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Inledning 
Projektet Sommargatan, som hade sin premiär 2018, fick en fortsättning under sommaren 

2019. Lokaliseringen blev en annan, från Storgatans ena ände till den andra. Sommargatan 

2019 byggdes upp mellan Nygatan och Kyrkogatan. Därtill skyltades Storgatan, mellan 

Kyrkogatan och Rådstugatan, om till ett gångfartområde. Färg- och formmässigt 

sammanlänkades området med Sommargatan. 

Syftet med Sommargatan har varit att ge mer plats för människan i centrum och visa på hur 

vi kan nyttja gatorna på ett annat sätt och utmana bilens plats som nummer ett i staden. 

Syftet har även varit att skapa en mötesplats för ökat vistelsevärdet i centrum samt att 

inspirera privatpersoner till att resa till och från centrum med kollektivtrafik, på cykel eller 

till fots 

Enskilda dialoger har förts med samtliga näringar med verksamhet i området för att i ett 

tidigt skede fånga upp behov och ev. problembilder som skulle kunna uppstå. Förändringar 

och justeringar i yta och utformning har utifrån dessa samtal gjorts löpande. 

Sommargatan har varit öppen från den 25 maj till den 18 augusti. Gatan skyltades till gågata 

där varutransporter, renhållning och liknande kunnat komma fram. Veckan före öppningen 

byggdes gatan upp. I asfalten målades cirklar i olika storlekar i fyra glada skarpa färger som 

bildade en böljande våg genom området. Planteringar med blommor och träd placerades ut i 

grillringar som målades i samma färger som gatan. En klättervägg för bouldering byggdes 

upp liksom vågliknande sittplatser klädda med konstgräs. Föregående års bokbox gjordes 

om till återbruksstuga och en lekbuss med tillhörande pusshållplats konstruerades. Vidare 

fanns pallkragar som möjliggjorde medborgarodling samt en teknikbana för cykel. I en stor 

sandlåda placerades även fem större hängmattor. 
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Sommargatan har bemannats av sommarjobbande ungdomar under hela sommarlovet. De 

har bland annat erbjudit aktiviteter som: 

• Bygga bihotell och tillverka bivaxdukar 

• Bygga fågelholkar 

• Cykelutlåning 

• Ansiktsmålning 

• Sällskapsspel 

• Kubbspel 

• Pyssel 

• Jonglering 

• Och mycket mer  

 

Det har även varit sommarpratare flertalet fredagar som under 15 minuter på olika sätt lyft 

hållbarhet, dels på plats på Sommargatan men även genom att sommarpratarna sänts i Luleå 

Närradio. Hållbara verkstäder har också genomförts. Till exempel att lära sig odla 

tillsammans med Björsbyns blommor och grönt samt möjlighet att lära sig lappa och laga 

kläder med Sömnadskollektivet. NTF uppmärksammade trafiksäkerhet och två 

cykelloppisar har arrangerats.  
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Metoder för utvärdering 
För att utvärdera hur Sommargatan använts och vad luleåborna och näringsidkare i dess 

närhet tyckt om den har vi under sommaren genomfört både enkätundersökning och 

inventering. Luleåborna har även haft möjlighet att skicka in sina synpunkter till kommunen. 

Enkät till besökare 
Under sommaren genomfördes en enkätundersökning som besvarades av 220 personer. Av 

dessa var 52 % kvinnor, 47 % män och 1 % uppgav övrigt kön. Åldersfördelningen på de 

som besvarat enkäten framgår av diagrammet nedan. 

 

Figur 1 Åldersfördelning bland de som besvarade enkäten 

Möjlighet att skicka in åsikter om Sommargatan 
Det var under sommaren möjligt för besökare och invånare att skicka in sina åsikter om 

Sommargatan till kommunen. En QR-kod har varit tillgänglig och synlig på några platser 

längs Sommargatan. Sex synpunkter har skickats in. 

Inventering av hur Sommargatan och dess aktiviteter använts 
För att avgöra hur Sommargatan och dess olika aktiviteter använts under sommaren har en 

inventering genomförts. Förutom antal personer som vistades på Sommargatan vid tillfället 

noterades även om följande aktiviteter användes eller inte; klätterväggen, twisterspelet, 

lekbussen, pusshållplatsen, hängmattorna, vågen och gräsfåtöljerna. Notering gjordes även 

om veckodag, klockslag och väder. 

