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I ETT AVLÅNGT LAND är tillgänglighet inte en självklarhet.
Därför är vi stolta över att erbjuda plats för moderna,
flexibla och hållbara lokaler strategiskt placerade mitt i
Bollnäs. Mitt i Gävleborg. Mitt i Sverige. Här kan 1 200
personer arbeta med närhet till både sitt hem och resten
av världen. Välkomna!

I DECEMBER 2020 invigdes Sveriges bästa
resecentrum. Det kan låta kaxigt, men vi
vågar påstå att den nya knutpunkten som
tog form i centrala Bollnäs blev något
alldeles extra. Med resenären i centrum
byggde vi för ett tryggt, säkert och
bekvämt resande. Oavsett var du kommer
ifrån. Oavsett vart du ska.
Här samlar vi all kollektivtrafik på ett
och samma ställe; tågen på Norra stambanan, långfärds-, regional- och lokalbussarna. Det innebär att ca 120 000 personer
kan ta sig till centrala Bollnäs inom en
timme på ett hållbart sätt – både socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Lägger vi på
ytterligare en dryg timme i restid når
tågen från Arlanda och Stockholm platsen.
Det kallar vi modern tillgänglighet.

Plats för fler
Det nya resecentret är bara ett bevis på att
Gävleborg rustar för framtiden. Det grävs
och byggs. Gång- och cykelvägar anläggs
och nya bostadsområden tar form. Och
det bästa av allt – det finns plats för fler.
För att öka vår attraktionskraft krävs fler
arbetstillfällen och fler verksamhetslokaler. Därför har Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets tio kommuner,
med tillväxtkommunen Bollnäs i spetsen,
utvecklat och berett möjligheterna för
ökad statlig närvaro.

Nära till allt
Mitt i den levande stadskärnan, med
restauranger, affärer och välfärdstjänster

runt knuten, finns antagna detaljplaner.
Planerna medger två byggnader om
vardera fyra våningar. Den första etappen
är placerad i direkt anslutning till det nya
resecentret. Här erbjuds 6 000 m2 vilket
möjliggör drygt 250 arbetsplatser. Etapp
två, som medger ytterligare 22 000 m2, är
placerad på andra sidan Järnvägsgatan
och kan med fördel förbindas med
huvudbyggnaden och resecentret genom
inglasade gångbroar. Den sammanlagda
ytan ger på sikt 1 200 attraktiva
arbetsplatser i ljusa, moderna och
anpassningsbara lokaler. Här finns goda
förutsättningar att skapa en arbets-miljö
som är mer än ett kontor.

Norra stambanan

0
minuters gångväg från det
nya resecentret som invigdes
december 2020.

1oo
meter till det nyligen ombyggda Kulturhuset.
Här erbjuds konferensrum som rymmer upp
till 600 deltagare.
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Resecentrum och platsen för
kontorsbyggnaden ligger
mitt i den levande
stadskärnan med
restauranger, affärer, hotell,
kulturhus, träningsanläggningar och välfärdstjänster.

Etapp 1
6 000 m2
Nya resecentrum

•
•

En miljon på och avstigningar per år
30% ökning inom 5 år

•
•
•
•
•

God ventilation
Hiss
Säker och redundant fiberanslutning
Fjärrkyla
Möjlighet till solceller

Etapp 2
22 000 m2

•
•

Parkeringsplatser under tak i gatuplan
Grönskande oas på parkeringens tak

kvadratmeter möjliggör 1 200 attraktiva
arbetsplatser och flertalet mötesrum med plats
för upp till 250 deltagare.

Här är förberett för två byggnader i två
etapper. Det skapar utrymme för 1 200
arbetsplatser.

120 000

personer når centrala Bollnäs inom en timme.
Längs med Norra stambanans sträckning
Gävle–Ljusdal finns tio stationssamhällen.
Tillsammans med länken till och från kustkommunerna blir pendlingsmöjligheterna
med kollektivtrafik unika.

Här finns möjlighet att skapa ljusa, moderna och anpassningsbara lokaler.

Etapp 1 erbjuder 6 000 m2

Mot Östersund

Mot Sundsvall

Gnarp

Genom ett samhällskontrakt utvecklar
vi Gävleborg och håller ihop Sverige.

Ljusdal
Hudiksvall

Järvsö

”Bollnäs med sitt geografiska läge och i samverkan med fler kommuner
i vårt län uppfyller de krav som ställs vid tecknandet av ett samhällskontrakt. Detta kan ge en stor effekt på en utsatt arbetsmarknad.”

Iggesund

Vallsta
Arbrå

Per Bill
Landshövding Gävleborgs län

Bollnäs

Edsbyn
Söderhamn

Kilafors

”Det räcker ju med att titta på en karta för att konstatera att vårt län utgör
en mycket viktig nod som knyter ihop Stockholm, Arlanda och Uppsala via
Gävle och vidare norrut mot Sundsvall. Bollnäs är en del av den
här geografin. Läget, infrastrukturen och kollektivtrafiken kring Bollnäs
möjliggör för regeringen att leva upp till sin ambition att skapa jämlika
villkor i hela landet genom att öka sin närvaro.”

Ljusne

Holmsveden
Lingbo
RiksvägRiksväg
50 mot 50
Falun,Mot
Borlänge,
Falun – BorÖrebro, Mjölby.
länge
– Örebro – Mjölby

Eva Lindberg
Regionråd Region Gävleborg

Ockelbo
”Vi ser detta som en möjlighet. Utifrån landsbygdskommitténs betänkande och regeringens ambition vill vi som kommun ingå i ett samhällskontrakt och ta vår del av ansvaret i denna gemensamma utveckling.”

Gävle

Hofors
Gävleborgs län

Storvik

Marie Centerwall
Kommunalråd Bollnäs kommun

Sandviken

Mot Arlanda och
Stockholm

NÄRINGSLIVS- OCH UTVECKLINGSKONTORET BOLLNÄS KOMMUN
Telefon: 0278- 25 000. Läs mer på www.bollnas.se/Statliga-Jobb-Till-Gavleborg

