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Sammanfattning

Ärendet avser återredovisning och förslag på beslut kopplat till rubricerat budgetuppdrag från
tekniska nämnden för 2020.
Sedan försöken med sommargågata startade har delen av som löper mellan Norra Skolgatan och
Folkets park varit svårast att aktivera för att skapa det naturliga stråk mellan Triangeln och
Folkets Park, såsom det var tänkt från början. Längsmed detta stråk ligger Sveriges första
serietecknarskola, liksom en del butiker vars verksamheter befinner sig inom samma tema.
Längre ner mot Folkets park har biografen Panora haft ett flertal visningar av tecknad film för
barn.
Stråket kan därför bli en naturlig koppling mellan barnkultur, serietecknandet och Folkets park.
Detta arbete bör ske i samarbete med kulturförvaltningen, med vilken fastighets- och
gatukontoret redan har ett etablerat samarbete om ett så kallat ”kulturstråk” på Friisgatan.
Fastighets- och gatukontoret arbetar sedan tidigare med att förstärka stråket mellan Johannes
kyrkoplan och Folkets park, detta genom att etablera sommargata på en del av sträckan.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att tillfälligt anordna en så kallad ”seriegata”
på någon närliggande gata enligt scenario tre i föreliggande förslag, samt
att uppdra åt förvaltningen att vid en framtida ombyggnad av Friisgatan se över möjligheterna
till att skapa ett permanent så kallat ”seriestråk” på denna gata enligt scenario ett i föreliggande
förslag.
Beslutsunderlag
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serietecknare och serieskolan längs den del av Friisgatan som löper mellan Norra Skolgatan
och Folkets park
Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-05-05
Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-06-09
Ärendet

Under 2020 görs en förstudie där olika alternativa möjligheter belyses för att befästa stråket som
seriestråk att beakta inför 2021. Ansvarig för uppdraget är Agneta Sallhed Canneroth, enhetschef
på stadsmiljöenheten. I arbetsgruppen föreslås representanter från avdelningen för offentlig
miljö delta, då också i samarbete med representanter från kulturförvaltningen.
Uppdraget ska redovisas på tekniska nämndens sammanträde i september 2020. En
sammanfattning av uppdragets resultat ska redovisas i delårsrapporten i (aug/sep) och i
årsanalysen (dec). Projektledare från stadsmiljöenheten, projektdeltagare från offentlig miljö och
kulturförvaltningen. Projektet bör, under utredningsarbetet, kommuniceras med berörda parter.
Ärendet föredrogs som informationsärende på sammanträde i tekniska nämndens arbetsutskott
den 5 maj 2020.
Arbetsgruppen har sedan detta tillfälle fördjupat sig ytterligare i förutsättningar för en seriegata
på Friisgatan. Detta har resulterat i tre scenarier: ett scenario som innebär en större ombyggnad
av gatan, ett andra scenario som innebär tillfälliga installationer på gatan samt ett tredje där
förvaltningen utreder omkringliggande gator för tillfälliga installationer.
Nuläge Friisgatan – Norra Skolgatan till Norra Parkgatan
Friisgatan är en centralt belägen gata som binder samman Triangeln och Folkets park. Sträckan
mellan Norra Skolgatan och Norra Parkgatan är 380 m lång och korsar Bergsgatan,
Typografgatan och Helsingborgsgatan. Gatan är 10 – 10,5 meter bred och har trottoarer som är
ca 2,5 meter breda.
Längsmed gatan är det blandat med verksamheter och bostäder. Verksamheterna medför krav
på möjligheter för varuleveranser. Det finns lastplatser, p-platser för rörelsehindrade,
avgiftsbelagda parkeringsplatser och av- och på stigningsplatser. På gatan ligger två
parkeringshus som kräver tillgänglighet. Längs gatan finns även cykelparkeringar i form av
bilsiluetter.
Gatan binder samman cykelstråket mellan Norra Parkgatan och Skolgatan.
På den östra delen av sträckningen ligger Panorama, Stadsarkivet och Folkets park. På sträckan
mellan Bergsgatan och Norra Skolgatan ligger Kulturskolan med serietecknarskolan. Rum för
serier ligger på sträckan som idag omfattas av projektet Sommargata.
Scenario ett – ombyggnad av Friisgatan
En ombyggnad av Friisgatan skulle kräva en fördjupad studie av trafiksituation, reglering av
gatan, angöringar, gångtrafik och stadsmiljö/platsbildningar. Vid en ombyggnad skulle
utformningen av gatan kunna skapa möjligheter för en seriegata och öka förutsättningarna att
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knyta ihop stråket mellan Triangeln och Folkets park.
Scenario två – tillfälliga åtgärder/installationer Friisgatan
Gatans nuvarande utformning och förutsättningar begränsar starkt möjligheterna för att utveckla
en seriegata. I princip finns fasader att arbeta med vilket i sig bygger på samverkan med
fastighetsägare och bygglov från stadsbyggnadsnämnden. Tillfälligtvis kan vi använda
parkeringsplatser men i övrigt har vi inte någon allmän platsmark att tillgå. Även om tekniska
nämnden beslutar att reglera om gatan till gågata under en period innebär det inte att
trafiksituationen påverkas nämnvärt då behovet av leveranser till verksamheter och tillgänglighet
till parkeringsplatser och p-hus kvarstår. Sett ur ett trygghets- och trafiksäkerhetsperspektiv är
detta inte att förorda.
Scenario tre – utreda närliggande gator för åtgärder/installationer
Detta alternativ innebär ett utökat uppdrag att närmare utreda gator som ligger i anslutning till
Folkets park för att skapa tillfällig seriegata. Ett alternativ där vi kan testa och få erfarenheter för
att sedan kunna applicera på en permanent gata.
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