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Framtaget i samverkan  
- en levande stadskärna, en levande stad
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Trollhättan är inne i en spännande fas av förändring – den stolta 
 industristaden tar nya steg och växer ordentligt. Vårt befolknings-
mål är att vi ska vara 70 000 trollhättebor år 2030. För att nå dit 
behöver vi bli en ännu mer attraktiv och spännande kommun för 
invånare, företag och besökare. Vi behöver utveckla Trollhättans 
stadskärna för att möta framtiden.  

Ett inbjudande centrum med ett stort 
utbud av olika aktiviteter och härlig puls 
är en av de viktigaste parametrarna för att 
attrahera människor och verksamheter i 
konkurrens med andra platser i  regionen. 
Vi måste kunna erbjuda arbetsplatser, 
boenden, handel, nöjen och rekreation 
i en tät stadsstruktur. På samma gång 
 behöver vi möta en modern livsstil och 
starka framtidstrender som:  

•  Mer upplevelsebaserad handel  
– platsen, känslan och servicen blir 
viktigare.

•  Digitaliseringen - förändrade beteen-
den och köpmönster. 

• Växande kvällsekonomi med mat, 
service, serveringar samt kultur- och 
nöjesliv. 

• Hållbart liv – göra det lättare för 
människor att genom egna val bidra 
till en hållbar värld. 

• Delningsekonomi – göra det lättare att 
hyra, dela eller låna saker istället för 
att själv äga.  

• Utrymme för kreativitet, som föds ur 
teknik, tolerans och talang.

• En ökad mångfald i platser och akti-
viteter.

Puls i centrum
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Analys av stadskärnan blev 
startpunkten
Under 2015 lät Trollhättans Stad genom-
föra en analys av stadskärnan (Stadsliv 
& stadsrum i Trollhättan, Gehl Archi-
tects), där man bland annat studerade 
mötes platser, tillgänglighet och han-
dels-,  kultur- och nöjesstråk. Materialet 
kompletterades sedan med ett stråkut-
vecklingsarbete genomfört under 2018 
samt fortsatt strategisk planering utifrån 
pågende projekt och medborgardialoger. 

Analyserna lyfte fram flera förbättrings-
områden som vi nu arbetar med: 

•  Våra centrummiljöer är likriktade, 
trots att vi är en mångfacetterad 
stad. Här finns fina grönytor och 
platser, men få aktiviteter som lockar 
människor att stanna upp. 

• Det finns flera platser och stråk i 
staden vars identiteter kan utvecklas 
och förstärkas.

• 

•  Den innovativa kultur som Trollhättan 
är känd för, syns inte i centrum.  

•  Trollhättans centrum har starka stråk 
i nord-sydlig riktning, men passiva 
tvärgator med lite att bjuda på.  

• Centrum är periodvis fullt av liv, men 
det mesta är gömt inomhus. 

• Centrum upplevs bitvis slitet och 
ostädat.

•  Restaurang- och kroglivet är 
uppskattat, men centrum upplevs 
otryggt på natten.  

•  Trollhättans stadskärna uppfattas 
som en bildominerad miljö med 
 brister i  infrastrukturen för gående 
och  cyklister. Det är lätt att ta sig hit 
men svårt att hitta centrum.  
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Vision: ”En stolt och 
innovativ stad med 
plats för framtiden.”
Trollhättans vision speglar vår  långsiktiga 
strävan. Den pekar ut  färdriktningen 
och ger oss en bild av vilken sorts stad 
Trollhättan ska vara i framtiden. Själva 
kärnan i platsvaru märket Trollhättan är 
handlingskraft. Handlingskraft är vår 
viktigaste resurs och anledningen till att 
Trollhättan  genom historien klarat många 
omställningar och fortsätter växa och 
utvecklas.

En viktig del av framtidens Trollhättan 
är ett levande centrum, tillgängligt och 
öppet för alla. För att nå dit behöver vi 
förstå trender och skapa upplevelser som 
attraherar invånare och  besökare. Grun-
den byggs av ett bra och hållbart utbud av 
 butiker, caféer och restauranger med hög 
tillgänglighet och attraktiva erbjudanden, 
i kombination med spännande mötes-
platser, evenemang och aktiviteter. 

City Trollhättans uttalade vision är: 

En plats där människor kan uppleva,  
arbeta, handla och umgås på olika sätt.

