som interregionalt 

 

• En tydligt enkärnig regionstruktur 
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Tätorter i Gävleborg, sorterade efter befolkningsstorlek. 
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FLERKÄRNIGT I FUNKTIONELLT  PERSPEKTIV 

• Fem lokala arbetsmarknadsregioner 

 

• Och en mer flerkärnig struktur – men inte sammanhängande 
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FUNKTIONALITET UR ORTSPERSPEKTIV 

Orter har olika roller och funktioner  
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Funktionella samband på ortsnivå ”Lokala LA” 

Regionalt 

  

 

 

Storregionalt 

 perspektiv 

respektive 

Lokala LA-regioner räknas fram på samma sätt som SCB gör för LA, men  

här utgår vi från pendling mellan orter som minsta byggsten istället för kommuner 
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TILLGÄNGLIGHET 

 I GÄVLEBORG 
 

Huvudstråk 

noder, hamnar 

Tillgänglighet & räckvidd med 

bil/buss (45 min från centrum)  

Exempel  Ljusdal  

Storregional tillgänglighet & räckvidd 

från Gävle till olika orter   

(Kortaste restid, tåg alt. buss) 
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Befolkning Sysselsättning

Befolkning och arbetsplatser 

(sysselsatta) (45 min med bil från 

respektive kommunhuvudort) 
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 Orter med motor-

funktioner för regional 

utveckling i Gävleborg 

 Viktiga delstråk för inomregional  

pendling och funktionalitet 

 Funktionellt sammanhållna  

delregioner  för arbete, boende  

och studier mm. 

 Huvudstråk för regional och  

storregional pendling och utbyten 

 Stationsorter längs huvudstråk med god  

tillgänglighet till större arbetsmarknader 

Potential för utveckling av stationssamhällen 

Systemsyn 
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Stora 

inomregionala 

skillnader 
- Stad-Stad 

- Stad-Land 

 

Våra  

vardags-

regioner  

på ortsnivå 

följer inte 

kommun- eller 

länsgränser 

Det finns flera nivåer och typer av tillväxtmotorer i Gävleborg 
 
Att Gävle växer är bra för regionen 

 

Finns behov att utmana och ompröva mentala bilder….. 
 

 

Med tydlig 
utvecklings-
potential  
i nord-syd 
stråken! 

Sambanden idag är starkast 
horisontellt öst-väst! 

Några nedslag  
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Från länsbild via funktionell geografi  till regionalt systemperspektiv 
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 Strukturella barriärer  
Våra regioner och  orter är resultat av vår historia och kultur 

som påverkar/befäster faktorer som  Näringsstruktur, 

Socio/ekonomi, Utbildningsstruktur etc etc 

 

 Fysiska barriärer 
Rörlighet/utbyte påverkas av infrastruktur, tillgänglighet och 

funktion Vägar/Järnväg/IT-Digitalisering/Kollektivtrafik 

 

 Mentala barriärer 
Osynliga/mentala barriärer som får ett geografiskt uttryck 

som hindrar samverkan och integrering.  

Stad-land – Kust-Inland – Landskap, Kommun- och 

Länsgräns  

 

Barriärer minskar utbyten och samband och ökar platsers sårbarhet  
  

   – och påverkar även utvecklingen i det ”Rurbana” perspektivet 