Inventeringen har genomförts vid 389 tillfällen mellan den 19:e juni och den 18:e augusti. 

Diagrammen nedan visar hur dessa tillfällen fördelat sig mellan de olika veckodagarna och 

klockslagen. 
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Att inte alla klockslag och veckodagar inventerats lika många gånger har kompenserats i 

resultatet genom att redovisa medelvärden per räknat tillfälle. 

Enkät till näringsidkare och verksamheter längs Sommargatan 
En enkät skickades efter sommaren ut till de näringsidkare och verksamheter som gränsar 

till Sommargatan. Enkäten besvarades av nio verksamheter. 

Internt utvärderingsmöte 
Förutom de utvärderingar som presenterats ovan har även utvärderingsmöte genomförts 

tillsammans med de feriearbetande ungdomarnas handledare. 
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Besökarnas resvanor 
Sommargatans besökare fick svara på hur de tagit sig till stan, resultatet visas i diagrammet 

nedan. 

 

De fick dessutom ange varför de valt detta färdmedel. Bland de som gått var den vanligaste 

anledningen avståndet mellan bostaden och centrum, bland cyklisterna var det jämt mellan 

avståndet mellan bostaden och centrum och för att få motion. Bland de som åkt bil var 

vanligaste anledningarna tidsmässiga skäl och avståndet och bland de som åkt 

kollektivtrafik var anledningarna tidsmässiga skäl eller att de gjorde valet av vana. 

 

20%

24%

19%

36%

1%
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Åkt kollektivt

Åkt bil

Övrigt
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Påverkar Sommargatan synen på hållbart resande? 
55 % av besökarna svarade att Sommargatan fick dem att fundera på hur vi använder våra 

gator och vem som får mest utrymme. 

 

Av de som svarat ja på frågan har bland annat följande kommentarer lämnats: 

• Samhället är alltför mycket uppbyggt kring bilar & bilism. 

• Här är en plats där även unga och barn får ta plats och roa sig. Så är det inte i resten 

av stan. 

• Man stannar till lite längre av fina gator. 

• Börjar tänka på om gatan behöver vara öppen för biltrafik. 

• Att göra en bilväg till en gågata gör att mer folk vill gå istället för att åka bil. 

• Man blir inspirerad att gå och cykla hellre än att åka bil och kollektiv. 

• Vad mycket det ryms på en gata! 

• Alltid frågan om vem som bestämmer över ytorna, det kommersiella å det allmänna 

användandet. 

• Det är bilar som får allra mest utrymme och jag själv ogillar bilar på grund av 

miljöpåverkan. 

• Biltrafiken tar otroligt stor plats, vilket gör att det som gående inte blir så trevligt och 

ganska begränsat. 

• Luleå centrala stadsliv kan absolut utvecklas och bli mer fotgängarvänligt med fler 

aktivitetsområden. 

 

Bland de som svarade nej på frågan lämnades bland annat följande kommentarer: 

• Ser endast det här som en fin insats för barn. 

• Det är roligt då det händer någonting för barnen, men ingenting jag tänkt på innan. 

• Varför skulle någon tänka på det. 

• Alla behöver gatan. 

55%

45%

Får Sommargatan dig att fundera på hur vi använder våra 
gator och vem som får mest utrymme?

Ja

Nej
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• Det är inget man tänker på. 

• Varför skulle den? 

• Jag brukar inte tänka på det. 

 

46 % av besökarna svarade att Sommargatan uppmuntrar dem att resa mer hållbart än de 

gör idag. 

 

Bland de som svarade ja på frågan lämnades bland annat följande kommentarer: 

• Bra info och inspiration. 

• För att den ger positiv känsla med inga bilar. Man är trygg om barnen ska leka. 

• Den visar att det finns bättre användning för centrums gator. 

• Vi går, cyklar och åker buss ofta, men det här gör det ju roligare! Bortsett från att man 

måste ta sig tiden att stanna och leka... 

• Man blir uppmuntrad till att cykla mer när man ser texten på cyklarna. 