För att vi ska lyckas i det gemensamma 
arbetet krävs handlingskraft, nytänkan-
de, vilja, samarbete, engagemang, hjärta 
och energi från  Trollhättans Stad, fastig-
hetsbolag,  handel och övriga cityaktörer. 

 ”Den hand-
lingskraftiga 
stadskärnan 
med plats för 
möten.”



Tillsammans  
är vi Trollhättan
Framgången bygger på samver-
kan mellan stadens alla aktörer.
Genom samverkan når vi förståelse 
mellan stadens olika aktörer; både för 
kortsiktiga och långsiktiga initiativ som 
utvecklar och förändrar vår stad.

2018 beslöt Trollhättans stad att kva-
litetsmärka utvecklingsarbetet i stads-
kärnan och på sikt tävla om utmärkelsen 
Årets Stadskärna med siktet inställt på år 
2022. Här blir resan i det gemensamma 
arbetet det viktigaste för stadens och 
stadskärnans framtid.

Samverkansorganistionen City Troll-
hättan har fått i uppdrag att driva och 
koordinera arbetet tillsammans med 
stadens aktörer.

Utmärkelsen Årets Stadskärna

Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut 
av Svenska Stadskärnor, en medlemsor-
ganisation där företag, organisationer 
och kommuner som har ambitioner att 
utveckla städerna samlas. Utmärkelsen 
delas ut till den svenska stad eller ort som 
”under de närmast föregående åren gjort 

störst framsteg i sin förnyelse av cen-
trum, genom samarbete mellan både pri-
vata och offentliga aktörer. Med framsteg 
menas att det finns ett flertal mätbara 
resultat av stadskärnans utveckling. 

En levande stadskärna, en levande stad   

Stadskärnan är en spegelbild och ett 
fönster till  hela Trollhättan. En plats som 
engagerar många och fungerar som knut-
punkt till hela staden. 

Insatserna som görs av engagerade  
personer och verksamheter ger effekter 
som leder till ökad tillväxt, nya möjligheter 
och utveckling i staden.

Attraktiv miljö, öppen 
livsstil och bra bo-
stadsmarknad.

Ökad inflyttning och 
fler investeringar.Nya företag och 

bättre arbetsmarknad.

Ökade skatteintäkter 
och mer välmående
kommun.
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Så organiserar vi oss
Samverkansorganisationen
I Trollhättan är samverkan central och 
ett lagspel sker mellan stadens samtliga 
aktörer. Genom åren har en tydligare 
struktur i samarbetet mellan kommunen, 
fastighetsägare, närings- och fören-
ingsliv utvecklats. Vi drar gemensamt åt 
samma mål vilket skapar positiva effekter 
för stadskärnan.

Det har sagts att staden består av många 
små muskler som spänns när det behövs. 
Vi tror på de gemensamma insatserna 
och växelverkan - arbetet görs tillsam-
mans och vi kan växla upp och ner när det 
behövs för att hålla rätt tempo och använ-
da resurserna på rätt sätt. Detta skapar 
en stor flexibilitet och handlingskraft som 
fungerar som genomgående DNA i många 
verksamheter runt om i staden.

Organisering av verksamheter
Organisatoriskt arbetar vi systematiskt 
med råd, nätverk och arbetsgrupper som 
kopplas samman med den dagliga verk-
samheten, snabba insatser och projekt. 
Ambitionen är att medskapa och ha för-
ståelse mellan aktörerna i alla led - från 
strategisk till operativ nivå då vi också är 
uppdelade i flera verksamheter och bolag.

De pågående förändringarna i samhäl-
let och gemensamma arbetet gör att 
samverkansorganisationen fortsatt är 
föremål för utveckling och förändring för 
att bättre anpassas för framtida förhål-
landen, strategier och arbete.

Finansieringsmodellen
Samverkansarbetet bygger på en fler-
partsfinansiering där City Trollhättan  
ägs av den ideella föreningen och  

Trollhättans stad Fastighetsägare

Trollhättan centrum ideell förening

City Trollhättan (Trollhättan centrum AB)

Styrgrupp

Handel, Restaurang, Hotell, Fastighetsägare, 
Förenings-och näringsliv, Eldsjälar & Medborgare

Digitalisering 
& utbildning

Samverkan & 
branchmöten

Långsiktig 
utveckling

Kommunikation 
& marknadsföring

Aktiviter & 
evenemang Stadsmiljö

Centrumutveckling & -samordning

Verksamhet

Visit TV
Fastighetsägarna, Visita, Svenskt 

Näringsliv, Företagarna, 
Västsvenska handelskammaren, 

Svensk handel, m.fl.

