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Förslag till beslut
1. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra Levande
Stockholm 2018 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande.
2. Trafiknämnden godkänner investering om 10 mnkr avseende
gatumöbler.
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Förvaltningschef

Ted Ell
Avdelningschef

Sammanfattning
I enlighet med kommunfullmäktiges budget 2018 och
trafikkontorets erfarenheter från tidigare års arbete med Levande
Stockholm, redovisas i detta ärende förslag till genomförandet
2018. För närvarande diskuteras insatser på ett 20-tal platser, vidare
utredningar får visa vilka av platserna som är lämpliga att
genomföra.
Av ärendet framgår också att 10 mnkr investeras i gatumöbler och
7 mnkr i utökad driftbudget används till genomförandet av årets
insatser.
Trafikkontoret
Stadsmiljö
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 260 13
mats.bothen@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Bakgrund
Arbete med konceptet Levande Stockholm har pågått sedan 2015
med syfte att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma
utemiljöer och ett attraktivt stadsliv.

Trafikkontoret
Stadsmiljö

Tjänsteutlåtande
Dnr T2017-02893
Sida 2 (6)

I kommunfullmäktiges budget 2018 anges bland annat följande:
”Satsningen på ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer
inom konceptet Levande Stockholm ska fortsatt pågå och utvecklas
i hela staden tillsammans med näringslivet, stockholmare och
stadsdelsnämnder. Kulturnämnden och bostadsbolagen bidrar i detta
arbete.”
”Genom vinterstrategin ska konceptet utvecklas till att även pågå
under vinterhalvåret. Konceptet ska utvecklas även utifrån
ytterstadens förutsättningar och samplanering ska ske med den
pågående satsningen på offentliga rum. Trafiknämnden ska
utvärdera konceptet och ge förslag på vidare arbete.
Trafiknämnden ska fortsätta skapa fler tillfälliga parker och med
enkla tillägg stärka allmänna vistelseytor. Ny innovativ möblering
som överraskar och aktiverar kan tillföra ytterligare värden för
stadsmiljön. Trafiknämnden ska även underlätta för aktörer som vill
skapa gatukonst i stadsmiljön.”
I samband med uppdraget i budget enligt ovan utökas också
kontorets investeringsram med 10 mnkr och ramen för driftmedel
utökas med 7 mnkr.
I föreliggande ärende redovisas kontorets förslag till genomförande
av Levande Stockholm under 2018.
Säsongen 2017

