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Konferensstaden Gävle
Likt alla hamnstäder i världen har Gävle en historia som viktig mötesplats. Här har inte bara 

varor och tjänster utväxlats under hundratals år - här har även tusentals möten ägt rum 
mellan olika människor och kulturer.

Vårt geografiska läge med väl utbyggda kommunikationer och endast 60 minuters tåg- och 
bilresa från Arlanda gör Gävle lättillgängligt för såväl nationella som internationella gäster. 
Den nya motorvägen har även förkortat bilresan från huvudstaden till ca 80 minuter. Hotell, 
konferensanläggningar och övriga faciliteter är centralt belägna vilket gör det mesta nåbart på 
gångavstånd.

Idag är Billerud Korsnäs (papper), Gevalia (kaffe) och Syntronic (elektronik) kända och 
viktiga arbetsgivare i staden och högskolan i Gävle har ca 17.000 studenter. Gävle har även 

elitlag i ishockey (Brynäs IF) och en av Sveriges sju professionella symfoniorkestrar.

I dokumentet finns kort information om några av Gävles mötesanläggningar och hotell. För 
mer information besök gärna; www.visitgavle.se/sv och eller www.gavlecvb.se.  

För eventuella frågor är ni välkommen att kontakta någon av oss på Gävle Convention 
Bureau. 

Varmt välkomna till värdstaden Gävle!

Elisabeth Hugg     Zandra Lewerentz
Telefon: 026-17 82 74    Telefon: 026-17 29 31    
Mobil: 070-16 75 122    Mobil: 070-084 84 76
E-post: elisabeth.hugg@gavlecvb.se    E-post: zandra.lewerentz@gavlecvb.se  



3

Mitt i Sverige – enkelt för alla att resa hit                                                
I Gävle är det enkelt att mötas. Det geografiska läget i 
mitten av Sverige gör det enkelt att resa hit vare sig du 
väljer att färdas med bil, buss eller tåg. Från vår 
närmaste flygplats Arlanda tar det endast 60 minuter 
med tåg som avgår direkt från Sky City terminalen.  
Med bil är Gävles läge, där E4 och E16 möts, perfekt. 
Resan från Stockholm till Gävle tar ca 75 minuter. Från  
inlandet är E16 och riksväg 68 snabba vägar direkt från 
Falun/Borlänge-området och landets  västra och 
mellersta delar.

Mötesplatsen Gävle                                                                                  
Tillsammans med stadens hotell och mötesanläggningar 
ser vi till att erbjuda rätt förutsättningar för ett lyckat 
möte. Vi välkomnar alla sorters nationella och 
internationella möten och evenemang .  

Gävle stad
Gävle är på många sätt en bra mötesstad och erbjuder en bra mix mellan storstadens utbud och den lite 
mindre stadens bekvämlighet. Det mesta finns på cykel- eller promenadavstånd och restaurang- och 
nöjeslivet är samlat i de centrala delarna.  2017 passerade Gävle 100.000 invånare, många väljer att 
flytta hit för den höga livskvaliteten med närheten till både stadsliv, hav, skog och berg. 

Reseexempel 

Malmö-Gävle
Flyg från Malmö till Arlanda  8.30-9.35
Tåg från Arlanda till Gävle 10.41-11.46
 Restid: 3.16

Göteborg-Gävle
Flyg från Göteborg till Arlanda  7.05-8.05
Tåg från Arlanda till Gävle 8.41-9.46  
 Restid: 2.41

Luleå-Gävle
Flyg från Luleå till Arlanda 6.55-7.55
Tåg från Arlanda till Gävle 8.41-9.46  
 Restid: 2.41

Örebro-Gävle
Tåg från Örebro 7.18-9.43  
(med Tågkompaniet) Restid: 2.25

Sundsvall-Gävle
Tåg från Sundsvall 8.03-10.12  
 Restid: 2.09
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Gävle Konserthus        
Gävle Konserthus är en vacker mötesanläggning som ligger mitt i 
centrala Gävle och alldeles intill stadsträdgården och Gavleåns 
brusande forsar. Här finns ett flertal möteslokaler av olika kapacitet 
och den största lokalen rymmer upp till 800 personer.  

Lokalen har en stor och luftig foajé med panoramavy ut mot 
Gavleån och längst in ligger restaurangen som drivs av Gefle 
Gourmetservice. Här finns platser för sittande lunch upp till 420 
platser.

Gavlehov 

Gavlehovsområdet har några av Gävles modernaste arenor bara 3 
kilometer från Gävle Centrum. Här ligger både Gavlerinken och 
Gavlehovshallen som båda har en stor variation av lokaler och ytor. 
Allt från det lilla grupprummet till större möteslokaler som kan 
ställas i ordning helt efter önskemål.