Näringsliv
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Stads- & centrumutveckling

Process & strategi

Samverkan

Trollhättan 
stad

Visit 
THN VBG

City 
Trollhättan

Fastighets-
ägare

Handel & 
service

Restaurang 
& krongar Gemensamma 

projekt & insatser

Andra 
företag & 

föreningar

Branchråd, nätverk, 
referens- & projekt-

grupper

finansieras av serviceavgifter från det 
privata näringslivet, fastighetsägare, 
uppdragsersättning och projektmedel. 
Även insatser för engagemang, personel-
la resurser kompletterar verksamheten 

som helhet tillsammans med separata 
budgetar för insatserna exempelvis 
stadsmiljön, de egna verksamheterna och 
för fristående projekt.

År 2021 kvalitetssäkrar vi 
vårt samverkansarbete  
genom att ansöka om 
certifieringen QM - Quality 
Mark 

QM, Quality Mark, är en standardiserad 
märkning för samverkansorganisationer 
i stadskärnor. QM baseras på en euro-
peisk certifiering som arbetats fram av 
TOCEMA Europe (Town Centre Manage-

ment Europe). I Sverige tillhandahålls 
certifieringen av organisationen Svenska 
Stadskärnor.

Syftet med QM är att säkerställa en lång-
siktig och hållbar samverkan genom att 
fokusera på struktur och styrning. Den är 
en garanti för att alla intressenter menar 
allvar med sitt engagemang och leder 
därför till en stabilitet i den samverkan 
som skapar förutsättningar för nya  
investeringar i staden.
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Målet  
– en levande stadskärna, året om!
Vårt arbete med Trollhättans centrum är långsiktigt och vi behöver arbeta med  
kontinuerlig uppföljning för att värdera våra åtgärder och bedöma om vi är på rätt 
väg. Vårt arbete eftersträvar ett hållbart och innovativt förhållningssätt där vi utöver 
övergripande insatser från Trollhättans stad och verksamheterna runt om har följande 
delmål. Dessa speglar hur vi lyckas skapa ett levande stadskärna:

Mätetal  
– så mäter vi vår utveckling
Exempel på mätetal 

• Antal rörelser i centrum per månad 
(besöksmätare).

• Antal samverkande aktörer samt 
stödjande trollhättevänner.

• Antal verksamheter och omsättning 
samt antal boende.

• Antal gästnätter och erbjudanden.

• Antal cykelresor till centrum per år.  

• Antal digitaliserade verksamheter 
ökar.

Exempel på underlag 

• Cityindex (Fastighetsägarna/HUI) .

• Mätningar för trygghet (i samband 
med medborgarlöftet), upplevelse av 
city samt platsvarumärke.

• Flertalet enkäter och studier 
genomförs med underlag som kan 
fungera som indikatorer. Exempelvis 
samhällsbyggnad enkät, enkäter för 
företagande- och fastighetsföreta-
garklimatet, resvaneundersökning 
och konsumentvaneundersökning.

• Trollhättans centrumaktörer är 
engagerade och har en väl utbyggd 
samverkan, som upplevs effektiv, 
innovativ och inspirerande.

• Trollhättans centrum utvecklas 
genom växande verksamheter samt 
fler boende.

• Vi stärker Trollhättans platsvaru-
märke. Stadskärnan är en attrak-
tiv, hållbar och innovativ plats för 

människor som bor,  arbetar eller 
besöker staden. 

• Antal besökande, för arbete, 
shopping, service och upplevelser, i 
Trollhättans centrum ökar året runt, 
med minst 5% per år.

•  Antalet övernattningar på hotell och 
campingplatser i Trollhättan ökar 
med 3 % per år.
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MÅL

Sammanställning av  
trender och indikatorer 
Sedan 2018 sammanställer vi återkommande ett flertal indikatorer för att kunna 
se utvecklingen som bygger på underlag från flera parter. Sammanställningen  
görs av City Trollhättan i syfte att se till utfallet av de insatser som görs och 
 vilken riktning vi bör ha i arbetet. Dokumentationen hittas i City Trollhättans 
årsberättelser och presenteras årligen.
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samhällsutveckling som  tar del av de tre 
perspektiven ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet.

