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INNEHÅLL

Framsida:
Göteborgs första utomhusbana för 
sporten roller derby i Frihamnen efter 
önskemål från medborgare. 
Foto: Älvstranden Utveckling AB 
Ny skateanläggning i Kärra utformad 
tillsammans med ungdomar i området 
Foto: Peter Svenson 

Form och text: Maria Börgeson
Foton: Peter Svenson

På invigningen av Briljantgatans tunnel kände jag hur 
viktigt det är med samspelet mellan en vacker livsmiljö och 
upplevelsen av trygghet. Det blir så mycket bättre! Att vi 
tillsammans arbetar med dessa frågor inom Trygg, vacker 
stad gör verklig skillnad för våra medborgare.

Cecilia Dalman Eek (S) 
Ordförande Trygg, vacker stad
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UTVECKLING STADSMILJÖ

STORA HAMNKANALEN/BLÅ STRÅK
Förstudierna Stora Hamnkanalen och 
Blå stråk är en del av Stadens arbete 
inför 400-årsjubileet. De är ett uttryck 
för göteborgarnas önskan att komma 
närmare vattnet. Förstudierna slut-
redovisade till 2021-samrådet under 
året. 
 
Målbilden för Stora Hamnkanalen är att 
skapa en ny historisk mötesplats genom ett 
levande kanalstråk mitt i staden. Blå stråk 
syftar till att ge stadens invånare och besöka-
re möjlighet att komma närmre vattnet och 
att binda samman staden genom blå stråk. 
Resultatet kommer att bearbetas och uppföl-
jande utredningar ske under 2015.

NÄRA VATTEN
Stora Hamnkanalen föreslås bli en föregång-
are och testarena för utvecklingen av Göte-
borgs inre vattenvägar. Tre olika förslag på en 
”low-line” för att ta göteborgarna nära vatten 
presenteras i förstudien. I samband med 

trafikkontorets renovering av kanalmurarna 
har infrastrukturutrymmen skapats vilket 
förbereder och möjliggör ett annat innehåll i 
Stora Hamnkanalen i framtiden.

SAMMANHÄNGANDE STRÅK
Med utgångspunkt från förstudien Havets 
historier föreslog förstudien ett blått stråk 
från Utby till Röda sten. Förstudien inklude-
rade även förslag om öppningsbara broar och 
kanaler som vattenvägar. 

Under Kulturkalaset och Julstaden 
genomfördes flera publika aktiviteter 
kopplade till Stora Hamnkanalen 
i samverkan med bland andra 
kulturförvaltningen, Higab och 
Göteborg & Co. Foto: Beatrice 
Törnros, Mediabank Göteborg & Co.
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Gestaltningsförslag för Stora Hamnkanalen 
av Radar Arkitektur och planering, Marge, 
och Nyhréns Arkitektkontor.
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UTVECKLING STADSMILJÖ

DE GRÖNA OASERNAS GÖTEBORG
Projektet är en del av Göteborgs 
2021-arbete, och syftar till att utveckla 
gröna oaser i staden och koppla sam-
man staden med gröna stråk. Förstu-
dien slutredovisades till 2021-samrå-
det i slutet av 2014. 
 
Förstudien De gröna oasernas Göteborg 
förespråkar ett pärlband av permanenta och 
tillfälliga stråk och oaser fram till 2021 och 
Jubileumsparken i Frihamnen. Ett exempel 
är en kraftsamling kring Kvillebäckens blå 
och gröna stråk. Som en start på detta plan-
terades under året 24 nya träd längs bäcken.

GRÖNA TAK OCH VÄGGAR
Arbetet med att ta fram en policy för hur 
vi långsiktigt ska arbeta för att utöka ande-
len gröna tak och väggar i staden drivs i en 
arbetsgrupp med deltagare från miljöförvalt-
ningen, park- och naturförvaltningen, stads-
byggnadskontoret och parkeringsbolaget. 
Policyarbetet koordineras med arbetet för 
kompensationsåtgärder och grönytefaktor. 
För att formulera hållbara, och kostnadsef-
fektiva, riktlinjer för kommunens fastigheter 
finns ytterligare behov av omvärldsanalys, 
kunskapsuppbyggnad och ny teknik för 
gröna väggar. Policyarbetet fortsätter därför 
med målet om godkännande 2015.