Förutom kongresser och stora mässor så används arenorna för  
personalfester, utställningar, bankettmiddagar och stora events. För 
måltider finns Gavlerinkens restaurang till förfogande som är 
välkänd för sin goda mat.

Gasklockorna

Gasklockorna är Gävles populära kulturområde som består av flera 
olika arenor med flexibla ytor för olika former av evenemnag,  
möten och middagar.

Arenorna ligger vackert till vid Gävles hamninlopp och det finns ett 
eget restaurangkök på området som skräddarsyr måltider enligt 
önskemål.  Maxkapacitet för sittande deltagare i den största 
Gasklockan är mellan 400-500 personer beroende på möblering.

Mötesanläggningar 
Gävle erbjuder ett flertal mötesanläggningar runt om i staden med kapacitet och förutsättningar för 
både stora och små möten.  Förutom nedan beskrivna mötesanläggningar så finns även hotellen med 
sina egena konferenslokaler.  

Nedan följer en kortfattad beskrivning över några av mötesanläggningarna. Vi tar gärna emot er på ett 
besök för att titta på de olika möjligheterna.

Möteskapacitet:  <8000

Möteskapacitet:  <800

Kapacitet: < 450 bankett
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Gavlehovdhallen

Gävle Konserthus

Gasklockorna

Gävle Konserthus - Gevaliasalen

Gasklockorna

Gavlerinken Aren
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Elite Grand Hotel
Den 1 mars 2013 öppnade Elite Grand Hotel i Gävle. Hotellet är ett modernt fyrstjärnigt hotell och 
beläget ett stenkast från Centralstationen.

• Antal rum:   124
• Antal bäddar:  242                       

Clarion Hotel Winn                                      
Modernt hotell i bästa cityläge med en härlig atmosfär. Hotellet har ett antal allergisanerade rum och är 
anpassat för funktionshinder. Hotellet har eget varmgarage.

• Antal rum:   200
• Antal bäddar:  460

Scandic CH
Modernt hotell nära centralstationen. Boendet erbjuder högklassig service och på hotellet finns både bar 
och restaurang. Varmgarage finns i anslutning till hotellet.

• Antal rum:   186
• Antal bäddar:  302

Best Western Hotel City
Beläget mitt i centrum. Alla rum är fräscha med modern inredning, samtliga rum har kabel-tv, internet, 
dusch och toalett.

• Antal rum:   100
• Antal bäddar:  170

Scandic Väst
Affärshotell beläget ca 3 km från centrum och ligger i ett naturskönt område. Boendet erbjuder 
högklassig service och på hotellet finns både bar och restaurang. Fri parkering erbjuds direkt utanför 
hotellet.

• Antal rum:   200
• Antal bäddar:  489

Hotell
I Gävle finns gott om hotellbäddar. Nedan följer ett urval av centralt belägna hotell.  
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Karta
I Gävle ligger det mesta på bekvämt gångavstånd. Nedan följer en stadskarta där de hotell och 
mötesanläggningar som beskrivits finns tydligt markerade.

Hotell
1. Elite Grand Hotel
2. Clarion Hotel Winn
3. Scandic CH
4. Best Western Hotel City
5. Scandic Väst

Anläggningar
6. Gävle Konserthus
7. Gavlehovshallen/Gavlerinken
8. Gasklockorna

Knutpunkt
9. Centralstation

Promenadavstånd
ca 12minuter
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5. Scandic Väst
(3 km)
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Gävle Convention Bureau
Det ska vara enkelt att anordna kongresser och evenemang i Gävle och vi på Gävle Convention Bureau 
har som uppdrag att bidra med praktisk information och rådgivning inför och i samband med 
planeringen.

Vi finns tillgängliga som en kostnadsfri resurs och oberoende part mellan dig som mötesarrangör, de 
lokala aktörerna inom mötesindustrin liksom med er organisationskommitté eller eventuell 
kongressbyrå.

Tack vare vår lokala kunskap och vårt breda nätverk av lokala aktörer så kan vi hjälpa dig att hitta just det 
ni som organisation behöver såsom hotell, konferensanläggningar, transporter och aktiviteter. Vi hjälper 
även till med att begära in offerter, anordna visningsresor, preliminärboka anläggningar och boende 
liksom med att vid behov förmedla kontakt med professionella kongressarrangörer som kan ta hand om 
genomförandets olika faser.

Välkommen att kontakta oss och låt oss tillsammans planera ert bästa möjliga möte i Gävle!

Elisabeth Hugg     Zandra Lewerentz
Telefon: 026-17 82 74    Telefon: 026-17 29 31
Mobil: 070-16 75 122    Mobil: 070-084 84 76
E-post: elisabeth.hugg@gavlecvb.se    E-post: zandra.lewerentz@gavlecvb.se 
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Välkommen till värdstaden Gävle!


