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Sammanfattning

Ärendet avser rapportering av genomförd utvärdering av sommargatan på Friisgatan. Baserat på
det positiva resultatet av utvärderingen föreslår Fastighets- och gatukontoret att Friisgatan
regleras som en sommargata i ytterligare två år, 2021–2022. Projektet beräknas kosta 600 tkr om
året. Pengarna ryms inom Fastighets- och gatukontorets driftsbudget. Fastighets- och
gatukontoret föreslår även att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
permanent ombyggnation av gatan.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att Friisgatan blir sommargata i två år, detta under april–oktober 2021–2022,
att, med anledning av detta, överlämna ärendet till fastighets- och gatudirektören för
erforderliga beslut om lokala trafikföreskrifter, samt
att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för en permanent ombyggnation av
Friisgatan.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering
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Ärendet
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Fastighets- och gatukontoret har, på uppdrag av tekniska nämnden, genomfört konceptet
sommargata på Friisgatan under perioden 2017-2020. Under dessa fyra år har konceptet
utvecklats på flera olika sätt. I dialog med gatans verksamheter har bland annat nya
gestaltningsinslag tillkommit, i form av mer grönska och nya sittplatser. Samtidigt har fler och
fler trafikanter fått en ökad förståelse för vad en sommargata är; mängden biltrafik på gågatan
har successivt minskat, vilket istället har lämnat mer plats för gående. En trafikräkning från juli
2019 visade att det kör drygt två bilar i timmen på sommargatan en vanlig vardag. Detta kan
jämföras med de trafikräkningar som gjordes under försommaren 2017, då motsvarande siffra
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var 30-40 bilar i timmen.
För att fånga upp vad besökare, boende och verksamheter tycker om sommargatan tre år efter
att gatan senast utvärderades (TN-2017-3314), genomfördes en ny utvärdering i månadsskiftet
augusti/september 2020. Förutom att komma med synpunkter på sommargatan har de svarande
även fått möjlighet att ge sin syn på Friisgatans framtid och utveckling.
Precis som i utvärderingen från 2017 är årets resultat övervägande positivt; en stor andel av de
tillfrågade har en mycket positiv inställning till sommargatan på Friisgatan. En majoritet av de
tillfrågade svarar även att de tycker att gatan ska byggas om till att vara en gågata året runt.
Baserat på det positiva resultatet av utvärderingen föreslår fastighets- och gatukontoret att
Friisgatan fortsätter att vara sommargata i ytterligare två år, 2021-2022. Fastighets- och
gatukontoret föreslår också att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
permanent ombyggnation av hela Friisgatan (mellan Kapellgatan och Norra Parkgatan). Denna
utredning föreslås pågå parallellt med den tvåårsperiod som sommargatan fortsätter. Om
utredningen visar att det finns förutsättningar för att genomföra en ombyggnation, förmodligen
etappvis, kommer objektsgodkännande rörande detta tas upp för beslut i tekniska nämnden.
Resultatet av utredningen beräknas kunna återrapporteras till tekniska nämnden under hösten
2021.
För genomförandet av sommargatan på Friisgatan avsätts 600 tkr per år under perioden 20212022 ur fastighets- och gatukontorets driftsbudget.
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