• Bra information om framför allt cykel. 

• Ögonöppnare att bilen används i onödan. 

 

Av de som svarade nej på frågan svarade flera att de redan idag väljer hållbara färdmedel 

och att de därför inte påverkas att resa mer med dessa. Nedan följer några av de övriga 

kommentarerna.  

• Trodde det var för barn att ha kul. 

• Lite, men jag har aldrig tänkt så. 

• Nej jag väljer det bästa och mest komfortabla sättet för mig. 

• Nej jag förstår inte varför en lekgata ska påverka mitt sätt att färdas på. 

• För jag gör och bestämmer vad jag vill. 

46%

54%

Uppmuntrar Sommargatan dig till att gå, cykla eller åka 
buss mer än du gör idag?

Ja

Nej



10 

 

Hur och när Sommargatan har använts 
Besökare 
Vid inventeringstillfällena har totalt 4 972 besökare vistats på Sommargatan vilket i snitt är 

12,7 personer per tillfälle. 

Det har varit fler besökare på Sommargatan på eftermiddagarna än på förmiddagarna. 

Förutom på söndagar då Sommargatan haft färre besökare har antalet besökare varit jämt 

mellan veckans dagar. 
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Sommargatans permanenta aktiviteter 
Även hur mycket de permantenata aktiviteterna längs Sommargatan har använts 

inventerades under sommaren. Av dessa är det vågen som oftast varit använd vid 

inventeringstillfällena men även hängmattorna, den lilla lekbussen, gräsfåtöljerna och 

klätterväggen har använts mycket. 

 

Besökarnas åsikter om Sommargatan 
De besökare som besvarat enkäten har fått ge Sommargatan ett betyg mellan ett och tio, där 

tio är det bästa betyget. Besökarnas medelbetyg till Sommargatan blev 7,5. 
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90 % av de som besvarat enkäten vill att Sommargatan ska komma tillbaka nästa år. 

 

Kombineras det betyg besökarna gett Sommargatan med frågan om de vill att Sommargatan 

ska komma tillbaka eller inte framkommer att det bland de som gett Sommargatan ett lågt 

betyg finns de som ändå vill att den ska komma tillbaka och att det bland de som gett 

Sommargatan ett ganska högt betyg finns de som inte vill att den ska komma tillbaka. 
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Åsikter om Sommargatan 
Nedan följer ett urval av de kommentarer och synpunkter som besökare och luleåbor lämnat 

om Sommargatan. Den stora delen kommentarer är positiva men det har även kommit en del 

negativa synpunkter. 

• Mycket bra initiativ! Älskade hängmattorna och gräsgrejerna för att hänga och 

umgås👌 Kul med klättervägg! 

• Det går att göra mycket med små medel som höjer kvaliteten på stan. 

• Det får en ganska död yta att bli använd på ett bra sätt. 

• Barn brukar inte ha ett ställe att vara på. 

• I vårt kompisgäng, med välutbildade akademiker & egenföretagare & utflugna barn, 

har vi tummat på att flytta från Luleå om sommargatan stänger en central gata nästa år. 

Rekommendationerna till våra barn är - flytta aldrig tillbaks! 

• Att allt är gratis. 

• Snyggare än förra året. Ger liv och färg på Storgatan! 

• Det finns mycket att göra för de små och samtidigt så får det en att tänka på hur man 

kan bidra till en bättre miljö. 

• Supertrevligt! Jag och Barnen, 9 och 12 år, har legat i hängmattorna, gått på 

”gräskullarna” och lånat cyklar! Vi kommer tillbaka nästa sommar igen! 

• Undviker helst centrum under tiden detta spektakel pågår! 

• Barnskratt piggar upp. 

• Placeringen i år, mycket bättre än förra året. Hängmattorna med sand, lånecyklarna, 

kullarna att springa i, placeringen av de olika stationerna ramar in och gör det 

mysigt, många växter bra! Bra med sittplatser också. 

• Kjempe bra. Barna elsket den. 

• Sommargatan bidrar till att Luleå är Sveriges sämsta cykelstad. 

• Känns som att de mest används av inkompetenta kommuntjänstemän. 

• Hur kan man få för sig att blockera bil- & cykelvägar på detta sätt när vi har 

ypperliga utrymmen såsom Köpmantorget, södra hamnplan & alla parker. 

