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Bilder omslag 
Vänster: Invigning av Önskevädersgatans gångtunnel.
Höger: Fasadmålning av konstnären Rone vid Mandolin- 
gatan, som var en del av Artscape 2016. 
Foto: Mathias Stenback
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”Trygghet handlar mycket om hur miljön omkring oss är 
gestaltad. Med ljusa och överskådliga gångstråk och vackert 
utformade närmiljöer blir vardagen mindre osäker. Ett exempel 
är arbetet med ljustunnlar som skapar trygghet och skönhets-
upplevelse. Under året färdigställdes Kastanjeallen i Tynnered 
med ljud- och ljuskonst och ett fint mosaikverk där elever i 
området har arbetat fram motiven.

Cecilia Dalman Eek, ordförande Trygg, vacker stad



Trygg, vacker stads vision är: Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad som vi är stolta 
över och där stadsmiljön inbjuder till möten mellan människor. Viktiga ledord för Trygg, 
vacker stad är:
– Samverkan – med förvaltningar, bolag och privata aktörer, ofta i frågor som 
 annars hade hamnat mellan stolarna.
– Nytänkande – vi utvecklar och testar nya idéer.
– Snabbt och flexibelt – ett arbetssätt som möjliggör permanenta och tillfälliga 
 åtgärder med kort väg från planering till genomförande.
– Medborgardialog – vi genomför åtgärder i den fysiska miljön för att skapa tryggare 
 och vackrare platser i staden.

Trygg, vacker stad 2016

Samverkansområden
Trygg, vacker stads projekt utgår bland 
annat från kommunfullmäktiges budget. 
Projekten är indelade i fyra samverkans-
områden.
1. 2021 Området 2021, där projektet 
Blå & gröna stråk och oaser fokuserat på 
att utveckla gröna oaser samt blå stråk för 
att skapa ökad kontakt med vattnet, enligt 
önskemål från göteborgarna. Gothenburg 
Green World var en trädgårdsutställning 
där bland annat Avenyn fick ett antal gröna 
mötesplatser och pop-up-parker. 
2. Utveckling stadsmiljö 
I området Utveckling stadsmiljö ligger 
till stor del Trygg, vacker stads löpande 
arbete, det vill säga utveckla nya koncept, 
följa upp och utvärdera projekten. Vidare 
ryms här projekt som handlar om drifts-
utveckling och attitydpåverkan vad gäller 
renhållning och nedskräpning. 
3. Samverkansprojekt i stads-
delarna - det största och kanske vikti-
gaste samverkansområdet. Här ryms drygt 
hälften av alla projekt och drygt hälften 
av Trygg, vacker stads budget. Projektet 
Trygghetsarbete i stadsdelarna handlar om 
fysiska åtgärder för trygghet och trivsel, i 
nära dialog med invånarna. Fem stadsdelar 
har prioriterats utifrån rapporten Skillna-
der i livsvillkor och hälsa; Angered, Norra 
Hisingen, Västra Göteborg, Västra Hisingen 
och Östra Göteborg. På liknade sätt ut-
vecklas arbetet inom projekt Ljuskonst. 

Där har det praktiska arbetet resulterat i 
konceptet Ljuskonst i tunnlar som innebär 
att kombinera ljus och konst i otrygga 
gångtunnlar i process, där olika med- 
borgargrupper involveras. 
4. Samverkan för attraktiva 
stadsmiljöer I detta samverkans- 
område ryms bland annat arbetet med att 
utveckla samverkan med fastighetsägare 
och centrumorganisationer, liksom projek-
tet Stadsmiljöupprustning tillfälliga åtgär-
der, som bland annat skapade en temporär 
playa på Stenpiren.

Jämlikhet
Många av Trygg, vackers stads projekt 
har bäring på kommunfullmäktiges prio-
riterade mål om jämställdhet, jämlikhet, 
mänskliga rättigheter och delaktighet. 
Det gäller i synnerhet för samverkanspro-
jekten i stadsdelarna eftersom de ofta tar 
sin utgångspunkt i stadsdelsförvaltningar-
nas medborgardialog. Dialogerna genom-
förs på ett normmedvetet sätt som främjar 
likabehandling. Åtgärderna i den fysiska 
miljön görs för att öka trygghet och till-
gänglighet. Trygghetsfrågan är en viktig 
jämställdhetsfråga eftersom flickor och 
kvinnor betydligt oftare än män känner 
sig otrygga i det offentliga rummet. Prio-
riteringen att fokusera på de mest socialt 
och socioekonomiskt utsatta stadsdelarna 
främjar likabehandling. 
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Blå & gröna stråk och oaser

Projektet syftar till att utveckla blå 
& gröna stråk och oaser i staden.

Under sommaren pryddes flera platser i 
centrala Göteborg av gröna pop-up- 
oaser som designats av studenter på 
HDK Steneby.
Som ett led i att utveckla det blågrö-
na stråket längs Kvillebäcken har en 
mötesplats skapats vid Backaplan, och 
vid Saluhallen Briggen har en grön oas 
mellan Tredje och Fjärde Långgatan 
färdigställts.

Den gröna väggen på Traktören blev 
ett uppskattat projekt där gatubilden 
förändrades till en låg kostnad med in-
riktning på låga underhållskostnader och 
resurseffektivitet. Projektet permanentas 
och driften lämnas under 2017 över till 
lokalförvaltningen.
Projektet har också tagit fram en vägled-
ning för gröna tak och väggar i staden.

Höger: Vägledning för gröna tak och väggar på kommunala 
fastigheter.
Nedan: Området mellan Tredje och Fjärde Långgatan vid 
Saluhallen Briggen har öppnats upp och bland annat försetts 
med belysning, bänkar och nya planteringar. 
Foto: Mathias Stenback
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Höger: Under sommaren pryddes ett antal platser i centrala Göteborg 
av gröna pop-up-oaser. Bilden är från Rosenlund. Foto: Peter Svenson





Gothenburg Green World

Under 2016 presenterades träd-
gårdsutsällningen Gothenburg 
Green World. Det är en fortsättning 
på utställningen Göteborgs Lust-
gårdar 2008. 

Visionen för Gothenburg Green World 
var att långsiktigt bidra till den gröna 
stadsutvecklingen av stad och region 
och skapa attraktiva platser att bo, leva 
och verka i samt att besöka. Nyckelord 
för utställningen var Lust, Inspiration, 
Hållbarhet och Delaktighet.
Under sommaren intog Gothenburg 

Green World Götaplatsen och Avenyn 
med gröna mötesplatser och pop-up-
parker. Installationernas syfte var att 
bidra till att besökarna skulle få uppleva 
vad grön stadsutveckling i Göteborg kan 
innebära, viktiga bestående värden då 
staden står inför klimatutmaningar samt 
utmaningen att bli en tät och grön stad. 
Projektet har utvärderats och visat att 
besökare över lag var positiva till utställ-
ningen.
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Höger: För att uppmärksamma den 
framtida lekplatsen i Lorensbergsparken 
placerades lekfulla blommor ut.
Nedan: En av Pop-up-parkerna på Avenyn 
under Gothenburg Green World. 
Foto: Mathias Stenback
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Byggplatsen som arena

Göteborg ska fortsätta att vara en 
attraktiv stad medan vi bygger. För 
att åstadkomma en trygg och triv-
sam stad för göteborgarna och an-
dra aktörer kan tillfälliga mötesplat-
ser under övergångsperioder skapa 
en livfull och spännande stadsmiljö 
på olika platser i staden.

2015 testades två aktiviteter, en pixelvä-
gg på byggplanket vid Avenyn och ett 
ljus- och vattenevenemang i Rosenlund 
under december månad. 2016 utvärdera-
des projektet, och erfarenheterna från de 
båda testerna samt undersökningar och 
utvärderingar med besökare och närings- 

idkare i området har utvecklats till en 
konceptmodell som visar på nyttan med 
aktiviteter såväl före som under och efter 
en byggnation.
Slutsatsen är att Byggplatsen som arena 
är ett starkt verktyg för en positiv stads-
utvecklingsprocess, och att aktiviteterna 
inom projektet kan bli det där lilla extra 
som ökar attraktionskraften i området.

Höger: Vattenprojicerad film vid evene-
manget i Rosenlund. Foto: Peter Svenson
Nedan: Pixelväggen har under 2016 
återanvänts i Gamlestan. Foto: Mathias 
Stenback









Östra Göteborg
I Månadsparken sker en stor upprust-
ning i samarbete med Bostadsbolaget 
och park- och naturförvaltningen.
Stjärnbildsgatans lekplats ovanför 
Rymdtorget har rustats upp och fått ny 
lekställning.
På Kortedala Torg har en perennrabatt 
renoverats. 
I Banérsparken är bollplanen borttagen 
och gångytor och gräsmattor renoverade.

Utvärdering
Flera av projekten har utvärderats och 
visar att medborgarna är mycket nöjda 
och att tryggheten på platserna har ökat.
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Vänster: Efter önskemål från boende i om-
rådet pågår en stor upprustning av Månads-
parken i samarbete med Bostadsbolaget och 
park- och naturförvaltningen. En boulebana 
och en grillplats är färdigställda, lekplats och 
vattenlek är påbörjad. 
Foto: Mathias Stenback
Nedan: I Angered har Hjällbobron målats i 
samarbete med gatukonstfestivalen Artscape, 
där lokala graffitimålare genomförde en 
workshop tillsammans med ungdomar från 
Hjällbo. Foto: Mathias Stenback
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Ljuskonst

I samverkan med kulturförvaltning-
en påbörjades 2014 ett pilotprojekt 
kring hur vi kan arbeta med ljus och 
konst i tunnlar för att öka trygghet 
och trivsel.

Projektet Ljuskonst har testat en metod 
som innebär att kombinera ljus och 
konst i otrygga gångtunnlar i process, 
där olika medborgargrupper involveras. 
Det har resulterat i konceptet Ljuskonst 
i tunnlar som visar tillvägagångssätt och 
framtida utmaningar med att arbeta 
med ljus och konst i tunnlar för att öka 
trygghet och trivsel. Utvärderingen visar 

att människor verkar använda tunnlarna 
i större utsträckning och uttrycker ofta 
glädje och stolthet över dem. Konstnärer 
och ljusdesigners har med konstverk i 
kombination med ljus löst flera av de 
problem som medborgarna har lyft, ex-
empelvis svårighet att överblicka miljön 
i och utanför tunnlarna både dagtid och 
kvällstid, att personer uppehållit sig i 
tunnlarna för droghandel och/eller för 
att sova, obehörig trafik i tunnlarna, blän-
dande och ojämn belysning. Metoden är 
innovativ genom att den kombinerar ljus 
och konst för att minska otryggheten.

Vänster: Arbetet med Smyckegatans 
gångtunnel har färdigställts med ut-
smyckning i samarbete med en bildklass 
från en närbelägen skola. 
Foto: Peter Svenson
Nedan: I samarbete med Göteborg 
Energi och Göteborg & Co har 
gångtunneln under Skattegårdsvägen 
i Tynnered fått belysning och växter 
samt smyckats med mosaik, skapade av 
ungdomar i området. 
Foto: Simon Malmström







17

Stadsmiljöupprustning tillfälliga åtgärder

2015 och 2016 gjorde trafikkontoret 
ett test att stänga av Tredje Lång-
gatan från biltrafik för att skapa en 
trevligare utemiljö under sommar-
månaderna. Utifrån den utvärdering 
som gjordes planerade projektet 
Stadsmiljöupprustning tillfälliga 
åtgärder att testa fler tillfälliga gå-
gator i staden.

Efter utredningsfasen visade sig dock 
gatorna olämpliga som tillfälliga gång-
fartsgator. Dessa omständigheter ledde 
till en omprioritering av medel inom 
projektet till andra tillfälliga åtgärder i 
stadsmiljön.

Vid Skeppsbron avetablerades en yta för 
uppställning av arbetsbodar och för att 
förhindra parkering skapades då en till-
fällig mötesplats i form av en playa. Med 
hjälp av sand, solstolar, parasoller, palmer 
och växter blev platsen en grön oas mitt 
i stadsvimlet. Playan fick stor uppmärk-
samhet och positiv respons, bland annat i 
sociala medier.
I samarbete med 2021-projektet Saltet 
på Ringön bidrog projektet med trygg-
hetsskapande åtgärder i form av tillfällig 
belysning under ”Ö-festen” i september 
och permanent belysning på vägen till 
verksamheterna på Ringön.

Höger: Cirka 10 000 besökte 
”Ö-festen” på Ringön i september. 
Foto: Beata Löfmarck
Nedan: Playa Stenpiren blev en upp-
skattad mötesplats under sommaren. 
Foto: Mathias Stenback
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Samverkan med fastighetsägare och 
centrumföreningar

I centrala Göteborg finns en 
tradition av samverkan med fast-
ighetsägare och näringsidkare i 
syfte att åstadkomma en attraktiv 
stadskärna. Sedan tidigare finns 
samverkansavtal kring innerstaden, 
Avenyn och Backaplan. Trygg, 
vacker stad samverkar även kring 
andra torg och platser i staden med 
bland andra GöteborgsLokaler.

Trygg, vacker stad har fått i uppdrag att 
se över stadens roll i samverkan med 
centrumorganisationer i syfte att kunna 
åstadkomma en attraktiv stadskärna. 
Under året startades en utredning och 
under hösten genomfördes ett seminari-
um för Trygg, vacker stads styrgrupp, där 
bland annat förslag på hur samarbetet 
skulle kunna organiseras presenterades. 
Arbetet fortsätter under 2017.

I samverkan med Innerstaden Göteborg 
och Avenyn har olika platser prytts av 
blomsterurnor och liknande har även 
gjorts i Angereds centrum i samråd med 
stadsdelsförvaltningen och köpmanna- 
föreningen.
Under året har Trygg, vacker stad 
i samverkan med fastighetsägare i 
Nordstan genomfört aktiviteter i 
Brunnsparken, bland annat ordnat 
en boulebana under Kulturkalaset. På 
Vårväderstorget deltog Trygg, vacker 
stad i två evenemang tillsammans med 
GöteborgsLokaler.

Julbelysning i träden i Brunnsparken. 
Foto: Beata Löfmarck
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Kultursamverkan

Kulturförvaltningen bjöd in övriga 
förvaltningar att delta i projektet 
Artscape, som är Sveriges största 
gatukonstprojekt. Projektets syfte 
är framförallt att människor ska få 
möjlighet att använda sitt kreativa 
uttryck med workshops och aktivi-
teter runt om i staden. 

Projektet genererade 19 konstverk av 
såväl lokala som världskända konstnärer 
och verken är utspridda i alla tio stads-
delar. En av programpunkterna under 
Kulturkalaset var guidade rundturer med 
buss till stadens alla konstverk.

Artscape fick stor spridning i media, så-
väl i Sverige som i utlandet. Konstverken 
har bygglov på två år och därefter är det 
upp till respektive fastighetsägare att an-
söka om förlängt, alternativt permanent 
bygglov.
Projektet har fått mycket positiv upp-
märksamhet och uppskattas av många 
som bor och verkar kring konstverken.
I Angered har Hjällbobron målats i 
samarbete med gatukonstfestivalen 
Artscape, kulturförvaltningen och 
stadsdelsförvaltningen.