Ett koncept för ”pop-up oas”, med flyttbara 
sittmoduler med grönska, har tagits fram och 
testats på Avenyn i samverkan med projektet 
”Tillfälliga och permanenta mötesplatser”. 
Växterna anpassades efter årstiderna med 
vår-, sommar- och vinterblomster.

I pilotprojektet ”grön vägg på Traktören” 
planterades slingrande växter på mark och 
balkonger och skapade en grön pelare 
längs med fasaden. I samverkan med 
Lokalförvaltningen tas ett koncept för en större 
yta fram, vilket blir verklighet under 2015.
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GÖTEBORGS STADSMILJÖPOLICY
Göteborgs Stadsmiljöpolicy är en 
sammanhållen policy för hur stadens 
allmänna gator och platser ska 
gestaltas. 

Syftet är att få en genomtänkt gestaltning av 
markbeläggning, möbler, träd, ljus med mera. 
Aspekter som arbetats med är utformning, 
tillgänglighet, hållbarhet och driftsfrågor. 
Policy för Stadens färg antogs under 2014 i 
de tre nämnderna; byggnadsnämnden, park- 
och naturnämnden samt trafiknämnden. 

Policy för Stadens ljus färdigställdes och 
sändes ut på remiss från park- och natur-
nämnden till trafiknämnden och byggnads-
nämnden. Beslut fattas under 2015. Arbetet 
med policy för Stadens träd och Stadens små 
byggnader påbörjades under 2014.

Stadens färger är medvetet något nedtonade 
och valda för att fungera ihop och inte 
dominera. Ett begränsat antal färger gör att 
stadens möbler och utrustning samspelar, 
blir mindre uppseendeväckande och mer 
förutsägbara.

Stadens ljus ska upplevas som en naturlig 
del i stadsrummet och som om det alltid varit 
där. En god ljussättning ska stärka Göteborgs 
olika karaktärer och skapa en levande och 
trygg stadsmiljö.
Foto: Filip Andersson, Kreativt ljus
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Foto: Maria Börgeson

Utställningarna ”Om väggar kunde tala” på Gustaf Adolfs 
torg och historien om Backaplan – förr, nu och i framtiden.
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KVALITETSHÖJNING I STADSDELARNAKVALITETSHÖJNING I STADSDELARNA

TRYGGHETSARBETE I STADSDELARNA
Projektet Trygghetsarbete i stadsde-
larna bedrivs i nära samarbete med 
stadsdelförvaltningarna, som för dia-
log med medborgarna kring önskade 
platser och åtgärder. Årets stadsdelar 
är Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum 
samt Norra Hisingen.

NORRA HISINGEN
På Norra Hisingen har en ny skateyta bakom 
Kärra centrum skapats efter önskemål från 
ungdomar i området. Vid Backatorpsskolan 
har en skolklass skissat på förslag till lek-
platsen vid skolan. Efter en workshop med 
barnen finns där nu två stora klättertorn med 
klätterställning, karusellgunga, uteklassrum 
och småbarnslek. En obelyst och välanvänd 
gångsträcka längs Rimsmedsgatan, som lyfts 
fram på flera trygghetsvandringar, har fått ny 
belysning, och en sliten lekplats på Båtsman 
Dubbels gata har fått en uppfräschning.

CENTRUM
Vasaparken och Burgårdsparken har gjorts 
tryggare och trevligare med hjälp av röj-
ningar och tydligare entréer med bland annat 
entrépelare. Nya gångvägar uppmuntrar till 
rörelse i Vasaparken. Efter önskemål från 
engagerade boende har Egnahemsdammen 
vid Wavrinskys plats/Dr Allards gata restau-
rerats.

ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO
Vid Tunnlandsgatan/Kapplandsgatan har 
en nedgången grusplan upplevts otrygg av 
boende i området.  Här finns nu en varierad 
yta med plats för såväl hundlek som bollek, 
träning, aktivitet och vila. Ett grönområde 
vid Billdals kyrka öppnats upp och gjorts 
mer tillgängligt. Billdals sommarväg har 
efter önskemål från medborgare förbättrats 
med en ny grusyta.

