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Bakgrund
Stockholm växer och staden ska byggas på ett sätt som minimerar behovet av att resa, möjliggör fler resor med cykel och gång och stödjer en kapacitetsstark och frekvent
kollektivtrafik. Framkomlighetsstrategin beskriver hur utrymmet på stadens gator behöver fördelas för att kunna möta ökad efterfrågan på resande och leveranser och
större behov av attraktiva offentliga miljöer.
Arbetet med att förverkliga Framkomlighetsstrategins intentioner i gatumiljöer har visat på ett behov av en helhetssyn på det offentliga rummets alla funktioner.
Framkomlighetsstrategins starka fokus på rörelse behöver kompletteras med resonemang om andra funktioner som vistelse och stadsliv. Av det skälet har trafikkontoret
tagit fram ett förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin – Strategi för offentliga rum.
Trafiknämnden, Stockholms stad, beslutade 21 september 2017 att skicka förslaget på remiss. Remissen sändes ut till berörda förvaltningar och myndigheter i Stockholms
stad, övriga myndigheter och kommuner i Stockholms län, samarbetsorgan och intresseorganisationer. Remissen bestod av fem frågeställningar kopplade till dessa
planeringsprinciper och åtgärder som presenteras i förslaget.
Fråga 1. Är det rätt planeringsprinciper eller saknas något perspektiv?
Fråga 2. Hur ser ni på de valda åtgärdsområdena och aktiviteterna i handlingsplanen?
Fråga 3. Har ni idéer om hur tillfälliga åtgärder kan användas för att göra stadsrummet mer attraktivt att vistas i?
Fråga 4. Har ni idéer om hur offentliga rum kan leva mer under hela året?
Fråga 5. Bedriver ni eget arbete som är bra för trafikkontoret att känna till i arbetet med handlingsplanen?
Nedan följer en redovisning av de inkomna svaren i den ordning frågorna ställdes, och kompletteras med övergripande svar som lämnats in av remissinstanserna.
På nästa sida redovisas de 57 instanser som svarat på remissen.
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Stadens förvaltningar och bolag

Övriga myndigheter och kommuner Intresseorganisationer och
i Stockholms län
samarbetsorgan

Fastighetsägare

Bromma stadsdelsnämnd

Danderyd kommun

Bromma-Ulvsunda företagsgrupp

AMF

Exploateringskontoret

Haninge kommun

City i Samverkan

Hufvudstaden

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Huddinge kommun

DHR Stockholmsavdelningen

Farsta stadsdelsnämnd

Länsstyrelsen

Ellevio

Fastighetskontoret

Nacka kommun

Fotgängarnas förening - FOT

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd

Nynäshamns kommun

FöretagsGrupperna Stockholm

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Polisregion Stockholm

HSO Stockholms stad

Idrottsförvaltningen

Sollentuna kommun
Solna stad

Lunda företagsgrupp
Naturskyddsföreningen

Storsthlm
Storstockholms brandförsvar

Stockholms handelskammare
Sveriges Bussföretag

Kungsholmen stadsdelsnämnd

Sundbybergs stad

Sveriges Kommuner & Landsting

Miljöförvaltningen

Trafikförvaltningen, Stockholms läns
landsting

Sveriges MotorCyklister

Kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor
Kulturförvaltningen

Norrmalm stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Råd för funktionshinderfrågor vid
trafiknämnden och Stockholms Stads
Parkering AB

Sveriges Åkeriföretag

Trafikverket
Täby kommun
Vallentuna kommun
Österåkers kommun

SISAB
Skarpnäck stadsdelsnämnd
Skärholmen stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Stadsbyggnadskontoret
Stockholms stadshus AB
Södermalm stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd
Östermalms stadsdelsnämnd

Sida 4 (53)

Allmänna kommentarer och inledning
En övervägande majoritet av remissinstanserna är positivt inställd till att Strategi för offentliga rum har tagits fram och visar ett stort engagemang i frågan. Strategin ses
som ett bra planeringsstöd i arbetet med de offentliga rummen för att göra det tillgängligt och attraktivt för alla människor. Det efterfrågas förtydligande av ett antal olika
perspektiv – genus, barn, äldre, funktionsnedsättning etc.. Dessutom lyfter flera instanser behov att tydligare lyfta ytterstad, lokala värden, miljö, idrott, kultur, konst m.m..
Trafikkontoret anser att det är glädjande att remissinstanserna är så positiva till strategin och dess inriktning. Kontoret anser också att de förtydliganden som efterfrågas är
bra och har för avsikt att uppdatera strategin med de perspektiven i åtanke.
Flera remissinstanser lyfter behovet av ett utökat samarbete mellan förvaltningar, myndigheter, kommunala bolag, föreningar och näringsliv. De ser också gärna att detta
lyfts tydligare i strategin. Dessutom efterfrågas att genomförande och finansieringen av handlingsplanen förtydligas. Trafikkontoret avser att uppdatera strategin med de
intressenter som önskar bli tillagda. Frågan om finansiering och genomförande är däremot inget som behandlas i strategin då det tillhör den ordinarie budgetprocessen.

Remissinstans

Yttrande

Trafikkontorets svar

AMF

Vi ser positivt på ett dokument som tar upp planeringsprinciper kring
vistelse och det offentliga rummet.

Trafikkontoret tackar för den positiva responsen.

Bromma stadsdelsnämnd

Bromma stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till kompletteringen och
tillägger att även resursfördelningen samt stadsdelsförvaltningens
rådighet bör beaktas.

Kontoret tackar för den positiva responsen. Resursfördelningen
bestäms i det årliga budgetarbetet, och är inget som tas upp i
strategin.

City i Samverkan

Vi står alla bakom att stadens offentliga rum – gator, torg och andra
allmänna platser – tillsammans utgör en av Stockholms största och
viktigaste tillgångar och utgör en arena för stadens grundläggande syfte:
möte mellan människor för utbyte av idéer, kultur, varor och tjänster.

Kontoret tackar för synpunkten.

Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmen
stadsdelsnämnd

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till att trafikkontoret arbetat fram
ett komplement till framkomlighetsstrategin som specifikt avser vistelse
och stadsliv och instämmer i dokumentets beskrivning av stadsrummets
olika funktioner. Förvaltningen ställer sig positiv till tillfälliga åtgärder så
som sommartorg och sommargågator i ytterstaden.
Förvaltningen är i stort positiv till den föreslagna kompletteringen med
dess planeringsprinciper och handlingsplanens aktiviteter för åren 2018
– 2023.
Stadsdelsförvaltningen tycker att dokumentet är ambitiöst och att det
med fördel skulle kunna tydliggöras på en del punkter, främst gällande
genomförande och finansiering.

Kontoret tackar för den positiva responsen.
Kontoret tackar för den positiva responsen.
Kontoret tackar för den positiva responsen. Resursfördelningen
bestäms i det årliga budgetarbetet, och är inget som tas upp i
strategin.
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Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förvaltningen är positiv till föreslagna planeringsprinciper för utveckling
av de offentliga rummen och för säkerställande av viktiga allmänna
intressen i stadsmiljön.

Kontoret tackar för den positiva responsen.

Idrottsförvaltningen

Idrottsförvaltningen ser positivt på att det offentliga rummets betydelse i
staden lyfts och anser att förslaget är väl utformat.

Kontoret tackar för den positiva responsen.

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen anser att det är mycket bra att
Framkomlighetsstrategin kompletteras med ett dokument om offentliga
rum. Dock saknas kulturmiljö, kulturhistoria, konst, evenemang och
kulturliv i alltför hög utsträckning i strategin. Kulturförvaltningen föreslår
därför en rad konkreta tillägg och förslag till samverkan.

Kontoret tackar för synpunkten och kommer att uppdatera
strategin med hänsyn till synpunkten.

Kungsholmen stadsdelsnämnd,
Norrmalm stadsdelsnämnd,
Östermalm stadsdelsnämnd

Förvaltningarna anser att det är bra att dokumentet Offentliga rum har
tagits fram som ett komplement till Framkomlighetsstrategin.
Förvaltningarna saknar dock det gröna perspektivet samt ett tydligare
barn- och tillgänglighetsperspektiv i förslaget. Förvaltningarna lyfter även
behovet av en ökad samverkan mellan trafikkontoret och
stadsdelsförvaltningen for att få en helhetssyn på utvecklingen av de
offentliga rummen.

Kontoret tackar för synpunkten och instämmer. Kontoret
kommer se över hur barn- och tillgänglighetsperspektiven kan
tydliggöras, samt förtydliga det gröna perspektivet genom att
tydligare lyfta fram hur strategin kopplar till Grönare Stockholm.

Naturskyddsföreningen

Miljöförvaltningen anser att det är bra att dokumentet Offentliga rum har
tagits fram som ett komplement till Framkomlighetsstrategin och har
inget att invända mot de planeringsprinciper och åtgärder som beskrivs.
Förvaltningen föreslår att dokumentet kompletteras med principer och
åtgärder som rör hälsa och klimatanpassning, samt att utrymme för
mobilitetsstationer tas upp. Miljöförvaltningen vill framhålla att förslagen
med fördel kan samordnas med andra funktioner i de offentliga rummen,
så att mångfunktionella och konstadseffektiva lösningar skapas.
Miljöförvaltningen föreslår också en hänvisning till stadens vision för
City, som beskriver det offentliga rummet i staden.
Föreningen ser positivt på att offentliga rum blir ett tillägg i
framkomlighetsstrategin. De offentliga rummen är viktiga att värna då
kommunen ofta har rådighet över dem och därmed finns goda
möjligheter att utforma de offentliga rummen så att så många som
möjligt gynnas. Stockholms Naturskyddsförening vill understryka att
kommunens natur- och friluftsområden är fantastiska offentliga rum,
vilka annars kan komma lite i skymundan när offentliga rum oftast
förknippas med parker och stadsgator.

Nynäshamns kommun

Förvaltningen ser dokumentet som del av en glädjande utveckling och
uppskattar att Stockholms stad påbörjar detta viktiga
undersökningsarbete.

Miljöförvaltningen

Kontoret tackar för synpunkterna. Kontoret ska se över om
hälsa kan lyftas i strategin. Klimatanpassning anser kontoret
bättre hanteras i andra dokument - främst dagvattenstrategin.
Kontoret anser inte att mobilitetsstationer är prioriterat att lyfta
i ett strategiskt dokument om vistelse och attraktiva rum.

Kontoret tackar för den positiva responsen.

Kontoret tackar för den positiva responsen.
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Stadsdelsförvaltningen är i huvudsak positiv till trafikkontorets förslag
som kompletterar Framkomlighetsstrategin.

Kontoret tackar för den positiva responsen.

SISAB

SISAB tillstyrker remissen men anser att barnets perspektiv generellt
måste stärkas.

Kontoret tackar för synpunkterna och ska se över om
perspektivet kan tydliggöras.

Skarpnäck stadsdelsnämnd

Förvaltningen har inget i stort att erinra mot kompletteringsdokumentet
Offentliga rum. Förvaltningen välkomnar en utveckling av de offentliga
rummen även i ytterstaden och föreslår en del åtgärder som kan öka
attraktiviteten.

Kontoret tackar för den positiva responsen.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Förvaltningen ställer sig positiv till kompletteringen och lyfter vissa frågor
som är viktiga att beakta, däribland resursfördelning och rådighet över
ytterstadens offentliga rum.

Kontoret tackar för den positiva responsen.

Stadsbyggnadskontoret

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är positiv till kompletteringen till
framkomlighetsstrategin, dess planeringsprinciper och aktiviteterna i
handlingsplanen.
I stort anser kontoret att förslaget är mycket bra, men att det kan
förbättras ytterligare på några punkter. Det behöver tydliggöras att
strategin gäller alla offentliga rum, oavsett om det är befintliga eller
planerade. Kontoret ser dessutom gärna att strategin, förutom
fotgängares betydelse i det offentliga rummet, förtydligar betydelsen av
trafikanter på cykel. De har goda möjligheter att vara en bidragande part
i det offentliga livet förutsatt att utformningen medger det. Jämlikhetsoch trygghetsfrågor kan lyftas tydligare i strategin. Exempelvis kan det
offentliga rummet i hög grad utformas med tanke på överblickbarhet och
genomströmning av människor, men även belysningen är viktig att
arbeta med. Kulturmiljö- och kulturlivsfrågorna saknas i förslaget till
strategin. Både i förslaget till ny översiktsplan och i kommissionsarbetet
lyfts dessa frågor. Det är därför angeläget att även dessa frågor
synliggörs i strategin för offentliga rum. Av stadens budget 2018 framgår
att dessa ska synliggöras. Det måste vara tydligt att de som planerar
gator, torg och andra hårdgjorda allmänna platser också ska följa
”Grönare Stockholm".

Stadsbyggnadskontoret

I förslaget har det arbetats in delar som anknyter till arbetet med social
hållbarhet, som till exempel olika typer av stråk. I kommissionen för ett
socialt hållbart Stockholm finns särskilt fokus på betydelsen av att
utveckla de offentliga rummen i ytterstaden, både när det gäller den
byggda kvalitén och det innehållsliga. Vikten av detta skulle kunna
förstärkas ytterligare i strategin för offentliga rum, både i text, men även i
val av bilder. Kontoret anser också att dokumentet skulle förbättras
ytterligare om det fanns flera principillustrationer för att visa att det finns
olika typer av offentliga rum tex. innerstad, förort (smalhusstad), hus i
park.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Kontoret tackar för den positiva responsen.

Kontoret tackar för synpunkterna, och kommer förtydliga
flertalet av dessa punkter och perspektiv i strategin.

Kontoret tackar för synpunkterna, och ska uppdatera strategin
för att inkludera en större variation av illustrationsbilder och
figurer.
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Stockholms stadshus AB

Stockholms Business Region anser att det är positivt att strategin lyfter
vikten av ett välfungerande och attraktivt offentligt rum för att skapa
goda förutsättningar för kommersiella verksamheter och fler
arbetstillfällen.
Svenska Bostäder anser att dokumentet Offentliga rum är ett viktigt
komplement till framkomlighetsstrategin. Utformningen av stadens
offentliga rum är viktigt vid planering av ett växande Stockholm med
bostadsmålet 140 000 nya bostäder till 2030 och därför är det bra att
detta dokument finns framtaget och att man arbetar utifrån de framtagna
planeringsprinciperna.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Sundbybergs stad ställer sig positiv till att regionens kärna utvecklas
med betoning på vistelsekvaliteter, och ser dokumentet som ett viktigt
steg i det arbetet.
Förvaltningen är positiv till Offentliga rum – komplettering till
Framkomlighetsstrategin. Likaså välkomnar förvaltningen dokumentets
planeringsprinciper och aktiviteterna i handlingsplanen. Vid åtgärder i
det offentliga rummet är det viktigt att redan från början ta hänsyn till
barn, äldre, jämställdhet och tillgänglighet. Förvaltningen ser gärna att
hänsyn till ovanstående tas med i planeringsprinciperna för vistelse.
Förvaltningen anser att dokumentet är föredömligt kort och tydligt. Det
förvaltningen saknar är en tydligare koppling till stadsdelsnämndens
arbete med parker. Förvaltningen betonar också behovet av program för
en helhetssyn på de olika nämndernas planering, samt behovet av att
hantera de konflikter mellan cyklister och gående som kan uppstå.

Österåkers kommun

Österåkers kommun har tagit del av er remiss: Offentliga rum och vill
tacka för intressant läsning angående vistelse och rörelse i de offentliga
rummen.

Sundbybergs stad

Södermalm stadsdelsnämnd

Kontoret tackar för den positiva responsen.

Kontoret tackar för den positiva responsen.

Kontoret tackar för den positiva responsen. Kontoret ska se
över om perspektiven kan tydliggöras.
Kontoret tackar för den positiva responsen.
Stadsdelsnämndernas arbete med parker ingår i Grönare
Stockholm, vilket lyfts i strategin. Lösning av konflikt mellan
gång och cykel ingår ej i detta strategiska dokument.

Kontoret tackar för den positiva responsen.
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Fråga 1. Är det rätt planeringsprinciper eller saknas något perspektiv?
En majoritet av remissinstanserna anser att planeringsprinciperna är bra. Enstaka remissinstanser har förslag på ytterligare planeringsprincip/er. Ett par instanser vill även
komplettera de nuvarande principerna med fler perspektiv. Trafikkontoret tycker att vissa av förslagen är intressanta men då innebörden av dem redan hanteras av andra
inriktningar i Framkomlighetsstrategin anser kontoret att de är överflödiga här. Särskilt eftersom kontoret gärna vill begränsa antalet principer till ett antal som går att
enkelt minnas och kommunicera.
Ungefär samma perspektiv som beskrevs under allmänna kommentarer räknas också upp igen. Trafikkontoret avser att förtydliga vissa av dessa perspektiv i
planeringsprinciperna – t.ex. att alla grupper behov behöver tas hänsyn till.

Remissinstans

City i Samverkan

City i Samverkan

Yttrande
Vi ser positivt på utökade vistelseytor i Stockholm, men samtidigt är det
av vikt att fylla dessa med attraktiva verksamheter. Med bakgrund i detta
vill vi betona vikten av att ta tillvara näringslivsperspektivet.
Framkomlighetstrategins syfte att öka de offentliga rummens attraktivitet
ser vi i grunden som positivt. Vi har dock vissa invändningar mot
formuleringen av den första planeringsprincipen om gatan som
vistelseplats. Balansen mellan gatans olika funktioner är nödvändig, där
varken rörelse eller vistelse går att prioritera bort. En gata är en gata
med huvudsyfte att leda fotgängare, cyklister men också leveranser och
andra trafikanter från plats A till Ö. Samtidigt är det av vikt att fylla dessa
ytor med attraktiva verksamheter. Gator som är avstängda och saknar
innehåll skapar bara tomma ytor som ger en negativ känsla i
stadsmiljön. Det är fastigheternas innehåll som ger intresse för vistelse
och därmed stadsliv. Bra förutsättningar bör ges till såväl kommersiella
som offentliga verksamheter. De offentliga rummens fysiska utformning
bör harmonisera med fastigheternas innehåll. Vi ser positivt på den
femte planeringsprincipens skrivning om att utformningen av det
offentliga rummet ska underlätta för flexibel användning. Många platser i
anslutning till både kulturinstitutioner och detaljhandel skulle genom
flexibelt utnyttjande rymma möjligheter för både kultur,

Trafikkontorets svar
Kontoret tackar för synpunkten, och instämmer att
näringslivsperspektivet är viktigt.