Foto: Artscape

Foto: Frida Winter

Foto: Frida Winter

Inom ramen för Artscape uppfördes 19 konstverk i samtliga tio stadsdelar. Nedan fr. v. Bredfjällsgatan 
(Animalitoland), Härlanda Park (Ana Maria) och Karlavagnsgatan (Bless). T.h. Väderilsgatan (Yash).
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Foto: Mathias Stenback
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Planerade, ej genomförda projekt

Göteborgs stadsmiljöpolicy består av 
en övergripande policy för hur stadens 
allmänna gator och platser ska gestaltas. 
Policyn har olika underavsnitt som 
behandlar hur, var och varför olika kom-
ponenter ska användas i stadsrummet.
De policyer som hittills färdigställts är: 
Stadens möbler, Stadens golv, Stadens 
ljus, Stadens färg och Stadens träd. 
Under året skulle policyn Stadens små 
byggnader utarbetats men har ej genom-
försts på grund av resursbrist kopplat till 
bemanning.

Projektet Stadsmiljöupprustning Avenyn 
syftar till att förverkliga gestaltningspro-
grammet för Avenyn och arbetar även 
med tillfälliga åtgärder som går i gestalt-
ningsprogrammets anda. Tidigt under 
året fördes projektet i sin helhet över till 
trafikkontoret.
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Det här är Trygg, vacker stad

Varför?
Det finns frågor i vår stadsmiljö som be-
höver extra fokus, kraft och resurser. Dessa 
frågor har ibland inte någon naturlig hem-
vist i Stadens organisation.  
Trygg, vacker stad är en samverkansorga-
nisation där park- och naturförvaltningen, 
trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret 
samarbetar i gemensamma projekt. Andra 
förvaltningar, kommunala bolag, enskilda 
organisationer och företag deltar i samarbe-
tet för att få en trivsammare stadsmiljö och 
öka tryggheten i staden.

Vision
Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad 
som vi är stolta över och där stadsmiljön 
inbjuder till möten mellan människor.

Politik och budget
Trygg, vacker stads ekonomiska ramar fast-
ställs av kommunfullmäktige. 
Park- och naturnämnden, trafiknämnden 
och byggnadsnämnden har ett gemensamt 
ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer. 
Park- och naturförvaltningen samordnar 

Trygg, vacker stad. Varje år ska nämnderna 
fatta likalydande beslut om budgeten, inklu-
sive en precisering och resursfördelning till 
de olika aktiviteter som ska genomföras. 
Styrgruppen består av presidierna (ordföran-
de, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordfö-
rande) för byggnadsnämnden, park- och 
naturnämnden och trafiknämnden.

Arbetssätt
Park- och naturförvaltningen, stadsbygg-
nadskontoret och trafikkontoret har gemen-
samt huvudansvar för att samarbeta i projekt 
under namnet Trygg, vacker stad. Hela 
staden är i fokus och arbetet sker över grän-
serna med andra förvaltningar, bolag och 
externa aktörer. Den gemensamma projekt- 
organisationen ger möjlighet att vara flexibel 
och ta till vara varandras kompetenser.  
I projekten arbetar de som är bäst lämpade 
utifrån sin befintliga arbetsroll. Varje projekt 
har en egen projektledare och i projektledar-
gruppen finns deltagare från de tre förvalt-
ningarna samt eventuella andra intressenter 
som är relevanta inom det enskilda projektet.





Trygg, vacker stad, Park- och naturförvaltningen:
Box 177
401 22 Göteborg 
Telefon: 031-365 00 00

www.goteborg.se/tryggvackerstad

Trygg, vacker stad är en samverkansplattform för att uppnå ökad kvalitet, som ger ett mervärde 
för göteborgarna i det offentliga rummet. Trygg, vacker stad samverkar med såväl kommunala 
förvaltningar och bolag som privata aktörer.

Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för 
verksamhetens mål och riktlinjer. Park- och naturförvaltningen samordnar Trygg, vacker stad. 
Varje år ska nämnderna fatta likalydande beslut om budgeten, inklusive en precisering och 
resursfördelning till de olika projekt som ska genomföras.