Sommargatan gör Luleå till Sveriges sämsta cykelstad, den förstör för det lokala 

näringslivet, lär barnen att det är ok att leka på gatan och att man inte behöver se sig 

för. I fjol hjälpte jag säkert 8-10 funktionsnedsatta som pga dålig syn och div 

hjälpmedel ”fastnade” i omkringströdda leksaker. 

• För att sommargatan måste vara det mest korkade man kan göra på en gata. 

• En oanvänd gata kommer till användning. 

• Kul att uppmuntra till aktivitet istället för bilar. 

• Ett lyft från förra året. Bättre placering! De gröna kullarna och klätterväggen är 

kanon. Betydligt bättre än förra årets pyramid och sandlåda. 

• Många roliga aktiviteter för barn och vuxna👍 

• Aktiviteter för alla åldrar. Trevlig och hjälpsam personal! 

• Att det görs, jättefint och roligt! 

• Bra träffpunkt. 
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Saker som besökarna har saknat på Sommargatan 
I topp bland saker som besökarna saknat på Sommargatan är försäljning av mat och dryck. 

Många önskar att det skulle vara möjligt att köpa kaffe och glass. Toaletter är också en sak 

många uppgett att de saknar. 

Bland förslagen på lekutrustning finns bland annat rutschkana, studsmatta, gungor, fler 

leksaker och mjuka gymnastikmattor. Aktiviteter som önskas på Sommargatan är bland 

annat cykelverkstad, hinderbana, minigolf, basket, fotboll, pyssel och fler spel. 

När det gäller önskemålen om fler cyklar att låna nämns cyklar för yngre barn men också 

cyklar till vuxna och fler elcyklar. 
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Näringsidkarnas synpunkter och tankar om Sommargatan  
Försäljning 
Fyra av näringsidkarna längs Sommargatan svarar att de under sommaren 2019 haft samma 

försäljning som tidigare somrar. Tre svarar att försäljningen under sommaren varit högre än 

tidigare somrar och en svarar att försäljningen under sommaren har varit lägre än tidigare 

somrar. 

Fyra av näringsidkarna tror att Sommargatan har påverkat sommarens försäljning medan tre 

svarar att de inte tror att den gjort det. En av näringsidkarna svarar att det inte går att avgöra 

om Sommargatan påverkat sommarens försäljning eller inte. 

Det är de som haft förändrad försäljning under sommaren som svarat att de tror att 

Sommargatan påverkat deras försäljning. De som haft samma försäljning som tidigare år tror 

inte att Sommargatan påverkat försäljningen eller anser att det inte går att avgöra. 

 

Synpunkter från kunder 
På frågan om kunder till verksamheterna haft några synpunkter på Sommargatan lämnade 

näringsidkarna följande svar. 

• Tramsigt, onödigt 

• Nej 

• Positivt för barnfamiljer. Tillvida del störande under nätter /kvällar 

• Nej inte mycket men överlag har jag hört det varit bra och trevligt, speciellt för 

barnfamiljer. 

• Nej 

• Svårt att ta sig fram till möten. Svårt att parkera bilar. Kommentarer kring låg 

nyttjandegrad av uppbyggda attraktioner under veckodagar. 

• Ja. De tyckte om det speciellt barnen enligt föräldrarna. 
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• Nej, de tycker det varit trevligt inslag. 

• Nej 

 

Leveranser och avfallshantering 
När det gäller leveranser till verksamheterna längs Sommargatan svarar fem stycken att de 

inte märkt någon skillnad mot tidigare somrar. Två svarar att det varit mycket problem på 

grund av Sommargatan och två stycken att det varit problem vid enstaka tillfällen på grund 

av Sommargatan. 

 

När det gäller sophämtningen under sommaren är det bara en av näringsidkarna som svarat 

att det varit mycket problem med denna på grund av Sommargatan. Övriga har svarat att de 

inte märkt någon skillnad mot tidigare somrar. 
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Kontakt med kommunen 
Åtta av näringsidkarna anser att de fått den information de behövt från kommunen om 

Sommargatan. En av näringsidkarna önskar att den fått mer information under sommaren 

och hade önskat att någon från kommunen kommit förbi under sommaren och pratat med 

näringsidkarna. 