Fokus ligger huvudsakligen på mål 17 
(Genomförande och globalt partnerskap), 
11 (Hållbara städer och samhällen) och 12 
(Hållbar konsumtion och produktion) där vi 
ser att vi påverkar direkt men insatserna 
som görs även har en indirekt påverkan i 
olika omfattning. 

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Indirekt påverkan

De globala målen

Direkt påverkan i 
mindre omfattning

Direkt påverkan i 
större omfattning

Hållbar utveckling 
av stadskärnan
Stadskärnans attraktivitet och utbud av 
varor, tjänster och upplevelser påverkas 
av trender, politiska beslut, omvärlds-
faktorer och behov. Vi vill därför skapa 
en stadskärna som är resilient mot 
framtidens förändringar eller tillgodoser 
besökarens behov. 

Som gemensam plattform finns Agenda 
2030 där vi arbetar utifrån de globala 
målen och förhåller oss till en hållbar 
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Detta är Trollhättans 
stadskärnan
Definitioner av begreppen City, stads-
kärna och centrum kan variera i olika 
sammanhang. I vårt fokus ser vi till det 
markerade området  (se karta) vilket 
bygger på HUIs mätningar av densiteten 
av boende och kommersiella verksamhe-
ter i kombination med stadskärnans olika 
destinationer. 

Det geografiska området sträcker sig 
från Resecentrum och tågspåret i norr, 
Torggatan i söder, kanalområdet (Strand-
gatan/Spikön) samt Drottninggatan och 
Campus-området.

Här samverkar vi med aktörer över hela 
stadskärnan, men även aktörer utanför 
som har intresse av utveckling och aktivi-
teter inom området.

Vår arbetsmodell 
bygger på behov

Hjulet behöver inte alltid uppfinnas på 
nytt och vi har ett förhållningssätt och 
arbetsmodell som bygger på att samla 
upp idéer (Input), testa (Samverkan), 
utvärdera (Output) och sedan skala upp 
(Outcome) om det är lyckat. Viktigt för 
framgågen är att det finns en tydlig idébä-
rare som driver igenom insatsen. 

Strandgatan

Storgatan

Österlånggatan

Kungsgatan/Gågata

Drottninggatan

Kanaltorget

Elfhögsgatan

Järnvägsgatan

S
taveredsgatan

G
arvaregatan

O
lof P

alm
es gata

S
pannm

ålsgatan

M
agasinsgatan

Föreningsgatan

Polhem
sgatan

Torggatan

Klaffbron

G
ärdhem

svägen

Trollgatan

Gustava Melins gata

Väne  gatan

Flundre gatan

 

B
angårdsgatan

Tingvallavägen

Outcome

Output

Samverkan
Input
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Nulägesbild

HUIs undersökning City index har 
de senaste åren visat på positiva 
siffror för Trollhättans stads-
kärna. Men liksom omvärlden 
nu genomgår en transformation 
efter att pandemin påskyndat 
omställningen står vi nu inför ett 
förändrat läge. 

Vår stadskärna liksom många andra 
påverkas när människor som jobbar och 
studerar hemifrån, hotellgäster och 
turister uteblir och de hårda restriktio-
nerna påverkar restaurang- och upple-
velsebaserade besök, besöken i butik och 
serviceföretags verksamheter. 

Hårdast drabbat är handeln och be-
söksnäringen inom vår stadskärna och 
mycket arbete har handlat om att stötta 
och skydda de annars livskraftiga verk-
samheterna som finns idag. I närtid har vi 
därför sett omfattande förändringar för 
att anpassa verksamheter till de aktuella 
förhållandena.

Stadskärnan är stadens fönster
Stadskärnan har många funktioner i en 
stad, såväl för det offentliga som privata; 
att vara mötesplats, servicenav, evene-
mangsyta, upplevelsecentrum, boende-

miljö och arbetsplats är bara några. Därtill 
också en viktig del i stadens platsvaru-
märke. 

Här behövs framtidsbilden delvis 
ritas om för att skapa en mer hållbar och 
resilient stadskärna inte minst ur ett 
ekonomiskt men även ur ett socialt och 
ekologiskt perspektiv. Nulägesbilden är 
fortfarande under förändring och kom-
mer vara så under en tid till där effekterna 
kommer vara kännbara i olika nivåer och 
i tid. 

Tidigt har tre övergripande scenarion dis-
kuterats varvid det förstnämnda är minst 
troligt att vi hamnar i. 

