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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

HISTORIK

Det äldsta Lysekil
Lysekil bär spår av en nästan 500-årig historia, men den nuvarande staden fi ck sin huvud-
sakliga utformning under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Närheten till havet, 
med de möjligheter till försörjning som fi ske och sjöfart gett, har styrt stadens utveckling. 
(Hansson, 1983).

Den första bebyggelsen fanns på Stora Skeppsholmen (utanför Norra hamnen) där arkeo-
logiska undersökningar visar på bebyggelse från 1500-talets sillperiod (1566-1587). Under 
denna tid började även Gamlestan på fastlandet innanför Stora Skeppsholmen att bebyg-
gas och orten Lysekil blev ett av Bohusläns största fi skelägen med ett par hundra invånare. 
Platsen hade ett gynnsamt läge nära goda fi skevatten och via ett fjordsystem stod man i 
kontakt med tätbefolkade jordbruksbygder inåt land. Bebyggelsen låg skyddad utmed den 
nordöstra stranden av Skeppsholmsfjordens innersta vik. Efter sillperiodens slut följde en 
lång tid av fattigdom och tillbakagång. Att den fria seglationen, dvs. fraktfart från annan ort 
än städerna, förbjöds då Bohuslän 1658 övergick från norskt till svenskt styre gjorde inte 
situationen bättre.

Handel och fi ske
Det var inte förrän i mitten av 1700-talet, då den stora sillperioden (1749-1808) inträf-
fade, som Lysekil levde upp igen. Sillen hanterades nu på ett effektivare sätt. I trankokerier 
kokades den till olja, så kallad tran, och salterier anlades. Många människor lockades till 
staden av de nya arbetstillfällen som sillhanteringen förde med sig och mot slutet av seklet 
1700 bodde cirka 500 personer i staden. Bebyggelsen längs Gamla Strandgatan förtätades 
och husen utmed Banviksgatan kom till.

Stadens geografi ska utveckling
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Under 1800-talets första del utveckla-
des Lysekil till ett fraktfarts- och skep-
parsamhälle. Anledningarna till detta 
var fl era. Västeuropas industrialisering 
ökade behovet av fraktfart och från 1832 
fi ck skepp åter föras fritt i utrikes vat-
ten. 1836 blev Lysekil köping och fi ck 
därmed fritt bedriva handel. En drivande 
kraft bakom detta var J G Mollén, affärs-
man och sjökapten från Karlshamn som 
1830 bosatte sig i Lysekil. Fram till slutet 
av 1800-talet dominerade Norra hamnen 
både fraktfarten och bebyggelsen i Ly-
sekil. Staden präglades av skeppare och 
sjömän och 38 mindre segelfartyg fanns 
registrerade med hemmahamn Lysekil. I 
slutet av seklet blev de dock utkonkurre-
rade av ångfartygen och eftersom Lysekil 
inte som andra kustsamhällen övergick 
till ångkraft upphörde fraktfarten nästan 
helt. Ångbåtarna kom att användas hu-
vudsakligen för persontrafi k och i Södra 
Hamnen uppfördes på 1850-talet en 
ångbåtsbrygga för trafi k till Uddevalla, 
Göteborg och Kristiania (Oslo). Staden 
byggdes nu successivt ut åt söder och 
centrum försköts mot Södra Hamnen och 
Havsbadsparken.

Växande näringsliv
Det sena 1800-talet var en tid av hög-
konjunktur och industrialisering. På 
1870-talet inleddes en ny sillperiod. Sill-
hanteringen skedde nu industriellt inom 
den framväxande konservindustrin. En 
fi skkonservfabrik uppfördes under slu-
tet av 1800-talet på Grötö. Men denna 
verksamhet kom i konfl ikt med den 
nystartade badortsrörelsen. Kritik mot 
den ”vidriga och ohälsosamma stanken” 
framfördes av badortslivets grundare 
Carl Curman till stadens hälsovårds-
nämnd och verksamheten tvingades till 
inskränkningar av driften sommartid. 
(Lysekils Kommun 1992). Konservfa-
briken levde vidare, i ständig kamp med 

Kungstorget

Stadsparken

Kallbadhuset på Släggö

1800- talsvilla vid Rosvikstorg
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badortsetablissemanget, fram till början av 1900-talet då Lysekils kommun köpte in mark 
och byggnader och avvecklingen inleddes. Även Slätteskär strax norr om Södra Hamnen 
kom under 1860-talet att utnyttjas för lokalisering av den nystartade konservindustrin. Här 
startade 1867 Carl Hörmans konservfabrik Kullan. AB Richters fabrik var en annan kon-
servtillverkare i området.