 

En Sommargata även kommande år 
Sex av näringsidkarna vill att kommunen ska bygga upp en Sommargata även kommande 

år. Fyra av dem ser gärna att Sommargatan byggs upp på denna del av Storgatan igen 

medan två av dem önskar att den flyttas till en annan gata i centrum. Tre av näringsidkarna 

tycker inte att kommunen ska bygga upp en Sommargata igen. 
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Näringsidkarna lämnade följande kommentarer till frågan om de vill att Sommargatan ska 

komma tillbaka eller inte: 

• Det ni gjort i sommar är en lekplats på asfalten i stan. De som utnyttjar sommargatan 

är nästan uteslutande småbarnsfamiljer samt ungdomar som legat i hängmattorna.  

• Ja det är en plats som lockar folk högre upp på storgatan när det är något annat än 

bara gata. Så något tycker jag kan byggas upp även nästa år. 

• Bra initiativ, kul med alla barn. Man blir glad.  

• Det finns ju ytor som inte nyttjas Köpmantorget, Södra Hannen, Stadsparken 

Ofattbart att de inte nyttjas istället Ilskna blickar och hyttande med nävar vid 

framfart på gatan för att komma åt fastigheten 

• Många ilskna blickar då man for till och från huset. 

 

Övriga synpunkter och förslag på förbättringar 
Näringsidkarna lämnade förslagen nedan på vad vi på kommunen hade kunnat göra bättre: 

• Ni skulle använt vår fina stadspark istället.  

• Ha ett glass/juicebar på sommargatan 

• Använd andra ytor än gatumark helt enkelt 

• Det var bra 

• Mer tex café / juicebar 

 

Avslutningsvis lämnade näringsidkarna dessa kommentarer om Sommargatan: 

• Vi är nöjda med sommargatan, kommer kännas tomt nu ;-) 

• Det är väldigt mycket arbetstimmar att ställa iordning, underhålla och inte minst ta 

bort det som byggs upp för några veckor. Knappast en god idé i spartid. Annat borde 

prioriteras. 

• Nej, det var bra som det var. 

• Tycker det har varit supertrevligt😁 

• Tydligare skyltning att nyttofordonstrafik ät tillåten. 
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Synpunkter från Funktionsrätt i Luleå 
Föreningen Funktionsrätt i Luleå har satt samman en utförlig rapport med tips och medskick 

kring hur Sommargatan kan göras mer tillgänglig för fler. Tips och råd som vi bedömer även 

är till nytta för fler av våra verksamheter. Nedan visas några exempel från rapporten. 
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Intern utvärdering 
Sommarjobbarna, både handledare och ferieungdomarna, har alternerat att jobba på 

Sommargatan med att jobba på Södra Hamnplan. Tillsammans har vi utvärderat sommaren 

med handledarna och då framkom nedanstående synpunkter vad gäller specifikt 

Sommargatan: 

Bra 

• Fina kollegor och bra samarbetsklimat. 

• Möjlighet att påverka och styra själv – det var tydligt från start. 

• Har rullat på bra med ungdomarna. 

• Bättre lokalisering än förra året (problemet med systemet försvann, det var en 

lättnad). 

• Bättre stämning och fler barn. 

• El-kickbiken och tandemcykeln har varit suveränt. Även övriga cyklar har varit 

populära. 

• Bussen, twister och vågen har varit väldigt uppskattade. Även klätterväggen har 

nyttjats bra. 

• Musiken och högtalarna i träden. 

• Att inte tidsätta aktiviteter utan köra som nu, dvs finns intresse där och då för 

fågelholksbygge så kör. Annonsera inte ut innan om en specifik tid. Gör bara det vid 

större evenemang. 
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Utvecklingspotential 

• Öppna senare, då det är väldigt lite folk i stan innan butikerna öppnar, och ha ev. 

öppet längre. 

• Bemanna antingen 2 ungdomar och 1 handledare eller bara en handledare (krävs 

dock stöd när man behöver gå iväg för lunch etc). 

• Större personalstuga. 

• Snygga farthinder som smälter in i övrig utformning för bilar och cyklister. 