Scenarierna i korthet är att vi (1) återgår 
till förhållandena som var innan, (2) pan-
demin blir utdragen och omställningen 
blir ihärdig och följderna permanenta eller 
(3) en hybrid. I hybriden behåller vi stora 
delar av de nya vanor och anpassningar 
som gjorts och normaliserats men sakte-
ligen återgår till delar av det vi sett innan 
pandemin slog till. Exempelvis upplevel-
ser, resor, arbetsplatsens utformning och 
butiksutformning.

Omställning från då till nu
Den påskyndade förändringen ställer krav 
på kompletterande tjänster och behovet 
av omställning, utveckling och insatser 

I spåret av pandemins effekter startar 
vi om och arbetar tillsammans.
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Våra styrkor
• Framåtanda och handlingskraft i genomförandet.
• Strategiskt bra läge för staden med fortsatt utveck-

lingspotential.
• Positiv befolkningsutveckling och företagsklimat.
• Närhet till campus och ett näringsliv i utveckling. 
• Vackra park, vatten- och grönområden. 
• Bra restaurang- och upplevelse utbud.
• Samverkansprocesser som utvecklats och hittat 

fungerande form över flertalet år.
• Goda relationer och nära samarbete med lokala, regi-

onala och nationella  organisationer.

 
Svagheter 
• Snabba skriften i stadskärnan som följd av pandemin. 
• Ingen antagen handels- och etableringsstrategi. 
• Externa handelsområden och digitalisering.
• Ej förståelse för organiseringen/medlemsstrukturen 

kan skapa intressekonflikter.

Möjligheter
• Trollhättan är en växande stad i förändring. 
• Stora pågående satsningar stärker och utvecklar 

Trollhättan till en bättre stad. 
• Nya strategiska dokument (näringslivs- och besöks-

strategi).
• Bra förutsättningar för att fylla ett positivt platsva-

rumärke.
• Förtydligande av organisering och processen för 

beslut skapar större inkludering.
• Engagerade och starka entreprenörer, fastighetsä-

gare och aktörer.
• Unika verksamheter, restauranger, butiker  och gene-

rell utbudsmix. 

Hot
• Pågående trend- och strukturomvandlingar påverkar 

samhället och verksamheter.
• Framtida organisationsförändringar, generations- 

och politiska skiften.
• Medlems-, engagemangs- och finansieringstapp som 

följd av förändringar/pandemin.
• Längre förankringsprocesser och längre vägar till 

genomförande.
• Skiftande bild av platsvarumärket.

för återhämtning är av stor vikt framöver. 
Förändrade livsmönster digitalisering, 
ökad e-handel och infrastrurförändring-
ar förändrar utvecklingsmöjligheterna 
och kräver anpassning till framtidens 
möjligheter. I stadskärnan är hundratals 
aktörer ömsesidigt beroende av varandra 
och samverkan därför extra viktigt för 
kontaktskapande, erfarenhetsutbyte, 
skapandet av gemensamma aktiviteter 
samt till att se gemensamma behov och 
lösningar.

En översyn av vårt samverkansarbete
För Trollhättan är vår gemensamma 
nulägesanalys av samverkansarbetet 

gjord utifrån en genomlysning med hjälp 
av verktyget PULS samt en SWOT-analys. 
Här är vi, nyckelaktörerna inom sam-
verkansorganisationen, i processen att 
kartlägga och beskriva de geografiska 
områdena. Samtidigt som vi ser över 
samverkansorganisationens interna 
styrkor och svagheter samt omgivning-
ens möjligheter och hot för stadskärnans 
framtida attraktionskraft.  

I grunden ligger tidigare analysarbete 
från rapporten Stadsliv & stadsrum i Troll-
hättan (2015) där de valda strategierna 
även kompletterats utifrån dialoger med 
stadskärnans olika samverkansparter 
och aktörer.

15
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Utvecklingen av City 3.0

Mycket har hänt innan starten som ligger till 
grund för det arbete som valt att fokusera 
på. Exempelvis projekt som City 3.0, Purple 
flag och flertalet bygg- och utvecklingspro-
jekt.

Initiativet Årets stadskärna och Identitets-
skapande av stadskärnan, strategier samt 
att 100-listan påbörjas

Ett tydligare arbete med strategier, stråkut-
veckling och konceptualisering påbörjas. 

