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Uppföljning Trygghetsrond 2 – åtgärdsförslag avseende
området kring Kronbergsgatorna och Kronbergsvallen.
Inledning
Trygghetsrond är en del i Lysekils kommuns och Polisens gemensamma medborgarlöfte.
Utifrån den trygghetsundersökning som genomfördes under sommaren 2016 framkom att ett
antal platser i centrala Lysekil upplevdes som otrygga. För att försöka komma tillrätta med
den upplevda otryggheten på dessa platser beslutade vi bland annat att genomföra
trygghetsronder.
Trygghetsronder syftar till att undersöka hur den fysiska miljön påverkar vår känsla av
trygghet och vilka åtgärder man kan vidta på en specifik plats för att öka den upplevda
tryggheten.

Trygghetsrond 2
Tid och plats
Den andra trygghetsronden genomfördes på Västra, Östra, Norra och Södra Kronbergsgatan
samt området kring Kronbergsvallen och del av Gymnasievägen.
Vi startade och avslutade ronden på Familjens Hus, Badhusberget 7B.

Medverkande
Gruppen som genomförde den andra trygghetsronden bestod av;
•
•
•
•
•
•
•

kommuninvånare
fastighetstekniker vid Chrisfixaren AB som förvaltar flerbostadsfastighet på
Färgaregatan 27
chef för fastighetsenheten i Lysekils kommun
chef för Fritidsenheten i Lysekils kommun
fritidsledare från fritidsgården Borgen i Lysekils kommun
kommunpolis
säkerhetssamordnare

Genomförande
Trygghetsronden inleddes med genomgång och diskussion kring begreppet trygghet. Därefter
presenterades den planerade slingan som tagits fram utifrån trygghetsundersökningen och
anmälda brott. Därefter genomfördes själva ronden.
Det som gruppen förde fram under trygghetsronden antecknades och utifrån anteckningarna
har detta dokument upprättats. Det som fördes fram under ronden utgör viktiga
åtgärdsförslag i detta dokument. Den som äger ansvaret för en viss plats eller egendom som
åtgärdsförslaget avser, äger också ansvaret att hantera det framtagna åtgärdsförslaget för den
platsen eller egendomen. Vissa förslag är enkla att utföra och kan genomföras snabbt. Andra
förslag är av större omfattning och kräver en längre process. De framtagna åtgärdsförslagen i
detta dokument kommer att följas upp under 2017.
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Uppföljningens genomförande
Uppföljningen har genomförts av säkerhetssamordnaren dels genom att gå rondens
sträckning och se åtgärderna, dels genom dialog med de ansvariga verksamheterna inom
kommunen. Många av åtgärdsförslagen, som t.ex. berör belysningen, har tagits upp i en
övergripande planering. Under respektive punkt återfinns en beskrivning av uppföljningens
resultat.

Dokumentets uppbyggnad
Plats- och problembeskrivning
Under rubriken plats- och problembeskrivning återfinns en enkel beskrivning av platsen som
bilden visar. Under samma rubrik redogörs även för det problem eller den synpunkt som
lyftes under trygghetsronden.

Åtgärdsförslag
Under rubriken åtgärdsförslag redovisas deltagarnas förslag på åtgärd. Dessa förslag kan
vara mer eller mindre enkla att genomföra och det är alltid den som äger problemet som har
sista ordet om åtgärdsförslaget är lämpligt, eller om det finns en annan enklare lösning.

Ansvarig
Under rubriken ansvarig förtydligas vem som är fastighetsägare, ansvarig entreprenör eller
motsvarande. Det är den ansvarige som har till uppgift att hantera åtgärdsförslaget.
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Trygghetsrondens dragning
Kartan på denna sida visar trygghetsrondens sträckning. Siffrorna visar platsen för de olika
åtgärdsförslagen som förklaras mer i detalj längre fram i detta dokument.
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Redovisning
Nummer 1 – Korsningen Södra Kronbergsgatan / Västra
Kronbergsgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Norra delen av Södra
Kronbergsgatan upplevs som
otrygg då stråket upplevs
som avskilt på grund av höga
staket, få fönster mot gatan
och berg som omgärdar gång
och cykelväg in mot
Badhusberget.

Inga förslag
noterades.

-

Trafikfarlig plats då bom är
borttagen och ökar risken för
att cyklister och mopedister
inte sänker hastigheten när
de passerar Västra
Kronbergsgatan.

