Stadsbyggnadskontoret

Dnr 0132/21

Protokoll arkitekturutskottet
Sammanträdesdatum: 2021-02-10
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Plats: Skype

Närvarande
Ledamöter
Björn Siesjö (ordförande)
Birgitta Lööf
Niklas Greve (protokoll)
Lena Larsson
Anna Reuter Metelius
Simon Wallqvist
Övriga närvarande
Helén Thomasson, bygg
Anna Berencreutz, plan

Liza Schramm, EC bygg – ej närvarande
Om beslut och formuleringar från protokollet används i tjänsteutlåtande,
granskningsyttrande och liknande ska det framgå att dessa utgör
stadsbyggnadskontorets ställningstagande.
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1. Bygglov, ”Stadens golv” och trä som material i
uteserveringar i relation till ”Street Moves” osv
Föredragande: Helén Thomasson, bygg. Enhetschef: Liza Schramm
Tid: 10:30-11:00

Fråga
Avstämning av nya riktlinjer för uteserveringar, avseende materialval,
ambitionsnivå på gestaltning och användning av stadens golv. Det finns ett
projekt som heter ”Street Moves” som kan krocka med detta.
Diskussion
Projektet ”Nya riktlinjer för uteserveringar” föreslår att uppbyggnader i trä, trätrall,
träplank, rustika trämöbler etc. vanligtvis inte bör användas i de flesta stadsrum.
Ett sådant synsätt har även funnits i stadens tidigare riktlinjer för hur
uteserveringar ska utformas.
AU bedömer att man inte i en riktlinje bör begränsa vilka material som bör
användas. Det är svårt att säga att trä rent generellt inte är ett tillräckligt bra
material för att få användas. Det handlar snarare om att lämpligheten i olika
material måste bedömas utifrån det sammanhang där uteserveringen uppförs.
Det är minst lika viktigt att lyfta fram vikten av att ambitionsnivån på
utformningen, ytbehandlingen och detaljutförande svarar upp mot platsens krav.
Vad gäller markbeläggning är det lämpligt att i första hand använda sig av
stadens golv och göra undantag från detta där det är särskilt motiverat,
exempelvis av tillgänglighetsskäl. Markiser och parasoll ska vara sammanhållna i
färgskala och inte upplevas som avvikande i sitt sammanhang.
En viktig aspekt som bör belysas i riktlinjen är hur uteserveringen samspelar med
omgivningen. De bör upplevas som en del av det offentliga rummet som gatan
utgör. Det är därmed inte lämpligt med plank eller andra anordningar som
avskärmar uteserveringen från allmän plats. För att undvika detta och samtidigt
svara upp mot fastighets- och restaurangägarnas önskemål skulle uteserveringar
där så är lämpligt kunna utformas med en sluten del närmast fasad och en öppen
del längre ut.
För att kunna säkerställa att riktlinjerna efterlevs även för lovbefriade
uteserveringar behöver vi arbeta aktivt med att höja trafikkontorets kompetens
kring gestaltningsfrågor inom detta område och arbeta fram former för en bra
dialog mellan förvaltningarna.
Det är svårt att få till en riktlinje som funkar i alla sammanhang. Det viktiga är att
etablera generella ståndpunkter som är lätta at ta till sig. I förlängningen vill vi
gärna att fastighetsägarna gemensamt tar fram mer detaljerade
gestaltningsprogram för särskilda delar, exempelvis Harry Hjörnes plats, Avenyn,
där en högre ambitionsnivå krävs.
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Arkitekturutskottets rekommendation
AU är behjälpliga med råd och stöd vid behov. Återkoppla vartefter arbetet med
riktlinjerna fortskrider.
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