Förutom sillen var det stenhuggeriet och verkstadsindustrin som dominerade Lysekils nä-
ringsliv. På 30 år (från 1860-90) tredubblas befolkningen, från 700 till 2100 personer. Detta 
medförde ett stort behov av nya bostäder och bebyggelsen nordost om Kungsgatan tillkom. 
Skottegatan, Kvarngatorna och Färgaregatan byggdes alla ut under 1870-talet. Hit fl yttade 
framförallt småhandlare, hantverkare och sjömän. Husen är här mindre och inte så påkosta-
de som skepparnas och handelsmännens villor i de sydöstra delarna av staden. Kronberget 
och Slätten blev framförallt stenhuggarnas och arbetarnas stadsdel.

Stenhuggeri
Sten höggs troligen i Lysekil redan i mitten av 1800-
talet, men det var först på 1890-talet som stenhug-
geriet blev en industri. Stenhuggerierna i Lysekil till-
verkade främst byggnadssten av olika slag. Sten till 
bl.a. Vasakyrkan i Göteborg togs ute i bergen kring 
Stångehuvud. När första världskriget bröt ut 1914 
blev arbetslösheten nära nog total bland stenhuggar-
na eftersom stenhuggeriet var baserat på export och 
i det närmaste lades ner. Den siste yrkesverksamme 
stenhuggaren i Lysekil lade ner arbetet 1971. (Hans-
son, 1983).

Badortsepoken
1846 startade Konsul Mollén Lysekils första havs-
badsinrättning vid Rosviken och lade därmed grun-
den till badortsepoken. Verksamheten hade sitt ur-
sprung i balneologin, läran om vattnets och klimatets 
fysiologiska verkan och användning i terapeutiskt 
syfte (enligt Nationalencyklopedin). Efter Molléns 
bortgång 1863 övertogs verksamheten av Carl Cur-
man, som varit verksam som badläkare i Lysekil 
sedan 1859. Han hade vid sidan av läkaryrket även 
konstnärliga ambitioner och började skissa på Havs-
badsparkens utformning. Under 1870- och 80-talen 
byggdes varmbadhus, restaurang, societetshus och 
kallbadhus. Han fi ck badorten att växa till en populär 
kurort hos societeten. Förhållandet mellan badgäs-
ter och bofasta var motsägelsefullt. Å ena sidan gav 
badgästerna en möjlighet till extrainkomst genom 
uthyrning av bostäder och anordnande av segelturer 

Gamlestaden

Entré till havsbadsparken

Planförutsättningar
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medan de å andra sidan socialt och kulturellt representerade en okänd värld för kustborna. 
(Gustavsson, 1981).

1869 uppfördes den restaurangbyggnad som under 1890-talet var en av de största i Sverige 
med plats för 300 gäster. Restaurangen förbands med varmbadhuset genom ”Trampen”, ett 
sammanhängande promenadstråk längs den utfyllda stranden. Curmans villor uppfördes på 
1870-talet som pensionat för badgäster och läkarmottagning. Curman lät även bygga två 
kallbadhus varav badhuset vid Släggö fi nns kvar och används än idag. De två Strandhotel-

len från 1890-talet som också tillhör Havsbadsområ-
det fi nns kvar. Det ena är idag en del av Havets hus 
medan det andra fortfarande fungerar som hotell och 
vandrarhem. 

Runt sekelskiftet 1900 kulminerade havsbadets 
verksamhet och badanstalten räknades som landets 
främsta. Redan på 1920-talet ansågs dock denna typ 
av badanläggning ha spelat ut sin roll och den gamla 
publiken, främst societeten från Stockholm, mins-
kade. Detta ledde till att Badbolaget, som förvaltat 
området, 1939 tvingades sälja verksamheten till Ly-
sekils Stad.

Curmans villor
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Slutsats
De traditionella näringarna; fi ske, 
sjöfart och stenindustrin har skapat 
förutsättningar för dagens moderna 
industri. Lysekil har sedan 1950-talet 
även utvecklat sin position som han-
delshamn. Hamnen har vuxit kraftigt, 
från ett liv i skymundan till att ha fått, 
om än i förhållandevis liten skala, 
en plats på den svenska hamnkartan. 
Industrihistorien har även lämnat fy-
siska avtryck i staden. Särskilt tydligt 
är detta i kajmiljöerna, både i Norra 
och Södra Hamnen, med lager- och 
industribyggnader.

