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R StockholmsV stad

STARTBESLUT

Datum 2022-03-09

Projektnamn:
(Namnet ska innehålla i ordning geografisk plats och typ av åtgärd.)

Framtidsgatan Stockholm

Projektnummer:
(enligt Agresso,
huvudprojekt nr anges först)

Projektledare:

Jonida Qureshi

Projektägare:

Jenny Carlsson

Anläggningens livslängd:
(Ange antal år. Ska
stämmas av med
investeringscontroller)

5-20 år
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Stadsdelsnämnd(er): (Den stadsdelsnämnd som projektet berör (projektets genomförandeplats). Om fler än en
stadedelsnämnd berörs, ska alternativet "flera stadsdelsnämnder" väljas. Ska stämmas av med investeringscontroller)

Flera stadsdelsnämnder

Projektgrupp: (Val av projektgrupp ska stämmas av med investeringscontroller)

Samverkan med andra arter

Beslutsfattare
(projektägare)

Budget t.o.rn, inriktningsbeslut
(budgetför nästa fas)

/

I/J/ -'Namnfö ydligande:

aNI\J/ CAeL s so ev'

Belopp

1 mnkr

Datum (åååå-mm-dd)

För projektet som helhet
(alla faser)

Projektram

4,65mkr

Projektets livslängd
(stortår - slutår)

2022-2023
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Projektdirektiv inför projektstart

Projektbeskrivning (här beskrivs projektet och dess bakgrund övergripande)

Projektet Framtidsgatan kommer att ta fram strategier och principer för snabb gatuomvandling i stor skala, modeller
för enkla gatuprojekt samt bygga prototyper på plats i Stockholm, Göteborg och Umeå. Utvärdera dessa åtgärder samt
att ta fram en designeguide.

Framtidsgatan finansieras delvis av Vinnova och delvis av kommunerna själva. Förutom Stockholms trafikkontor
medverkar även Umeås och Göteborgs trafikkontor i detta projekt. Spacegape projektleder Framtidsgatans externa
konsulter och ansvarar för framtagning av strategier och skisser för gatornas omvandling.

Kommunerna ansvarar för upphandling av entrepernör samt eventuell projketering.

Projektets mål och syfte (här beskrivs projektets effektmål, projektmål och syfte)

Målet med projektet Framtidsgatan är att ta fram modeller för att sedan göra en snabb omvandling av gator till
mångfunktionella, inkluderande och estetiska stadsmiljöer. Omvandlingen ska kunna vara kvar permanent i ett par år
upp till 15 år.

Trafikkontoret har beslutat att välja en gata på Norrmalm och en gata i stadsdelen Rinkeby-Kista för omvandling.
Arbetet fortlöper under 2022 samt första halvan av 2023.

Projektets avgränsningar (här beskrivs projektets avgränsningar, d.v.s. vad som inte inkluderas i projektet)

Projktet avgränsas till att innefatta nedast Gatumark som trafikkontoret har rådighet över. Projketet kommer att
fokuseras på de valda gatorna antingen längst störe delen av dessa gator eller som punkt insatser på aktuell gata.

Framtidsgatan kommer inte att göra några skyfalls lösningar men ser möjligheten till eventuella fördöjningsåtgärder.

Projektets förutsättningar (här beskrivs de specifika förutsättningarna för projektet)

Projektet kan komma att innefatta kantstensflytt, eventuell ny plantering samt möblering av gata med permanenta
möbler. Projektet kommer troligen även att medföra förändring i gatans reglering och LTF.

Trafikkontorets ambition är att genom projektet pröva en snabb omvandling av stadens gator med en begränsad
budget.