-2017

2018

2019

Omstartsfokus

Vi arbetar vidare med samverkan, strategier och 
projekt som lanseras inom initiativet för att möta 
pandemins nya förutsättningar. Under året ansö-
ker vi om QM-märkning.

Årets stadskärna 2022

Vår ambition är att under året vara bland de 
nominerade städerna och få utmärkelsen 
Årets Stadskärna. 

2021

2022

2023

Arbetsgrupper, konceptlansering och 
kvalitetsarbete. 100-listan fortsätter

Under året sker en tydligare lansering av 
initiativ, projekt och arbetsgrupper för 
arbetet om stadens kvalitetsarbetet med 
stadskärnan. Stråkutvecklingen startar.

Fortsatt arbete med initiativet!

Vi arbetar vidare med samverkan, strategier 
och projekt som lanseras inom initiativet och 
fortsätter få stadskärnan att utvecklas.

18



MÅL

Arbetsgrupper, konceptlansering och 
kvalitetsarbete. 100-listan fortsätter

Under året sker en tydligare lansering av 
initiativ, projekt och arbetsgrupper för 
arbetet om stadens kvalitetsarbetet med 
stadskärnan. Stråkutvecklingen startar.

Corona-panidemin slår till

Världen påverkas kraftigt av Corona och vi  
behöver gemensamt ta ett krafttag om en 
värld i förändring. Fokus ligger på att skapa 
nya Trollhättavänner, stråkutveckling och 
projekt för nya Drottningtorget.

2020

Fortsatt arbete med initiativet!

Vi arbetar vidare med samverkan, strategier 
och projekt som lanseras inom initiativet och 
fortsätter få stadskärnan att utvecklas.

70 000 invånare i Trollhättan

Vi arbetar gemensamt för stadens mål att nå 
70 000 invånare och vara en handlingskraftig 
och innovativ stad med plats för framtiden.

2030

19



Fokusområden
Fokusområdena för centrum är framtagna och diskuterade  under 
2016-2017 i styrgrupp och arbetsgrupper som involverat  Trollhättans 
stad, Trollhättan Energi, Kraftstaden, Eidar Trollhättans bostadsbo-
lag, City Trollhättan och andra  engagerade cityaktörer. 

Under 2018 inleddes arbetet med att komplettera dessa med en ny 
struktur för samverkan mellan aktörerna som också  komplettera-
des med nya handlingsplaner och visionära identiteter för Trollhät-
tans huvudstråk.

Under 2020 - 2021 omarbetas flera av fokusområdena och hand-
lingsplaner utifrån effekterna av pandemin.
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1. Stadens  
mötesplatser  
& vardagsrum
Vi utvecklar en god mix i centrum med 
trevliga miljöer och härlig atmosfär. 

22



Attraktiviteten hos en stad byggs upp av dess speciella miljöer och 
den atmosfär som skapas. Trollhättans stadskärna behöver en god 
mix av boende, arbetsplatser, handel, service och aktiviteter.  
Viktiga förutsättningar för detta är att fortsätta utveckla  
mötesplatser och ett attraktivt gaturum, med en starkare koppling 
mellan gaturum och fastigheter. 

Mötesplatser 

Trollhättans Stad utvecklar just nu flera 
av de viktigaste mötesplatserna i staden. 
Möjlighet för rekreation och aktiviteter 
alla tider på dygnet, året runt, skapar liv 
på platsen. Mottot för utvecklingen är att 
testa sig fram och bejaka idéer från invå-
nare, entreprenörer och andra aktörer i 
centrum.

Attraktivt gaturum 

Gaturummet i stadskärnan behöver ut-
vecklas med fler detaljer och upplevelser 
som gör att människor får lust att stanna. 
En attraktiv stad är fylld med människor 
som vill uppehålla sig där. Gaturummet 
upplevs ha golv, väggar och tak. Markbe-
läggning och fasader bjuder in människor 
istället för att förstärka viljan att passera. 
Och solljus, grönska och belysning bidrar 
till att skapa rummet.

Koppling mellan gaturum och  fastigheter

Gator och trottoarer ägs av staden medan 
byggnaderna ofta är privatägda. Båda 
delar utgör en del av det offentliga gatu-
rummet. För att utveckla gaturummet be-
höver staden och  fastighetsägarna hitta 
samarbetsformer som gör det möjligt att 
genomföra större projekt  till sammans – 
och på så sätt skapa attrak tivare miljöer.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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2. