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OM EXPANSIVA
Expansiva är tematidningar som ges ut som bilagor i 
Dagens Industri. Vi finns även som nättidning på expansiva.se

DETTA NUMMER
Expansiva Gävleborg medföljer som bilaga  
i Dagens Industri i mars 2022. 

SÄG GÄVLE OCH DE FLESTA TÄNKER PÅ 
EN JULBOCK, ETT ISHOCKEYLAG ELLER KAFFE
RESIDENSSTADEN VID HAVET SOM ÄLSK AR SPORT ÄR OCKSÅ 
DET BÄSTA AV MÅNGA VÄRLDAR 
I Gävle finns allt nära och man kan leva hållbart i vackra omgivningar. Vi äter 
gärna ute och tar del av musik, konst och teater. Med det mesta på cykel
avstånd blir livspusslet enklare och familjer trivs bra. Vi lever ett gott liv här, 
vid havet och skogen, nära huvudstaden och bergen. Fler och fler besöker, 
bosätter sig, etablerar företag, håller konferenser, bygger och studerar i Gävle. 
 
SVÅRSLAGEN NÄRHET TILL SVERIGE OCH RESTEN AV 
VÄRLDEN GER TILLGÅNG TILL RESURSER
Gävle har 60 minuter till Arlanda och resten av världen och 80 minuter 
till Stockholms huvudstadspuls, Sveriges största arbetsmarknad och 
ett av Europas starkaste tillväxtområden. Inom en radie av två timmar 
nås 3,3 miljoner invånare och 400 000 företag. Här finns möjlighet att 
hitta rätt kompetent arbetskraft på plats eller inom pendlingsavstånd, 
och hit attraheras huvud och regionkontor som vill lokalisera sig i 
Stockholmsregionen, Mellansverige eller Norrland.
 
GÄVLE ÄR EN REGIONAL TILLVÄXTMOTOR OCH 
ETT NATIONELLT TR ANSPORTNAV MED KOMPLETT 
INFR ASTRUKTUR
Gävle är en viktig nod i det nationella transportflödet som servar den 
exportintensiva basindustrin i Sverige. Här möts tre nationella järnvägs
stambanor, tre nationella stamvägar samt Gävle hamn, som nu ställer om 
till fossilfri verksamhet och fördubblar kapaciteten i Ostkustens största 
containerterminal. Inom 25 mils radie finns investeringstunga företag 
som BillerudKorsnäs, Stora Enso, Sandvik, Ovako, Outokumpu, SSAB 
och ABB. Microsoft skapar här en ny spetsnäring av storskaliga fossilfria 
datacenter. Den exportintensiva basindustrin föder ett gediget under
leverantörsled och en mängd serviceföretag. Parallellt sker en stark tillväxt 
inom kunskapsintensiv verksamhet, logistik och byggsektor. I länet är vi 

stolta över världsarvet Hälsingegårdar och den starka outdoorturismen, 
inte minst i Kungsberget och Järvsö
 
GÄVLE VÄXER OCH STÅR INFÖR EN INVESTERINGSBOOM SOM 
HAR BETYDELSE FÖR HELA SVERIGE 
Gävle ingår i regeringens satsning på hållbara städer och infrastruktur. 
Enkelt uttryckt handlar det om att Gävle kommun planerar en ny håll
bar stadsdel med 6000 nya bostäder till år 2040, och ett nytt logistik och 
verksamhetsområde. I gengäld ska staten göra 20miljardersinvesteringar 
i Gävle för att åtgärda det nationella järnvägsnätets trånga getingmidja 
mellan norra och södra Sverige.
 
GÄVLE DRIVER KLIMATOMSTÄLLNING OCH HAR EN 
VIKTIG ROLL FÖR NYINDUSTRIALISERINGEN I 
NORR A SVERIGE
Gävle kommun driver hållbar samhällsutveckling och 
rankas som en av Sveriges bästa miljökommuner. 
Näringslivet i regionen leder den gröna omställningen 
med fossilfri produktion genom vätgas och elektri
fiering och kan tillsammans med den omfattande 
ny industrialiseringen i norra Sverige på allvar skynda på 
klimatomställningen och skapa nya gröna jobb.
 
Gävle och Gävleborg vill vara en självklar del i denna 
utveckling och omställning. 

Åsa Wiklund Lång (S)
Kommunstyrelsens ordförande 
Gävle kommun

Gävle har 60 minuter till 
Arlanda och 80 minuter till 
Stockholm. Inom en radie av 
två timmar nås 3,3 miljoner 
invånare och 400 000 företag.

www.gavle.se

HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET ELLER VILL DIN 
REGION HA ETT TEMANUMMER AV EXPANSIVA?

KONTAKTA CROSSMEDIA 
Jonatan Fransson, tel: 0700-84 00 51  
e-post: jonatan.fransson@crossmediagroup.se
Peter Rosvall, tel: 0700-84 00 62 
e-post: peter.rosvall@crossmediagroup.se
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Nu blir Sandviken också en del av ett större 
kluster för stora datacenter. Microsoft är en av de 
aktörer som redan byggt och driftsatt en av sina 
enorma datahallar på Tunaområdet.  Här var till
gången till mark och möjligheten att kunna säker
ställa fossilfri kraft till den moderna el intensiva 
verksamhet avgörande i valet av plats. 

 – Sandvik är och har alltid varit en stor och 
viktig del av näringslivet i Sandviken.  Här 
finns forskning och innovation med starka 

underleverantörer. Att nu få välkomna fler stora 
aktörer, som Microsoft, till kommunen gör att 
vi tar ytterligare steg i vårt hållbara samhälls
byggande, säger Elisabeth Hansson, tillväxtchef 
på Sandvikens Kommun.

