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Projektnamn

Trygghetsskapande åtgärder Olovlig trafik låssystem Norrmalm

Geografisk plats
för investering

Norrmalms Stadsdelsförvaltning

Projektets mål
och syfte

Inom Norrmalms parker finns ett problem med otillåten trafik på
gångstråk i park. Den otillåtna trafiken leder till att invånarna
upplever otrygghet. Detta framkommer bland annat via
förvaltningens klagomålshantering och incidentrapporter. Påkörda
och skadade bommar och sönderkörda parkytor skapar kostnader
för reparationer.
System med självkomprimerande papperskorgar utsätts för inbrott i
jakt på pantburkar, mat mm. Borttappade nycklar samt hemgjorda
nycklar har lett till stora kostnader för utbyte av låssystem. För att
öka tryggheten och hindra skadegörelsen behövs ett nytt system.
Systemet är ett robust låssystem med möjlighet att blockera
borttappade nycklar. För att göra det omöjligt att kopiera används
samma låssystem som till övriga lås och bommar på Norrmalm. Det
kommer även att underlättar för polisens insats för att hitta
bortkastade bevismaterial vid brott.

Förvaltningen har ett 15 tal bommar och trafikhinder av olika
typer, uppsatta för att förhindra olovlig trafik. Vi planerar att
utöka antalet för att minska trafiken i parkerna. Syftet med
projektet har varit att byta ut dessa till ovanstående smarta
låssystem.
Förvaltningen har idag även en upplagsplats, ett förråd och ett
maskinrum till isbanan i Vasaparken där räddningstjänsten inte
har tillträde. Genom detta låsbyte underlättar vi för
räddningstjänsten och slipper byta lås eller dörr vid en eventuell
insats. Förutom att tillgodose Räddningstjänstens och polisens
krav på ett låsningssystem som ska vara tillförlitligt, praktiskt
och inte försvåra eller fördröja räddningsinsatser är det
angeläget att skapa ett system som tillvaratar och tillgodoser fler
viktiga samhällsintressen.
Insatsen gör våra parker tryggare för invånare och besökare
eftersom de minskar incitament för skadegörelse. Det ger också
räddningstjänsten och polis tillträde till parkvägar och
självkomprimerande papperskorgar vid behov. Samt underlättar för
stadsdelsförvaltningen att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor.
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Slutredovisning

Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Syftet med projektet är uppfyllt. Förvaltningen kan redan se en
positiv tendens i minskat antal synpunkter kring dessa frågor
från allmänheten. Förvaltningen kommer att arbeta vidare och
utveckla systemet 2021. Insatserna kommer ge full effekt under
2021.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Projektet har kunnat genomföras trots Corona. Några mindre
delar av projektet kommer utföras 2021. Då kommer
förvaltningen att genomföra utbildning av blåljuspersonal,
entreprenörer, samt byte de sista låskolvarna i förråd o
teknikskåp. Några få trafikhinder byts 2021 på grund av
leveransproblem.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

Ekonomiska utfallet enligt budget.700 000kr i enlighet med
budget.
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