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Gång- och cykelstråket under Rymdtorget i Bergsjön har länge
upplevts som en otrygg plats som dragit till sig brottslighet.
Nu har det gjorts om till en öppen och välkomnande plats som
bjuder in till lekfulla möten mellan människor. Det bidrar till
att hela området upplevs tryggare. Genom samverkan inom
Trygg, vacker stad kan vi göra riktade insatser där medborgarna
behöver det som mest.
Cecilia Dalman Eek, ordförande, park- och naturnämnden

Bilder omslag
Överst: Invigning av Byggplatsen som arena i Rosenlund.
Foto: Peter Svenson
Nederst: Klättervägg vid Rymdtorget i Bergsjön.
Foto: Mathias Stenback.
Bild sid. 3: Multisportarena vid Rymdtorget i Bergsjön.
Foto: Mathias Stenback

Trygg, vacker stad 2015
Vision

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

Testar nytt

I Trygg, vacker stad samverkar vi för att
få en trivsammare stadsmiljö och för
att öka tryggheten i staden. Genom att
testa nya idéer och arbetsformer vill vi
utveckla bättre metoder och modeller
som senare kan implementeras i ordinarie verksamhet. Ett exempel är den
gröna väggen på ”Traktören”. Där har
projektet utvecklat en enkel och billig
konstruktion med moduler och vajrar,
med tillhörande bevattningssystem,
som ska kunna användas på fler platser i
staden. Den gröna väggen kompletteras
med insektshotell och fladdermusholkar,
som främjar den biologiska mångfalden.
Inom projektet ”Byggplatsen som arena”
testas olika sätt att kommunicera förändringar i stadsmiljön före, under och
efter byggnation, något som är viktigt att
utveckla i en stad med stora byggprojekt
på gång.

Lyssnar på medborgarna

Inför 2015 prioriterade Trygg, vacker
stad särskilt de områden som lyfts, i
rapporten ”Skillnader i livsvillkor och
hälsa”, för att göra Göteborg jämlikt. De
fysiska insatserna baseras på dialog med
invånarna. Genom att Trygg, vacker stad
kunde vara länken mellan förvaltningar
och fastighetsägare, samt bidra med en
grundplåt, möjliggjordes till exempel
en sedan länge efterfrågad upprustning
vid Rymdtorget i Bergsjön. Ett annat
projekt som syftar till att öka tryggheten
och trivseln i närmiljön är projektet
Ljuskonst, med satsningar i tunnlar, så
som vid Önskevädersgatans hållplats i
Biskopsgården.

Samarbetar för bästa resultat

Projekten genomförs i samverkan.
Genom att samla förvaltningar, bolag,
privata fastighetsägare och företagare,
kan vi uppnå en ökad kvalitet tillsammans. Stadsdelförvaltningarna är
självklara samverkansparter, då de har ett
befolkningsansvar och för invånardialog.

Är med där det händer

En viktig del i arbetet är att kommunicera goda resultat och att uppmuntra
till ansvarstagande i närmiljön. Trygg,
vacker stad deltog under den stora internationella kongressen WEEC (World
Environmental Education Congress)
genom att föreläsa om Förskolornas
och skolornas vårstädning, med informationsinsatser på Götaplatsen och
en utställning där barn och unga gjort
konstverk av skräp. Kampanjen ”Var rädd
om Göteborg – TÄNK på var du slänger
ditt skräp” har medverkat på ett tjugotal
evenemang runt om i staden, bland annat
på Lisebergs trädgårdsdagar, Tynneredsdagen och Biskopsgårdens dag.
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Stora Hamnkanalen/Blå stråk
Projektet är en fördjupning på
2021-förstudierna Blå stråk och
Stora Hamnkanalen.

Målet är att ge stadens invånare och
besökare möjlighet att komma närmare
vattnet och binda samman staden genom blå stråk. Under sommaren 2015
testades en tillfällig brygga i Stora
Hamnkanalen. Bryggan kommer att

Musik på vatten. Under Göteborgs Kulturkalas bjöd kultursommarjobbarna på underhållning från den tillfälliga bryggan.
Foto: Beata Löfmarck
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återanvändas, förbättras och placeras ut i
Stora Hamnkanalen till våren 2016.

Gröna stråk/Gröna oaser
Projektet syftar till att utveckla
gröna stråk och oaser i staden.

Detta kan innebära allt från ”fickparker”
till gröna väggar och gröna stråk. Under 2015 har olika tillfälliga lösningar
testats. Längs Avenyn kompletterades
de befintliga blomsterpedistalerna med
sittbänkar, som under sommaren blev
populära sittplatser.

Ett annat exempel är en grön vägg på
”Traktören” på Köpmansgatan. Väggen
är indelad i moduler med växtbäddar och
vajrar för klätterväxter, med tillhörande
bevattningssystem. Allt är utvecklat för
att det ska vara en enkel och billig konstruktion som ska kunna användas på
fler platser i staden.

Projektet Grön vägg på ”Traktören” visar på
möjligheten att ta tillvara regnvatten som en
resurs för bevattning. På den gröna väggen
finns insektshotell och fladdermusholkar för att
främja den biologiska mångfalden.
Foto: Maria Börgeson
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Byggplatsen som arena
Göteborg ska vara en attraktiv stad
medan vi bygger. För att åstadkomma en trygg och trivsam stad kan
tillfälliga mötesplatser skapas vid
och omkring byggplatserna.

Projektet har under 2015 arbetat fram
ett koncept för ”Byggplatsen som arena”
i tre stadier; före, under och efter byggnation. På Avenyn har två pixelväggar

satts upp på byggplanket vid Götaplatsen ”under byggnation”. I Rosenlund
har områdets nya kvaliteter ”efter byggnation” visats upp genom konstverk och
vattenprojicerad film.

Höger: Konstverket ”Seven Roses” visade rosor
på olika oväntade platser i Rosenlund och
vattenprojicerad film på Rosenlundskanalen
under Julstaden.
Foto: Mathias Stenback och Peter Svenson
Nedan: Adam passade på att skicka lite kärlek
till Hanna på pixelväggen på Avenyn.
Foto: Asbjörn Hanssen
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Trygghetsarbete i stadsdelarna
Projektet syftar till att förbättra
den upplevda känslan av trygghet
med hjälp av olika fysiska åtgärder.
Dessa genomförs i nära samverkan
med berörda stadsdelar, som har
befolkningsansvar och för invånardialog.

Bergsjön

I Bergsjön var alla överens om att den
mest önskade insatsen var en ombyggnation av det gång- och cykelstråk
vid Rymdtorget som upplevdes som
mest otryggt. I ena änden av de gamla
tunnelmynningarna har det byggts en
spontanidrottsplats med läktare, och på
andra sidan en klättervägg. Torgytan
utökas med ett stort schackspel, och mitt
på området blir det odlingslotter.

Biskopsgården

I Biskopsgården har områdena runt
Väderilsgatans och Önskevädersgatans
hållplatser rustats upp, bland annat med
nya gångstråk, bänkar, planteringar och
ny belysning.
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Backa

I Backa har multisportarenan vid Krumeluren förbättrats efter dialog med
barn och ungdomar.

Tynnered

I Tynnered har olika åtgärder vid Bergskristallen genomförts, exempelvis nya
planteringar, väggbänkar och förbättrad
belysning.

Angered

Hållplatsen vid Angereds centrum har
fått nya blommande träd, efter förslag
från unga stadsutvecklare i Angered.
Ett annat projekt är Järnvägsparken i
Olofstorp, där en mötesplats med bänkar, blommor och fruktträd skapats efter
dialog med de boende.

Örgryte-Härlanda

I Örgryte-Härlanda har upprustningar
skett vid Olskrokstorget och i Redbergsparken.
Militärhinderbana vid Krumeluren i Backa.
Foto: Peter Svenson

Ljuskonst
Ljuskonst är ett projekt som utvecklar hur vi arbetar med ljus och konst
i tunnlar för att öka tryggheten och
trivseln.

Under 2015 har tre projekt genomförts.
Önskvädersgatans tunnel får en mer
omfattande förändring. De två övriga
tunnlarna, den vid Storås hållplats
och tunneln under Västerleden mellan
Smyckegatan och Lergöksgatan, har fått
olika kvalitetshöjande åtgärder.

Åtgärderna vid Önskevädersgatans
tunnel i Biskopsgården har genomförts
tillsammans med boende i området,
Göteborg Konst och SDF Västra
Hisingen. Tunneln får ett konstverk i
form av en skyddsängel samt förbättrad
målning och belysning.

Vänster: Gångtunneln vid Önskvädersgatan i Biskopsgården får ny färg, ny belysning
samt ett konstverk i form av en ängel.
Foto: Mathias Stenback
Nedan: I Tynnered har gångtunneln vid
Smyckegatan rustats upp med nytt ytskikt och
tillsammans med barn från kulturskolan och
SDF har en platsspecifik design tagits fram,
tillsammans med en synkroniserad ljudinstallation. Foto: Mathias Stenback
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Stadsmiljöupprustning Avenyn
Projektet syftar till att förverkliga
gestaltningsprogrammet för Avenyn, och arbetar även med tillfälliga
åtgärder som går i gestaltningsprogrammets anda.

Under 2015 har projektet arbetat vidare
med att ta fram förslag på etapper och
kostnader för dessa. Tillfälliga åtgärder
har genomförts i form av blomsterplanteringar och en pixelvägg. Arbetet med
ombyggnationen av ”Götaplatsen nedre”
startade i oktober 2015, och beräknas stå
helt klart hösten 2016.

Höger: Blomsteramplar med specialbyggda
sittplatser smyckade Avenyn.
Foto: Emma Johansson
Nedan: Under 2015 inleddes ombyggnationen
av ”Götaplatsen nedre” på Avenyn.
Foto: Asbjörn Hanssen
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Inom Trygg, vacker stad fortsätter samverkan för att nå en överenskommelse
med fastighetsägare och övriga berörda
parter.

Ett blomstrande Rosenlund
Under de senaste åren har Trygg,
vacker stad och fastighetsägarna i
området rustat upp Rosenlundsområdet tillsammans.