MICROSOFTS ETABLERING skapar nya arbets
tillfällen, stärker den regionala utvecklingskraften 
och ökar Sandvikens attraktivitet ytterligare. 
Löpande investeringar kommer att ske i anlägg
ningarna i många år, och detta bidrar i sin tur 
till etableringar av underleverantörer och andra 
företag. 

– Vi har ett stort intresse från nya verksamhe
ter som vill etablera sig i kommunen vilket skapar 
nya arbetstillfällen, efterfrågan på fler bostäder, 
kommunal service osv. En positiv utveckling 
som även våra befintliga företag kan dra nytta av. 
Det stärker den regionala utvecklingskraften och 
ökar Sandvikens attraktivitet ytterligare, avslutar 
Elisabeth Hansson.  TEXT: BITTE ASSARMO

SANDVIKEN KAN INDUSTRI
Sandvikens kommun är en modern industristad 
som befinner sig i en kraftig tillväxtfas. Sandviken 
är en av få städer i landet som genom tillgången 
till Tunaområdet kan erbjuda stora detaljplanerade 
markområden tillsammans med tillgång till grön 
el och närhet till infrastruktur. Företag visar stort 
intresse för området och en av de redan etablerade 
aktörerna är Microsoft. 

Vi har ett stort intresse från 
nya verksamheter som vill 
etablera sig i kommunen.

D et är klart att den här gigantiska 
etableringen kommer att få en 
enorm betydelse för regionen, 
säger Klara Wirdby som är 

näringslivsstrateg i Gävle kommun. Hon ser hur 
allt fler tunga investerare lockas av kommunens 
erbjudande. Även trycket från små och medelstora 
företag har ökat stadigt under de senaste åren.

– Vårt befintliga näringsliv växer och många 
företag behöver expandera och hitta nya mark
områden. Det är också många nya företag 
som söker sig hit för att de tycker att vi är en 
spännande plats. 

MICROSOFTS DATACENTERREGION bygger 
på de hållbarhetsinvesteringar som företaget 
gjort under de senaste åren. Det är avancerat och 
hållbart designat och blir av stor betydelse för den 
gröna omställningen och för den hållbara digitali
seringen. Totalt planeras femton datacenterhallar 
i regionen, fem på de respektive sajterna i Gävle 
och Sandviken. 

– Det finns ingen annan plats i Sverige som har 
landat en så stor datacenteretablering, berättar, 
Klara Wirdby. Microsoft har gått in med en 
enorm hastighet och ambition att bygga i vår 
region, eftersom vi kan erbjuda fossilfri el och 
möjliggöra nollavfallsanläggningar. 

Ännu är det för tidigt att säga exakt vad 

det kommer att betyda för regionen i form av 
arbetstillfällen men Klara Wirdby säger att det 
står klart redan nu att det kommer att ge en 
betydande andel jobb. 

– Det finns goda affärsmöjligheter och 
spännande arbetstillfällen att dra nytta av här, 
avslutar hon.  TEXT: BITTE ASSARMO

MICROSOFTS ETABLERING 
I GÄVLE–SANDVIKEN ÄR UNIK
Med Microsofts stora satsningar på datacenter 
i Gävle och Sandviken möjliggörs en hållbar 
digitalisering, samtidigt som regionens 
attraktivitet ökar ännu mer och lockar fler nya 
etableringar. 

För att möta efterfrågan planerar Gävle kommun för flera 
nya verksamhetsområden, och utveckling av befintliga 
områden. Ett spännande område som huserar många mindre 
företag är de gamla hamnmagasinen intill Gavleåns utlopp. 
Foto: Veronica Thuresson

PILOT FÖR UN HABITAT 
Microsoft har ambitioner att bidra till lokalsamhället och regional utveckling på de platser där de etablerar 
datacenter. Genom deras community development arbete har en mängd donationer givits till icke 
vinstdrivande organisationer i Gävle och Sandviken för att bidra till bland annat kompetensförsörjning, 
digitalisering, social inkludering och ökat entreprenörskap. 

Microsoft har ett partnerskap med UN Habitat (FN:s organ för hållbara städer) för att tillsammans utveckla 
metoder för hur datacenterregioner kan bli mer socialt inkluderande, hållbara och motståndskraftiga. Gävle 
och Sandvikens kommuner, som används som pilotprojekt, ser spännande möjligheter i att utveckla samverkan 
mellan kommunerna och ett multinationellt företag med den gemensamma ambitionen att skapa en attraktiv 
plats där människor och företag kan växa och må bra. local.microsoft.com/communities/emea/sweden

Flygvy över vackra Storsjön.
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– Vi har korta beslutsvägar, man hörs som 
anställd hos oss. Samtidigt har vi kapaciteten, 
tryggheten och kompetensen hos ett stort företag. 
Vi är ett familjärt storföretag kan man säga, säger 
Andreas Johansson, Byggpartners regionchef i 
Gävle.

Expertisen är inom byggentreprenad, 
byggservice samt ställningar och fallskydd. 
Byggentreprenad är det största fokuset, och 
särskilt inom träbyggnation är man en av de 
ledande aktörerna.

– Till skillnad från 
många andra så började 
vi tidigt med byggnation 
i massivt trä, så vi har 
väldigt god erfarenhet 
av att projektera 
och har väldigt bra 
samarbetspartners, det  
är en enorm fördel,  
säger Andreas.

FÖRDELARNA MED ATT bygga i trä är många: 
kortare byggtid, bättre arbetsmiljö under 
byggtiden, enklare installationer, betydligt mindre 
klimatpåverkan, och en bättre inomhusmiljö i den 

färdiga byggnaden. Hållbarhet ur alla aspekter är 
viktigt för Byggpartner:

– Vårt motto vad gäller hållbart byggande är 
“Trä där det går, betong och stål där det behövs”, 
säger Andreas.

ETT INTRESSANT TRÄPROJEKT är Hemlingborg, 
en stor byggnad som ska rymma vård- och 
omsorgsboende, skola, förskola och idrottshall. 
Hemlingborg blir navet i den nya stadsdelen 
Södra Hemlingby i Gävle.

– Det är ett samverkansprojekt mellan 
Byggpartner, Gavlefastigheter och Gavle-

gårdarna. Stommen är till största del i massivträ, 
vilket ger mycket lägre klimatpåverkan och ett 
mycket bättre inomhusklimat, säger Andreas.

DEN LOKALA NÄRVARON i Gävle är stor, och 
större ska den bli. För närvarande är man cirka 30 
hantverkare och 15 tjänstemän, men inom ett par 
år är antalet troligen det dubbla. 

– Vår redan starka lokala närvaro, och inte 
minst vår lokalkännedom, i Gävle och i trakterna 
runt omkring gör att vi kan växa stadigt de 
kommande åren. Vi ser mycket ljust på framtiden, 
avslutar Andreas.

ETT FAMILJÄRT STORFÖRETAG
Byggpartner har sitt huvudsäte i Dalarna, och verksamhet i hela östra mellansverige med 
särskilt fokus i Dalarna, Gästrikland, Stockholmsregionen och Mälardalen. Trots storleken 

har man lyckats behålla det lilla företagets känsla och kultur.

Hemlingborg är ett av de stora projekt 
som ByggPartner genomför i Gävle. Här 
blir skola, förskola, äldreboende och 
sporthall i en sammanhängade byggnad 
med trästomme. Gavlegårdarna och 
Gavlefastigheter är beställare. 

Andreas Johansson, region
chef för ByggPartner i Gävle.
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G ävleborg är, tillsammans med den 
stål och skogsindustri som sträcker 
sig in Bergslagen, en unik drivkraft 
för svensk hållbar omställning. Vårt 

län har en energiförsörjning som kommer från 
grön förnybar energi. 

Kraftnätet räcker ännu till för det energi behov 
som finns men när det nu pågår en omställning 
till ett fossilt oberoende inom regionens stål
industri och logistikcentra i hamnar och tunga 
transporter övergår till elektrifierade system
lösningar ställs nya krav. 

–Gävleborg går i bräschen genom att skapa 
sektorssamverkan. Genom att trycka på behovet 
av en snabbt utbyggd förnybar energiproduktion, 
förstärkta regionala och lokala kraftnät kan vi 
visa hur ett modernt och fossilt oberoende indu
strisamhälle fungerar, säger Anders Lundell.

VAD FÅR VÄTGASSATSNINGEN HOS 
OVAKO FÖR BETYDELSE FÖR DEN GRÖNA 
OMSTÄLLNINGEN?

–Ovakos satsning på en kraftfull 
elektrolysör för produktion av vätgas 
skapar möjlighet för transportsektorn 
att bli utsläppsfri. Genom att 
ersätta gasol och naturgas vid 
stål produktion öppnar man 
möjligheter för sektorsamverkan. 

Han berättar att en liknande 

VÄTGAS VISAR VÄGEN 
Med sina unika förutsättningar kan 
Gävleborgsregionen gå i bräschen för ett 
integrerat vätgassamhälle. Anders Lundell, 
regional vätgaskoordinator på Region Gävleborg, 
berättar mer: 

utveckling ses även fler platser i Gävleborg och 
Dalarna:

–Investeringar i grön vätgas genom elektrolys, 
tank och laddstationer för elektrifierade trans
porter och lokalt producerad el från vindkraft 
driver på takten i den gröna omställningen. 
Gävleborg är ett av Europas ledande ”Hydrogen 
Valleys”. Mid Sweden Hydrogen Valley är ett 
kluster där näringsliv och offentliga aktörer 
samverkar för att stärka det regionala företagens 
globala konkurrenskraft.

 
ÄVEN ANDR A AKTÖRER kommer att bli 
särskilt viktiga i omställningen till vätgas och 
en av dem är det nybildade kompetenscentrum 
där Högskolan i Gävle är ett av de drivande 
lärosätena.

–Namnet Resilient kompetenscentra antyder 
hur viktigt det är att vi bygger samhällssystem som 
gör sig mindre beroende av fossila och importerade 
energikällor. Genom att mer effektivt skapa sam
verkan och bygga lokal produktion som kan lagra 
och balansera energi, tryggar vi vår industris behov 
av energi. Vi kan på det viset skapa grön syssel
sättning med nya jobb och mer attraktiva sam

hällen för nästa generation. Intresset 
för att etablera sitt före tag i vår 

region är en positiv signal 
på att Gävleborg är en 

föregångare och attraktiv 
etablerings region, av
slutar Anders Lundell.

Genom att mer effektivt skapa samverkan och bygga 
lokal produktion som kan lagra och balansera energi, 
tryggar vi vår industris behov av energi.

Gävle

Trelleborg

Göteborg

Mariestad

Sandviken
Hofors

Boden

Piteå HÅLLBARA
SAMHÄLLEN

GRÖN 
VÄTGAS

BIOGAS

ELEKTRIFIERAD
TRANSPORT

ELEKTROLYS

SOLENERGI

ELEKTRO-
BRÄNSLE

HÅLLBAR 
INDUSTRI

ENERGI- 
LAGRING

H
2

”En lokal produktion 
av vätgas tryggar 
industrins 
energibehov”, 
säger Anders 
Lundell, regional 
vätgaskoordinator.

TEXT: BITTE ASSARMO
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NI VERKAR VARA EN RIKTIGT 
ALLT-I-ETT-LÖSNING FÖR 
BÅDE PRIVATPERSONER OCH 
FÖRETAGSKUNDER, ÄR DET 
VIKTIGT FÖR ER?
– Ja det kan man lugnt säga. Vi 
vill ha livslånga relationer till våra 
kunder, som ju också är våra ägare, 
och därför finns vi med under hela 
resan ända från att ett behov av 
någon av våra tjänster visar sig 
och genom hela personens eller 
företagets liv. Som kund hos oss har 
du alltid ett personligt team runt dig 
som känner dig och dina behov, och 
hjälper dig med allt från rådgivning 
och köp till skadereglering, säger 
Victoria.

VAD BETYDER DET EGENTLIGEN 
ATT NI ÄR KUNDÄGDA?
– Det betyder att vi inte har några 
vinstintressen som inte direkt gynnar 
våra kunder, eftersom de också 
äger bolaget. Ju bättre det går för 
Läns försäkringar, desto bättre och 
mer kostnads effektiva tjänster kan 
vi erbjuda. Det innebär också att vi 
är väldigt måna om att området 
vi verkar inom ska må bra och 
utvecklas åt ett positivt håll, eftersom 
det gynnar oss som företag och 
våra kunder. Vi har kontor och 
kunder över hela Gävleborg, och 
det är verkligen i vårt intresse att 
det går bra för våra kunder och för 
hela Gävleborg, både idag och i 
framtiden, säger Fredrik.

MER KONKRET, HUR GÖR NI 
FÖR ATT STÖDJA GÄVLEBORGS 
UTVECKLING?
– Vi menar att trygghet är grunden 
för ett väl mående samhälle, och 
eftersom vi ser väldigt långsiktigt 
på allt vi gör så prioriterar vi 
förebyggande insatser och arbetar 
i första hand med aktiviteter som 
riktar sig till barn och ungdomar, 
lokalt här i Gävleborg. Genom vår 
samhällsfond har vi sedan 2016 
stöttat nära 200 olika initiativ och 
bidragit med många miljoner till 
föreningslivet. Vi tror på att om vi 
kan skapa en trygg och meningsfull 
fritid för barn och unga så minskar 
det risken för psykisk ohälsa och 
ekonomisk utsatthet senare i 
vuxenlivet, och på så vis leder det 
till ett bättre och mer välmående 
Gävleborg, säger Ester.

VAD TYCKER DU ÄR DET 
BÄSTA MED ATT JOBBA PÅ 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR?
– Att vi har en så nära och direkt 
relation till våra kunder. När de ringer 
till oss så vet de vem de kommer 
prata med, och vi kan deras fall och 
bakgrund utan och innan. På så 
vis kan vi göra ett bättre jobb, och 
hela ärendet blir mycket trevligare, 
enklare och smidigare, säger Anders.

Henrik Nilsson, Emil Blomstrand, Fredrik 
Larsson och Pär-Johan Kiltorp är några av 
Länsförsäkringars 21 företagsrådgivare i 
Hälsingland och Gästrikland.

MER ÄN ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Länsförsäkringar är ett ganska unikt företag, ur flera aspekter: dels är man inte bara försäkrings
bolag utan även bank och pensionsbolag, dels är företaget helt och hållet kundägt, och dels ser 
Länsförsäkringar det som självklart att långsiktigt stötta och utveckla området man verkar inom 

genom att vara en stor bidragsgivare åt exempelvis föreningslivet. Utöver allt detta är Läns
försäkringar också en av Sveriges största fastighetsförmedlare. Vi har pratat med Victoria Ädel, Ester 

Hofmann von Schantz och Anders Ferner på Länsförsäkringar Gävleborg för att få veta mer.



ANNONSANNONS

8

Hela denna bilaga är en annons från Crossmedia Communication 

Snart 
säljstart!

Paddla hem till 
Kajkanten
82 nya lägenheter där utsikten mot Hudiksvallsfjärden 
är som vackrast. På Kattvikskajen kan du flytta in där 
ingen bott förut. Välkommen till kvarteret Kajkanten. 

Anmäl intresse för att inte missa vårens säljstart. 
Läs mer på sernekebostad.se/kajkanten

I egenskap av logistiknav och knutpunkt vill vi 
vara en möjliggörare för den gröna omställ
ningen. De senaste åren har vi sått frön för 
att möjliggöra klimatvänliga godstransporter 

tillsammans med hamnaktörerna. Ett exempel är 
omställning av bogserbåtarnas drift till fossilfritt. 

2020 genomfördes en fördjupad dialog med 

varuägare och hamnoperatörer, som tydligt 
visade vikten av att koppla ihop det framväxande 
gröna energisystemet med ett befintligt logis
tiksystem som måste förändras. Målbilden är att 
hamnklustret som helhet ska nå de mål för CO2
minskning och energieffektivisering som följer 
av Parisavtalet. Bland annat 80 % sänkning av 
koldioxidutsläppen från hamnområdet, inklusive 
tillfartsvägar och inseglingsled till 2030. 

–Här hoppas vi kunna vara en möjliggörare 
och katalysator för omställningen av gods
transport systemet, säger Linda Astner. 

Ett viktigt fokusområde för programmet 
är en framtidssäkrad infrastruktur med ”gröna 

tankzoner” samt att tillräcklig effekt uppnås för 
elektrifierade hamnkranar, järnväg, laddplatser 
för lastbilar och elanslutning av fartyg. Viktigt är 
också att via digitalisering göra hamnprocesserna 
mer effektiva och där ligger Gävle hamn redan 
i framkant med den världsunika Port Activity 
App™ som visar alla tider innan och under ett 
fartygsanlöp i realtid. 

– Jag hoppas att 2022 blir ett år av fortsatt 
implementering. Vi planerar för elektrifiering av 
kajer och kranar i hamnen. Ett regionalt vätgas
system börjar också växa fram och som en del 
av det en lokal vätgasnod i Gävle hamn, avslutar 
Linda Astner.  TEXT: BITTE ASSARMO 

GÄVLE HAMN — MÖJLIGGÖRARE FÖR DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN 
Den gröna omställningen pågår för fullt i 
Gävleborg — så även i Gävle hamn, Mellansveriges 
största logistiknav och Ostkustens största 
containerterminal. Linda Astner, hållbarhetschef 
Gävle hamn, berättar mer: 

I den nya stadsdelen planeras 6000 nya 
bostäder och 450 000 kvadratmeter 
lokalyta, blandat med kommunal service, 
kultur och reakreationsutrymmen. 

Näringen ska bli en stadsdel som håller för 
kommande generationer och som nyttjar det 
fantastiska läget vid havet, intill stadens centrum 

och centralstationen, fina naturstråk och 
arenaområdet Gavlehov. 

NÄRINGEN INGÅR i statens satsningar på håll
bara städer. Målsättningen är att bli en av Europas 
mest hållbara stadsdelar, en ambitiös målsättning 
som kräver innovation och teknikutveckling för 
att kunna motsvara de höga kraven på hållbarhet i 
genomförandeskedet och som färdig stadsdel. 

– Att tänka nytt kring mobilitet, klimatan
passning, minskad klimatpåverkan och social 
hållbarhet är vad som krävs för framtidens 
hållbara stadsdel, säger Daniel Andersson som 
är programledare för stadsomvandlingen av 
Näringen på Gävle kommun. 

 Genom Näringen, som idag är stadens mest 
centrala verksamhetsområde, går Gävles grund
vattentäkt. Området är uppbyggt på sankmark och 
brottas med markföroreningar och återkommande 
översvämningar.

– Det här är förutsättningar som försvårar 
omvandlingen, men det ger samtidigt starka motiv 
till att tag i utmaningarna. En större samlad 
omvandling ger oss mycket goda möjligheter att 
åtgärda problemen, säger Daniel Andersson.

Många av de verksamheter som idag finns på 
Näringen kommer att omlokaliseras till andra 
områden som är bättre lämpade. Hållbara Näringen 
väntas stå klart 2040, i enlighet med Gävle 
kommuns avtal med staten.   TEXT: ANNELIE HYDÉN

Gävle satsar framåt för en grönare framtid.  I 
det citynära verksamhetsområdet Näringen 
sker nämligen en av kommunens största 
stadsomvandlingar genom tiderna när dagens 
område planeras om för en helt ny, hållbar 
stadsdel. 

Daniel Andersson

NÄRINGEN — NY HÅLLBAR STADSDEL I GÄVLE

ANNONSHela denna bilaga är en annons från Crossmedia Communication ANNONS

Stadsdelen Näringen ingår i den statliga satsningen 
på hållbara städer. Foto: Gävle kommun

 Linda Astner, 
hållbarhetschef Gävle hamn.
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Rådgivning & finansiering www.almi.se/gavleborg

Vill du göra en grön satsning?
Grönt lån är mer än ett lån
Ska ditt företag vara en del av framtiden behöver du arbeta hållbart. 
För att lyckas kan du behöva extern finansiering, som ett Grönt lån från Almi. 

Finansieringen omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden.

G ävle är en tillväxtmotor för utveck
lingen i Gävleborg, inte minst i sin 
roll som en av de regionala nodstä
derna kring Stockholm och dess 

storregionala samspel. Där har också investeringar 
i väg och järnväg minskat tidsavståndet betydligt 
de senaste decennierna. För framtida regional 
utveckling är Gävle kommuns avtal med staten 
om bostadsbyggande och infrastruktursatsningar 
en viktig injektion.

Gävle är en viktig transportnod som bildar en 
”getingmidja” i den nationella infrastrukturen, 

mellan norra och södra Sverige. Här knyts de tre 
järnvägarna Ostkustbanan, Norra Stambanan 
och Bergslagsbanan ihop. Här möts också de tre 
nationella stamvägarna E4, E16 och Väg 56. Till 
detta kommer Gävle Hamn som fördubblat kapa
citeten i Ostkustens största containerterminal. 

GÄVLE SOM TR ANSPORTNOD spelar även en 
viktig roll för framgången av de stora industri
investeringar som pågår och planeras i Norrbotten 
och Västerbotten genom väl fungerande transporter 
till och från dessa produktions anläggningar.

– Järnvägskopplingen i Gävle mellan norra och 
södra Sverige är trång idag, och fortsätter vara en 
propp som kan hindra nationell utveckling och 
den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige 
så länge den betydelsefulla järnvägssatsningen 
på Ostkustbanans sträckning och dubbelspår i 
Gävle inte genomförs. Därför blir regeringens 

Gävle växer och är inne i en expansiv utveckling 
som till stor del hänger ihop med statliga 
investeringar i transportinfrastrukturen som 
skapar en unik logistisk nod i regionen. 

Harald Knutsen

Katarina Johansson

kommande beslut av nationell transportplan 
2022–2033 betydelsefull för både Gävles och 
Sveriges utveckling, säger Harald Knutsen, 
samhälls planerare på Gävle kommun. 

NÄR OSTKUSTBANAN OCH Bergslagsbanan 
genom Gävle dras om norr om E16 och väster om 
E4 bildas ett nytt läge för logistik. Här planeras 
ett nytt verksamhets och logistikområde med 
direkt access till tre järnvägar, två europavägar 
och en nära koppling till Gävle hamn. 

– Vi planerar en ny hållbar logistiknod för 
gods på väg, järnväg och sjöfart med otroligt 
bra tillgång till den nationella infrastrukturen. 
Vi ser redan nu att läget och förutsättningarna 
är väldigt intressant för många olika typer av 
företagsetableringar, säger Katarina Johansson, 
projektledare för logistik och verksamhets
område Tolvforsskogen.  TEXT: ANNELIE HYDÉN

Gävle hamn hoppas kunna vara en 
katalysator för omställningen av 
godstransportsystemet. Foto: Yilport Nordic
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© cX-kommunerna, Lantmäteriet & Trafikverket

Transportnoden Gävle spelar en viktig 
roll för Sveriges infrastruktur.

MELLANSVERIGES LOGISTIKNOD 
I GÄVLE HAR NATIONELL BETYDELSE 

Hela denna bilaga är en annons från Crossmedia Communication

Vi planerar för elektrifiering 
av kajer och kranar i hamnen.
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J ärvsö är en av regionens mest omtyckta 
destinationer. Här finns storslagen 
natur, ett stort kulturutbud, äventyr 
och aktiviteter, mat och dryck och 

mycket mer. Alpinåkning i Järvsöbacken och 

längdskidåkning vid Harsagårdens anläggning 
lockar vinterturister, sommartid hägrar cykling 
i bergcykelparken och Järvsö skills park. Den 
vandringssugne tar sig upp på berget Järvsöklack 
och belönas med en milsvid utsikt över den vackra 
trakten. 

DEN SOM VILL K ÄNNA historiens vingslag 
besöker förstås Stenegård, en storgård från 
1800talets mitt, med stor trädgård och örtagård. 
Ett femtontal välbyggda och detaljrika byggnader 
har bevarats för framtiden och hela gården är 

kulturminnesskyddad. I byn Stene kan man 
besöka världsarvet Kristofers, en hälsingegård 
som brukats sedan 1500talet.  

Järvsö ståtar också med LillBabs museum, 
butiker, träteater, galleri och med Järvzoo, som 
håller öppet året om. I Järvsö finns något för alla!

Många av de verksamheter som idag finns 
på Näringen kommer att omlokaliseras till 
andra områden som är bättre lämpade. Hållbara 
Näringen väntas stå klart 2040, i enlighet med 
Gävle kommuns avtal med staten. 
� TEXT: BITTE ASSARMO

Attraktiva Gävleborg växer så det knakar, med 
nya företagsetableringar, bostadsbyggande 
och med spännande destinationer. I Ljusdals 
kommun lockar Järvsö turister under hela året, 
sommar som vinter. 

DESTINATION JÄRVSÖ HAR NÅGOT FÖR ALLA 

K attvikskajen har ett unikt läge 
i Hudiksvall, mellan hav och 
stads kärna och med resecentrum i 
anslutning. Nu utvecklas området 

till en helt ny stadsdel, med plats för både 
bostäder, arbete och service. 

Den nya stadsdelen ska vara en levande, öppen 
och tillgänglig plats, med torg och många gröna 
ytor. Även den som inte bor i området ska kunna 
vistas där och njuta av det unika läget, med 
närheten till både centrum, resecentrum och hav. 
Här kommer att finnas promenadstråk, parker 
och möjlighet till avkopplande fiske från kajen. 

DETALJPLANEN FÖR Kattvikskajen har 
inspirerats av det tidigare Hudiksvall och 
målet är en stadsdel med blandad bebyggelse 
besjälad av Hudiksvalls byggnadstradition. 
Byggnadsutformningen ska präglas av variation, 

Hudiksvall växer och ökar sin attraktivitet. 
Nu utvecklas kajområdet Kattvikskajen till en 
attraktiv och levande stadsdel i havsnära läge.

HUDIKSVALL BYGGER NY 
STADSDEL I HAVSNÄRA LÄGE

ANNONSANNONS Hela denna bilaga är en annons från Crossmedia Communication 

uttrycksfullt taklandskap och byggnadsvolymer i 
måttlig skala. Kajerna är förstärkta och kommunen 
bygger också ut infrastruktur i området. 

Den nya stadsdelen är en viktig del av Hudiks 
valls vision om 50 000 invånare år 2050. Kommunens 
visionsarbete bedrivs under samlings namnet ”Glada 
Hudiksprånget”.  TEXT: BITTE ASSARMO

Järvsöbacken lockar med utförsåkning.

På Kattvikskajen i Hudik byggs bostäder i havsnära läge. 

Centrala Hudiksvall.
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8 kw laserskärning
i världsklass!

HD-F 3015 IV 

ETT VINNANDE KONCEPT
Kostnadseffektivt

Snabbt

Hög precision

Låg värmepåverkan

Ingen eller liten efterbearbetningKONTAKT:    
026 - 27 19 12 
info@sitab.nu 
www.sitab.nu

DIN BYGGENTREPRENÖR 
I GÄVLEBORG

TEL: 070-453 98 27

H är finns också Sveriges modernaste resecentrum 
och i direkt anslutning är förberett för 28 000 
kvadratmeter i moderna, flexibla och hållbara 
lokaler. Detta gör det möjligt för 1 200 personer 

att arbeta med närhet till både sitt hem och resten till av 
världen. De allra flesta kommer dessutom att kunna ta sig 
till och från arbetet med kollektivtrafik, utan att behöva byta 
kollektivtrafikslag.

– En väl utbyggd kollektivtrafik, nya resecentrum, tillgång 
till moderna lokaler och goda möjligheter för bostadsbyggande 
förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta växa, berättar Marie 
Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande. 

– Detta är också grunden för att vi ska kunna gå vidare 
med vårt mål att nå ökad statlig sysselsättning i länet och i 
kommunen. 

GÄVLEBORGSKOMMUNERNA HAR tillsammans med regionen 
och länsstyrelsen i flera år arbetat tillsammans för att teckna ett 
samhällskontrakt med regeringen för att få statliga etableringar 
i Bollnäs kommun. Det är en gemensam vilja som grundar sig i 
insikten att nya arbetstillfällen stimulerar hela regionen och även 
bidrar till att minska avstånden mellan storstad och landsbygd. 
Hela landet måste hålla ihop och för Gävleborgs del handlar 
det också om att kunna garantera kompetensförsörjningen för 
näringslivets och offentliga verksamheters behov. 

– Det är fantastiskt att vi är eniga kring detta i länet, mellan 
kommunerna och över partigränser. Nu är det upp till regeringen 
att fundera allvarligt över var de vill etablera nästa statliga 
myndighet, säger Marie Centerwall. 

– Vi är fullt beredda att gå vidare och har tillsammans med 
många aktörer gjort omfattande satsningar på detta. Nu måste 
staten göra sitt till – inte minst genom att också rusta upp järn
vägen längs Norra Stambanan för att ytterligare underlätta och 
möjliggöra länets tillväxtresa.  TEXT: MARK BOUSTEDT

Det händer mycket i Bollnäs! I takt med att kommunen växer och 
fortsätter sin utvecklingsresa krävs fler bostäder, vilket i sin tur 
leder till ökat byggande av infrastruktur i olika former. Kommunen 
arbetar för att underlätta för att göra det möjligt för fler att flytta till 
Bollnäs — bland annat genom de nya tomter som nyligen färdigställts 
i centralorten. 

BOLLNÄS VÄXER   
— REDO FÖR FRAMTIDEN

Bollnäs utvecklas och växer. Ett av de senaste projekten finns vid Brotorget i centrala staden, 
där Point Properties vill bygga cirka 180 lägenheter ovanpå två befintliga affärsfastigheter. 

Hela denna bilaga är en annons från Crossmedia Communication
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Gävle hamn har ostkustens största containerterminal – nu har kapaciteten dubblerats
Gävle hamn har ett unikt läge mitt i den exportintensiva stål, trä och 
pappersindustrin och är porten för export vidare ut i världen. Gävle 
hamn ligger dessutom på gränsen mellan två regioner, Norrlands 
råvaruindustri och Mälardalens importregion. Gods går in över 
Gävle hamn och fraktas 90 minuter till norra Stockholm och övriga 
Mälardalen, utan logistiska utmaningar som trafikkaos och trängsel 
genom Stockholms innerstad. 

Gävle hamns unika läge gör att affärerna och efterfrågan på 
utveckling ökar – i maj invigs den nya containerterminalen med 

Fakta
• Sex terminaler, containerterminalen är ostkustens största sett till 
hanterad volym och nu med en kapacitet på 600 000 TEU (1 TEU = 
en 20-fot-container)
• Unikt läge i hjärtat av Mellansveriges industritäta region
• Öppet dygnet runt
• Gränskontroll för import av livsmedel
• Automatiserat höglager för papper
• Logistikpark med anslutning till stambanor i alla väderstreck, 
dubbelspår till Stockholm och två europavägar.

Håkan Bergström, försäljningschef YILPORT Nordic
072 59 55 200, hakan.bergstrom@yilport.com
Natalie Gerami, marknads- och affärsutvecklingschef 
Gävle Hamn AB, 079 07 29 092, 
natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på www.gavlehamn.se 
eller följ oss på sociala medier för löpande nyheter om 
vad som är på gång i Gävle hamn.

fördubblad kapacitet. Många av de stora containerrederierna trafikerar 
frekvent Gävle hamn och nu har Gävle Hamn AB tillsammans med 
terminaloperatör YILPORT Nordic investerat närmare 825 miljoner 
kronor för att bygga ut containerterminalen och kunna ta emot större 
fartyg och möta kundernas krav på effektivare logistiklösningar.
 
”Den kapacitet vi nu tillfört ökar konkurrenskraften för industrin i 
Mellansverige. Skalfördelar i form av större fartyg och snabbare 
hantering sänker den totala logistikkostnaden” säger Håkan Bergström, 
YILPORT Nordic.

VI KAN ALLA VARA ÅTERVINNARE!

020-566 566  ·  www.kuusakoski.com
facebook.com/kuusakoskirecyclingsverige

Gör en miljöinsats och sälj ditt metallskrot till oss
Vi erbjuder miljövänliga och pålitliga lösningar inom all slags återvinning. Järn, plåt, aluminium, 
rostfritt, mässing, kablar, batterier, bilar, elektronik, transformatorer, plast, byggavfall och mycket 
mer från både privatpersoner, företag och organisationer. Din kompletta återvinnare helt enkelt.

Välkommen att kontakta din lokala återvinnare i Gävle hamn:
026-12 38 18, gavle@kuusakoski.com
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Inom ett par år planerar 
Gästrike återvinnare ha en 
eftersorteringsanläggning 
på plats i Forsbacka, strax 
utanför Gävle. Det är en 
långsiktig investering där 
man med hjälp av modern 
teknik ska öka sorteringen 
till återvinning och minska 
mängden brännbart avfall 
och deponi. 

Byggavfall och brännbart 
prioriteras

”Planen är att roboten ska 
börja sortera byggavfall 
och brännbart avfall från 
våra återvinningscentraler. 

Där kan vi påverka stora 
mängder som gör stor 
skillnad för både miljö och 
ekonomi” berättar Johan 
Englund, Chef marknad och 
kommunikation på Gästrike 
återvinnare.

”Möjligheterna är många 
och vi ser en stor potential i 
att samarbeta med närings-
livet i närregionen för håll-
bar återvinning”, fortsätter 
Johan.
Anläggningen har dessutom 
möjligheter att utvecklas 
och byggas ut för sortering 
av förpackningar. En viktig 
satsning för att kunna bidra 
till att nå nationella och re-
gionala miljö- och klimatmål 
nu och i framtiden.

Gästrike återvinnare satsar på modern teknik för att  
nå nya cirkulära flöden och kraftigt ökad återvinning.

Robot ska öka 
återvinningen 
i regionen
Inom ett par år planerar 
Gästrike återvinnare ha en 
eftersorteringsanläggning 
på plats i Forsbacka, strax 
utanför Gävle. Det är en 
långsiktig investering där 
man med hjälp av modern 
teknik ska öka sorteringen 
till återvinning och minska 
mängden brännbart avfall 
och deponi. 