Kontoret tackar för synpunkterna. Kontoret instämmer i att
gatans båda funktioner, vistelse och rörelse, är viktiga.
Kontoret anser dock att på vissa gator har vistelsevärden och
gatans roll som mötesplats fått stå tillbaka för mycket. Syftet
med den första principen är att fånga detta perspektiv i fortsatt
planering. Kontoret ska se över om det går att belysa vilka
typer av platser som är särskilt lämpade för flexibelt nyttjande,
t.ex. med hänsyn till anslutning till kulturinstitutioner och
detaljhandel.

evenemang och torghandel som skulle öka platsernas tillgänglighet och
attraktivitet för både fler grupper i samhället och olika typer av företag.
DHR

Önskar en översyn av funktionshindrades synlighet i dokumentet, t.ex.
genom bilder och i pictogram.

Kontoret tackar för synpunkten, och ska se över om
funktionshinderperspektivet kan tydliggöras.
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Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd

Förvaltningen anser att trafikkontorets planeringsprinciper generellt
stämmer överens med stadsdelens ambitioner om att skapa levande
och sammankopplade stadsrum och upplever det som särskilt viktigt att
resurser allokeras till stadens mest utsatta och resurssvaga områden i
linje med intentionerna med de lokala utvecklingsprogrammen.
Stadsdelen instämmer i att exploateringsprojekt i ytterstaden kan skapa
goda möjligheter till en mer sammankopplad, och därmed även
demokratisk stad, men eftersom gatunätet är en viktig gemensam resurs
som inte bara har funktionen att transportera människor utan även
sammanlänkar stadsdelar och på så sätt skapar möten, integration och
tillgänglighet till stadens övriga gemensamma resurser, känns det
särskilt viktigt att öka möjligheterna till satsningar i ytterstaden som inte
nödvändigtvis är kopplade till specifika exploateringsprojekt.

Kontoret tackar för synpunkterna. Kontoret ska se över om
behovet av satsningar i områden där det inte byggs bostäder
kan lyftas tydligare.

Exploateringskontoret

Det offentliga rummet ur ett nybyggnadsperspektiv saknas.
Fastighetsägarnas delaktighet för att levandegöra stadsrummet i
planering bör förtydligas. Det behöver också framgå att dokumentet
gäller allmän platsmark, så att staden hanterar frågor som rör den mark
som staden har rådighet över.

Kontoret tackar för synpunkterna, och ska se över om dessa
perspektiv kan förtydligas i strategin.

Farsta stadsdelsnämnd

Beträffande frågan om rätt planeringsprinciper eller inte så instämmer
förvaltningen i att vistelsevärdena i gaturummet behöver stärkas.

Kontoret tackar för den positiva responsen.

FOT

Gestaltningen av stadens byggnader och anläggningar kan på ett
avgörande sätt bidra till stimulerande och attraktiv miljö för dem som går
och cyklar. Även exponering för buller och för hastiga fordonsrörelser
nära intill blir mer kännbart när man går.

Kontoret instämmer i att dessa värden är viktiga för fotgängare
och cyklister och ska se över om de kan läggas till i strategin.

FOT

Dokumentet listar fem olika planeringsprinciper: Mötesplats, ekosystem,
resmöjligheter, ekonomi och sammanhållen stad. FOT anser att
principerna behandlar många viktiga områden men att man även kunde
lägga till: Estetiska värden, bekvämlighet, tillgänglighet, säkerhet och
trygghet samt samband med bebyggelseplaneringen.

Kontoret tackar för synpunkterna. När strategin uppdateras
kommer kontoret se över om dessa värden kan lyftas in.
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FöretagsGrupperna Stockholm

Våra områden med företag och andra verksamheter nämns inte i denna
plan. I våra företagsområden tillbringar personalen större delen av sin
vakna tid, fem dagar i veckan. Här skall människorna vara kreativa och
engagerade för att försörja stadens innevånare med varor och tjänster. I
företagsområdena måste de offentliga rummen utvecklas och skötas
bättre än idag. De bör få samma omvårdnad som stadens parker
eftersom människor vistas här under så stor del av dagen. Vi behöver
ha säkra vägar som löper in i områdena för gående och cyklister, gärna
genom grönområden. Vägar och öppna platser måste också hållas efter
för att skapa trygghet för de personer som skall transportera sig till och
från områdena. Alla dessa människor skall ju in och ut i områdena varje
dag. Skumma ytor måste undvikas, buskar klippas, etc.

Kontoret instämmer i att satsningar på företagsområden kan
behövas, och ska se om det kan tydliggöras att även
företagsområden ingår i offentliga rum. I handlingsplanen
kommer vi lägga till en aktivitet om att genomföra en pilot i ett
företagsområde.

Haninge Kommun

Alla planeringsprinciper är angelägna och viktiga. I materialet finns ett
avsnitt om att offentliga rum är till för alla. Olika målgrupper ska kunna
vistas och mötas i det offentliga rummet och skulle kunna lyftas upp till
en planeringsprincip. Planeringsprinciperna kan också behöva få olika
tyngd beroende på läge i staden.

Kontoret tackar för synpunkterna. Kontoret ska se över om
tillgänglighet för alla kan läggas till i en av de existerande
planeringsprinciperna. Ett Stockholm för alla är stadens vision
som ska genomsyra alla aspekter av stadens arbete, inte bara
arbetet med offentliga rum.

HSO

I dokumentet om offentliga rum omnämns tillgänglighet, men det är
uppenbart att man med begreppet inte menar tillgänglighet ur ett
fördjupat funktionshindersperspektiv, det vill säga att en plats eller
verksamhet ska vara tillgänglig för alla, oavsett vilken funktionsförmåga
en invånare har. Tillgänglighet begränsas i dokumentet till att handla om
att exempelvis resmöjligheter bör erbjudas i närheten av bostäder.
Stadens rum ska ge möjlighet till möten, vistelse och rekreation står det
på sidan 11, och vi vill även tillägga att det är viktigt att skapa
möjligheter till avskildhet för den som har behov av det.

Kontoret instämmer att avskildhet ska finnas för den som har
behov av det. Kontoret ska se över om
funktionshinderperspektivet kan synliggöras tydligare.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Idrottsförvaltningen

Förvaltningen är positiv till föreslagna planeringsprinciper för utveckling
av de offentliga rummen och för säkerställande av viktiga allmänna
intressen i stadsmiljön.
Förvaltningen saknar en koppling till de offentliga rum som idrottens
många anläggningar utgör i staden, både som egna målpunkter och
som en samordnad del av till exempel park- och grönområden, samt
även gaturum och torg. Planeringsprinciperna som presenteras är

Kontoret tackar för den positiva responsen.
Kontoret tackar för synpunkterna, och ska se över om
perspektivet kan förtydligas.
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bra men bör, enligt förvaltningens kommentar ovan kompletteras med
en koppling till perspektivet att i idrottens anläggningar är offentliga rum
som skapar trygghet och folkliv, och att detta bör tas till vara i
planeringen av både torg, gaturum, och inte minst parker och
grönområden.

Kommunstyrelsens råd för
funktionshinder

I detta sammanhang vill rådet betona att funktionshindersperspektivet
måste täcka in samtliga funktionsnedsättningar, synliga som osynliga.
Tillgänglighet och framkomlighet måste säkras för alla. Enligt rådets
mening är dokumentet inte komplett i några avseenden. Det krävs
fördjupad analys och åtgärdsförslag på viktiga områden. Det gäller för
funktionshindrades behov angelägna frågor såsom utrymme för
färdtjänsten och temporära stoppmöjligheter för fordon, liksom möjlighet
till undantag för att tillfälligt köra in på gågator.

Kontoret tackar för synpunkterna och kommer att se över om
funktionshinderperspektivet kan synliggöras tydligare i
strategin. Strategi för offentliga rum är ett övergripande
dokument som inte specifikt fokuserar på
funktionshinderfrågor. Kontoret hänvisar istället till dokumentet
Ett Stockholm för alla. Fördjupade analyser av åtgärder
genomförs i ett senare skede än vad som behandlas i denna
strategi.

Kulturförvaltningen

Kulturen och konsten skapar upplevelser, förankring och ger identitet till
platser. Kulturförvaltningen saknar dessa perspektiv och föreslår att
dokumentet kompletteras. Kulturförvaltningen vill särskilt lyfta fram att
stadens offentliga rum ofta har en medveten planering och gestaltning
som har påverkats av olika tiders syn på vad en god
stadsbyggnadskaraktär är. Det gäller både i äldre och yngre
kulturmiljöer, i alla delar av staden. Detta synsätt är grundläggande och
bör prägla både planeringsprinciper och handlingsplan.

Kontoret instämmer med synpunkterna, och ska se över om
dessa perspektiv kan lyftas strategin.

Kulturförvaltningen

Offentliga rum har alltid lokala värden och kulturförvaltningen saknar det
lokala perspektivet, liksom beskrivningar av hur lokal kunskap om
platser ska kunna integreras på relevanta sätt i planeringen. Som
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm kom fram till i sin
rapport om stadsmiljö 2016 är det centralt att den lokala
platsutvecklingen koordineras, här är de offentliga rummen en av
nycklarna. Kommissionen föreslog där att trafikkontoret borde ha en
huvudroll när det gäller den lokala samordningen för platsutveckling.
Detta är en så viktig fråga att den enligt kulturförvaltningen bör tas med
som planeringsprincip.

Tack för synpunkten. Vi ska se över om det lokala perspektivet
kan lyftas i strategin. Dock vill vi hålla nere antalet
planeringsprinciper. Lokala platsutvecklingars koordination
ingår i det årliga budgetarbetet.

Kulturförvaltningen

Vistelsevärden är centralt i strategin och betydelsen av kulturnärvaro bör
nämnas. Avsnittet bör kompletteras så att det blir tydligt att
attraktiviteten i offentliga rum är beroende av möjligheterna att uppleva
kulturhändelser, platsers offentliga konst, olika
stadsbyggnadskaraktärer och kulturhistoria. Den historiska stads-

Kontoret instämmer att kultur är viktig del av vistelsevärden
och kommer ta med synpunkten i uppdateringen av strategin.

och landskapsbilden och stadens topografi är grundläggande.
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Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen föreslår att punkt 3 (Kvaliteten i det offentliga rummet
ska höjas i hela staden) kompletteras med denna mening: Genom att
enprocentsregeln för konst tillämpas kan ny offentlig konst bidra till en
omsorg om helhetsgestaltningar samt att kvaliteten i de offentliga
rummen höjs.

Kontoret tackar för synpunkten, och kommer att se över om det
passar att nämna enprocentsregeln i texten.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ser gärna att staden överväger möjligheten att integrera
attraktivitet även för växter och djur, samt integrera den historiska
bakgrunden för varje plats.

Kontoret tackar för synpunkterna.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen saknar en planeringsprincip om hälsa och föreslår
därför att följande princip läggs till:
De offentliga rummen ska vara hälsosamma och attraktiva miljöer.
Offentliga rum ska ha en god ljud- och luftkvalitet, så att de blir
hälsosamma och attraktiva miljöer att vistas i. Där det är höga nivåer av
buller eller luftföroreningar ska staden arbeta med förebyggande
åtgärder som t.ex. akustisk design. Offentliga rum ska inte ha
lättillgängliga markföroreningar som kan orsaka hälsopåverkan. Vid
misstänkta föroreningar kan ytlig provtagning och eventuellt åtgärder
behöva göras. De offentliga rummen ska klimatanpassas så att staden
klarar ett framtida varmare och blötare klimat, för att undvika negativa
hälsoeffekter vid värmeböljor eller besvär av översvämningar vid kraftiga
skyfall. Temperaturen kan sänkas t.ex. med hjälp av växtlighet och
översvämningar förebyggs med genomtänkt dagvattenhantering.

Kontoret instämmer i att de offentliga rummen ska vara
hälsosamma med god luft- och ljudkvalitet, låga nivåer av
buller och luftföroreningar. Då kontoret vill hålla nere antalet
planeringsprinciper och hållbarhetsfrågor hanteras av
Framkomlighetsstrategins fjärde planeringsinriktning anser
kontoret att tillägget inte är nödvändigt.

Naturskyddsföreningen

Vi delar stadens förslag om att: metoder för att engagera medborgare
och näringsliv i utformning av närmiljön bör utvecklas och testas. Det är
viktigt att kommunen släpper fram kreativitet. Vi efterfrågar dock att
meningen formuleras: ”…medborgare, föreningar och näringsliv…”

Tack för synpunkten, kontoret kommer att lägga till föreningar.

Nynäshamns kommun

De fem planeringsprinciperna är väl avvägda och täcker in viktiga
perspektiv. De kan dock på flera ställen bli tydligare, gärna med hjälp av
exempel från olika platser. I "planeringen ska stärka gatans roll som
vistelseplats" står att prioriteringar mellan olika funktioner ska bli
tydligare och att vissa funktioner kommer att behöva prioriteras bort. Det
hade varit intressant med exempel utifrån vilka principer en sådan
prioritering skulle kunna ske samt vilka funktioner som skulle kunna
prioriteras bort.

Tack för den positiva responsen. Denna strategi är
övergripande, och prioriteringar av perspektiv och principer
kommer ej att behandlas här.
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Polisregion Stockholm

Polisregion Stockholm menar att ett väsentligt resonemang om
trafiksäkerhet, terror och annat säkerhetsarbete saknas i förslaget.
Situationell brottsprevention bör genomsyra planeringsprinciperna.

Kontoret tackar för synpunkten. Då detta rör kontorets
övergripande arbete, hänvisas till kontorets arbetsgrupp
Riskminimerade och trygghetsskapande åtgärder i publika
miljöer.

SISAB

Planeringsprinciperna täcker mycket men barnens perspektiv kan
poängteras tydligare, kanske som en helt egen planeringsprincip.

Kontoret tackar för synpunkten, och ska se över om
barnperspektivet kan ingå i en av befintliga
planeringsprinciperna.

Skarpnäck stadsdelsnämnd

När det gäller de första två frågorna har förvaltningen inget i stort att
erinra mot de planeringsprinciper, åtgärdsområden och aktiviteter i
handlingsplanen som lyfts fram i dokumentet. Förvaltningen välkomnar
en utveckling av de offentliga rummen även i ytterstaden och då även av
platser som inte är i direkt anslutning till bostadsbyggande. Vid alla
åtgärder i den offentliga miljön är det viktigt att hänsyn tas till
tillgänglighet, jämställdhet, äldre och barn, vilket förvaltningen anser kan
förtydligas i dokumentet.

Tack för synpunkten. Kontoret ska se över om perspektiven
kan förtydligas i strategin.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Förvaltningen vill lyfta in barn-, jämställdhets- och
tillgänglighetsperspektiven i planeringsprinciperna för vistelse. Det är
viktigt att staden har de perspektiven med från början.

Tack för synpunkten, kontoret ska se över om dessa perspektiv
kan förtydligas i planeringsprinciperna.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Befintliga platser som inte kommer bebyggas behöver också
kvalitetshöjas, dessa får inte glömmas eller prioriteras bort i tron att
bostadsbyggandet kommer att tillgodose allas behov.

Kontoret tackar för synpunkten.

Stadsbyggnadskontoret

Ljud- och luftkvalitet är två aspekter som hänger ihop med utformning av
det offentliga rummet. Kontoret anser att strategin bör innehålla en
ambition och en inriktning för stadens arbete med offentliga rum vad
gäller buller och luftkvalitet, kopplat till stadens arbete med
framkomlighet, hastighetsbegränsning och skyddsåtgärder i den
offentliga miljön.

Stockholms handelskammare

Stockholms stadshus AB

Handelskammaren anser att formuleringen av de fem
planeringsprinciperna är otydlig och att det föreligger stor risk att
tolkningen av principerna kan bli godtycklig och motstridig.
Då hela kompletteringen Offentliga rum handlar om fördjupat fokus kring
vistelse anser koncernledningen att de framtagna planeringsprinciperna
i huvudsak är bra. Det som dock är viktigt att alltid ta med i planeringen
är utmaningarna kopplat till logistik av

Kontoret tackar för synpunkten, och kommer uppdatera
strategin för att inkludera luft- och ljudkvalitet i offentliga rum.
Kontoret tackar för synpunkten, men då strategin är av
övergripande karaktär är det svårt att tydligare detaljera
planeringsprinciperna, då prioriteringar skiljer sig från plats till
plats.
Kontoret håller med om att logistik är viktigt att ta hänsyn till,
och hänvisar till kontorets kommande handlingsplan om
godstrafik.

varor och tjänster, och i detta avseende bör Offentliga rum kompletteras
med ett förtydligande i vilken av planeringsprinciperna som detta tas
med.
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Sveriges Bussföretag

Sveriges Bussföretag

Södermalm stadsdelsnämnd

Södermalm stadsdelsnämnd

Trafikförvaltningen, SLL

När det gäller planeringsprincipen ”1. Planeringen ska stärka gatans roll
som vistelseplats” tycker Sveriges Bussföretag att denna rubrik och
princip är märklig och felaktig. Gatuutrymmet är framför allt till för
rörelse. Det är vad gator används till i huvudsak och måste användas till.
Det är bättre att använda en rubrik/princip såsom ”Planeringen ska ta
hänsyn till balansen mellan gatans två funktioner – rörelse och vistelse”

Kontoret tackar för synpunkten. Strategi för offentliga rum
behandlar ytor såsom gator, men även t.ex. torg och kajer, och
deras vistelsevärden kan höjas, och inte bara användas som
transportsträckor.

Principen ”4. Stadens offentliga rum ska leva hela året” ifrågasätter
Sveriges Bussföretag utifrån hur stort behov det egentligen finns av att
vistas i offentliga rum t.ex. vintertid. Den principen ger uttryck för alltför
hög ambitionsnivå, enligt vår mening.

Kontoret tackar för synpunkten. I stadens översiktsplan ingår
en planeringsinriktning om att stadens offentliga rum ska vara
flexibla och robusta så att de fungerar under olika årstider, över
dygnet och till vardags och evenemang. Kontoret utgår ifrån
översiktsplanen och anser att det är viktigt att ha en hög
ambitionsnivå i det arbetet.

Under punkt 3 under Planeringsprinciper för vistelse står att ”I
ytterstaden kommer bostadsbyggandet möjliggöra utveckling och
kvalitetshöjning av det offentliga rummet”. Förvaltningen undrar om det
finns andra faktorer som kan utveckla det offentliga rummet i
ytterstaden, och om det är så självklart som dokumentet påstår, att
bostadsbyggandet rakt igenom kommer att ombesörja detta.
Under punkt 3 står att ”Det krävs satsningar i form av både
investeringar och bättre drift och underhåll”. Förvaltningen önskar en
precisering kring vilka driftområden som anses särskilt ska prioriteras
och göras bättre. Planeringsprincip 5 innehåller meningen ”Metoder för
att engagera medborgare och näringsliv i utformningen av närmiljön bör
utvecklas och testas”. Detta, precis som den ovan nämnda bättre driften,
kräver resurser och förvaltningen anser att behovet av dem inte ska
förringas. Resurser till både investeringar och drift bör avsättas för att
uppnå dokumentets mål.
Landstinget ser dock behov av att fördjupa och bredda resonemangen i
vissa delar för att dokumentet ska kunna bli ett användbart verktyg i
planeringen. Till exempel behöver strategin förtydligas beträffande om
”bil” bara gäller personresor med bil, eller om det också avser de så
kallade nyttotransporterna. Nuvarande

Kontoret tackar för synpunkten. Kontoret instämmer i att det
behövs fler insatser i ytterstaden utöver bostadsbyggandet.

Tack för synpunkterna. Den önskade preciseringen är för
detaljerad för denna strategi. Resursfördelningen bestäms
genom det årliga budgetarbetet, och är inget som tas upp i
strategin.
Kontoret tackar för synpunkten. Denna strategi går inte in på
den detaljnivå som efterfrågas. Kontoret ska se över om
strategin tydligare kan inkludera nyttotransporter.

angreppssätt är väl snävt. Om bil inkluderar nyttotransporterna behöver
ett skarpare resonemang föras. Varor och tjänster beställs i större grad
vilket inte minst gäller hemleveranser från matbutiker. Det är viktigt att
beakta att den största delen av näringslivets transporter i städerna
består av så kallar nyttotrafik.
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Trafikverket

Övergripande anser Trafikverket att planeringsprinciper för vistelse
också behöver kopplas till en regional och nationell dimension, utöver de
lokala offentliga rummen som anges i remissversionen. Stockholm har
många offentliga ytor/platser som kan sägas ha en både lokal, regional
och nationell prägel. Stockholms Centralstation är ett bra exempel på en
sådan plats.

Kontoret tackar för synpunkten, och ska se över om kopplingar
till den regionala och nationella dimensionen kan nämnas i
strategin.
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Fråga 2. Hur ser ni på de valda åtgärdsområdena och aktiviteterna i handlingsplanen?
De flesta remissinstanserna är positiva till åtgärdsområdena i handlingsplanen. Flera vill gärna veta hur åtgärderna i handlingsplanen skall prioriteras. Trafikkontoret anser
att ett första steg är att sprida strategin bland berörda i stadens organisation. Kontoret behöver också internt förankra vilka avdelningar som är ansvariga för vilka delar av
handlingsplanen. Vad som genomförs först beror på hur åtgärder samverkar med kontorets övriga verksamhet samt andra förvaltningars arbete som kan påverka
genomförandet – p.g.a. möjliga samarbeten och synergier.
Det har inkommit ett par konkreta förslag på ytterligare aktiviteter, t. ex. anser miljöförvaltningen att det bör utformas rutiner för hur luft- och ljudkvalitet samt
markföroreningar ska beaktas vid planering och upprustning av offentliga rum. Kontoret vill inte lägga till för många punkter i handlingsplanen, men kommer delvis
tillmötesgå önskemålen på annat sätt inom strategins ramar. Från remissynpunkterna (även interna) kommer kontoret att lägga till fyra aktiviteter.
Ett par remissinstanser önskar medverka i åtgärder i handlingsplanen. Kulturförvaltningen bidrar gärna till utbildningsinsatser. Skärholmens stadsdelsnämnd ingår gärna i
ett projekt för att genomföra vistelseinventeringar. Kontoret noterar detta, och välkomnar ett eventuellt samarbete kring åtgärderna. Flera instanser vill ha tydliga
kopplingar till andra av stadens dokument t.ex. Grönare Stockholm. Kontoret har för avsikt att förtydliga förhållandet mellan dokumenten.

Remissinstans
Bromma stadsdelsnämnd

City i Samverkan

City i Samverkan

City i samverkan

Yttrande
Förvaltningen tar gärna del av material och utbildningar som kan bidra
till det gemensamma arbetet med offentliga rum.
De föreslagna åtgärdsområdena och aktiviteterna är bra. Vi vill dock
understryka att det är viktigt att så omfattande planer inte medför
genomförande på bekostnad av kvalitén. Det bör vara balans mellan
tillfälliga och permanenta åtgärder.
I punkt 4 om förbättrad samverkan under rubrik Arbetsprocesser ska
även ingå privata aktörer så som sägs i inledningen samt polisen och
andra myndigheter.
Uteserveringar i parkeringsraden är något som är ifrågasatt av
näringslivet. Hänsyn måste tas till övriga verksamheter på identifierade
gator. Tillgängligheten kan inte strypas för att en attraktiv vistelsemiljö
ska skapas på bekostnad av andra viktiga funktioner. Alternativet med
friliggande serveringar är ett bra komplement till traditionella
uteserveringar i direkt anslutning till verksamheten. Visita betonar också
vikten av att de verksamheter som ges möjlighet till utökad uteservering
lever upp till gällande lagar och regler. City i Samverkan förespråkar
andra platser för uteserveringar än i parkeringsraden där det ofta
uppstår utmaningar och kollision mellan olika trafikslag.

Trafikkontorets svar
Trafikkontoret noterar önskemålet.

Kontoret tackar för synpunkten, och instämmer.
Kontoret instämmer att samarbetet med det privata näringslivet
är viktigt, och näringslivet är en utpekad aktör i strategin.

Kontoret tackar för synpunkten. Oavsett placering ska
uteserveringar inte medföra negativa konsekvenser för platsen.
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Kontoret kommer att förtydliga belysningens roll i det offentliga
rummet. Kontoret deltar i arbetet med en kommande
belysningsstrategi som staden tar fram, och hänvisar dessa
frågor dit.

City i samverkan

Belysningsåtgärder ska prioriteras. Arbeta bland annat med fasad- och
markbelysning som dekor. Ta tillvara skyltfönsters belysning i en
helhetssyn av ett stråks belysning.
Besökarna och människorna bakom verksamheterna har stor betydelse
för stadslivet. Mjuka värden behöver tillföras redan i planeringen av den
fysiska miljön. Utformningen av de offentliga rummen måste utgå från
vad människor vill ha. En lokal dialog både med befintliga verksamheter
och invånare runt föreslagna platser är viktig. Arbetet med de offentliga
rummen bör sammankopplas med det privata byggandet i fastigheterna
redan i planprocesserna. En bra utgångspunkt för arbetet med att
utveckla Offentliga rum i samverkan är den inledande meningen:
”Ansvaret för de offentliga rummen delas mellan olika offentliga och
privata aktörer”. Remissmaterialet är ett steg i rätt riktning. En viktig
fråga är vem som ska verkställa planerade åtgärder. Ett arbete med att
utveckla organisation och finansieringsformer bör prioriteras och en
plattform skapas. Skapa en funktion mellan politiken och tekniken. Det
måste finnas goda möjligheter att verkställa. Undanröj hinder på vägen
mot verkställighet.

Exploateringskontoret

Principerna, aktiviteterna och handlingsplanen är främst riktad till
trafikkontoret och befintliga miljöer och behöver utvecklas för övriga
förvaltningar och bolag. Det bör tas fram en kompletterande
handlingsplan för exploateringskontoret.

Kontoret välkomnar att exploateringskontoret tar fram en egen
handlingsplan kopplat till Strategi för offentliga rum, gärna i
samverkan med trafikkontoret.

Exploateringskontoret

Handlingsplanen bör beskriva hur gaturummet kan prioriteras.

Kontoret tackar för synpunkten.

City i samverkan

Exploateringskontoret

Handlingsplanen pekar ut projekt som redan hanteras i Grönare
Stockholm och en tydligare gränsdragning mellan dokumenten bör
redogöras.
Ett förslag ur handlingsplanen är att införa tillfälliga kollektivkörfält.
Denna lösning brukar inte fungera med önskvärt resultat. För att kunna
tillskapa mer yta för vistelse är en åtgärd istället att förbättra
trafikstyrningen på innerstadens tillfarter. Om trafikstyrningen blev
effektivare på tillfarterna till innerstaden och i andra liknande platser så
skulle behovet av både allmänna körfält för bil och kollektivtrafik kunna
minska vilket i sin tur förbättrar möjligheterna att kunna omvandla
gatuutrymmet för vistelse.

Exploateringskontoret

Ett utökat samarbete med fastighetsägare och affärsidkare bör
inkluderas i handlingsplanen. Det finns en stor utvecklingspotential för
att kunna skapa vistelse i mötet mellan kvartersmark och allmän plats.
Det går till exempel att arbeta med utveckling av inåtvända köpcentrum
och få dem att möta gaturummet.

Exploateringskontoret

Kontoret instämmer i synpunkten att samarbetet med det
privata näringslivet är viktigt, och näringslivet är en utpekad
aktör i strategin.

Kontoret tackar för synpunkten, och kommer tydliggöra
gränsdragningen mellan de två dokumenten.

Denna åtgärd föreslås inte i strategins handlingsplan, men
kontoret tackar för synpunkten.

Kontoret kommer att se över om detta samarbete ytterligare
kan belysas i strategin, dock inte som en del av
handlingsplanen.
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HSO

Gångbanor kan behöva breddas, men inte för att inrymma fler och större
uteserveringar, utan för att framkomligheten för gående ska öka. Med
större utrymme kan eventuellt även träd planteras för en bättre och
trivsammare miljö. Förvaltningen anser att utformningen av
gatumöblering, inklusive säsongsetableringar på gångbanor och torg
som uteserveringar, i högre grad ska prioritera tillgänglighet för personer
med funktionsvariationer. En upplåtelse ska även ge ett estetiskt
mervärde till platsen så att kvaliteten i de offentliga rummen stärks. Det
finns behov av mer kontroll av hur tillstånden för uteserveringar
efterlevs.
FOT menar att gångtrafikförbindelser inte ska avgränsas till lokala
områden, utan man ska kunna gå obehindrat över hela staden. Det är
viktigt med sammanhängande nät med rimlig maskvidd för gående. Se
över infrastrukturen och få bort sådana saker som avbrutna gång och
cykelbanor, farliga stråk, komplicerade överfarter och trafiksignaler som
inte är anpassade efter gående.
Den checklista för vistelsekvalitet och trygghet som ska tas fram måste
inkludera ett funktionshindersperspektiv. Alla vistelseinventeringar
behöver utgå ifrån den mångfald av invånare som finns i Stockholm och
de olika behov de har. När en vistelseinventering genomförs bör den
inkludera personer som har varierande funktionsförmåga, för att
avspegla samhällets mångfald. Att införa nya inventeringar av det
offentliga rummet utgör ju ett ypperligt tillfälle att exempelvis inventera
och åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Här kan staden även passa på att
verka för att andra fastighetsägare och näringsidkare i Stockholm
förbättrar tillgängligheten i sina lokaler och verksamheter.

HSO

Vi välkomnar utbildningsinsatser för att höja medvetenheten på
trafikkontoret om vistelsekvaliteter och betydelsen av attraktiva offentliga
rum. Dessa utbildningsinsatser bör naturligtvis även inkludera att höja
kunskapen om universell utformning och att identifiera, undanröja och
förebygga funktionshinder.

Kontoret tackar för synpunkten. Kontoret har redan en intern
insiktsutbildning som leds av personer med funktionshinder,
som syftar till att ge personer utan funktionshinder insikt om
den hänsyn som behövs vid planering och utformning av
platser såsom offentliga rum.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslaget till Handlingsplan 2018-2023 med aktiviteter är väl avvägd för
det fortsatta utvecklingsarbetet med syfte att nå stadens mål.

Kontoret tackar för den positiva responsen.

Farsta stadsdelsnämnd

FOT

Idrottsförvaltningen

Kulturförvaltningen

Även under aktiviteter borde ett avsnitt om idrottens positiva roll för de
önskade målen för planeringsprinciperna lyftas fram i ett eget stycke.
Kulturförvaltningen ser att det finns många beröringspunkter med
kulturfrågor och har därför en mycket positiv inställning till de aktiviteter
som föreslås och de samarbeten som pekas ut. I förslaget till budget för
2018 finns ett gemensamt uppdrag för trafiknämnden och
kulturnämnden som rör offentliga rum: ”Kulturnämnden och
trafiknämnden ska samverka i syfte att öka och förenkla närvaron av
kultur i det offentliga rummet, inte minst i ytterstaden och bland annat

I strategins handlingsplan finns en åtgärd om att utreda var det
passar med uteserveringar i parkeringsraden, vilket innebär att
plats lämnas på trottoaren för fotgängare. Kontoret instämmer i
att det ställs många krav på gångbanor och att de ska tillåta
framkomlighet för alla grupper av gående, vilket kontoret jobbar
med i sin Gångplan.

Strategins handlingsplan föreslår att utreda sammanhängande
stråk för vistelse och gång. Kontoret arbetar även med dessa
synpunkter inom sin Gångplan.

Kontoret tackar för synpunkterna, och instämmer i att
funktionshinderperspektivet är viktigt att ta med i alla åtgärder
som påverkar det offentliga rummet.

Kontoret ser över möjligheten att belysa idrottens roll i det
offentliga rummet.

Kontoret ser också fram emot ett givande samarbete i
frågorna.
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inom ramen för Levande Stockholm”. Samarbetet kring Levande
Stockholm har inletts. Kulturförvaltningen ser ett behov av att förtydliga
vilka praktiska förutsättningar som krävs för att kulturaktörer ska kunna
medverka i satsningen. Det är också viktigt att skapa modeller och
arbetssätt som ger kulturaktörer möjlighet att medverka inom olika
konstformer. Kulturförvaltningen ser till exempel fram emot att samverka
med trafikkontoret gällande kulturliv, evenemang, offentlig konst och
kulturmiljö. Vidare bidrar kulturförvaltningen gärna i de
utbildningsinsatser trafikkontoret genomför.

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen anser att dokumentet skulle kunna ta upp
jämställdhetsaspekter på ett tydligare och mer konkret sätt. Förslagsvis
skulle Handlingsplanens checklista för uppföljning av vistelsekvalitet
kunna innehålla genusaspekter. Konsekvensbeskrivningar med
utgångspunkt i kvinnors och mäns användning av offentliga rum är en
annan metod som skulle kunna användas.

Kontoret tackar för synpunkten, och ska se över om
jämställdhetsperspektivet kan tydliggöras i handlingsplanen.

Kungsholmen stadsdelsnämnd,
Norrmalm stadsdelsnämnd,
Östermalm stadsdelsnämnd

Gröna kopplingar i gaturummet mellan parkerna är viktiga för att skapa
det sammanhängande stråk för vistelse och gång som beskrivs i
handlingsplanen.

Kontoret tackar för synpunkten.

Miljöförvaltningen

Naturskyddsföreningen

Miljöförvaltningen saknar åtgärder och aktiviteter om ljud- och
luftkvalitet, markföroreningar, klimatanpassningar och
mobilitetsstationer. Förvaltningen föreslår att handlingsplanen
kompletteras med följande:
- Utveckla rutiner för hur luft- och ljudkvalitet samt markföroreningar ska
beaktas vid planering och upprustning av offentliga rum.
- Utveckla rutiner för hur offentliga rum ska klimatanpassas för ett
varmare och blötare klimat.
- Identifiera platser där bildelning, lånecyklar och lastcykelpooler skulle
kunna förbättra möjligheterna till god rörlighet samtidigt som
gatuutrymme frigörs och verka för att denna typ av tjänster etableras.
- Genomför minst två pilotprojekt i befintlig bebyggelse för test av
mobilitetsstationer där bildelningstjänster, lånecyklar och lådcykelpooler
erbjuds för att möjliggöra mycket god mobilitet för de boende, samt
utvärdera projekten.
Kommunen bör fortsätta arbetet med att få bort parkeringsplatser från
stadens kajer. P-plats för rörelsehindrade är såklart nödvändigt ibland.
Stockholms Naturskyddsförening anser att ytterligare åtgärder måste
göras för att stadens kajer ska bidra till:
- Marin stadsmiljö med aktiv sjöfartstrafik
- Gång- och cykelstråk där utsikt mot vatten och övriga staden är en
oersättlig kvalitet.

Tack för synpunkterna. Strategins handlingsplan utgår främst
från trafikkontorets åtaganden. Kontoret välkomnar att
miljöförvaltningen tar fram en egen handlingsplan kopplat till
Strategi för offentliga rum, gärna i samverkan med
trafikkontoret. Mobilitetsstationer är inte en prioriterad åtgärd i
ett strategiskt dokument som handlar om vistelse och
attraktivitet.

Kontoret tackar för synpunkterna och instämmer i att våra kajer
är viktiga offentliga rum.
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Nynäshamns kommun

Under princip 3 anges att lyckade offentliga miljöer är ojämnt fördelade
över staden. Här skulle en översiktlig kartläggning vara till nytta. Var
finns de lyckade respektive mindre lyckade miljöerna? Var finns stor
förbättringspotential? Under princip 2 står att ”delar av ytterstaden står
inför en omfattande omvandling och då finns potential att knyta samman
det offentliga rummet bättre. Stråk för gående och cykel kan också
användas för att öka konnektiviteten och möjligheten till stadsliv i lokala
centrum.” Även här skulle exempel vara av nytta. Hur kan ytterstadens
offentliga rum knytas samman bättre? Hur kommer man tillrätta med
inbyggda barriärer i stadsrummet i form av till exempel motorleder?
Finns det konflikter mellan ett sammanhållet gatunät och bevarandet av
större grönområden, och hur ska man i så fall hantera dem? Och hur
skapar man fungerande stråk i en stadsmiljö som inte är planerad för
sådana?