Ett fågeltorn med handikappramp har 
byggts vid Billdals kyrka. Ett gångstråk leder 
från parkeringen till en picknick-plats. En 
fårhage med gärdsgård har skapats med en 
tillhörande bro för fåren.
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Briljantgatans tunnel i Tynnered. 
Före och efter.
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KVALITETSHÖJNING I CENTRUM

ETT BLOMSTRANDE ROSENLUND
EU-projektet ”Ett blomstrande Rosen-
lund” syftar till att göra Rosenlund till 
en trygg, trevlig och välkomnande 
plats där människor vill mötas. 
 
Samtidigt som de offentliga miljöerna har 
rustats upp, har fastighetsägare rustat upp 
sina fastigheter i området. Under året har 
projektet bland annat fokuserat på arbetet 
med EU:s horisontella kriterier kring jäm-
ställdhet, mångfald och miljö.

WESTPRIDE
Projektet var 2014 partner i HBTQ-festi-
valen Westpride genom Trygg, vacker stad. 
Kommunala samverkansaktörer, politiker, 
fastighetsägare och handlare i området 
bjöds in till ett frukostseminarie med tema 
mångfald och jämställdhet i samarbete med 
Westpride. Under rubriken Kärlekens pris 
presenterades situationen för hbtq-personer 
i världen och betydelsen av öppenhet. Till 
besökare i området kommunicerades West-
prides budskap och program på stora vepor 
och regnbågsflaggor vajade i området.

INVIGNING UNDER KULTURKALASET
Under Kulturkalaset invigdes det ombyggda 
Rosenlund i samarbete med Innerstaden 
Göteborg. Ordförande från Trygg, vacker 
stads tre nämnder; byggnadsnämnden, tra-
fiknämnden och park- och naturnämnden, 
samt fastighetsägarnas representant talade 
och klippte band. Dagen bjöd på underhåll-
ning och olika aktiviteter.

EN DEL AV JULSTADEN
För att öka tryggheten ytterligare i området 
och binda samman Rosenlund med övriga 
innerstaden och Julstaden sattes ny julbelys-
ning upp i december.

EU-PROJEKT
Den externa utvärderingen av EU-projektet 
är färdigställd och indikerar en hög mål-
uppfyllelse. EU-projektet avslutades med 
en slutkonferens i december, och ska slut-
rapporteras till Tillväxtverket under första 
kvartalet 2015.

Foton: Maria Börgeson
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STADSMILJÖUPPRUSTNING AVENYN
Gestaltningsprogrammet för Avenyn 
var under hösten 2013 ute på bred re-
missrunda och avvaktar slutligt beslut

Stadsmiljöupprustningen av Avenyn planeras 
ske i samverkan med fastighetsägarna enligt 
liknande samfinansieringsavtal som slutits 
med fastighetsägarna kring upprustning av 
innerstadsgatorna. 

TRAFIKUTREDNING
Under 2014 har en trafikutredning arbetats 
fram för Avenyn och omkringliggande gator. 
Den innehåller bland annat trafikförslag med 
åtgärder för att nå mål enligt det föreslagna 
gestaltningsprogrammet, samt parkerings- 
och trafikutredning.

Avenyn, alla göteborgares vardagsrum. 
Foto Julstaden: Beatrice Törnros, 
Mediabank Göteborg & Co.
Foton Göteborgsvarvet och studentfirande: 
Asbjörn Hansen
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ORGANISATION

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 samverkansorga-
nisation där park- och naturförvaltningen, 
trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret 
samarbetar i gemensamma projekt. Andra 
förvaltningar, kommunala bolag, enskilda or-
ganisationer 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 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 man vill genomföra. 
Styrgruppen består av presidierna (ordfö-
rande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ord-
förande) 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 projektgrup-
pen finns deltagare från de tre förvaltning-
arna samt eventuella andra intressenter som 
är relevanta inom det enskilda projektet.

 

Dialog och information. Spridningsseminarium 
för förvaltningar och bolag inför remiss av 
policy för Stadens färg och  Stadens ljus.
Foton: Maria Börgeson





KONTAKT
Kontaktuppgifter till Trygg, vacker stad och 

samtliga projektledare hittar du på:

www.goteborg.se/tryggvackerstad

TRYGG, 
VACKER STAD

Trygg, vacker stad är en samverkansplattform 
där förvaltningar, kommunala bolag, enskilda 
organisationer och privata aktörer 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.