Byggavfall och brännbart 
prioriteras

”Planen är att roboten ska 
börja sortera byggavfall 
och brännbart avfall från 
våra återvinningscentraler. 

Där kan vi påverka stora 
mängder som gör stor 
skillnad för både miljö och 
ekonomi” berättar Johan 
Englund, Chef marknad och 
kommunikation på Gästrike 
återvinnare.

”Möjligheterna är många 
och vi ser en stor potential i 
att samarbeta med närings-
livet i närregionen för håll-
bar återvinning”, fortsätter 
Johan.
Anläggningen har dessutom 
möjligheter att utvecklas 
och byggas ut för sortering 
av förpackningar. En viktig 
satsning för att kunna bidra 
till att nå nationella och re-
gionala miljö- och klimatmål 
nu och i framtiden.

Gästrike återvinnare satsar på modern teknik för att  
nå nya cirkulära flöden och kraftigt ökad återvinning.

Robot ska öka 
återvinningen 
i regionen

     Vi vill att statliga verksamheter etableras i Bollnäs 
— mitt i Sverige, mitt i fantastiska Gävleborg. ” ”
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Väx tillsammans med andra – välkommen till Sandbacka Science Park!
Här skapar vi tillsammans nätverk, möten och aktiviteter mellan människor – både fysiskt och digitalt. 
Vi vet att det är när människor möts som det händer grejer.  Vi finns till för människor och företag med 
idéer som befinner sig i utveckling. Här har vi samlat några vägar framåt för dina (hållbara) affärer.

Oavsett om du som enskild individ eller 
företag har en idé som skulle kunna inne-
bära nya produkter, tjänster eller företag 
är du välkommen till oss. Genom ett örsta 
möte kan vi tillsammans titta på hur vi tar 
idén vidare.  Det kanske kan vara att hitta 
en lösning på ett problem, gå från idé till 
företag, finansiera en idé eller skala upp 
ett företaget.

Redo att ge idén en chans?

Vi har nätverk för dig som vill lära dig 
mer om potentialen med ditt affärssys-
tem. Nätverket ”Hållbart företagande” 
är till för dig som vill ha hjälp att skapa 
strategier och ställa om ditt företag till en 
mer hållbar verksamhet – inspireras till 
att göra fler klimatsmarta val och vidga 
vyerna för nya affärsmöjligheter.

Utvecklande nätverk 

Förnybar el och grön vätgas är centrala 
verktyg för att minska koldioxid-
utsläppen. Gävleborg ligger i framkant 
med att ställa om industri- och transport-
sektorn, och här genomförs en rad 
initiativ från privata och offentliga 
sektorn. 

Därför arbetar vi just nu med att kartlägga 
alla initiativ och projekt i regionen med 
koppling till vätgas (produktion, lagring 
och användning) med syfte att skapa en 
helhetssyn för ett hållbart energisystem. 
Sandviken Pure Power är ytterligare ett 
initiativ; en kommunikationsplattform 
som samlar in goda och inspirerande 
exempel från vårt lokala näringsliv, forsk-
ningsvärlden och det offent liga.
Det för att koppla ihop aktörerna med 
ökad samverkan som grund. Allt för att 
skapa hållbara lösningar. 

Hållbara energisystem i fokus
Vi har ett brett nätverk med experter som 
kan hjälpa dig att ta nästa steg. 3D-prin-
ting (additiv tillverkning), IT-säkerhet, 
digitalisering, hållbara energisystem och 
fossilfria transporter är några av områ-
dena. Vill ditt företag ställa om eller har 
ni idéer som kan utveckla ditt och andra 
företag, inom något av dessa områden, så 
kan det finnas möjligheter till finansiering 
via forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Kom i kontakt med experter

Omställning är också utveckling, trots att 
man tvingats dit på grund av en pandemi 
som skapat förändrade förutsättningar att 
driva företag. Det finns stöd att få. Vill du 
berätta mer om de utmaningar och 
möjligheter som finns i ditt företag? 

Stöd för företag som 
behöver ställa om

www.sandbackasciencepark.se  |  info@sandbackasciencepark.se 

Håll utkik – under 2022 kommer vi att kunna erbjuda 
innovationscheckar för ett mindre antal företag.
En innovationscheck används som ett ekonomiskt stöd 
för utveckling av företag, genom exempelvis en 
konsultinsats eller som en investeringspeng.

Nyhet! 

Sandbacka Science Park, Spångvägen 10, 811 32 Sandviken

Ersand Förvaltning AB är ett fastighetsbolag som äger, 
utvecklar och förvaltar fastigheter i Gävle och Enköping. 
Hos oss kan du hyra lokaler som denna direkt på 
kajkanten i Gävle Hamn. Roxon anläggning är lämplig för 
lera, kalk och cement.



HUDDIG TIGON INTAR  
SVERIGES BYGGARBETSPLATSER
Efter över 10 år av forskning, utveckling och testning har nu de första HUDDIG 

TIGON-maskinerna börjat rulla på både större och mindre byggarbetsplatser runt 

om i Sverige. Tack vare den revolutionerande Tigon Technology® kan maskinen 

arbeta i upp till två timmar enbart på eldrift – utan att kompromissa med en  

HUDDIGS välkända styrka eller vridmoment. När batteriet behöver laddas så  

startar den HVO-drivna dieselmotorn och återladdar batteriet på en timme. 

Smart, kostnadseffektivt och hållbart.

Läs mer om HUDDIG TIGON och Tigon Technology® på huddig.com

TIPS! Följ Anjas och Filippas 
hållbara husbygge på  
YouTube där du kan se  

HUDDIG TIGON ”in action”.