Kontoret tackar för synpunkten. Dessa frågeställningar är
förvisso intressanta, men är fördjupningar som strategin inte
har utrymme för.

Polisregion Stockholm

Kvalitén i det befintliga offentliga rum kan höjas betydligt i ytterstaden,
inte enbart kring de platser där nyetablering sker. Dessa platser bör
identifieras genom trygghetsvandringar och medborgardialoger.

Kontoret tackar för synpunkterna och tar dem med sig i sitt
fortsatta arbete.

SISAB

Handlingsplanen skulle kunna fokusera mer på samarbete mellan
stadens bolag och förvaltningar då alla tillsammans nyttjar stadens rum
och gator.

Kontoret instämmer med synpunkten och ska förtydliga detta i
handlingsplanen.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Skärholmen stadsdelsnämnd

Förvaltningen saknar tillgänglighetsaspekten i handlingsplanen. I
stadens gemensamma brukarundersökning är det många av personerna
med insatser enligt LSS som inte upplever att deras stadsmiljö är
tillgänglig eller trygg. Det byggs fortfarande otillgängligt, uteserveringar
med mera tillåts på ett sätt som leder till dålig framkomlighet för
personer med funktionsnedsättning. När tillfälliga möbleringar sätts upp
kan det vara svårt för personer med funktionsnedsättning att ta sig fram
och förändringar i stadsmiljön kan skapa otydlighet och minska
orienterbarheten om inte detta perspektiv beaktas. Därför är det viktigt
att under rubriken ”utveckla metoder för uppföljning och mätning av
vistelsevärden” säkerställa tillgänglighetsperspektivet, och att detta sker
i samverkan med den berörda målgruppen. Förvaltningen ser även
positivt på att genomföra vistelseinventeringar och ingår gärna i ett
sådant projekt.
Förvaltningen skulle vilja ingå som pilotstadsdel i det som avser punkt
nio ”inventera öde och inaktiva platser samt genomför tillfälliga tillägg för
att öka stadsliv…” Sommaren 2017 genomfördes ett projekt med
stadsodling på Bredholmstorget i Skärholmen med syfte att aktivera
platsen. Projektet var ett samarbete mellan trafikkontoret och
stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen har för avsikt att utveckla arbetet
med stadsodling men ser ett stort behov av utökad samverkan med
andra förvaltningar. Förvaltningen ser också att det är en brist om

Tack för synpunkterna. Kontoret ska förtydliga vikten av
tillgänglighet för samtliga grupper. I handlingsplanen föreslår
kontoret att det ska utredas på vilka lämpliga platser det kan
anläggas uteserveringar i parkeringsrader, vilket tillåter mer
plats för gående på trottoaren. Kontoret noterar att nämnden
gärna deltar i en vistelseinventering.

Kontoret tackar för synpunkterna, och noterar nämndens
önskan att ingå som pilotstadsdel. Resursfördelning ingår i det
årliga budgetarbetet och är inte något som behandlas i
strategin.
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resurser bara avsätts för investering. Med medel för drift finns möjlighet
att till exempel kombinera investeringar med ferieanställningar som
driftar och informerar samt ordnar aktiviteter kopplat till platsen som ska
aktiveras. Särskilt i den glesare befolkade ytterstaden kan det vara helt
nödvändigt att staden också genomför aktiviteter för att få önskad effekt
av en investering.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Vid åtgärder i den offentliga miljön är det viktigt att hänsyn tas till
tillgänglighet, jämställdhet, äldre och barn. Vid identifiering av nätverk
med stråk bör hänsyn även tas till parkvägar. Jämställd
vinterväghållning saknas under pågående aktiviteter.

Samtliga dessa perspektiv är viktiga vid åtgärder, och kontoret
ska förtydliga detta i handlingsplanen.

Stockholms stadshus AB

Koncernledningen anser att förslagen på aktiviteter och områden inom
handlingsplanen är bra. Koncernen vill här framhäva betydelsen av att
samarbeta även med bolagen inom kommunkoncernen och att det
tydliggörs i punkt 4. Koncernens bostadsbolag och även Stockholms
Hamnar svarar för en stor del av det offentliga rummet och bidrar i stor
utsträckning till upplevelsen av staden.

Kontoret tackar för synpunkten, och instämmer.
Handlingsplanen kommer att uppdateras för att även nämna
kommunala bolag som samarbetspartners.

Stockholms stadshus AB

Stockholms Hamnar vill påpeka att i arbetet med att stärka de offentliga
rummens roll som vistelseplatser är det viktigt att hänsyn tas till
framkomlighet inom vistelseplatsen/det offentliga rummet. Exempelvis
måste service- och leveransfordon till fartyg och båtar, såväl som till
annan verksamhet på kajerna, kunna åka längs kajerna. I kajerna finns
dessutom teknikutrymmen och avfallshantering under jord som måste
vara tillgängliga. Slutligen kan även ”berörda bolag” läggas till i punkten
4 på sidan 18, som anger att Trafikkontoret kan förbättra samverkan
med andra berörda förvaltningar för att gemensamt utveckla de
offentliga rummen i staden.

Kontoret tackar för synpunkterna. Angående leveranser vid
kajer hänvisar kontoret till kontorets kommande handlingsplan
för godstrafik, där även godstrafik via vattenvägar behandlas.
Kontoret instämmer i att berörda bolag bör ingå i samarbetet,
och strategin ska uppdateras för att inkludera detta.

Sundbybergs stad

Sveriges bussföretag

Staden skulle önska att det av dokumentet tydligare framgår att
Stockholm är en del av regionen och att de offentliga rummen kan
behöva utvecklas tillsammans med omkringliggande kommuner. Två av
de aktiviteter som Stockholm har identifierat för att ytterligare stärka
inriktningen i strategin, "Identifiera offentliga stråk och platser med
utvecklingspotential" och "Arbetsprocesser och utbildningsinsatser"
skulle med fördel kunna utvecklas så att behovet av ett utökat
samarbete kring regionala stråk och kommunövergripande gränser
tydliggörs.
Sveriges Bussföretag är negativ till de åtgärder och aktiviteter som
redovisas i dokumentet som ytterligare försämrar förutsättningarna för
busstrafiken. Det gäller således förslagen om fler gågator,
gångfartsgator, sommargågator och bredare trottoarer m fl. Alla sådana
åtgärder leder till svårigheter för nyttotrafiken och därmed försämras
möjligheterna för staden att fungera.

Tack för synpunkten. Kontoret håller med om att ett regionalt
perspektiv är intressant i sammanhanget, och kommer
förtydliga detta i strategin.

Kontoret tackar för synpunkten, men gör bedömningen att
gågator och gångfartsgator är bra för stadens attraktivitet och
är därför också viktiga.
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Sveriges bussföretag

Staden bör samarbeta mer med de andra två stora
markförvaltarna/infrastrukturhållarna i Stockholm, Statens
Fastighetsverk och Djurgårdsförvaltningen. Inte ett ord finns i något
plandokument om att det är viktigt att få helheten att hänga ihop i
Stockholm. Det är alltså angeläget enligt Sveriges Bussföretags
bestämda uppfattning att de tre stora
markförvaltarna/infrastrukturhållarna som finns i Stockholm samarbetar
och blir överens om en helhetssyn. I dokumentets handlingsplan
redovisas att samverkan bör förbättras inom Trafikkontoret samt med
övriga berörda förvaltningar (inom Stockholms stad). Det är inte endast
den samverkan som behöver utvecklas. Stockholms stad är över huvud
taget mycket ”introvert” i sitt synsätt och arbete enligt Sveriges
Bussföretags uppfattning. Alltför ofta verkar Staden glömma bort att
många från Sverige i övrigt och även från internationellt håll vill besöka
vår vackra huvudstad. Det är viktigt att samarbetet fördjupas med
Stockholms läns landstings, SLL, trafikförvaltning avseende planering
och funktion för den linjelagda kollektivtrafiken.

Kontoret tackar för synpunkten. Kontoret har ett bra samarbete
med trafikförvaltningen, t.ex. genom det gemensamma
dokumentet stomnätsplanen. Då fokus i strategin inte är på
busstrafik lyfts inte detta samarbete i handlingsplanen.

Södermalm stadsdelsnämnd

I handlingsplanen och åtgärdsområdet om tillfälliga åtgärder, saknar
förvaltningen en aktivitet rörande kontroll av de tillfälliga åtgärderna. Det
bör finnas resurser som kontrollerar att tillfälliga parker och tillfälliga
uteserveringar (givetvis även de permanenta) är uppförda enligt stadens
villkor så att trafiksäkerhet, tillgänglighet och god estetik uppnås och
alkoholregler följs. Dessa resurser ska ha ett nära samarbete med
Polisen så att både trafikkontoret och Polisen kan vidta åtgärder mot de
som inte följer villkoren.

Kontoret tackar för synpunkten.

Trafikverket

Överlag är såväl strategin som den till strategin tillhörande
handlingsplanen väl genomarbetade. Det är viktigt att staden hittar ett
bra sätt att följa upp de åtgärder som tas upp i handlingsplanen då
dessa generellt (om de realiseras) kan bidra positivt till många av
stadens pågående och planerade projekt.

Kontoret tackar för den positiva responsen.
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Fråga 3. Har ni idéer om hur tillfälliga åtgärder kan användas för att göra stadsrummet mer attraktivt att vistas i?
De flesta instanserna ser tillfälliga åtgärder i offentliga rum som en intressant möjlighet. Överlag är de svarande positiva till att använda outnyttjade ytor. De värden som
oftast nämns i svaren är folkliv, attraktivitet, belysning och trygghet. Trafikkontoret instämmer i att detta är viktiga värden för de offentliga rummen.
Kontoret har fått in en mängd förslag, t. ex. sittbänkar som spelar musik, ljusduschar, stora Rubiks kuber, spontanidrottsytor, och konstverk i form av vattenlek med
sprutande strålar. Kontoret tackar för dessa och alla andra intressanta förslag och kommer sprida dem inom vår organisation.

Remissinstans

Yttrande

Trafikkontorets svar

City i samverkan

Uppmuntra till återkommande aktiviteter på lämpliga gator och platser.
Ordna säsongsdekor på prioriterade platser och engagera
fastighetsägare.
Inom ramen för Levande Stockholm kan det privata samverka med
staden för att uppnå ett bra stadsliv.

Trafikkontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem
inom organisationen.

Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd

Gång- och cykeltrafik bör prioriteras när tillfälliga vistelseplatser
tillskapas.

Kontoret tackar för idén och kommer att sprida den inom
organisationen.

Idrottsförvaltningen

Kring tillfälliga åtgärder kan också idrottsaktiviteter användas, antingen
som tex tillfälliga spontanidrottsytor eller i form av verksamhet som tex
prova-på-idrotter. Detta görs redan men skulle kunna utvecklas ännu
mer.

Kontoret tackar för idén och kommer att sprida den inom
organisationen.

Kulturförvaltningen

Det är positivt om förutsättningarna för evenemang och tillfälliga
verksamheters i de offentliga rummen kan tas upp tydligare i punkt 5
(Utformningen av det offentliga rummet ska underlätta flexibel
användning). Kommunikationsinsatser är centrala här, både fysiska i det
offentliga rummet genom exempelvis digitala skyltar och genom att nå
besökare med hjälp av nya digitala lösningar för geografiskt baserad
informationsteknik.

Kontoret tackar för synpunkten och ska se över om
evenemang kan lyftas tydligare i handlingsplanen.

Kulturförvaltningen

Trafikkontoret efterfrågar idéer om tillfälliga åtgärder som kan göra
stadsrum mer attraktiva. Evenemang och kulturarrangemang är givna
komponenter här. Kultur och konst kan skapa vistelsevärden och ge
platser identitet och attraktivitet. Kulturförvaltningen bedömer att det
vore intressant om de föreslagna pilotprojekten kunde inkludera ett
samarbete med Stockholm konst för att pröva hur tillfällig konst kan
utveckla detta arbete.

Kontoret instämmer i att kulturen har en plats bland de tillfälliga
åtgärderna och ska tydliggöra detta i strategin.
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City i samverkan

Uppmuntra till återkommande aktiviteter på lämpliga gator och platser.
Ordna säsongsdekor på prioriterade platser och engagera
fastighetsägare.
Inom ramen för Levande Stockholm kan det privata samverka med
staden för att uppnå ett bra stadsliv.

Trafikkontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem
inom organisationen.

Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd

Gång- och cykeltrafik bör prioriteras när tillfälliga vistelseplatser
tillskapas.

Kontoret tackar för idén och kommer att sprida den inom
organisationen.

Polisregion Stockholm

Stockholms Naturskyddsförening satt med i styrgruppen för det som
kom att bli den tillfälliga parken/soldäcket ”Pallis” på Åsögatan i maj
2015. Vår bild är att processen för att ens få till en yta för en tillfällig park
var onödigt krånglig och vi hörde även andra som klagade just på detta.
Dialogen mellan kommunen och personer i styrgruppen fortskred hela
tiden men det gick förvånansvärt sakta med hänsyn till att det var tänkt
att inviga i maj. Det får nog sägas att ”Pallis” blev ett pilotprojekt för att
bryta ny mark kring detta med tillfälliga parker/vistelseytor. Det hela blev
under omständigheterna ett lyckat initiativ som uppskattades av många
Södermalmsbor, stadsbor och turister. Vi känner till att det tagits fram en
handbok nu för liknande projekt och det är utmärkt, marknadsföringen
av denna handbok bör dock bli bättre. Vi tycker att tillfälliga parker är
bra, men de ska inte vara ekologisk kompensation för byggprojekt då de
blir just tillfälliga.
Polisregion Stockholm ställer sig positiv till satsningarna inom ”grönare
Stockholm” i ytterstaden. Genom nya attraktiva rekreationsområden och
mötesplatser så kommer förhoppningsvis anonymiteten minska och
tryggheten öka. Polisregion Stockholm ställer sig positiv till
sommargågator och pop-up parker, givet att de anpassas utifrån bästa
möjliga ordnings – och trafiksäkerhetsperspektiv. Dessa kan utvecklas
på nya platser och med olika funktioner.

SISAB

Sid 11 sista stycket:
Gator kan skyltas om snabbt: detta är inte att rekommendera kring
skolmiljöer då barnen behöver en trygg och välkänd skolväg. Det är
önskvärt att bilister alltid känner till var en skola finns, därför bör tillfällig
biltrafik inte planeras intill skolor.

Kontoret tackar för synpunkten, och kommer att tydliggöra att
hänsyn bör tas till barnperspektivet vid åtgärder i offentliga
rum.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förvaltningen föreslår konstverk i form av vattenlek med sprutande
strålar på något av torgen, skridskobana vintertid, sittplatser med olika
utformning, hängmattor och hammockar. Mer blomsterprakt är också
något som ofta efterfrågas.

Kontoret tackar för idén och kommer att sprida den inom
organisationen.

Naturskyddsföreningen

Kontoret tackar för synpunkten. Nämnda handbok lyfts i
strategin.

Kontoret tackar för den positiva responsen.
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Skärholmen stadsdelsnämnd

Vid en investering i en plats, anlägg också mobila laddplatser för
telefoner, dator m m.
Placera ut ljusslingor i träd mellan oktober-mars, även på andra platser
än stadens torg.
Placera ut ljusduschar (ljusterapi) på gator och torg.
Ställ ut konstinstallationer i parker.
Placera ut färgglada Big Bellys.
Installera vattenkranar.
Placera ut konst som det går att sitta/klättra på.
Anlägg skridskobanor där så är möjligt.
Sommartid, anlägg disco-rullskridskobana.
Placera ut pussel som ska lösas, exempelvis en stor Rubiks kub.
Placera ut schackspel och andra spel på torg.
Placera ut hammockar och hängmattor.
Belysning i gångtunnlar dygnet runt.
”Klistermärken” eller annan märkning på marken som nudgar (nudging
är ett begrepp för att med små medel påverka människors beteende
eller upplevelse av något) till olika saker, exempelvis papperskorgar,
naturreservat, parker.
Fler bilfria stråk.
Fler sittplatser av olika slag (stolar, soffor, bänkar).
Parkbänkar som formgivits av invånare, som en kombination mellan
sittplats och konstverk.
Tydliga och synliga skyltar som markerar offentliga platser som kan vara
bra att känna till.
Samverka med civilsamhället för att möjliggöra tillfällig konst i den
offentliga miljön, till exempel genom att möjliggöra för konst med garn.
Placera ut små scener som invånare kan nyttja (ungefär som Speaker’s
Corner).
Placera ut musikspelande bänkar.
Måla om trappor till pianotangenter eller xylofon, till exempel som gjorts
vid Odenplan tidigare.
Samverka med och förstärk med investeringar de lokala initiativ som
aktiverar de offentliga rummen.
Sist men inte minst - utred möjligheterna till inomhusparker i Stockholm.
Arkitektkontoret Utopia har presenterat en idé om en inomhuspark vid
S:t Eriksplan i Stockholm. En
satsning på icke-kommersiella inomhusparker skulle tillföra en helt ny
typ av offentligt rum till staden, och göra staden levande större delen av
året än idag.

Trafikkontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem
inom organisationen.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Träd och blomkrukor eller andra kreativa trafikhinder kan göra områden
med trafikhinder attraktivare.

Kontoret tackar för idén och kommer att sprida den inom
organisationen.

Stockholms handelskammare

Många platser i anslutning till både kulturinstitutioner och detaljhandel
skulle genom flexibelt utnyttjande rymma möjligheter för både kultur,
evenemang och torghandel som skulle öka platsernas tillgänglighet och
attraktivitet för både fler grupper i samhället och olika typer av företag.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.
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Sveriges åkeriföretag

Alla förslag som beskrivs i remissen är bra för att skapa en levande stad
för människor att vistas i. Det måste dock finnas möjligheter för våra
medlemmar att utföra sitt jobb, att kunna leverera varor. Därför måsta de
gator som stängs av och görs till gågator tillfälligt under sommartid,
väljas med omsorg med tanke på leveranstrafikens behov. Annars blir
det ingen levande stad.

Kontoret instämmer att leveranser är viktig del av en
fungerande stad, och kommer förtydliga detta i strategin.
Kontoret hänvisar även till den handlingsplan för godstrafik
som kontoret kommer presentera under 2018.

Södermalm stadsdelsnämnd

Förvaltningen anser att det finns nästintill oändliga möjligheter på
tillfälliga åtgärder som kan användas för att göra stadsrummet mer
attraktivt att vistas i. Det som definierar dem är vilka resurser som finns
till hands. Ett sätt att få idéer är att se exempel från andra städer och
länder. Ett mer långsiktigt sätt är att engagera medborgare och
näringsliv, som beskrivs under planeringsprincip 5, för att få dem att
bidra till det offentliga rummets kvalitet. Detta tillvägagångssätt kräver
både resurser och tid, som förvaltningen hoppas att trafikkontoret
planerar att avsätta, men belöningen kan i slutändan bli desto större.

Kontoret tackar för synpunkterna. Resursfördelning ingår i det
årliga budgetarbetet och är inget som behandlas i denna
strategi.

Sida 27 (53)

Fråga 4. Har ni idéer om hur offentliga rum kan leva mer under hela året?
En majoritet av instanserna vill att offentliga rum används året om. Idéer som presenteras är att använda det offentliga rummet i utomhusundervisning under hela året,
bland annat kan idrottens olika utomhusplatser vara lämpliga för sådant bruk. Att anlägga isbanor som på sommaren kan dubblera som rullskridskodisco är också ett
förslag. Uppvärmda möbler och säsongsanpassad belysning är också idéer som kontoret tackar för och kommer att sprida inom organisationen. Många svaranden anser att
det offentliga rummet bör vara tillgängligt för aktiviteter året runt, vilket innebär att en viss flexibilitet i utformningen måste finnas.

Remissinstans

Yttrande

Trafikkontorets svar

Bromma stadsdelsnämnd

Säsongsanpassad och interaktiv belysning samt uppvärmda möbler kan
bidra till att offentliga rum lever under hela året. Att offentliga rum
möjliggör för säsongsanpassade aktiviteter kan även det bidra till detta.

Trafikkontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem
inom organisationen.

Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd

För att offentliga platser och rum ska befolkas över hela årscykeln vilket
framförallt avser övergången till kallare temperaturer, nederbörd och
snöväglag anser förvaltningen att offentliga platser bör programmeras
och anpassas för höst-, vinter- och våraktivititeter. Det är dessutom
viktigt att ta med vistelsefaktorer såväl som aktivitetsfaktorer, så som
belysning, växtlighet och infrastrukturåtgärder och anpassa dessa för
vistelse under årets kallare, mörkare och blötare årstider.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.

Exploateringskontoret

Det är lättare att skapa ett levande offentligt rum under
sommarperioden, men säsongsbetonade verksamheter och event kan få
offentliga rum att leva under hela året, till exempel isbanor,
höst/vårmarknad.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.

Farsta stadsdelsnämnd

Att få stadens offentliga rum att leva hela året är problematiskt med
tanke på det klimat vi har. Staden som helhet skulle bli mer attraktiv och
trevlig, kanske även tryggare, med en satsning på belysning i olika
former och färger. Även trädbelysningar, både på gator och i parkerna,
bör bli flera.

Kontoret tackar för synpunkten. Kontoret deltar i arbetet med
att ta fram en belysningsstrategi för staden, och hänvisar
dessa frågor dit.

FOT

En levande stad är en stad som är planerad för människor. Finns det
människor ute på gator och torg ökar det även tryggheten. Livliga stråk
med aktiviteter som attraherar olika grupper drar till sig folk (t.ex. odling,
sport- och lekredskap). Lokaler i bottenvåningarna på många ställen
ökar antalet målpunkter och kan bidra till gatulivet. Soliga &
vindskyddade platser behöver man ta fasta på.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.

Sida 28 (53)

Företagsgrupperna Stockholm

Mötesplatser utomhus så att vi kan utnyttja den del av året då vi kan
vara utomhus. Och dessa platser måste skötas vad det gäller fräs,
blommor, buska, träd och möbler. I en del företagsområden behöver
grönområden skapas och i andra behöver de utvecklas.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.

Haninge kommun

Trygghetsaspekten är en viktig faktor för att stimulera användning av
och rörelse i de offentliga rummen även under vinterhalvåret. Därför
arbetar Haninge kommun med att stärka kunskapen genom
återkommande kvantitativa trygghetsmätningar, kvalitativ dialog om
trygghet under medborgardialog inom planprocesser,
trygghetsvandringar med boende, fastighetsägare, polis, tjänstepersoner
och nattvandrare samt kontinuerlig kunskapsdelning mellan
fastighetsförvaltare, polis och kommun. Här handlar det också om att
sammanställa och tillgängliggöra den kunskap som dessa aktiviteter
genererar för att kunna skapa trygga, tillgängliga och inkluderande
miljöer, som förmås befolkas även under det mörka vinterhalvåret. För
detta arbete krävs rutiner och system för förvaltningsövergripande
kunskapsdelning. Ett exempel på ett sådant arbetssätt är projektet Entré
Haninge.

Kontoret tackar för informationen, och kommer sprida den inom
kontoret.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Idrottsförvaltningen

Stadsdelsområdets offentliga rum ska vara tillgängliga och trygga så att
de fungerar under olika årstider, dygnet runt, till vardags och vid
evenemang. Förvaltningen verkar för att planera park- och
naturmarksområden med en sammanhållande funktion så att de kan
samutnyttjas för spontana möten mellan människor. Målet är också att
skapa flexibla parkstråk för olika användningsområden samt tillföra
inslag som kan ändras när nya behov uppstår, pop upparker/planteringar, flyttbara utegym, mobil konstruktion för konstfrusen
isbana är exempel på möjliga säsongsvisa förändringar.
Se potentialen av att använda samma ytor på flera sätt, vid olika tider på
året och dygnet. Även där kan olika idrottsaktiviteter användas för att
effektivt befolka och därigenom skapa trygghet på annars tomma
offentliga platser på tex kvällar och vintrar. Till exempel kan en
fotbollsplan som skapar folkliv och trygghet under stora delar av dygnet i
en park, vilken kanske annars hade upplevts som mörk och öde park
under kvällstid, ge den trygghet som behövs för att människor ska våga
ta en kvällspromenad, jogga eller gå ut med hunden även senare på
kvällen under sommarhalvåret. Samma fotbollsplan kan under
vinterhalvåret fortsätta att skapa folkliv och trygghet, men då genom att
spolas för skridskoåkning och locka båda barn och vuxna vid olika tider
att befolka parken.

Kontoret tackar för informationen, och kommer sprida den inom
kontoret.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.
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Kungsholmen stadsdelsnämnd,
Norrmalm stadsdelsnämnd,
Östermalm stadsdelsnämnd

Investeringar i fler konstfrusna isbanor och tillfälliga konstnärliga
ljusinstallationer, som inte bara behöver vara julbelysning utan belysning
som finns även under resten av årets mörka period.
Lägga ut snöhögar för lek i parkerna.
Under den kallare delen av året med mycket nederbörd skulle det också
behövas fler offentliga platser, utan kommersiella intressen, under tak
med vindskyddade och uppvärmda sittplatser.
Ökad snöröjning och sandning kan också bidra till att offentliga rum som
parker kan användas mer året runt.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.

Miljöförvaltningen

Utställningsytor, konst och serveringar.
Anläggningar för spontanidrott och lek.
Experiment för utomhusmiljö vilket leder till undervisning i fysik, lek,
sociala aktiviteter, samtal, interaktion.
Fruktträd, bärbuskar, stadsodling.
Information om omgivning i form av stadsdelen, arkitekturen, natur, djur
o.dyl..

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.

SISAB

Polisregionen ser gärna olika aktiviteter för många olika målgrupper.
Aktiviteterna bör också spridas så att medborgarna gärna lockas ut till
platser som anses folktomma och otrygga för att ändra denna känsla.
Skol- och förskolegårdar lever upp dagtid från augusti till juni, genom att
placera stråk (ej huvudgator) i anslutning till skolgårdar så upplevs ett
stråk mera livfullt, så en placering av skolan mitt i byn är bara positivt.
Stråk till skolor behöver utformas noggrant för barnsäkerheten. Stora
skolgårdar ger mer offentlig yta, rätt planerad kan den bidra till folkliv
eftermiddagar, helger, och lov när skolan inte är öppen.

Skarpnäck stadsdelsnämnd

Beträffande hur tillfälliga åtgärder kan användas för att göra
stadsrummet mer attraktivt att vistas i och hur offentliga rum kan leva
mer under hela året föreslår förvaltningen främst en satsning på
belysning. Det kan vara i form av ljusslingor på oväntade och väntade
platser vintertid, mer juldekorationer med belysning även i ytterstaden,
belysning av träd, fasader och konstverk.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen. Kontoret deltar i arbetet med att ta fram en
belysningsstrategi för staden, och hänvisar dessa frågor dit.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Säsongsanpassad och interaktiv belysning samt uppvärmda möbler kan
bidra till att offentliga rum lever under hela året. Att offentliga rum
möjliggör för säsongsanpassade aktiviteter kan även det bidra till detta.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen. Kontoret deltar i arbetet med att ta fram en
belysningsstrategi för staden, och hänvisar dessa frågor dit.

Stockholms handelskammare

Handelskammaren stödjer målsättningen men ifrågasätter
trafikkontorets roll i arbetet med att ta fram en Vinterstrategi för Levande
Stockholm och efterlyser bättre samordning mellan stadens
förvaltningar.

Trafikkontoret leder arbetet med Levande Stockholm, och
kommer även fortsättningsvis göra det. Kontoret kommer i
strategin förtydliga vikten av ett gott samarbete mellan olika
förvaltningar.

Polisregion Stockholm

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.

Kontoret tackar för idéerna och kommer att sprida dem inom
organisationen.
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Fråga 5. Bedriver ni eget arbete som är bra för trafikkontoret att känna till i arbetet med handlingsplanen?
Många instanser berättar att de genomför permanenta och tillfälliga åtgärder i offentliga rum eller om olika metoder och samarbeten. Kulturförvaltningen
har t. ex. genom Stockholm konst ett pågående samarbete med trafikkontoret i satsningen Grönare Stockholm för Tenstagången. Ett antal
stadsdelsförvaltningar har tidigare bedrivit pop-up parker, och har för avsikt att fortsätta. Kontoret tackar och noterar de olika projekten för att ta med oss i
vårt fortsatta arbete.

Remissinstans

Yttrande

Trafikkontorets svar

Bromma stadsdelsnämnd

Stadsdelsförvaltningen arbetar med ett projekt i Johannesfred med syfte
att utveckla offentliga rum.

Trafikkontoret tackar för informationen.

City i samverkan

City i Samverkan har intervjuat besökare på Sergels Torg och Stureplan
samt i Kungsträdgården om betygsättning på de sex funktionerna Helt,
Rent och snyggt, Stadsmiljö, Innehåll, Säkert och tryggt, Tillgänglighet
och Helhetsupplevelse. Funktionernas medelbetyg ger platsens
upplevelseindex.

Kontoret tackar för informationen.

City i samverkan

City i Samverkan arbetar med en metod för bedömning av gångbanans
och gågatans kapacitet och trängsel: studier av fotgängarnas rörelser
och samtidig mätning av antalet fotgängare i studiens gatusnitt ger dels
praktisk kapacitet – måttlig trängselkänsla, dels möjlig kapacitet – stor
trängselkänsla uttryckt i antal fotgängare per breddmeter och timme.

Kontoret tackar för informationen.

City i samverkan

City i Samverkan samarbetar bland annat med Östra Kungsgatans
fastighetsägare i en managementgrupp, med merparten av Vasagatans
fastighetsägare i en managementgrupp som delfinansierar gatans
ombyggnad, med Gamla Brogatans fastighetsägare i en
managementgrupp samt med Drottninggatans Förening bestående av
fastighetsägare och handlare.

Kontoret tackar för informationen.

DHR

På sid 16 berättas om möbleringsarbetet för soffor, bänkar,
papperskorgar osv. För att staden inte ska köpa in felaktiga möbler som
är otillgängliga, ta råd av sakkunskapen. DHR och andra
funktionshindersorganisationer har tagit fram vad som behövs för att tex.
en vilobänk ska vara tillgänglig för alla, och hur den ska placeras.

Kontoret tackar för synpunkten.
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Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd

Förvaltningens samordnande arbete koncentreras till genomförandet av
det lokala utvecklingsprogrammet där förvaltningen har en tydlig
ambition att öka samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag i
syfte att skapa synergieffekter av de åtgärder som genomförs.
Förvaltningen efterfrågar gemensamma tekniska system för delning av
geografisk data som kan främja samverkan på lång sikt. Förvaltningen
genomför investeringsåtgärder i befintliga parkmiljöer på olika platser i
stadsdelsområdet.

Kontoret tackar för synpunkten och instämmer i att det bör
finnas gemensamma tekniska system.

Exploateringskontoret

Exploateringskontoret håller på med ett utvecklingsarbete för att ta fram
metoder för uppföljning och mätning av vistelsevärden i projektet
Kvalitativa mål. Det är en kvalitativ utvärderingsmetod som bl. a.
använder sig av gåtur, fokusgruppsdiskussion och djupintervju.

Kontoret tackar för informationen.

Farsta stadsdelsnämnd

FOT

Fagersjö – Farsta finns med i översiktsplanen som en av tio platser som
håller samman Stockholm. I Fagersjö, som är en fokusstadsdel i det
lokala utvecklingsprogrammet, pågår arbetet – i form av en
medborgarbudget – att utveckla parkleken Måsen till en aktivitetspark för
alla åldrar. Attraktiviteten som mötesplats kommer att stärkas och
tryggheten i området ökar. Förvaltningen samarbetar sedan tidigare med
trafikkontoret för att öka trygghet och trivsel i centrummiljöer. Bland
annat har julbelysning satts upp i Hökarängen, Gubbängen och Sköndal
och i år kommer det även att sättas upp på Stieg Trenters torg i Farsta
strand. Hökarängens centrum är på flera sätt en otrygg miljö för både
besökare och handlare. Ett arbete pågår sedan några år tillbaka med
fastighetsägare, handlare och polis för att genomföra fysiska
förändringar av David Helldéns torg för att få bort sociala problem och
öka tryggheten. I detta arbete är en samverkan med trafikkontoret
nödvändig.
FOT har tagit fram en checklista som visar vad man bör fokusera på då
man genomför observationer av fotgängarnas miljö. Principen utgår ifrån
BASUN:
Bekvämlighet och framkomlighet för gående mellan olika målpunkter. •
Anpassning av miljön med hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade.
• Säkerhet och trygghet i olika gångpassager och i konfliktpunkter
fotgängare–fordon. • Upplevelserik och vacker miljö som stimulerar ökat
gående, mellan olika stadsrum. • Närhet till samhällets olika aktiviteter
liksom människor emellan.

Kontoret tackar för informationen.

Kontoret tackar för informationen.
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Haninge kommun

Entré Haninge stad är ett projekt som syftar till att ge förslag till
temporära åtgärder på kort (2017-2019) och lång sikt (2020-2024) under
den tid som bygget av Haningeterrassen pågår i anslutning till Handens
pendeltågsstation. Projektet ska skapa trygghet, tillgänglighet och
attraktivitet oavsett ålder, kön och funktionsvariation. Projektet ska även
underlätta de kommersiella förutsättningarna vid entrén under
utbyggnadstiden. Förutom Entré Haninge stad har kommunen
genomfört ett projekt Orten i rörelse som har handlat om jämställd och
klimatsmart användning av det offentliga rummet. Erfarenheterna från
Orten i rörelse har inkorporerats i det förslag till stadsutvecklingsplan
som håller på att tas fram för Haninge stad.

Kontoret tackar för informationen.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ett bra samarbete med en helhetssyn inom staden ökar möjligheterna
att skapa samband i olika typer av offentliga rum. Förvaltningen
samverkar därför kontinuerligt med exploaterings-, stadsbyggnads- och
trafikkontoret samt övriga berörda förvaltningar och bolag med syfte att
inkludera lokala behov i planeringsprocessen och därmed påverka
stadsutvecklingen inom stadsdelsområdet. Förvaltningen samverkar
bland annat med trafikkontoret i ett flertal ”Grönare Stockholm-projekt”.
Genom att skapa attraktiva stråk och parkfunktioner med exempelvis
utomhusgym, lek- och sittplatser ökar förutsättningarna för välbefolkade,
trygga och upplevelserika miljöer som kan minska det upplevda
avståndet mellan stadsdelsområdets olika stadsdelar och som kan
överbrygga befintliga trafikbarriärer. Förvaltningen planerar och
utvecklar stadsdelsområdets park- och naturmarksområden så att de
ska bli attraktiva och inbjuda fler att stanna och delta i ett aktivt stadsliv.

Kontoret tackar för informationen.

Idrottsförvaltningen

Idrottsförvaltningen arbetar aktivt i alla planeringsprojekt och
stadsbyggnadsprojekt som förvaltningen deltar i för att samverka och
utveckla de potential som idrottsytor har att bli attraktiva offentliga rum
och mötesplatser, samt för att samverka kring hur olika idrottsfunktioner
kan inlemmas i tex park- och grönområden på ett sätt som bidrar till att
skapa trygghet, rörelseglädje och folkliv för breda medborgargrupper.

Kontoret tackar för informationen.

Kulturförvaltningen

Stockholm konst har ett pågående samarbete med trafikkontoret i
satsningen Grönare Stockholm för Tenstagången. Stockholm konst ser
gärna ytterligare samarbeten för fler platser inom Grönare Stockholm.

Kontoret tackar för informationen, och välkomnar ytterligare
samarbeten.
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Kungsholmen stadsdelsnämnd,
Norrmalm stadsdelsnämnd,
Östermalm stadsdelsnämnd

Det krävs en förbättrad samverkan mellan de förvaltningar som ansvarar
för de olika delarna av det offentliga rummet. Detta är nödvändigt för att
få en helhetssyn kring vilka åtgärder och aktiviteter som behöver
genomföras i ett område i syfte att öka kvaliteten på de offentliga
rummen. Parkperspektivet saknas i detta dokument och trafikkontorets
arbete bör samordnas bättre med de lokala parkplanerna och
stadsdelsförvaltningarnas stadsmiljöverksamhet. Ett exempel på brist på
samverkan är att det inte förs någon dialog med
stadsdelsförvaltningarna inför att beslut tas kring vilka platser som ska
ingå i Levande Stockholm. En bättre dialog skulle innebära att
stadsdelsförvaltningarnas aktiviteter skulle kunna samordnas med de
satsningar som görs inom ramen för projektet, vilket i sin tur skulle
kunna innebära samordningsvinster och en ökad kvalitet på de tillfälliga
platser som skapas.

Kontoret tackar för synpunkten. Kontoret kommer att förtydliga
vikten av samarbete mellan kommunala förvaltningar och bolag
i strategin.

Miljöförvaltningen

Verktyget Grönytefaktor (GYF) för allmän platsmark utvecklas inom
projektet C/O City, som är ett projekt om ekosystemstjänster där 13
aktörer från olika organisationer och branscher deltar och drivs av
miljöförvaltningen. GYF för allmän platsmark bygger vidare på den för
kvartersmark och målet är att skapa attraktiva, multifunktionella och
ekosystemtjänstproducerande stadsmiljöer med ekonomiska, ekologiska
och sociala värden.

Kontoret tackar för informationen.

Miljöförvaltningen

I enlighet med förordning om omgivningsbuller (2004:675) ska staden
vart femte år ta fram ett åtgärdsprogram mot buller som förankras
politiskt och därefter skickas till EU-kommissionen genom
Naturvårdsverket. Arbetet delas mellan stadens berörda förvaltningar
(miljöförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och
exploateringskontoret). En av de fem huvudinriktningar som har
diskuterat är förbättring av ljudmiljön vid utvalda offentliga platser.
Stadens arbete i frågor kring buller och goda ljudmiljöer bedrivs i en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp med trafikkontoret som
sammankallande, Bullerskyddsgruppen. Miljöförvaltningen föreslår att
bullerskyddsgruppen engageras i de delar av handlingsplanen som
berör ljudmiljön.

Kontoret tackar för informationen.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har i uppdrag att utreda miljö-och hälsopåverkan av
mikroplaster i konstgräs och fallskyddsgummi. I detta arbete ingår att ta
fram en rekommendation gällande användning av gummigranulart i
konstgräsplaner och fallskydd.

Kontoret tackar för informationen.
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Polisregion Stockholm

I lokalpolisområde Rinkeby (stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta
och Rinkeby-Kista) finns en trafiksäkerhetsgrupp som hanterar frågor
om bommar och andra hinder som kan begränsa trafik på gång- och
cykelbanor.

Kontoret tackar för informationen.

Polisregion Stockholm

Polisområde Syd genomför strukturerat arbete med trygghetsvandringar
med bland annat stadsdelsförvaltning Skarpnäck och trafikkontoret.
Kring Lagaplan i Bagarmossen har den lokala polisen ett pågående
arbete tillsammans med lokala aktörer och stadsdelen för att bekämpa
och försvåra för lokalt bilburen brottslighet.

Kontoret tackar för informationen.

Polisregion Stockholm

Polisområde Syd upplever att trafikplaneringen kring Tele2Arena är
bristfällig och inte adekvat dimensionerad. Lokalpolisområde Globen har
vid upprepade tillfällen påtalat för trafikkontoret de konkreta åtgärder
som behöver vidtas för att förebygga fara för liv och hälsa.
Åtgärdsförslagen har ej hörsammats.

Kontoret noterar synpunkten.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Stadsdelsförvaltningens avsikter under 2018 beskrivs i förslag till
verksamhetsplan. På Rinkebygången, invid Rinkeby torg och
tunnelbaneingång, planeras olika fysiska åtgärder. Vidare planerar
förvaltningen att förbättra belysningen på Rinkeby torg i samverkan med
trafikkontoret och FastPartner. I Kista invid Järvafältet, kommer
förutsättningarna för att anlägga ett utegym att utredas i samverkan
med idrottsförvaltningen. Vidare söker förvaltningen investeringsmedel
för en parklek i Hinderstorpsparken i Rinkeby och ett utegym i anslutning
till den, utveckling av parkytan intill Sunnanbygången i Rinkeby och för
en naturstig i Saimaparken i Akalla. Inom ramen för Grönare Stockholm
har förvaltningen beviljats medel för grönt kulturstråk från Husby
Centrum till Husby Gård och utveckling av Rinkeby norra stadspark.
”Sommar på torget” på Rinkeby Torg med aktiviteter för både barn och
vuxna är ytterligare en åtgärd som förvaltningen planerar införa.

Kontoret tackar för informationen.

Skarpnäck stadsdelsnämnd

Det bedrivs kontinuerligt att arbete med att utveckla de ytor som
förvaltningen ansvarar för. T.ex. har förvaltningen skapat förutsättningar
för gemensam stadsodling på elva platser spritt över stadsdelsområdet.
Förvaltningen bedriver också ett arbete med syfte att tillgängliggöra och
öka de rekreativa och ekologiska värdena i Flatens naturreservat och
Nackareservatet i Stockholm. En prioriterad åtgärd är att utveckla
attraktiva målpunkter.

Kontoret tackar för informationen.
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Skärholmen stadsdelsnämnd

Sommaren 2017 genomförde förvaltningen tillsammans med Levande
Stockholm en pop-up-park i Skärholmen. Utöver det anlades stadsodling
på ett torg som är inaktivt och upplevs som otryggt. Konceptet Levande
Stockholm behöver ses över för att bättre än idag motsvara ytterstadens
förutsättningar och behov. Konceptet är fortfarande anpassat för
innerstadens förutsättningar. Förvaltningen avser utöka stadsodlingen
under 2018 i samverkan med trafikkontoret genom medel från Grönare
Stockholm och medel som söks från Boverket. Om medel tillsätts
planeras stadsodling i samtliga fyra stadsdelar. Förvaltningen kommer
även att arbeta vidare med att tillgängliggöra Sätraskogens
naturreservat för fler invånare, bland annat med starkare målpunkter och
en högkvalitativ, trygg naturmiljö.

Kontoret tackar för synpunkten, och kommer vidarebefordra
den till de som arbetar med Levande Stockholm.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Stadsdelsförvaltningen arbetar med ett flertal projekt med syfte att
utveckla offentliga rum som pekats ut i Spånga-Tenstas lokala
utvecklingsprogram. En lekplats kommer att etableras i Gullingeparken.
Rhododendronparken ska rustas upp och belysningen vid Hjulsta torg
planeras att utvecklas. Stadsdelsförvaltningen har även sökt medel från
Grönare Stockholm för att utveckla parkmarken vid Kronofogdevägen.

Kontoret tackar för informationen.

Sveriges MotorCyklister

Södermalm stadsdelsnämnd

SMC Stockholm bedriver fortbildning för motorcyklister under hela MCsäsongen för att öka trafiksäkerheten. SMC har under ett antal år
genomfört mobilitetstester och jämfört tidsåtgång och kostnader för olika
trafikslag. Motorcykeln har vunnit varje gång och mopederna har också
kommit fram långt före bilen. MC och moped är därmed bra komplement
till cykel, gång och bil där kollektivtrafiken inte är ett alternativ.
Inför sommaren 2017 projektledde förvaltningen anläggandet av en pop
up-park i Fatbursparken, som kommer att existera till och med
sommaren 2018. Pop up-parken ingår i trafikkontorets Levande
Stockholm och den togs fram i samverkan mellan trafikkontoret,
exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen. Om vintern blir kall
kommer en slängkälke placeras i parken och en isbana att spolas.
Förvaltningen upplevde under samverkan med trafikkontoret ett behov
av att organisationen för Levande Stockholm bör ses över och
kompletteras med fler medlemmar. Inför sommaren medverkade
förvaltningen också i uppförandet av en pop up-park i
Rosenlundsparken under ledning av exploateringskontoret.
Rosenlundsparkens pop up-park var etablerad under sommaren 2017.
Inom stadsdelsförvaltningens område finns idag 10 stadsodlingar. De
har tillkommit genom att medborgare, som är intresserade av odling, har
hört av sig till förvaltningen med önskemål om möjligheten att odla.
Under 2018 avser förvaltningen upprätta stadsodlingar i Heliosparken

Kontoret tackar för informationen.

Kontoret tackar för informationen. Kontoret kommer att
vidarebefordra synpunkten om Levande Stockholm till den
berörda arbetsgruppen.
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och i Fatbursparkens pop up-park. Just dessa två stadsodlingar
tillkommer genom uppdrag från stadsdelsnämnden.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden har tagit fram ett lokalt utvecklingsprogram för
Solberga och Älvsjö centrum, och trafikkontoret nämner också arbetet
med de lokala utvecklingsprogrammen. Dessa involverar dock inte
stadsbyggnadskontorets och exploateringskontorets planering. Därför
kvarstår behovet av ett övergripande program för området, inte minst för
en helhetssyn på de offentliga rummen och stråken.

Kontoret tackar för informationen. Stadsbyggnadskontoret
ansvarar för framtagandet av lokala utvecklingsprogram och vi
hänvisar därför frågan dit.

Österåkers kommun

Ett gott exempel hos oss är vår parkingenjörs arbete med
rumsskapande och belysning i vår kanalpark som har fått stor
uppskattning hos våra invånare. Det skall bli intressant att följa/delta i
utvecklingen av det offentliga rummet även vintertid. Här tror vi att
framtiden har mycket att erbjuda och att vi kommer att inspireras av
varandra och förhoppningsvis lyckas med att få fler att vistas i det
offentliga rummet vintertid.

Kontoret tackar för informationen.
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Övriga inkomna svar
Ett antal instanser har gett svar som rör remissens ämne men inte är svar på de frågor som ställts. Det gäller t. ex. frågor på en detaljerad nivå, eller frågor som rör
trafikkontorets kärnsysslor. Dessa områden behandlas inte inom ramen av strategin. Synpunkterna har ett värde och är därför intressanta att redovisa här. En del av dessa
synpunkter kommer även att spridas inom kontoret.

Remissinstans

Yttrande

Trafikkontorets svar

Bromma-Ulvsunda företagsgrupp,
Lunda företagsgrupp

Utöver vad som framgår i dokumentet vill vi lyfta fram vikten av att ha en
attraktiv stad med levande och välplanerade offentliga rum inom
Stockholms tullar. Platser och offentliga rum som lever över dygnets alla
timmar. Stockholm City behöver utvecklas för att kunna behålla sin plats
som Sveriges ekonomiska och administrativa centrum. Det är regionens
viktigaste arbetsplatsområde och ett vardagsrum för stockholmare och
besökare. Stockholm konkurrerar inte med andra svenska städer, utan
med urbana regioner globalt.
Vi vill betona att för att staden skall fungera måste transporter fungera i
hela staden. Det gäller varor och det gäller tjänster till företag och
boende. Transporterna måste på ett så smidigt och miljövänligt sätt som
möjligt komma fram. Det pågår försök med samlastning och
nattransporter. Vi tror mycket på nya transportsätt som med hjälp av
digitala styrsystem kan effektivisera distributionen. Hänsyn till detta
måste tas i planeringen av gator och torg. Det kan t ex behövas
omlastningsplatser i företagsområdena för uppsamling och distribution
av gods. Omlastningsplatserna bör då vara så centralt placerade som
möjligt i området.

City i samverkan

De permanentade torghandelsinrättningar som förekommer på några av
stadens torg bidrar inte alltid till att höja platsernas attraktivitet och
tillgänglighet. Denna typ av statisk torghandel bedrivs med fördel i en
saluhall.

Kontoret tackar för synpunkten.

City i samverkan

Platser och stråk har olika karaktärer. Dessa olikheter bör förstärkas och
utvecklas genom gatubeläggning, belysning, möblering, dekor, etc. De
offentliga rummens möblering bör anpassas till innehållet i närliggande
verksamheter.

Kontoret instämmer i att olika platsers karaktär är viktiga att ta
hänsyn till.

City i samverkan

Vi vill också betona vikten av förbättrat vägvisningssystem,
företrädelsevis även med skyltning på engelska för att också underlätta
för stadens besökare.

Kontoret tackar för synpunkten.

AMF

Trafikkontoret instämmer i att Stockholms innerstad är ett
viktigt regionalt och nationellt nav vilket ställer krav på
attraktivitet, men även ytterstaden är plats för många
människors hem och vardagssysslor och ska vara minst lika
attraktivt.

Trafikkontoret instämmer i att distribution är en mycket viktig
fråga för stadens tillväxt. Kontoret presenterar under 2018 en
handlingsplan för godstrafik, och vi hänvisar dessa frågor till
den.
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City i Samverkan

För att de offentliga rummen ska fyllas med flanerande människor måste
de regionala tillgänglighetsfrågorna lösas. För en mer levande stadsmiljö
krävs bättre trafikleder för att avlasta city och innerstaden, där Östlig
förbindelse är avgörande. Därtill behövs en väl fungerande
kollektivtrafik. Transporter av gods och varor behöver prioriteras högt för
att kunna stärka gatans roll som vistelseplats. All näringsverksamhet är
beroende av tillgänglighet för både kunder och transporter. Förändras
tillgängligheten på en gata behöver det tas hänsyn till detta med
alternativa lösningar i direkt anslutning. Denna fråga kräver att vi
tillsammans tittar på de förändrade förutsättningar som gods- och
varuleveranser står inför.

Kontoret presenterar under 2018 en handlingsplan för
godstrafik, och hänvisar dessa frågor dit.

Danderyd kommun

Det är ett bra och viktigt dokument för Stockholms stad. Då den inte
berör de mellankommunala aspekterna, vilket är fullt förståeligt, kommer
vi inte att lämna något formellt remissvar.

Kontoret noterar svaret.

DHR

Staden växer och fler människor ska ta del av detta rum. Så långt låter
det bra, men man får inte glömma hur viktigt det är att stadens
”blodomlopp” vägar och gator för biltrafik och spårtrafik fungerar. Utan
dem kan inte det ständiga behovet av mat och varor forslas in och runt,
avfall, post mm. kan inte forslas ut och bort. Stängs motorfordon,
varubilar, arbetsfordon ute från centrala stan uppstår snart en farlig brist
på livsmedel och farligt överskott av sopor.

Kontoret presenterar under 2018 en handlingsplan för
godstrafik, och hänvisar dessa frågor dit.

DHR

Fanor och flaggor som står långt ut i gågatans körbana för
utryckningsfordon/färdtjänstfordon. Glassgubbar och betongsuggor.
Snubbelrisk, påkörningsrisk och svårt för synsvaga. ”Detta kan snabbt
utvärderas innan det blir permanent”. Hur många år ska det gå innan
sådant utvärderas?

Kontoret har ett antal riktlinjer kring gångbanans utformning
som måste följas, bl.a. på vilken höjd fanor får hänga, och hur
betongsuggor ska placeras. Glassgubbar är inte tillåtna och är
ett ärende för polisen, likt övrig möblering och utsmyckning
som inte är tillåten.

DHR

Ellevio

Sommargågator och parker; kommer dessa att förses med toaletter som
klarar tillgänglighetskraven? Annars kan en stor del av medborgarna inte
”dra ut på picknick” i det vackra sommar Stockholm!
Ellevio vill peka på vikten av att ytor i allmän mark tillgodoser behoven
för elnät. Kabelstråk mellan elnätstationer måste kunna förläggas i
allmän mark och har typiskt läge i gång- och cykelväg, park och
naturmark samt gata. Utformningen av ytorna måste ta hänsyn till
intresset av att stora ledningsnät ska få plats. Kontinuiteten i ytorna har
också betydelse för elnätet, stora avbrott genom exempelvis ombildning
till kvartersmark kan hindra eller försvåra framkomligheten för elnät.
Nätverket av offentliga rum är en viktig förutsättning för elnätet. Tillfälliga
åtgärder som uteservering eller andra vistelseytor har också inverkan på
elnätets förutsättningar då åtkomst till anläggningarna begränsas.

Tack för synpunkten. Kontoret tar med sig synpunkten om
tillgängliga faciliteter även vid tillfälliga åtgärder.

Kontoret tackar för synpunkten, och ska se över möjligheten att
inkludera detta i strategin.
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Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd

Möblering och gestaltning bör ske efter platsens förutsättningar men en
generell regel bör vara att öka möjligheterna för vistelse och skapa
attraktiva och jämställda mötesplatser.

Kontoret tackar för synpunkten.

Exploateringskontoret

För cyklister är möjligheten till transport och vistelse en naturlig
kombination och bör stärkas i arbetet med att utveckla offentliga rum för
vistelse. Detta kan göras genom att placera cykelparkering vid offentliga
miljöer och målpunkter.

Placering av cykelparkeringar är en del av kontorets
övergripande arbete och kommer inte behandlas närmare i
denna strategi.

Exploateringskontoret

Exploateringskontoret anser att det är bra att framkomlighetsstrategin
kompletteras med även vistelse, och att det vore lämpligt om kontoret
fick delta i framtagandet av denna typ av dokument eftersom kontoret
arbetar med att utveckla offentliga miljöer. Dokumentet behandlar dock
endast omvandling och upprustning av befintliga miljöer och behöver
därför kompletteras med utformning och gestaltning av allmän platsmark
kopplat till exploateringsprocessen.

Kontoret tackar för synpunkten. Planeringsprinciperna gäller för
både nya och befintliga rum vilket har förtydligas i strategin.
Gestaltning och utformning av nya och befintliga offentliga rum
är intressant men på fel detaljnivå för strategin.

Fastighetskontoret

Offentliga rum är även ett komplement till Grönare Stockholm, men
kopplingen dokumenten emellan otydlig. Det bör framgå vilka offentliga
rum som avses och hur resurser kan fördelas mellan olika stadsdelar.
Fastighetskontoret ansvarar för stadens torghandel i enlighet med
torgstadgan och svarar utifrån detta uppdrag. Förutom att torghandel
bidrar till att levandegöra många torg är det viktigt att kontoret tar ett
större helhetsansvar avseende torgen. Detta är ett uppdrag som
förtydligas i budget för 2018 och innebär ett nära samarbete med
trafikkontoret och berörda stadsdelsförvaltningar. En svårighet som
kontoret identifierat är det faktum att torgen idag lyder under två
förvaltningar med två olika regelverk. Detta komplicerar den tydlighet
och flexibilitet som remissen eftersträvar.

FOT

Det är viktigt att möblering (som tas upp som en särskild fråga) både
fyller funktionen att stödja och utveckla mötesplatser och kan erbjuda
vila på strategiska platser för den som inte orkar gå så långt i taget.

Kontoret tackar för synpunkten och håller med om att
viloplatser måste finnas tillgängliga.

FOT

Öka bredden på gångbanor. Tyvärr så är det oftast fotgängare som har
fått stå tillbaka när en större yta för cykel skapas eller då ytor frigörs till
planteringar och uteserveringar. Principen borde vara att två barnvagnar
ska kunna möta varandra.

Kontoret tackar för synpunkten och hänvisar till arbetet utifrån
kontorets Gångplan.

FOT

I remissen nämns att offentliga rum kan förändras tillfälligt vilket FOT
ställer sig positiv till. Detta kan även vara ett sätt att testa vilken effekt
försöket får. Om försöket faller ut väl skulle det även kunna
permanentas. Den långsiktiga strategin bör vara att gångytorna skall
öka.

Kontoret tackar för synpunkten.

Exploateringskontoret

Kontoret kommer att förtydliga kopplingen till Grönare
Stockholm. Resursfördelningen ingår i det årliga budgetarbetet
och är inget som behandlas i strategin.

Kontoret tack för synpunkten.
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FOT

Bredden på gång och cykelbanor bör anpassas till flödet. Studier har
visat att alla typer av konflikter mellan cyklister samt cyklister och
fotgängare minskar då bredden på den delade ytan ökar. Fotgängare
och cyklister är två olika transportslag vilket innebär att på de flesta
platser bör de separeras. Om man vill utveckla Stockholm till en
fotgängarstad bör 30 km/h införas på alla gator med blandtrafik. Låg
hastighet i blandtrafik är som FOT ser det helt grundläggande för en
fotgängarvänlig stad, om man menar allvar med detta. Statistik och
uppföljning av fotgängarflöden är också viktigt att genomföra
regelbundet för att kunna bedöma utvecklingen mot uppsatta mål. Se
över infrastruktur vid korsningspunkter mellan gående, cyklister och
andra trafikanter. Enligt Gångplanen pågår ett arbete med korsningar
men FOT anser att detta arbete borde påskyndas. Kantstenar bör
undvikas eller åtminstone utformas så att de inte leder till ett plötsligt
stopp. Säkerställ att inga onödiga fasta eller tillfälliga föremål finns
placerade på eller i nära anslutning till gång och cykelvägen. Detta gäller
även gågator med ett högt flöde, exempelvis Drottninggatan.

Vi tackar för synpunkterna, och hänvisar till arbetet utifrån
kontorets Gångplan, Cykelplan samt Hastighetsplan.

FöretagsGrupperna Stockholm

Många av företagsområdena kommer under de kommande åren mer
och mer att blandas upp med bostäder och då förhoppningsvis kan vi se
en utvecklig av de offentliga rummen i dessa områden. Hänsyn måste
då tas till att verksamheter och bostäder ligger nära varandra. Det gäller
främst transporter till och från verksamheterna.

Kontoret tackar för synpunkten.

FöretagsGrupperna Stockholm

Belysningen behöver ses över. Speciellt gäller detta övergångsställena.
I företagsområdena är det tät trafik med bland annat lastbilstransporter.
Vårt förslag är att alla övergångsställen i Sverige skall markeras med
starkt ljus gärna i en separat färg för övergångsställen.

Kontoret tackar för synpunkten. Kontoret deltar i arbetet med
en kommande belysningsstrategi som staden tar fram.
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HSO

HSO

HSO

Vi gläds över att personer med funktionsnedsättning som grupp nämns i
dokumentet, eftersom våra behov ibland har osynliggjorts i stadens
övergripande strategidokument. Vi efterfrågar dock ett mer
genomarbetat funktionshindersperspektiv i texten och arbetet framåt.
Bristen på ett funktionshindersperspektiv blir ibland också uppenbar i
detaljer, exempelvis på sidan 15, där det står att ”Gångplanen gynnar
attraktivitet i det offentliga rummet då all vistelse börjar till fots”. Detta
stämmer inte eftersom vissa invånare exempelvis använder sig av
rullstol. I planeringen av att stärka gatans roll som vistelseplats är det ur
ett funktionshindersperspektiv exempelvis viktigt att på ett tydligt sätt
separera cykel- och gångbanor. Framkomlighet för fyrhjulingar som
rullstolar och rullatorer behöver alltid beaktas.

Om det pågår en ombyggnad på utanför min port, vem säkerställer –
och hur – att jag får reda på till vilken tillfällig adress som jag kan
beställa färdtjänst? Denna information skulle behöva tas fram ur de
ritningar över planerade ombyggnationer som staden har, och sedan
kommuniceras ut till berörda invånare. När stadsrummet tillfälligt ändras,
exempelvis på sommaren – hur kommuniceras dessa ändringar till de
som vistas i det offentliga rummet? Det är viktigt att inte utgå ifrån att
alla automatiskt kan uppfatta och förstå dessa förändringar. Staden kan i
sitt arbete inte utgå ifrån en norm om att människor är fullt seende och
har kognitiv förmåga att själva direkt hitta alternativa lösningar,
exempelvis för hur man ska förflytta sig. Framkomlighet och
orienterbarhet behöver utformas så att människor som har kognitiva
nedsättningar eller synnedsättningar inte utestängs eller missgynnas.
Tydliga skyltar med exempelvis Pictogram underlättar inte bara för
personer med funktionsnedsättning att kunna orientera sig.
Alla åtgärdsområden och aktiviteter behöver utgå ifrån
delaktighetsprogrammet och ha ett funktionshindersperspektiv. Det är
även oerhört viktigt att ett funktionshindersperspektiv tydliggörs i alla
upphandlingar. Vi tror att det är viktigt att det finns anställda personer
som har ansvar och mandat att föra delaktighetsarbetet framåt. Vi
efterfrågar en aktuell och övergripande plan för hur arbetet med att
åtgärda enkelt avhjälpta hinder ska fortskrida och intensifieras. I arbetet
med att identifiera, undanröja och förebygga hinder för full delaktighet
vill vi lyfta fram snöröjning. En fungerande snöröjning är av avgörande
betydelse för många personer med funktionsnedsättning. När det brister
i snöröjningen får detta konsekvensen att människor blir instängda i sina
hem. Detta anser vi behöver tydliggöras i ett dokument som handlar om
offentliga rum. Den så kallade ”Stockholmsmodellen” för att underlätta

Kontoret instämmer i att funktionshinderperspektivet är viktigt,
och kommer tydligare synliggöra perspektivet i strategin.

Kontoret instämmer i att det är viktigt att informera även vid
tillfälliga ändringar av stadsrummet.

Kontoret tackar för synpunkterna, och kommer att tydligare
synliggöra funktionshinderperspektivet i strategin. I övrigt rör
frågeställningarna ämnen utanför denna strategi. Vi kommer
vidarebefordra synpunkterna till de berörda avdelningarna
inom organisationen.
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vid övergångsställen måste fortsätta att genomföras även vid mindre
trafikerade korsningar.

Huddinge Kommun

Avstår från att besvara denna remiss.

Kontoret noterar svaret.

Hufvudstaden

Att det offentliga rummet och utrymmet mellan husen är attraktivt och
ständigt förbättras är enligt vår mening av yttersta vikt för att staden
fortsatt ska kunna utvecklas i rätt riktning. Stockholm är en internationell
storstad med allt fler turister och affärsresenärer. Staden och
användning av staden är i en ständig förändring kring utbud och vad
som erbjuds, men även hur människor lever och vistas i stadsrummet.
För att höja attraktiviteten och kvalitén i det offentliga rummet tror vi att
Staden tillsammans med oss fastighetsägare tillåter att vissa delar av
staden kan få en högre nivå på material och det estiska utförandet.
Detta för att skapa fler och unika och intressanta miljöer i stadsrummet.
Ett sätt att med mindre medel från staden redan idag skapa en mer
attraktiv stadsbild är att kontinuerligt höja nivån på skötsel och därtill
byta ut de trasiga och slitna miljöerna.

Kontoret instämmer i synpunkten att samarbetet med det
privata näringslivet är viktigt, och näringslivet är en utpekad
aktör i strategin.

KollektivtrafikantSthlm

KS vill i detta sammanhang påpeka vikten av trygga, säkra och upplysta
vägar till och från hållplatser och stationer.

Kontoret tackar för synpunkten.

KollektivtrafikantSthlm

Kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor

Det ska vara möjligt att ta sig fram oavsett hur man tar sig fram. Många
med rullstol har upplevt att de blivit instängda vintertid.
Rätten för alla att kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms
utemiljö ska vara helt oinskränkt. Det är viktigt att komma ihåg att detta
även ska gälla vid olika temporära evenemang i staden, såsom till
exempel gatufestivaler, demonstrationer och musikuppträdanden.
Breddade trottoarer för bättre vistelsevärden även på gator är mycket
efterfrågat. Det räcker inte med skyltning och exempelvis målade linjer
eller figurer i gatan. Det behövs även fysiska hinder så att inte olika
trafikanter

Kontoret instämmer och arbetar med detta bl.a. genom
Gångplanen och dokumentet Ett Stockholm för alla.

Kontoret tackar för synpunkterna. Kontoret hänvisar till
åtgärderna som tas upp i Gångplanen, och dokumentet Ett
Stockholm för alla.
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riskerar att konkurrera om utrymmet. Detta är angeläget både för
framkomligheten och för att förebygga olyckor. Stråken skall vara visuellt
tydliga så att de med synnedsättning samt exempelvis kognitiva
svårigheter enkelt ska kunna orientera sig. Det är viktigt att i möjligaste
mån förhindra att utrymme används för fel syften. Exempel är cyklister
som cyklar på gångbanor, bilar som parkerar i bussfiler eller på utrymme
som behövs för färdtjänsten. Ett annat problem är föremål såsom
byggmaterial och -sopor, som inte sällan hindrar framkomligheten eller
blockerar parkeringsutrymme avsett för personer med nedsatt
rörelseförmåga. Tillkommande sittplatser såsom bänkar är viktiga, men
får inte försvåra framkomligheten för rörelsehindrade eller de med
nedsatt synförmåga. Det är vidare viktigt att staden intensifierar sitt
arbete med att få bort olagliga gatupratare från butiker som utgör fysiska
hinder.

Kungsholmen stadsdelsnämnd,
Norrmalm stadsdelsnämnd,
Östermalm stadsdelsnämnd

Förvaltningarna anser att skrivningarna kring det gröna perspektivet
behöver stärkas. Det framgår av förslaget att stadens gröna offentliga
rum behandlas i dokumentet Grönare Stockholm. Det är dock svårt att få
en helhetssyn på utvecklingen av de offentliga rummen då
parkperspektivet är helt bortlyft. Förutom ekosystemtjänster behöver
grönskans betydelse med rekreativa värden lyftas fram. Grönskan
stärker vistelsevärdena i det offentliga rummet. Även barn- och
tillgänglighetsperspektivet saknas i förslaget. Mer plats för lek behövs i
det offentliga rummet.

Kontoret instämmer i synpunkterna, och ska förtydliga dessa
perspektiv i strategin.

Kungsholmen stadsdelsnämnd,
Norrmalm stadsdelsnämnd,
Östermalm stadsdelsnämnd

För dem med nedsatt funktionsförmåga, såsom nedsatt hörsel och syn,
är det viktigt att gång- och cykelbanor separeras och skyltas tydligt, inte
minst nu då el-cyklar blir allt vanligare i stadsmiljön. Fler sittplatser i det
offentliga rummet är också viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Kontoret tackar för synpunkterna, och kommer att tydliggöra
tillgänglighetsperspektivet i strategin.

Nacka kommun

Naturskyddsföreningen

Avser inte svara på remissen.
Stockholms Naturskyddsförening anser att kommunen i betydligt högre
grad måste ha anställd personal ute på fältet för att kontrollera hur
situationen är i olika stadsdelar. Detta för att stävja en försämring av den
offentliga miljön som tyvärr pågår i det tysta på flera håll. Mera exakt
menar vi:
- Påtaglig nedskräpning, ibland omfattande nedskräpning
- Illegal dumpning av större bråte, byggavfall, gammal asfalt etc.
- Klotter i stadsmiljö (laglig klottervägg åsyftas ej), vid strandpromenader
och skogar
- Vandalisering och trasiga föremål som inte byts ut utan får förfalla
- Tydligt eftersatt skötsel av konstruktioner och parkmiljöer
- Båtar i olika dåligt skick som ligger mer eller mindre vattenfyllda längs

Kontoret noterar svaret.

Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningarna och
exploateringskontoret lägger redan stora resurser på att
åtgärda de brister som tas upp i remissvaret. Det går alltid att
förbättra men det pågår löpande förbättringar för att hålla
stadens offentliga miljöer i gott skick.
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stadens stränder och som ingen bryr sig om
- Allmänt nedgånget intryck på stadens mark intill olika
verksamhetsområden
- Byggsäckar utan tillstånd som står på olägligt i den offentliga miljön
- Punktvis eftersatt intryck med sprickor i cykelbanor, spruckna
stenplattor, omålade räcken etc.

Polisregion Stockholm

Kommunen skulle gärna se ett utökat resonemang kring det
grundläggande axiom som finns på sida 6: den bästa trafikplanen är en
bra stadsplan. Vad har till exempel tätheten för betydelse för att skapa
levande och aktiva offentliga rum? Avsnittet ”offentliga rum är till för alla”
är löst hållet. Här skulle man kunna lyfta stadens trygghetsmätning, som
visar på väldiga skillnader mellan olika stadsdelar.
Polisregion Stockholm instämmer med Stockholms stad om att offentliga
rum är till för alla. Ett kontinuerligt trygghetsarbete är centralt både för
Polisregionen och för Stockholm stad samt i samverkan mellan våra
båda organisationer. Stockholm stad bör, genom dess olika
fackförvaltningar och stadsdelar kontinuerligt beakta trygghetsfrågor vid
utformning och förändring av offentliga rum. Polisregion Stockholm
menar att Stockholms stad bör se över en ökad möjlighet att nyttja
hinder i olika omfattning för att minska hastigheter och försvåra
inkörning på framför allt populära gångstråk. Detta kan genomföras med
exempelvis hindrande design, tillfälliga hinder eller hinder i chikan.
Företrädare för Polisregionen deltar, tillsammans med företrädare för
Stockholm stad, i arbetsgrupper som ser över förekomsten av
försvårande hinder och trygghetsskapande åtgärder i det offentliga
rummet. Polisregion Stockholm är av uppfattningen att delar av
Stockholms stad inte arbetar utifrån ett trygghets- och
säkerhetsperspektiv när man utvecklar staden. Stockholms stad bör
utveckla sitt resonemang kring säkerhetsfrågor, särskilt med beaktande
på terror och berusade förare.

Polisregion Stockholm

Vid nyetablering eller förändringar av offentliga rum är det
Polisregionens uppfattning att Stockholm stad i vissa sammanhang
väger näringspolitiska överväganden tyngre än trygghetsskapande
åtgärder. Våld och otrygghet i offentlig miljö och vid relationsbrott har
stark koppling till alkoholkonsumtion. Stockholms stad bör arbeta för
tillgångsbegränsning av alkohol genom restriktivitet i tillståndsgivning.
Andra attraktioner och aktiviteter än uteserveringar för
alkoholkonsumtion bör kunna premieras för att attrahera olika intressen
och personer. Stockholm stad bör även se över möjligheten till
förändringar i sina lokala ordningsföreskrifter beträffande ett utökat
förbud om alkoholkonsumtion i parker och andra offentliga rum.

Nynäshamns kommun

Kontoret tackar för synpunkterna. Dock finns det inte utrymme
för dessa fördjupningar inom ramen för strategin.

Kontoret tackar för synpunkten, och hänvisar till kontorets
arbetsgrupp för Riskminimerade och trygghetsskapande
åtgärder i publika miljöer samt kontorets Trygghetskommission.

Kontoret tackar för synpunkten.
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Polisregion Stockholm

Genusperspektiv och diversifiering bör premieras vid utformning av
offentliga rum. Plats för kvinnor, barnvagnar och äldre bör blandas med
aktiviteter för ungdomar och unga vuxna.

Polisregion Stockholm

Boende i Stockholm klagar på trafiksituationen på långa och raka gator.
Särskilt nattetid och sommartid förekommer återkommande
hastighetsöverträdelser. Polisregion Stockholm arbetar för att beivra
hastighetsöverträdelserna men det stora flertalet bör kunna förebyggas
genom exempelvis tidsstyrda farthinder eller ljussignaler som slår om till
rött vid hög hastighet.
Inom Polisområde City är de trafikrelaterade dödsfallen visserligen
relativt få, men bland de som sker är tunga fordon ofta inblandade.
Polisregion Stockholm menar, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, att
Stockholms stad bör se över möjligheten att begränsa andelen tunga
fordon vid olycksdrabbade platser eller att Stockholm stad ser över
vägars och korsningars utformning vid olycksdrabbade platser.
Polisregion Stockholm arbetar kontinuerligt med att beivra förare som
framför motordrivna fordon under påverkan av alkohol eller droger. I de
centrala delarna av staden har dessutom en handling som bedömts som
terrordåd genomförts medelst tungt fordon.

Polisregion Stockholm

Användning av cykel och elcykel som transportmedel ökar i staden.
Cyklar och elcyklar kan komma upp i höga hastigheter. Stockholms stad
bör i sin trafikplanering utforma cykelbanor så att olyckor med
fotgängare, bilister och andra cyklister minimeras. Säkra överfarter för
oskyddade trafikanter bör prioriteras. Att resa med kollektivtrafik är, sett
ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, ett säkert transportslag. Stockholm stad
bör verka för goda parkeringsmöjligheter i närhet till välfungerande
kollektivtrafik för att öka andelen resande i kollektivtrafiken.

Polisregion Stockholm

Kontoret håller med att dessa perspektiv är viktiga och ska
förtydliga detta i strategin.

Kontoret har under 2018 träffat Polisen för att diskutera nattliga
race på Sveavägen och vad kontoret kan göra för att förbättra
för de boende där. Lärdomar därifrån kan användas på andra
gator i staden. Kontoret arbetar med en Hastighetsplan för hela
staden där hastigheterna på ett antal lokalgator ses över, och i
det ingår utformning av gator för att signalera vilken hastighet
som gäller.

Kontoret tackar för synpunkten, och hänvisar till kontorets
arbetsgrupp för Riskminimerade och trygghetsskapande
åtgärder i publika miljöer.

Kontoret tackar för synpunkten.
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Polisregion Stockholm

Polisregion Stockholm arbetar mycket aktivt för att flytta fordon enligt
den så kallade ”bilmålvaktslagen” (SFS 2014:448). Arbetat har visat sig
mycket effektivt för att få ner antalet anlagda bilbränder, försvåra för
bilburet kriminella och hindra illegalt bosättande med fordon, allt för att
öka tryggheten i det offentliga rummet. Stockholms stad har genom dess
underentreprenörer möjlighet att arbeta aktivt utifrån en liknande strategi
som Polisregion Stockholm. Företrädare för flera olika
lokalpolisområden inom Polisregion Stockholm har vid upprepade
tillfällen försökt få till stånd en fungerande samverkan och ett
gemensamt arbete med Stockholms stad utan att lyckas. Stockholms
stad bör kraftigt förbättra sitt arbete med ”bilmålvaktslagen” för att öka
tryggheten och försvåra användandet av bilmålvakter.

Kontoret tackar för synpunkten.

Råd för funktionshinderfrågor vid
trafiknämnden och Stockholms Stads
Parkerings AB

Om evenemang
Bättre samordning för att undvika trafikkaos bör eftersträvas.
Om viloplatser i offentliga rum
Det är inte alltid nödvändigt med tresitsiga soffor. Tvåsitsiga soffor eller
enstaka stolar här och där går också bra.
Om busstrafiken
Att hänvisa till att T-banestation finns i närheten när en hållplats ändras
eller dras in ställer till problem för många, vilka på grund av olika
funktionsvariationer inte kan använda T-bana.
Om snöröjning
Röj även övergångsställen, inklusive avfasning, inte bara en del av
trottoaren. ”Tillgänglighetsmarkera” gärna avfasningen med t.ex. en
rullstolssymbol.

Kontoret tackar för synpunkterna. Indragna och ändrade
hållplatser är under SL:s ansvar, och kontoret hänvisar till dem
i frågor kring det.

SISAB

Kommentar till ”2. Nätverk av offentliga rum…”: Förskolor med små
gårdar hänvisas ofta till parker. Gällande detta önskas ett ökat
samarbete i staden för hjälp att utforma stråk till parkrum så att det blir
en trygg promenad mellan förskola - park.

Kontoret tackar för synpunkten.

SISAB

I samband med nybyggnadsprojekt uppstår ofta en kompromiss vad
gäller barnens friyta på skol-/förskolegården och kravet på att uppfylla
parkering för rörelsehindrad. Önskvärt är att SISAB och trafikkontoret
tillsammans kan utarbeta en strategi där krav på tillgänglighet kan mötas
utan att ta barnens friyta i anspråk.

Kontoret tackar för synpunkten.
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SISAB

Under rubriken ”Sammanhållen stad” kan skolgården också ses som en
resurs som binder samman staden med sin öppna rumslighet i en
annars kanske tät stadsbyggnad. Skolgården kan däremot inte fungera
som stråk för de som rör sig i staden.

Kontoret tackar för synpunkten.

SISAB

Den från stadens sida önskade volymen cykelparkering tar mycket friyta
i anspråk samtidigt som man förväntar sig att barn under 12 år inte
cyklar till skolan. Cykelparkeringsnormen för skolor kan justeras ned för
att inte bli en återkommande diskussionspunkt.

Kontoret vill att antalet barn under 12 som cyklar till skolan
ökar, då i sällskap med en vuxen. Vad gäller
cykelparkeringsnormer så förs en dialog mellan kontoret och
SISAB då behov, önskemål och yta ser annorlunda ut för varje
enskild skola.

SISAB

Mycket positivt med samverkan för att utveckla de gemensamma
offentliga rummen. En önskan är att enskilda skolor/förskolor inte ska
belastas med kostnad för trafiksäkrande åtgärder, tex övergångsställen,
runt skolor.

Kontoret tackar för den positiva responsen. De
trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs inom kontorets
skolplan bekostas av en samlad budget som kontoret står för.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Om trafikkontoret har för avsikt att arbeta mer ambitiöst än idag med
stadens offentliga rum måste resurser för projektledning och dialog med
invånare avsättas.
Förvaltningen vill lyfta frågan om rådighet i ytterstadens offentliga rum.
Trafikkontoret ansvarar för gator, torg och vissa cykelstråk.
Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för övriga offentliga rum. Behoven i
inner- och ytterstaden ser olika ut, de offentliga rummen som behöver
levandegöras är olika i stadens olika delar. Satsningar och investeringar
kopplat till de strategier och den handlingsplan som presenteras måste
ske även på de offentliga rum som ligger inom stadsdelsförvaltningarnas
ansvarsområde, och resurser behöver tillföras för ändamålet. I
ytterstaden där det är glesare än i innerstaden mellan olika målpunkter
krävs att nya permanenta målpunkter skapas i de stråk som enligt
dokumentet ska identifieras och utvecklas. En del av dessa målpunkter
som behöver utvecklas i ytterstaden behöver kunna erbjuda faciliteter
(till exempel väderskydd och toaletter) och möjlighet att köpa något att
äta och dricka. Målpunkter utan sådana faciliteter är, framförallt ur ett
tillgänglighets-, äldre- och barnperspektiv, annars inte möjliga att
uppehålla sig vid längre stunder.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Förvaltningen vill också lyfta ”Rolighetsteorin” som inspiration till
satsningar i stadens offentliga rum. Rolighetsteorin handlar om att det
inte behöver vara svårare än att göra saker och ting lite roligare för att få
till förändringar till det bättre. Ett antal projekt har genomförts i
Stockholm tidigare, och förvaltningen vill uppmuntra att initiera eller
möjliggöra fler sådana projekt. På http://www.rolighetsteorin.se/ går det
att se tidigare projekt och läsa om begreppet.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Kontoret tackar för synpunkten. Resursfördelning ingår i det
årliga budgetarbetet, och är inget som behandlas i denna
strategi.

Kontoret tackar för synpunkterna. Handlingsplanen visar främst
trafikkontorets åtaganden, självklart i samarbete med övriga
berörda förvaltningar. Varken handlingsplanen eller strategin i
sin helhet behandlar däremot behovet av resurser.
Resursfördelning ingår i det årliga budgetarbetet och tas inte
upp i detta dokument.

Kontoret tackar för informationen.

Sida 49 (53)

Skärholmen stadsdelsnämnd

Vad gäller punkten ”kvaliteten i det offentliga rummet ska höjas i hela
staden,” anser förvaltningen att bostadsbyggandet kommer möjliggöra
utveckling och kvalitetshöjning, men ser även några utmaningar som bör
bevakas. Detta är inte trafikkontorets ansvarsområde men i en strategi
för offentliga rum behöver samtliga förvaltningars uppdrag beaktas.

Kontoret tackar för synpunkten och instämmer.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Staden måste säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för allmän
platsmark vid stadsutveckling. Dessa medel har en tendens att ätas upp
av oförutsedda utgifter för andra investeringar. Förvaltningen menar att
resurser från delar av staden där markpriserna är höga bör omfördelas
till delar av staden där markpriserna är lägre eftersom dagens system
leder till mindre resurser och sämre kvalitet på utvecklingen av allmän
platsmark i ytterstaden än i innerstaden. Ett exempel på omfördelning av
resurser är konstprojektet i Vårberg som pågår just nu, med medel från
stadsutveckling i Hagastaden. Dessutom behöver staden ställa krav på
byggaktörer vid markanvisningar kring avgränsningar av mark så att det
är tydligt vad som är privat mark och vad som är offentligt. Förvaltningen
vill även lyfta fram utmaningar med offentliga rum där invånare måste
passera privatägda rum. I vissa fall upplevs dessa privatägda rum som
otrygga, exempelvis utgångar från tunnelbanan genom centrum.
Samverkan med fastighetsägare är central i denna fråga.

Resursfördelning är något som ingår i det ordinarie
budgetarbetet, och är inget som behandlas i detta strategin.
Det privata näringslivet är en utpekad aktör i strategin.

Sollentuna Kommun

Kommunstyrelsen framför som kommunens yttrande över rubricerad
remiss, att inte ha några synpunkter.

Kontoret noterar svaret.

Solna stad

Solna stad har inte för avsikt att inkomma med remissvar.

Kontoret noterar svaret.

Stadsbyggnadskontoret

Kontoret föreslår att hänsyn ska tas till kvaliteten i offentliga rummen i
verksamhetsområdena och inte bara när det gäller infarter/utfarter till
områdena. Det är betydelsefullt för tryggheten och säkerheten i
områdena samt att det signalerar att verksamhetsområdena är viktiga
för staden.

Kontoret tackar för synpunkten.

Stadsbyggnadskontoret

Figuren för offentliga rums funktioner skulle kunna justeras genom att
skilja på vad som är mål och vad som är medel. Kontoret anser att en
sammanhållen stad är målet och kan ligga överst i bilden. Förslagsvis
kan sedan samband läggas till.

Tack för synpunkten. Kontoret instämmer och kommer att
uppdatera figuren utifrån synpunkten.

Stockholms handelskammare

Handelskammaren anser inte att förslaget tillräckligt tydligt tar
näringslivets perspektiv i beaktande och efterlyser ett större mått av
dialog för att skapa rätt förutsättningar.

Kontoret tackar för synpunkten.
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Stockholms handelskammare

Handelskammaren anser att avstängningar av gator för biltrafik endast
kan ske efter noggrann analys och förekomsten av fullgoda alternativ för
leveranser och genomfartstrafik.

Kontoret tackar för synpunkten, och hänvisar till kontorets
kommande handlingsplan för godstrafik.

Stockholms stadshus AB

Avseende offentliga rums funktioner anser Stockholm Business Region
att det är önskvärt att staden i planeringsstadiet av nya
utvecklingsområden även planerar för ett varierat näringsliv och att
stadens nya delar, men även befintliga, länkas samman på ett sätt som
möjliggör att företagen fortfarande kan lösa transporter och logistik för
att tillgodose hela stadens försörjning.

Kontoret tackar för synpunkten, och hänvisar till kontorets
kommande handlingsplan för godstrafik.

Stockholms stadshus AB

I beskrivningen av de offentliga rummen och hur de skiljer sig åt saknar
Stockholm Business Region stadens renodlande verksamhetsområden,
vilka även innehåller offentliga rum. Bolaget önskar en särskild
beskrivning av dessa rums speciella förutsättningar och miljöer, vilket
enligt bolaget kan bidra till ökad förståelse för vad som kan behöva
genomföras för bättre tillväxt, trevligare arbetsmiljöer och tydligare
kopplingar mot närliggande områden.

Kontoret tackar för synpunkter, och kommer att tydligare
inkludera verksamhetsområden i strategin. Dock är den
efterfrågade detaljnivån utanför strategins ramar.

Stockholms stadshus AB

Stockholm Business Region vill även framhålla behovet av att staden
hittar nya sätt att utveckla det offentliga rummet. Antingen med egen
rådighet, i samarbete med andra eller genom uppdrag till aktör såsom
närbelägna fastighetsägare. Det finns t.ex. många kajmiljöer som bör
kunna nyttjas och utvecklas på ett bättre sätt.

Kontoret tackar för synpunkter, och kommer lyfta vikten av
samarbete med intressenter även utanför stadens förvaltningar
i strategin.

Stockholms stadshus AB

Stockholm Business Region vill poängtera vikten av god framkomlighet
för distributions- och leveranstransporter. Samtidigt som samlastning
och tekniska lösningar blir allt viktigare för att kunna lösa
transportsektorns utmaningar är det viktigt att komma ihåg att det är en
konkurrensfördel för enskilda företag om de kan erbjudas
logistiklösningar som passar deras verksamheters behov och ändamål.
På sidan 5 i remissunderlaget framgår att Trafikkontoret ansvarar för
utformning, underhåll och skötsel av stadens befintliga gator, torg, kajer
och vissa parker. Detta är något missvisande eftersom Stockholms
Hamnar ansvarar för den större delen av kajerna i innerstaden. En
bättre formulering kan vara ”…utformning, underhåll och skötsel av
stadens befintliga gator, och torg samt vissa kajer och parker.”

Storsthlm

Kommer inte att lämna synpunkter på det utsända förslaget.

Stockholms stadshus AB

Kontoret instämmer i synpunkten, och hänvisar till kontorets
kommande handlingsplan för godstrafik.

Kontoret tackar för synpunkten och kommer att uppdatera
texten i strategin.
Kontoret noterar svaret.
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Storstockholms brandförsvar

SSBF saknar perspektiv på hur framkomlighet för räddningsfordon och
möjlighet till räddningsinsats belyses i Offentliga rum. Vidare saknar
SSBF perspektivet på förmågan att stänga ute trafik från områden där
stora samlingar av människor möts och vistas i gatumiljön. SSBF anser
att det finns risk för masskadesituationer om gatumiljön blir
samlingsplatser för allmänheten utan att effektiva möjligheter för
avstängning/ öppning för fordonstrafik finns.

Kontoret tackar för synpunkterna, och hänvisar till kontorets
arbetsgrupp för Riskminimerade och trygghetsskapande
åtgärder i publika miljöer.

Sveriges bussföretag

I remisshandlingarna redovisas att ”staden ska byggas på ett sätt som
minimerar behovet av att resa”. Det är ett felaktigt synsätt som Sveriges
Bussföretag starkt motsätter sig. Det är inget negativt med att resa. Det
berikar människors tillvaro och ger möjligheter till en vidgad
arbetsmarknad m.m.. Dock är det viktigt att minska resandets miljö- och
klimatpåverkan. Därför är t.ex. resandet med buss ett bra val.

Kontoret tackar för synpunkten, men tolkar formuleringen
annorlunda.

Sveriges bussföretag

Stockholms stad bör utarbeta och lägga fast en plan för busstrafiken i
staden. I likhet med att det finns planer för cykling, gångtrafik,
leveranstrafik, parkering m.fl. bör det finnas en plan för busstrafiken. Då
finns det möjlighet för staden att redovisa vilken utveckling m.m. som
man vill se av den trafiken.

Kontoret hänvisar till den stomnätsplan som finns som
inkluderar busstrafik.

Sveriges Kommuner & Landsting

Avstår att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Kontoret noterar svaret.

Sveriges MotorCyklister

SMC Stockholm anser att trafiksäkerhet saknas helt i underlaget. All
planering, utformning och genomförande av offentliga rum måste ske på
ett sätt som inte försämrar säkerheten för någon trafikantgrupp och
framförallt inte de oskyddade trafikanterna. Satsningar som görs för
cykel och fotgängare får alltså inte betyda ökad olycks- och skaderisk för
de som färdas på motorcykel och moped.

Kontoret tackar för synpunkten. Kontoret instämmer i att
åtgärder för att säkra förhållandena för ett trafikslag inte får ske
på bekostnad av andra trafikslag. Trafiksäkerhet är en
grundläggande del av kontorets verksamhet och arbetet utgår
ifrån Trafiksäkerhetsprogrammet, Hastighetsplanen och Plan
för säkra skolvägar.

Landstinget delar uppfattningen att gestaltningen av det offentliga
rummet är en viktig faktor för att möjliggöra såväl vistelse som rörelse.
Det som saknas är ett vidare resonemang om de funktioner i form av
service och kommersiella verksamheter som bidrar till en attraktiv
vistelsemiljö. Både vistelse och rörelse är beroende av målpunkter i det
offentliga rummet, vilket bör tydliggöras. ”Varför rör sig hen i en miljö?”
är en fråga som behöver utvecklas i dokumentet.
Landstinget ser positivt på ambitionen att bredda synen på det offentliga
rummet i Framkomlighetsstrategin. Genom detta ges förutsättningar att
synliggöra målkonflikter mellan olika funktioner i det offentliga rummet
och därmed möjliggöra en medveten och väl avvägd prioritering mellan
olika funktioner. Dokumentet nämner att vissa funktioner kommer att
behöva prioriteras bort. Här bör exemplifieras vilka prioriteringsprinciper

Kontoret tackar för synpunkten. Dock är dessa frågeställningar
av en fördjupande typ som inte behandlas i denna strategi.
Kontoret tackar för synpunkterna. Strategi för offentliga rum är
ett strategiskt dokument som inte hanterar detaljer. Strategin
kan därför inte svara på hur prioritering mellan funktioner ska
hanteras, det beror på varje enskild plats förutsättning.
Kontoret instämmer i de nämnda värdena är viktiga att ta i
beaktning.

Trafikförvaltningen, SLL

Trafikförvaltningen, SLL
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som gäller. Det är viktigt att prioriteringarna av trafikslagen inte
undanröjer viktiga samhällsfunktioner, tillgänglighet till grönområden
liksom att verktyg som ny teknik och digitalisering också bidrar till att
förbättra kvaliteterna i de offentliga rummen.

Trafikförvaltningen, SLL

Landstinget önskar lyfta behovet av samordning av olika satsningar
såsom förverkligandet av Stomnätsplanen, samt utbyggnad av
prioriterade gång- och cykelstråk. Remisshandlingarna redovisar vilka
aktiviteter som redan pågår som bidrar till att utveckla attraktiviteten i det
offentliga rummet. Landstinget saknar Hastighetsplanen i redovisningen.
Denna påverkar kollektivtrafikens förutsättningar i hög grad.

Kontoret tackar för synpunkterna. I strategin nämns ett urval av
kontorets verksamhet som berör offentliga rum.
Hastighetsplanen är ett viktigt arbete kontoret jobbar med men
annat arbete är viktigare att beskriva i strategin.

Täby kommun

Har inget att erinra.

Kontoret noterar svaret.

Vallentuna kommun

Avstår från yttrande.

Kontoret noterar svaret.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Det förvaltningen saknar är en tydligare koppling till
stadsdelsnämndernas ansvarsområden och arbete. Trafikkontoret
sköter drift och underhåll samt investeringar i gator och torg.
Exploateringskontoret anlägger gator och parker i anslutning till ny
exploatering. Stadsdelsförvaltningarna investerar i och sköter parker och
naturmark, samt sköter även det gröna som är anlagt på gatumark, med
undantag av träd.

Kontoret tackar för synpunkten. Strategin behandlar offentliga
rum i stort, och inte på den detaljnivå som efterfrågas.
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