Badortsepoken klingade av under 
det tidiga 1900-talet, men badturis-
men har fortsatt att sätta sin prägel 
på staden. Flera av Havsbadsparkens 
tidiga byggnader fi nns kvar idag och 
används till viss del för turism och 
evenemang. Gamlestan med den ur-
sprungliga fi skebefolkningens bostä-
der lockar även turister till Lysekil. 
Idag har en stor del av husen gjorts 
om till sommarbostäder.

Under efterkrigstiden har staden 
förtätats och expanderat åt nordost. 
Vid sekelskiftet 1900 hade Lysekil 
ca 3000 invånare. Idag bor ca 7200 
personer i tätorten. (ÖP 06). Staden 
har alltid varit känslig för konjunktur-
svängningar. Både stenindustrin och 
fi sket var branscher som pendlade 
mellan toppar och dalar. Närheten 
till havet kommer dock säkert även i 
framtiden att vara en källa till Lyse-
kils utveckling, både för industrin och 
för turismen.

Strandhotellet

Havsbadsparken

Planförutsättningar
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SÖDRA HAMNEN IDAG

Gällande planer och bestämmelser
Översiktsplan
För området gäller Översiktsplan för Lysekils kommun, ÖP 06 antagen av kommunfull-
mäktige juni 2006. Fallstudieområdet beskrivs under kapitlet Delområde Lysekil. Där står 
bl.a. att kajpromenaden skall vara ett livligt stråk kantat av serveringar, mötesplatser och 
andra aktiviteter.

Detaljplaner
Stadsplan för Lysekil (1932)
För en del av Södra Hamngatan och delar av Anderssons kaj gäller detaljplan från år 1932 
där området är utlagt som allmän platsmark avsedd för gator, torg och kajområden. Sedan 
planen upprättades har stora delar av kajen tillkommit genom utfyllnader och därmed sak-
nar delar av området gällande bestämmelser.

Ändring av stadsplan i kvarteret 
Badhuset (1949)
Denna planändring gjordes i sam-
band med att Rosviksgatan skulle 
breddas. Curmans tomtgräns änd-
rades genom att en remsa närmast 
gatan bortföll. Den del av planen 
som idag är gällande är en smal 
kil av gatumark i norr.

Havsbadsområdet (1990)
Detaljplanen omfattar Curmans 
villor, Havsbadsområdet och 
Släggö. Marken är till största 
delen allmän plats, parkmark. 
Kvartersmarken utgörs av Cur-
mans villor som är kulturreservat, 
Havsbadsrestaurangen samt res-
taurang Oscars. Vattenområdet 
är småbåtshamn och friluftsbad. 
Kajpromenaden är markerad som 
gångväg.

Strandhotellet (2001)
Upprättades i samband med att 
kommunen sålde fastigheten. Pla-
nen preciserar markanvändningen 
till hotellverksamhet och säkrar 
de kulturhistoriska intressena i 
byggnaden.
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manifesteras i Havsbadsområdet. 
Byggnaderna utefter Södra Hamn-
gatan representerar olika epoker av 
stadens utveckling. Laurinska vil-
lan, och den f.d. konservfabriken 
– ABBA-huset, är tydliga exempel 
på detta. Stråkets norra del avslutas 
med den bastanta Anderssons kaj och 
Fiskhamnen.

Järnvägen, liksom bangården i Ly-
sekil, är av riksintresse enligt MB 3 
kap. 8 § (kommunikationer) och för 
totalförsvaret. Området ligger inom 
tätort där strandskyddet sedan länge 
är upphävt.

Stadsbild
Planområdet ligger centralt vid Lyse-
kils centrums vattenfront mot Gull-
marn och havet. Lysekils tätort breder 
numera ut sig över bergen och högst 
upp fi nns tydliga landmärken såsom 
kyrkan och vattentornet. Närmast 
havet fi nns en relativt öppen land-
remsa, nästan helt utan byggnader 
eller vegetation. Här fi nns istället yta 
för kommunikation; bilvägar, gång-
vägar, järnväg och parkeringsytor. 
Markområdet är sedan länge hårt 
exploaterat och saknar i stort vege-
tation. Vid Havsbadsområdet fi nns 
dock en del gräsytor. Anderssons kaj 
och Fiskhamnen är i huvudsak asfal-
terade förutom rangerbangården som 

Riksintressen och strandskydd
Hela Lysekils tätort ligger inom område som på grund av natur- och kulturvärdena är av 
riksintresse enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 § Miljöbalken (MB). Ingrepp och exploate-
ringsförslag får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna 
skall emellertid inte hindra utvecklingen av befi ntliga tätorter eller det lokala näringslivet. 
Utveckling av området enligt planerna strider alltså inte mot bestämmelserna.

Lysekils stad med centrum, Gamlestan och Kyrkvik är av riksintresse för kulturminnesvår-
den och omfattas därför av bestämmelserna i 3 kap. MB. Områden av riksintresse för kul-
turminnesvården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Miljön 
utefter stråket i Södra Hamnen är mycket typiskt för Lysekil. 1800-talets badgäströrelse 

Laurinska villan vid Rosvikstorg

ABBA-huset

Anderssons kaj och Lysekils kyrka

Planförutsättningar
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är grusbelagd. På en mindre sträcka mellan rangerbangården och Södra 
Hamngatan fi nns en trädallé.

Verksamheter och service
Det fi nns fl era olika verksamheter längs stråket; restauranger, serve-
ringar, museer, småbåtshamn, handel, viss hamn- och industriverksam-
het samt kollektivtrafi k. En del av verksamheterna är igång endast som-
martid. Det centrala läget medger tillgång till hela Lysekils serviceutbud 
inom gångavstånd.

Lokalklimatet
Till största delen är kajpromenaden mycket utsatt för väder och vind. 
Det går dock att hitta lugna och varma lägen, framförallt då i skydd av 
byggnader. Ett populärt ställe är intill bergsknallen vid Carlavägen där 
man har fi n utsikt över havet och där berget efter soliga dagar utstrålar 
värme. Trots att kajen ligger i österläge har promenaden sol hela dagen 
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och det är först på kvällen som solen 
försvinner från större delen av strå-
ket. Direktkontakten med havet är 
påtaglig i alla sorters väder.

Bebyggelse- och kulturmiljö
Flera delområden inom planområdet 
är kulturhistoriskt intressanta. An-
derssons kaj är den tidigast anlagda 
kajen i Lysekil för sjöfart i större 
skala. Den byggdes i två etapper 
kring 1880 och 1920 och har använts 
för i stort sett alla former av sjöfart. 
Verksamheterna i hamnen började 
byggas ut på 1800-talet med kon-
servindustrier och köpmanshus och 
man anlade alltså även bryggor och 
kajer. Strandlinjen gick tidigare högre 
upp men allteftersom har kajområdet 
fyllts ut.

I områdets södra del fi nns Curmans 
villor och Havsbadsområdet. Här 
fi nns en gammal kurortstradition från 
mitten av 1800-talet då det i området 
anlades både kall- och varmbadhus. 
Curmans villor är byggnadsminnes-
märkta.

Trafi kens struktur och miljö
Trafi ksituationen i Lysekil präglas av 
att det är en sommarstad och att sta-
den ligger längst ut på ett näs, Stån-
genäset, norr om Gullmarsfjorden. 
Detta innebär för det första att trafi k-
mängderna varierar kraftigt mellan 
sommar och vinterhalvår och för det 
andra att tillgängligheten ut till Lyse-
kil är begränsad.

Trafi ksystemet i Lysekil är av äldre 
årgång och i huvudsak dimensionerat 
för den lågintensiva vintertrafi ken. 
På senare år har dock bl.a. hamnens 
utbyggnad och näringslivets krav på 
tillgänglighet lett till att senare väg-

Curmans villor - Storstugan

Carlavägen

Kallbadhuset på Släggö

Försäljningsbodarna

Planförutsättningar
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byggen dimensionerats för tyngre och större trafi kmängder. Detta gäller främst för huvud-
vägarna in till Lysekil, bussgator samt till Lysekils hamn.

Södra Hamngatan, Drottninggatan och Badhusgatan ingår i huvudnätet, Carlavägen är 
lokalgata. Det är mycket trafi k vid Södra Hamngatan och Drottninggatan. Större delen av 
centrums bilparkeringsplatser fi nns vid Södra Hamnen, på Rosvikstorg och Anderssons kaj. 
Parkeringarna vid Laurinska villan har direktutfart till Södra Hamngatan.

Markförhållanden
Hela kajområdet har under många år använts för hamnverksamhet och som småbåtshamn. 
Vattendjupet utanför kajerna i området varierar mellan 4 och 9 meter. Området har genom-
gått ett fl ertal geotekniska utredningar. Dessa har visat att det inte fi nns några direkta pro-
blemområden.

Lysekils kommun äger marken i området. Curmans villor och Havsbadsrestaurangen är 
privatägda.

Trafi kstråk i centrala Lysekil
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INTRESSEN OCH AKTÖRER
Lysekil är starkt präglad av sommarturismen sedan åtminstone hundrafemtio år tillbaka. 
Sommarstaden karaktäriseras av att det under några korta sommarmånader sjuder av liv 
då antalet besökare och sommarboende ökar. Detta är en tillgång och ett mönster som sta-
den inte vill ändra på eftersom det bl.a. skapar försörjningsmöjligheter för många bofasta.

Ser man istället till hur det fysiska rummet påverkas av olika intressen medför i Lysekils 
fall den attraktionskraft en sommarstad har på sina besökare också ett ökat intresse från 
näringsidkares håll att etablera sig utefter kajerna. Det offentliga rummet nyttjas dock på 
olika sätt av olika aktörer beroende av intresse.

Följande avsnitt baseras till stora delar på informella samtal jag haft med tjänstemän och 
politiker i Lysekils kommun under sommaren 2003 och hösten/vintern 2004-2005.

I december 2002 bildade Lysekils kommun, lokalföreningen för Svensk Handel samt Före-
tagarnas lokalorganisation den ideella föreningen Näringslivscentrum. Föreningen är enligt 
verksamhetsplanen öppen för alla inom kommunen verksamma företag, organisationer, 
föreningar och enskilda som vill verka för föreningens syfte att bidra till en positiv närings-
livsutveckling. Föreningen ska bl.a. arbeta aktivt för att Lysekil får en positiv image som 
en attraktiv kommun att leva och verka i. På grund av sin karaktär som samarbetsorgan 
mellan kommersiella och offentliga intressen ser jag Näringslivscentrum som en viktig 
aktör med ett sektorövergripande intresse för stadens utveckling och jag redovisar deras 
synpunkter under fl era av nedanstående rubriker.

Intressen och verksamheter utefter stråket

Planförutsättningar
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Kommunen
Lysekils kommun är huvudman för allmän platsmark, ansvarig för den fysiska planeringen 
och har till uppgift att göra avvägningar mellan olika intressen. Detta medför också att 
kommunen ansvarar för underhåll av gator och torg om inget annat anges i detaljplan.

För kommunens näringsliv är det positivt med så lång turistsäsong som möjligt och en 
utveckling av Södra Hamnen som kan locka till sig folk under hela året. Samtidigt måste 
kommunen se till de bofastas intressen av bl.a. tillgänglighet, service och närhet till olika 
samhällsfunktioner samt kravet att deras omgivnings funktion inte inkräktar på det dagliga 
livet. Dessa olika intressen behöver dock inte nödvändigtvis komma i konfl ikt med varan-
dra. En utveckling av staden kan ske med hänsyn både till bofasta och sommarboende om 
man är medveten om förhållandena.

I kommunens översiktsplan, ÖP 06, redovisas en 
vision för 2015. För att uppnå det visionen strävar 
efter, bland annat att ”Lysekil skall vara ett levande 
samhälle året runt”, anges ett antal utvecklingsområ-
den som kommer att vara i fokus i kommunen. För 
utvecklingen av Södra Hamnen är det särskilt värt 
att under rubriken Boendemiljö och livsmiljö notera; 
”Centrummiljöerna skall inbjuda till möten året runt” 
samt under Besöksnäring – Turism ”Från sommartu-
rism till åretruntturism” och ”Ökad samverkan mel-
lan näringsliv och kommun ger utökad service och 
utbud till besökare”.

Handel och restauranger
Handeln utgör en viktig del av det lokala serviceut-
budet och ses ofta som en förutsättning för stadslivet. 
Lysekil har under sommaren ett omfattande och allsi-
digt utbud av handel, restauranger och serveringar.

Detaljhandeln utgörs av ett fl ertal olika butiker med varierande utbud. Handeln sker oftast 
i permanenta lokaler i den centrala delen av staden. Många butiker har endast öppet under 
den korta sommarperioden från juni till september, andra har öppet hela året. Näringslivs-
centrum arbetar dock för än mer fl exibla öppettider inom detaljhandeln.

Torghandeln i Lysekil innefattar försäljning på Kungstorget varje vecka hela året samt 
tillfällig försäljning på kajerna under evenemang, framförallt sommartid. Det fi nns även 
ett antal mindre försäljningsstånd utefter kajpromenaden sommartid. Dessa upplevs olika 
av dem som rör sig längs kajen. Många uppfattar det som ett trevligt inslag medan andra 
tycker att de ger ett skräpigt intryck och att det är störande i den speciella miljön.

I Fiskhamnen fi nns en del fi skhantering och försäljning året om i en av de gamla hamn-
lokalerna. Intill kajen strax söder om Rosvikstorg ligger en välbesökt restaurang kallad 
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Pråmen förankrad sedan fl era år. 
Havsbadsrestaurangen fi nns inom 
Havsbadsområdet.

Evenemang och attraktioner
Det fi nns fl era olika typer av evene-
mang, allt från enstaka marknadsda-
gar, artistframträdanden eller ut-
ställningar till segeluppvisningar och 
tävlingar. Havets hus är en attraktion 
utmed stråket där olika evenemang 
kan förekomma utöver den fasta ut-
ställningen.

Havets hus visar Västerhavets djurliv 
i biotopakvarier som försöker efter-
likna verkligheten så mycket som 
möjligt. Det fi nns ca 40 akvarier av 
olika storlek. Havets hus ägs av Ly-
sekils kommun. Havets hus byggdes 
1993 och byggdes ut 1999. Vattnet 
till akvarierna hämtas från Gullmars-
fjorden på ca 30 meters djup. Det 
betyder att temperatur och salthalt i 
akvarierna följer naturens växlingar. 
Det är en av stadens mest besökta 
attraktioner.

Women´s Match, en internationell 
segeltävling, har anordnats tre gånger 
i augusti månad, sommaren 2004, 
2006 och i år 2007 och kommer för-
hoppningsvis att återkomma. Evene-
manget besöktes av närmare 30 000 
åskådare. Matchracingtävlingen ger 
en möjlighet att förlänga säsongen 
i Lysekil och skapa bättre förutsätt-
ningar för verksamheter (hotell, res-
tauranger, handel m.m.) som annars 
framförallt får inkomster under hög-
säsongen i juni-juli.

Konserter och andra framträdanden 
hålls oftast i Havsbadsparken medan 
marknader och försäljning sker utmed 
hela stråket (se ovan).

Fiskhamnen

Havsbadsrestaurangen

Women´s Match

Entré Havets hus

Planförutsättningar
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Sommarboende och turister
Före andra världskriget hyrde sommargästerna in sig hos de bofasta eller på pensionat 
istället för att köpa eget. Numera är det kanske vanligare med en egen, friköpt sommarbo-
stad, men många turister kommer även bara för en dag, kväll eller för ett helgevenemang.

Tillfälligt boende är ett problem under högsäsong. Fler alternativ till billigt boende efter-
frågas. Näringslivscentrum har bildat en arbetsgrupp som arbetar med alternativa boen-
deformer för besökare, såsom camping, stugbyar m.m. Boendet är även ett problem för 
exempelvis havsbadsrestaurangens tillfälligt anställda enligt restaurangens ägare Torbjörn 
Johansson. Artister som uppträder under evenemang efterfrågar också ett mer exklusivt 
boende. Risken med ett dåligt utbud av boende för tillfälliga gäster kan vara att dessa istäl-
let väljer andra näraliggande städer för övernattning och näringsidkare i staden förlorar en 
viktig inkomstkälla.

Motsättningar mellan sommarboende och permanentboende fi nns men bör inte överdrivas. 
Lysekilsborna vet att staden delvis lever på sitt goda rykte som sommar- och turiststad och 
de är stolta över sin stad. Men de senaste årens höjda fastighetspriser utmed hela Bohus-
kusten har skapat en viss oro inför framtiden och en ilska riktad mot dem som köper upp 
husen i de gamla fi skesamhällena. Konfl ikten mellan boende och turister är dock inte lika 
påtaglig i Lysekils stad som i många mindre samhällen, kanske vande sig befolkningen re-
dan under kurortsepoken kring förra sekelskiftet.

Trafi k
I Södra Hamnen i kan man fi nna fl era olika typer av trafi kanter och trafi ksystem; gående, 
cyklister, motorburen trafi k, båtar och järnvägen. Trafi kmängden i Södra Hamnen varie-
rar kraftigt mellan sommar- och vinterhalvår, både gällande bil-, gång- och cykeltrafi k. 
Trafi ksystemet är i huvudsak dimensionerat för den lågintensiva vintertrafi ken, särskilt på 
smågatorna som gränsar till kajområdet. Vid Södra Hamngatan och Drottninggatan är det 
mycket trafi k och här saknas säkra passager för gående och cyklister.

Gående och cyklister
Kajpromenadens huvudsakliga användningsområde kan sägas vara kommunikation, sär-
skilt för gångtrafi ken utmed kajen, till och från målpunkter längs stråket samt till båtar i 
hamnen. Gångvägar fi nns dels på kajerna, dels invid de större gatorna. Cykeltrafi ken är 
hänvisad till gatorna. Stråket är i viss mån handikappanpassat. Vid Havsbadsområdet fi nns 
dock en stor grusyta som kan begränsa tillgängligheten för handikappade och familjer med 
barnvagnar och liknande.

Bilar och transporter
Det fi nns även en hel del fordonstrafi k längs Södra Hamngatan, Badhusgatan och Carlavä-
gen. I området fi nns även taxi och kollektivtrafi k.

Varuleveranser till restauranger och försäljningsbodar inom kajpromenadens område ska-
par ibland problem. Vid lastning och lossning blir det ofta trångt och många rör sig i lastbi-
larnas närhet, detta gäller framförallt sommartid när kajerna är fulla av människor.
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Kollektivtrafi k
Kommunens kollektivtrafi kmedel utgörs av bussar och båt för persontransporter över Gull-
marn mellan Lysekil och Fiskebäckskil-Östersidan på Skaftö. Busslinjer utgår från Lysekil 
mot Uddevalla, Trollhättan och Göteborg med trafi kering över färjeleden Finnsbo-Skår 
samt norrut mot Munkedal. Turtätheten mot Uddevalla från Lysekil är relativt god. Kollek-
tivtrafi ken utnyttjas vintertid främst för arbetspendling och av gymnasieelever från Lysekil 
till Uddevalla. Under sommaren har kollektivtrafi ken stor betydelse för turister och som-
marboende i kommunen. (ÖP 06).

Nuvarande busshållplatser i anslutning till området är vid Skaftöfärjans tilläggsplats samt 
vid järnvägsstationen, båda på Södra Hamngatan. Området kring Skaftöfärjans tilläggsplats 
är särskilt problematiskt enligt kommunens gatukontor eftersom av- och påstigningszonen 
är för liten och passagerarna, varav många är skolbarn, måste korsa Södra Hamngatan för 
att nå bussen och centrum på motsatt sida vägen.

Båtar
Båttrafi ken är mycket viktig utmed kajpromenaden. Utöver småbåtshamnen, som sommar-
tid är en livlig plats där många aktiviteter pågår, bl.a. seglarskola och dykverksamhet, fi nns 
gästhamn och båttilläggningsplatser. Även med dessa frågor arbetar Näringslivscentrum. 
En arbetsgrupp har bildats för att ta fram konkreta utvecklingsområden och en handlings-
plan för utveckling av gästhamnsverksamheten.

Trafi kstråk i Södra Hamnen

Planförutsättningar
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År 2002 hade gästhamnarna i Lysekils kommun över 10 000 gästnätter och 2070 fasta 
båtplatser för fritidsbåtar och enligt hamnchefen Olle Samuelsson ökar antalet fritidsbåtar 
hela tiden. I Lysekil kan bara kommuninnevånare få en fast båtplats, folk utifrån kan hyra 
en plats men bara för ett år i taget. Det är en tillgång att en så pass lång kaj fi nns tillgäng-
lig. Tilläggsplatserna används av båtar av varierande storlek, framförallt vid kortare besök, 
men det fi nns även tilläggsplatser för turbåtar och båtar i linjetrafi k.

Järnvägen
Järnvägen används uteslutande för hamn- och industriverksamheterna i de norra delarna av 
Södra Hamnen.

Handelshamnen
Handelshamnen är ett område präglat av komplexitet 
och mångfald, där en rad olika typer av verksamheter 
fi nns representerade. Gemensam nämnare för fl ertalet 
av verksamheterna är nyttjandet av det vattennära lä-
get. Komplexiteten kan för en utomstående tolkas som 
skräpighet eller oordning.

Området har med sin anknytning till de traditionella 
näringsgrenarna sjöfart, fi ske och konservindustri, en 
stor kulturell betydelse och ett stort identitetsvärde för 
Lysekils stad. Med sin brokighet och sitt visuella kaos 
är handelshamnen (norra delen av Södra hamnen) en 
spännande kreativ miljö som de lysekilsbor och besö-
kare jag talat med ändå anser vara ett positivt inslag i 
stadsbilden.

Hamntrafi k
Lysekils hamn har vuxit kraftigt under de senaste 20 
åren, från ett liv i skymundan till att ha fått, om än 
i förhållandevis liten skala, en plats på den svenska 
hamnkartan. Upptagningsområdet är i stort sett hela 
Sverige och destinationerna är nästan samtliga västeu-
ropeiska länder samt Medelhavet. De norra delarna av 
Södra Hamnen, Gullmarskajen och Grötö, dvs. han-
delshamnen, är idag ett område dit allmänheten inte 
har tillträde. Det är nuvarande EU-regler för säker-
heten i hamnar som begränsar tillgängligheten enligt 
hamnchefen Olle Samuelsson.

Anderssons kaj används ibland som tilläggsplats för 
större fartyg under tillfälliga besök i Lysekil. Funktio-
nen som lastnings- och lossningsområde för gods har 
nästan upphört, vilket gett möjlighet till det permanen-
ta utnyttjande av kajen för parkering och gångtrafi k 
som fi nns idag. 

Anderssons kaj

Anderssons kaj
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Biltrafi k och Parkering
Infarten till hamnområdet och till 
Anderssons kaj från stadens centrum 
sker från en punkt på Södra Hamnga-
tan över ett av spåren. Kajen används 
idag som parkering. Den övervä-
gande mängden trafi k till och från 
handelshamnen sker från den nyligen 
ombyggda Landsvägsgatan via Slätt-
teskärsgatan. Vissa extra stora och 
långa specialtransporter till hamnen 
måste dock nyttja infarten vid Södra 
Hamngatan för att nå hamnområdet 
via Bangårdsgatan. Personbiltrafi ken 
från centrum till hamnen utnyttjar 
också denna infart. Den mesta bil-
trafi ken har dock endast parkeringen 
på kajen och verksamheterna i fi sk-
hamnsområdet som mål. Det cen-
tralt belägna parkeringsområdet på 
Anderssons kaj har betydelse för det 
totala utbudet av parkeringsplatser i 
Lysekils centrum.

Slutsats
Trafi ken tar idag stor plats utefter kajpromenaden och gående och cyklister rör sig på bi-
larnas villkor. Detta förhållande bör förändras till det motsatta. Cykelbanan utmed Södra 
Hamngatans norra sida bör förlängas fram till Rosvikstorg. Båttrafi ken är mycket viktig 
utmed stråket. Det är en tillgång att en så pass lång kaj fi nns tillgänglig och detta bör fort-
sätta.

Evenemang kan tillåtas utmed kajpromenaden och på torgytor. De får dock inte komma i 
konfl ikt med framkomligheten, varken bilarnas eller de gåendes, utan måste lokaliseras så 
att stråket är tydligt. Havets hus är en viktig attraktion utmed stråket som utgör en viktig 
målpunkt. Det fi nns ett fl ertal hotell och pensionat i Lysekil men det kan vara intressant att 
se på möjligheten till nylokalisering i anslutning till kajpromenaden.

Handel förekommer idag på fl era ställen längs stråket, liksom restauranger. För att kunna 
samordna transporter och för att försäljningsbodarna inte skall fi nnas på olämpliga platser 
bör områden pekas ut där handel kan tillåtas. Bodar, byggnader, vagnar och liknande vari-
från försäljning sker bör utformas så att de passar in på Lysekils stadsnära kajer.

Hamntrafi ken är viktig för näringslivet i Lysekil och måste kunna utvecklas inom handels-
hamnens område, dvs. från Gullmarskajen och ut på Grötö. Handelshamnens område ligger 
till största del utanför fallstudieområdet.

Anderssons kaj

Planförutsättningar