Kontoret har analyserat inkomna synpunkter som avser
verksamheten inom Levande Stockholm 2017. Av totalt ca 130
mottagna synpunkter handlar övervägande del om följande
kategorier:
 renhållning/städning
 antal bilar
 trafiksäkerhet; ex. konflikt mellan gående-cykel-bil, låg
regelefterlevnad
 parkeringsplatser; insatsen sommargågata innebär att p-platser
ianspråktas av exempelvis uteserveringar eller andra aktiviteter,
även klagomål på felparkerade bilar
 för få sittplatser
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Som en följd av synpunkterna ovan genomförde kontoret redan
under säsongen 2017 bl.a. extra städinsatser och utökad
parkeringsövervakning, något som kontoret kommer att fortsätta
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med även under säsongen 2018. Dessutom planerar kontoret att
göra följande:
 Förtydliga märkningen av sommargågatorna
 Arbeta för att utöka antalet allmänna sittplatser på
sommargågatorna
Kontoret har även mottagit förslag på flera sommargågator.
Förslagen har utretts i samband med framtagandet av platser för
säsongen 2018.
Utöver inkomna synpunkter har kontoret även låtit genomföra en
riktad enkätstudie med syftet att undersöka upplevelsen av
Hornsbergs strand som sommargågata utifrån gåendes perspektiv.
Totalt svarade 40 personer på enkäten, könsfördelningen var jämn.
De svarandes generella upplevelse visade att insatserna på platsen
upplevdes som positiva, inga av de tillfrågade personerna ställde sig
negativa till gågatan. På Hornsbergs strand genomfördes också
flödesmätningar avseende fordonstrafik. Mätningarna visade att
trafiken minskade med ca 67% beräknat som ett dygnsmedelvärde.
Inför Levande Stockholm 2017 genomfördes omfattande
kommunikationsinsatser i flera steg. Information om
projektets omfattning publicerades på webbsidan
stockholm.se/levandestockholm i februari och uppdaterades allt
eftersom under hela året. Från mars månad fram till och med juni
gjordes utskick till boende och verksamheter längs de berörda
sträckorna för sommaretableringarna med information om
omfattning av respektive sträcka samt information om hur man
söker tillstånd för uteservering. I maj gjordes en kampanj riktad till
allmänheten i flera kanaler: sociala medier, stadsinformationstavlor
samt annonsering i lokalpress. Dessutom hölls en utställning om
Levande Stockholm i Stockholmsrummet från juni till och med
augusti som riktade sig till allmänheten och tillfälliga besökare och
turister på både svenska och engelska. Slutligen genomfördes
annonsering i lokalpress inför sommaretableringarnas avslut där
staden tackade för den gångna säsongen.
Inför 2018 kommer kommunikationsarbetet att utökas, ett
kommunikationsråd kommer att bildas för att samverka och
koordinera alla kommunikationsinsatser med alla inblandade
aktörer. Kontoret avser även att se över om befintlig information på
stadens hemsida kan förtydligas och utökas.
Levande Stockholm 2018.
Genomförandebeslut.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Trafikkontorets synpunkter
Trafikkontoret kan konstatera att de senaste årens genomförande av
Levande Stockholm har uppskattats av både boende, besökare och
näringsidkare. Med hänvisning till budget 2018 och de extra drift–
och investeringsmedel som fördelas till Levande Stockholm lämnas
förslag till genomförande 2018 enligt nedan. Generellt gäller att
insatserna kommer påbörjas ungefär 15 maj och avslutas kring 15
september.
Förslag på platser i ytterstaden 2018

Kontoret konstaterar att förutsättningarna och syftet med att
genomföra Levande Stockholm i ytterstaden skiljer sig markant mot
innerstaden. I ytterstaden saknas ofta intresse från kommersiella
aktörer att medverka samtidigt som syftet att tillgängliggöra platser
och torg för alla, i synnerhet kvinnor och barn, är tydligare. I
ytterstaden är dessutom tillgången på plats relativt god och
verksamheten konkurrerar sällan med annat. Följande områden
föreslås:
 Skärholmen, i samverkan med stadsdelsförvaltningen.
 Östberga, i samverkan med stadsdelsförvaltningen och Östberga
community center.
 Hässelby, i samverkan med stadsdelsförvaltningen.
 Kista, i samverkan med fastighetsägare och Kista Science City,
 Tensta, i samverkan med stadsdelsförvaltningen.
Kontoret har underhandskontakter med de sju prioriterade
stadsdelsförvaltningarna angående önskemål om kontorets insatser
inom Levande Stockholm, Grönare Stockholm och de lokala
utvecklingsprogrammen (LUP). I dessa sammanhang efterfrågas
förvaltningarnas önskemål vilket gör att platser kan tillkomma och
förändras. I dagsläget utreds följande platser:
 Rågsveds torg, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.
 Pilottorget, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
 Johan Skyttes väg, förslag via synpunktsportalen om
sommargågata, utreds i samverkan med Älvsjö
stadsdelsförvaltning.
 Svandammsvägen, Midsommarkransen, genomförs tillsammans
med insatser kopplade till gångplanen, utreds i samverkan med
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.
Levande Stockholm 2018.
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Förslag på platser i innerstaden 2018