Montera bom

Stråket in mot
Badhusberget
hanteras vid
Trygghetsrond 3.

Samhällsbyggnads

Avd Mark och
Gata har anmält
till LEVA att
bom saknas.
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Nummer 2 – Västra Kronbergsgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Problem sommartid med
att ogräs växer i så kraftig
omfattning att trottoaren
blir överväxt och tvingar
fotgängare ut i gatan.

Önskemål om att ogräset
hålls efter så att trottoaren
kan användas.

Samhällsbyggnad

Ogräs rensades
under sommaren.

Enligt boende i området
är det vanligt att bilister
från Västra
Kronbergsgatan som kör i
riktning mot
Färgaregatan accelererar
kraftigt.

Möjlighet till
hastighetsreducerande
åtgärder bör ses över.

Samhällsbyggnad

Avd Mark och
Gata kommer
mäta trafiken på
platsen för att se
vilka hastigheter
det rör sig om och
se över
situationen efter
det.

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 6/20

Nummer 3.1 – Korsningen Skottegatan / Östra Kronbergsgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Reflexstolpar i
korsningen nedkörda.

Montera nya.

Samhällsbyggnad

Åtgärdat.

Trafikfarlig korsning på
grund av höga
hastigheter på de
fordon som kommer
från Skottegatan och
har förkörsrätt
gentemot de som
kommer från Västra
Kronbergsgatan.

Besluta om lägre
hastigheter, max 30
km/h på gatorna i
närområdet.

Samhällsbyggnad

Avd Mark och Gata
jobbar på att uppdatera
den kommunala
hastighetsplanen.

Dålig sikt i korsningen.

Hastigheten 30 km/h
kommer troligen tas
bort som generell
hastighetsgräns till
2018.
Införa väjningsplikt
för trafiken som
kommer från
Skottegatan och kör i
riktning mot Östra
Kronbergsgatan/Färg
aregatan.

Samhällsbyggnad

Idag gäller högerregel i
hela området. Avd
Mark och Gata utreder
förslaget.
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Nummer 3.2 – Östra Kronbergsgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Boende i området uppger
att det även på Östra
Kronbergsgatan finns
behov av
hastighetsreducerande
åtgärder.

Utreda möjligheterna
till
hastighetsreducerande
åtgärder.

Samhällsbyggnad

Avd Mark och Gata
kommer att mäta
trafiken på platsen
för att se vilka
hastigheter det rör
sig om och se över
situationen efter
det.
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Nummer 4 – Södra Kronbergsgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig Uppföljning

Inom gruppen lyftes en
problematik där många
cyklar mot enkelriktat,
bilar får lacken skrapad
när de står parkerade på
aktuell gatsträckning.
Stenkastning har skett
mot fönster längs gatan.

Förslag till att kommunen
utreder möjligheten att
anpassa aktuell vägsträcka
och fatta beslut om att
möjliggöra/tillåta cykeltrafik
åt båda hållen.

Samhällsbyggnad

Förslaget utreds
vid avdelningen
Mark och Gata.

Nackdel är att
parkeringsmöjligheterna
sannolikt skulle försvinna.
Men fördelarna utgörs av att
det offentliga utrymmet
motsvarar behovet i
området. Sannolikt skulle
cykeltrafiken öka i antal och
totalt sett kan det antas att
fler människor därigenom
skulle vara i rörelse på
platsen och kunna utgöra så
kallade ”kapabla väktare”
som genom sin blotta
närvaro förhindrar brott.
Se stycke 6, 7 och 8 för
förslag till åtgärd för de
indragna
parkeringsplatserna på
Södra Kronbergsgatorna.
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Nummer 5 – Södra Kronbergsgatan / Färgaregatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Problem lyftes kring
otillräcklig belysning på
Södra Kronbergsgatan.

Byta
belysningsarmatur på
kommunens
lyktstolpar till ett
vitaktigt ljus.

Samhällsbyggnad

Avdelningen Mark och
Gata har noterat
förslaget och tar med
det i planeringen.

Lyktstolpen närmast
Färgaregatan skulle
kunna utrustas med
extra armatur för att
bättre belysa
korsningen.
Montera
fasadbelysning på
flerbostadshuset med
adress Färgaregatan
27.