EU-projektet ”Ett blomstrande Rosenlund” avslutades 2014, och 2015 har fokus varit att fortsätta det samarbete som
finns mellan Staden, fastighetsägare och
verksamheter i Rosenlund, samt att vara
en brygga till andra projekt som genomförs i området. Under året har projektet

samverkat med fastighetsägarna, vilket
bland annat resulterat i blomsterplanteringar och att lyfta fram Westpride i
området.

Projektet Byggplatsen som arena uppmärksammade
den genomförda ombyggnationen i Rosenlund.
Aktiviteter och utsmyckningar lockade folk till
platsen. I en container fanns information och
besökarnas önskemål inför framtidens utveckling av
Rosenlund undersöktes. Foto: Mathias Stenback
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Citysamverkan med fastighetsägare
och företagare
I centrala Göteborg finns en tradition av samverkan med fastighetsägare och näringsidkare för att
kunna erbjuda en attraktiv stadskärna.

Under året har Trygg, vacker stad anordnat städdagar tillsammans med Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och
Mötesplats Backaplan. De senaste tio
årens samverkan och insatser lyftes upp
och kommunicerades till göteborgarna
på en utställning i Brunnsparken.

Blomsterarrangemang har samfinansierats med Innerstaden Göteborg,
Avenyföreningen och Göteborgslokaler
(Haga-Järntorget).
Genom Kulturkalaset och Mosaikfabriken skapade Trygg, vacker stad förutsättningar för att arrangera mosaikworkshops
för Göteborgs skolelever. Klasser från
olika stadsdelar arbetade tillsammans och
skapade mosaik som nu pryder Kungstorget.
Nedan: I ett samarbete med klasser från olika stadsdelar
i staden skapades mosaik som visades under Kulturkalaset. Mosaiken flyttades därefter permanent till
Kungstorget. Foto: Göteborg & Co.
Höger: Den årliga städmorgonen med Innerstaden
Göteborg och Avenyföreningen fyllde tio år. Samverkan
och insatser visades upp på en utställning i Brunnsparken. Foto: Maria Börgeson
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Göteborgs Stadsmiljöpolicy
Göteborgs stadsmiljöpolicy är en
övergripande policy för hur stadens
allmänna gator och parker ska
gestaltas.

Syftet är att få en genomtänkt gestaltning av träd, ljus, möbler och markbeläggning med mera. Sedan tidigare
finns policyer för Stadens ljus, Stadens
golv, Stadens möbler och Stadens färg.

Under året har ett förslag till trädpolicy
tagits fram, kallad Stadens träd – en
policy för park- och gatuträd i Göteborg.
Det som återstår är en policy för Stadens
små byggnader.

Arbetet med policyn för Stadens
träd har bland annat föregåtts
av ett frukostmöte för stadens
tjänstemän (ovan) samt en
workshop med andra kommuner
och trädexperter. Dokumentet
har sedan varit ute på remiss
och ändrats utifrån inkomna
synpunkter.
Foto: Cinna Axelsson
Slottsskogen.
Foto: Peter Svenson
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Detta är Trygg, vacker stad
Varför?
Det finns frågor i vår stadsmiljö som behöver extra fokus, kraft och resurser. Dessa
frågor har ibland inte någon naturlig hemvist i Stadens organisation.
Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen,
trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret
samarbetar i gemensamma projekt. Andra
förvaltningar, kommunala bolag, enskilda
organisationer och företag deltar i samarbetet 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 fastställs 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
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fatta likalydande beslut om budgeten, inklusive en precisering och resursfördelning till
de olika aktiviteter som man vill genomföra.
Styrgruppen består av presidierna (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) för byggnadsnämnden, park- och
naturnämnden och trafiknämnden.

Arbetssätt
Park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har gemensamt huvudansvar för att samarbeta i projekt
under namnet Trygg, vacker stad. Hela
staden är i fokus och arbetet sker över gränserna med andra förvaltningar, bolag och
externa aktörer. Den gemensamma projektorganisationen 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 projektgruppen finns deltagare från de tre förvaltningarna
samt eventuella andra intressenter som är
relevanta inom det enskilda projektet.

Höger: Trots det trista vädret var uppslutningen som vanligt stor bland stadens
fastighetsägare, näringsidkare och tjänstemän på årets städmorgon 2015.
Foto: Maria Börgeson
Nedan: Invigning av Tilda Lovells
lekvänliga skulptur ”Orakel från havet”,
ett samverkansprojekt med kulturförvaltningen, Innerstaden Göteborg och fastighetsägare. Foto: Mathias Stenback
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Trygg, vacker stad, Park- och naturförvaltningen:
Box 177
401 22 Göteborg
Telefon: 031-365 00 00

Trygg, vacker stad är en samverkansplattform där förvaltningar, kommunala bolag, enskilda
organisationer och företag engagerat arbetar tillsammans för att få en trivsammare stadsmiljö
och öka tryggheten i staden.
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 aktiviteter som man vill genomföra.

www.goteborg.se/tryggvackerstad