Förutsättningarna för innerstaden kännetecknas främst av stort
intresse för medverkan från främst restaurang- och caféägare men
även fastighetsägare. I innerstaden är konkurrensen om platser stor.
Med utgångspunkt i tidigare års verksamhet och inkomna förslag på
nya platser bedöms i dagsläget följande platser möjliga att
genomföra:
 Skånegatan med Nytorget, permanent årligt inslag som
sommargågata enligt tidigare beslut i trafiknämnden, utökas
med sträckan Nytorgsgatan - Östgötagatan.
 Swedenborgsgatan, permanent sommargågata enligt tidigare
beslut, anordnas i likhet med 2017.
 Rörstrandsgatan, permanent sommargågata enligt tidigare
beslut, utökas med sträckan Vikingagatan - Norrbackagatan.
 Hornsbergs strand, sommargågata i likhet med 2017
 Norrtullsgatan, utveckling av försöket från 2017.
 Fatbursparken, pop up-park i likhet med sommar och vinter
2017, samverkan med exploateringskontoret och Södermalms
stadsdelsförvaltning.
Kontoret utreder för närvarande följande platser för åtgärder inom
Levande Stockholm 2018.
 Gamla Brogatan
 Gustav Adolfs torg
 Humlegårdsgatan mellan Sturegatan-Nybrogatan, Nybrogatan
till Linnégatan
 Bergsgatan, vändplan
 Agnegatan, södra delen i anslutning till Fleminggatan.
 Valhallavägen, i likhet med 2017 och i samverkan med
Östermalms stadsdelsförvaltning.
Utöver ovan nämnda platser pågår diskussioner kring ytterligare ett
mindre antal platser. För att möjliggöra insatser på dessa platser
krävs delaktighet från andra förvaltningar som har rådighet över
ytorna och medverkan från externa aktörer gällande både platsernas
verksamheter och finansiering.
Vinterstrategi för Levande Stockholm

Levande Stockholm 2018.
Genomförandebeslut.

Kontoret planerar att utarbeta en vinterstrategi för 2018/19 med
utgångspunkt i uppsatsen ”Vintergatan- finns det liv innan mars”
(kandidatuppsats KTH våren 2017). Under vintersäsongen 2017/18
genomförs följande insatser:
 Järnvägsparken, ljusinstallation i samverkan med
Stockholmsjul.
 Sergelgatan, i samverkan med företagarföreningen, belysning
och möblering.
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Fatbursparken, i samverkan med exploateringskontoret och
Södermalms stadsdelsförvaltning, vinteraktiviteter i form av
isbana, snöhög och slängkälke.

Samverkan med kulturförvaltningen

Kontoret har haft initiala kontakter med kulturförvaltningen i
planering av Levande Stockholm 2018. Kulturförvaltningens
medverkan syftar till att genom event, installationer eller andra
kulturhändelser aktivera vissa av de föreslagna platserna under
sommaren 2018.
Ekonomi

Kontoret har i budget 2018 tilldelats extra driftmedel om 7 mnkr för
genomförandet av Levande Stockholm. Driftmedlen planeras att
användas till transporter av gatumöbler, iordningställande av
platser, löpande skötsel och drift samt lagerhållning under
vintersäsongen.
Kontoret har i budget 2018 också tilldelats extra investeringsmedel
om 10 mnkr för genomförandet av Levande Stockholm. I samband
med inköp av gatumöbler kommer inköp av särskilt innovativa
gatumöbler och utrustningar att tas i beaktande för att aktivera
gaturummet med nya funktioner samt möblering i syfte att utöka
barriärskydd vid infarterna till sommargågatorna.
Projektet medför ökade kapitalkostnader med sammanlagt 3,4 mnkr
per år under åren 2019-2021. Kostnaderna avser avskrivningar med
en beräknad avskrivningstid om 3 år och intern ränta om 0,7
procent.
Uppföljning

Kontoret har för avsikt att följa upp de planerade insatserna för att
möjliggöra erfarenhetsåterföring till kommande år. Uppföljningen
inriktas på inkomna synpunkter och klagomål, intervjuer med
berörda näringsidkare och passerande på platserna och
sammanställning av mediabevakning kombinerat med kontorets
egna erfarenheter.
Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att nämnden beslutar om genomförande av
Levande Stockholm 2018 enligt ovanstående redovisning.
Slut
Levande Stockholm 2018.
Genomförandebeslut.