• När det är regn blir det svårt att kombinera med parkjobb eftersom man då måste 

stänga/lämna området. Behövs andra meningsfulla aktiviteter då.  

• Vid utlåning av cykel – ha som standard att bara ta emot id-kort som pant samt att 

man uppger namn och telefonnummer. Ha även en tidsbegränsning, tex låna max en 

halvdag.  

• Pusshållplatsen hade liten användning. 

• Återbruksstugan hade behövt vara större och mer uppmärkt. Hamnade lite i 

skymundan. Alt. att bara köra böcker i den.  
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Vi har även utvärderat innehållet och utformningen av Sommargatan  

Bra: 

• Ytan – intensiv och tight. 

• Bussen är succé. 

• Hängmattorna bra ytmässigt. 

• Musik gör det levande. 

• Vimplar är enkla men ger stor effekt. 

• Planteringarna i grillringarna. 

• Snubbelfritt gräs behöver inte bultas fast i asfalten. 

• Odla majs! – det bygger fint på höjden.  

• Rumsligheten – vimplar, placering, skyltarna.  

Förbättring: 

• Bygg grillringstorn och använd konstgräs i olika färger istället för att måla. Att måla 

är tidskrävande, väderberoende och sitter inte fast tillräckligt bra över tid.  

• Bättre paket mellan buss och hållplats – alltså håll ihop det bättre. 

• Vi sköter pallkragar och ev. växthus.  

• Ej baksand under hängmattorna. 

• Tygen i träden är för tidskrävande.  

• Lägre cykelgupp. 

• Sköra bokstäver och dessutom sårbart när vi bygger själva. 

• Sidorna på klätterväggen är fula – täck med tyg eller annat budskap. 

• Food trucks är en bra idé. 

• Aktiv vs passiv aktivitet. Vi har mycket passivt nu.   
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Uppmärksamhet i media och sociala media 
Sommargatan har uppmärksammats i media, dock inte lika frekvent som föregående år. Åtta 

tillfällen har gatan synts i media samt även vid ett flertal närradiosändningar. Dessa har 

fördelats enligt nedan  

Före gatans invigning   

• Två artiklar NSD/Kuriren 

• En artikel Sveriges Radio P4  

Undertiden som gatan varit öppen  

• Två artiklar NSD/Kuriren  

• Två intervjuer Sveriges Radio P4  

• En intervju SVT 

• Flertalet sändningar Luleå Närradio 

 

Där till har vi tillsammans med Vinter producerat en film om gatan som visats i sociala 

medier. Dessutom har vi varje vecka gjort inlägg om aktiviteter och annat som lockar 

besökare till gatan.  
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Slutsats  
Det insamlande materialet enligt ovan är inte representativt för alla luleåbor, dock ger det en 

indikation över hur Sommargatan har använts, upplevts och påverkat människor på olika 

sätt. 

Målsättningen med Sommargatan är att skapa opinion för ett grönare Luleå med mindre 

biltrafik och mer grönytor i centrum. Reaktionerna på årets gata har inte varit lika många 

som föregående år men inte desto mindre utmanar vi normen om bilens plats och yta i 

staden som det primära genom att ge mer yta till fotgängare, cyklister och rekreativa miljöer. 

Genom enkätsvaren kan vi se att mer än hälften av de svaranden uppger att Sommargatan 

får dem att fundera kring hur vi använder våra gator och vem som får mest utrymme. Nästa 

lika många uppger också att Sommargatan inspirerar dem att resa mera hållbart. Vi kan 

genom det antyda att Sommargatan har effekten att knuffa människor i riktning mot mer 

hållbara transporter.  

Ett annat mål var att Sommargatan skulle bidra till ökad rörelse och vistelse i området.  De 

observationer som gjorts varje timme indikerar att gatan har varit välbesökt och att fler 

människor valt att uppehålla sig på gatan än vad som är fallet när gatsektionen inte är en 

gågata. Sommargatan får snittbetyget 7.49 på en skala mellan 1 - 10 av besökarna. De allra 

flesta, 90%, vill också att Sommargatan ska vara en del av Luleås centrumkärna även 

kommande år. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla som bidragit med sina synpunkter och 

tankar om Sommargatan.  

 