Chrisfixaren
Ej åtgärdat
AB
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Nummer 6 – Parkeringsplats i höjd med korsningen Färgaregatan /
Skottegatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Boende i området uppger att det
är problem med att
parkeringsplatsen används som
långtidsparkering.

Ökad
parkeringsbevakning

Avdelningen
Mark och
Gata

Felparkering är ett
generellt problem i
Lysekil som beivras
av parkeringsbolaget.

Finns ett behov av fler
parkeringsplatser. Nu när många
villaägare i området gått över till
nya sopkärl med fyrfackskärl
kanske återvinningscentralen
(ÅVC) gör bättre nytta på annan
plats och frigör parkeringsplatser
här.

Utreda om
Avdelningen
återvinningscentralen Mark och
kan ställas upp på en Gata
lämpligare plats i det
absoluta närområdet.

Planerar att lyfta
frågan med RAMBO.

Buskarna som omgärdar
parkeringsplatsen och löper längs
trottoaren är mycket täta och
mycket höga. Trafikfarligt varje
gång en bil ska köra ut från
parkeringsplatsen. Sikten är då
kraftigt begränsad.

Sänka buskagen
kraftigt.

Kan den
gräsbeklädda ytan
bakom ovan synliga
containrar användas?
Avdelningen
Mark och
Gata

Tas med till
skötselplaneringen
nästa säsong (2018).
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Nummer 7.1 – Norra änden av Färgaregatan
Foto från platsen

Plats- och problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Området upplevs felaktigt planerat
med omfattande buskage över stor yta
som bara ”stjäl” viktig mark. Detta
område, tillsammans med ytan
närmare Kronbergsvallen skulle
kunna utgöra ett större
parkeringsområde som möter behovet
i närområdet och samtidigt skapar en
öppen yta där fler kan röra sig över ett
större område som bidrar till en ökad
upplevd trygghet.

Ta bort buskagen
helt och hållet och
integrera denna del
med
parkeringsområdet
närmast
Kronbergsvallen.

Avdelningen
Mark och
Gata

Tar med
åtgärdsförslaget
till planeringen
inför 2018.
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Nummer 7.2 - Norra änden av Färgaregatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Klotter på fasad som bidrar
till en ”ruffig” känsla av
platsen.

Sanera klottret. Vid
behov upprätta rutiner /
upphandla tjänst för
snabb hantering av
klotter.

Chrisfixaren AB

Åtgärdat, se höger
bild ovan.
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Nummer 8.1 – Södra kortsidan av Kronbergsvallen
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Området behöver en
generell uppfräschning.

Klipp ner buskagen
kraftigt eller ta bort dem
helt.

Avdelningen Mark
och Gata

Tar ställning till
förslaget och
lägger in i planen
för 2018.

Buskagen skapar i nuläget
endast en känsla av att
någon kan gömma sig
bakom dem och platsen är
inte tillräckligt upplyst
kvällstid.

Se över möjligheterna
att utöka området ner
mot Färgaregatan. Se
stycke 8.
Se över och utöka
belysningen i området.

Behov av fler soptunnor i
området.

Avdelningen Mark
och Gata

Avdelningen Mark
och Gata

Behöver tas ett
helhetsgrepp på
hela området för
att få till en bra
lösning utifrån
åtgärdsförslagen.
Återkommer i
frågan.

Montera fler soptunnor i Avdelningen Mark
och Gata
området för att
motverka nedskräpning i
området.
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Nummer 8.2 – Södra kortsidan av Kronbergsvallen
Foto från platsen i början på maj

Foto från platsen i början på juni

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Trappan och dess närområde
upplevs som otryggt.

Röja i slänten omkring Avdelningen
trappan på sly för att
Mark och Gata
skapa en öppnare
plats.

Tar med
uppdraget till
LEVA inför
2018.

Tillgänglighetsanpassa
Avdelningen
området vid trappan
Mark och Gata
för besökare till
Gullmarsborg.

Möjligheterna
att gå vidare
med
åtgärdsförslaget
utreds vidare.

Parkeringsplatserna nyttjas
ogärna av de som har
aktiviteter på Gullmarsborg
kvällstid trots återkommande
brist på parkeringar uppe vid
entrén till Gullmarsborg.

Ansvarig

Uppföljning
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Nummer 9 – Lilla Kronbergshallen
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning
Området kring trappan
upplevs som otryggt.
Det är en trång trappa
med ett ”utrymme” mitt
emot sidodörr in till
gymnastiksalen som
känns olustig att passera
när det är mörkt ute.
”Utrymmet” är sannolikt
nödvändigt vid
evakuering från
gymnastiksalen, men
tillsammans med dålig
belysning och klotter på
byggnad och mur skapas
en upplevd otrygghet
och rädsla för att någon
kan gömma sig i
”utrymmet”.

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Förbättra
Avdelningen Mark
belysningen i
och Gata
trappan. Kan
fasadbelysning eller
annan typ av
belysning
monterad på
muren förbättra
känslan i trappan?

Får ingå i en
större
översyn/planering
för området kring
Kronbergsvallen.

Sanera klottret.

Åtgärdat.

Fastighetsenheten

Se över ”utrymmet” Fastighetsenheten
mitt på trappen.
Kan det tas bort
eller åtgärdas på
annat sätt?

Går inte att ändra
då utrymmet är
nödvändigt för
evakuering genom
nödutgång i lilla
Kronbergshallen.
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Nummer 10 – Lilla Kronbergshallen
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning
Enligt boende finns ett stort
parkeringsbehov i området.
Det är många aktiviteter i
Lilla Kronbergshallen som
resulterar i ett antal
felparkerade bilar på
Kronbergsgatorna.

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Ta en del av grönytan
på ovan bild för att
frigöra parkeringsyta.
Alternativt utveckla
parkeringsytan som
nämns i stycke 6, 7
och 8.

Avdelningen Mark
och Gata

Tar med oss
det i
planeringen.
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Nummer 11 – Gymnasievägen i höjd med Kronbergshallen
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

På Gymnasievägen är
hastigheten begränsad till 30
km/h. De boende i området
upplever inte att hastigheten
respekteras.

Trafikkontroll

Polisen

Hastighetsdämpande åtgärd

Avdelningen
Mark och Gata

Trafikmätning
kommer att
utföras innan
eventuell åtgärd
beslutas.

Boende uppger att det hade
underlättat för gående och
cyklister och gång- och
cykelbanan var bättre kritad.

Ny kritning av linjen
som delar upp gångoch cykelvägen

Avdelningen
Mark och Gata

Tar med det i
2018 års
målningsplan.
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Nummer 12 – Korsningen Västra Kronbergsgatan / Gymnasievägen
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning
Behov av övergångsställe
eftersom trottoaren tar slut
och fotgängare är tvungen att
passera Västra
Kronbergsgatan. Detta är
vägen till Gullmarsskolan för
många elever som har ett
särskilt behov av en säker väg
till skolan.

Åtgärdsförslag Ansvarig

Uppföljning

Upprätta
övergångsställe

Tar med det i
planeringen.

Avdelningen Mark
och Gata
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Nummer 13 – Norra änden av Västra Kronbergsgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning
Mycket vanligt att bilister
accelererar på Västra
Kronbergsgatan för att till
synes ta sats över
farthindret.
Boende i området
upplever att risken för att
en olycka uppstår är hög.
Bom borttagen vid början
på gång- och cykelvägen.
Innebär att det inte finns
något fartreducerande
hinder för cyklister och
mopedister som kommer
ut på Västra
Kronbergsgatan.

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Upprätta alternativ
hastighetsdämpande
åtgärd. Förslag inom
gruppen för
trygghetsronden är
betongföremål som
kräver ”sick-sack”körning

Avdelningen Mark
och Gata

Trafikmätning
kommer att
genomföras på
platsen innan
eventuell övrig
åtgärd beslutas.

Trafikkontroll

Polisen

Åtgärda bommen.

Avdelningen Mark
och Gata

Anmält till
LEVA för åtgärd.
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Nummer 14 – Korsningen Norra Kronbergsgatan / Västra
Kronbergsgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag Ansvarig

Uppföljning

Problematisk korsning där sikten
för bilister och andra trafikslag är
dålig.

Översyn /
utredning av
korsningen.

Går vidare
med förslaget
om att göra
en översyn i
korsningen.

Det är mycket otydligt vad som
gäller för gående.

Avdelningen Mark
och Gata

Skyltsättningen för
övergångsstället sitter i ena änden
av korsningen med markeringen i
gatan är på motsatt sida.
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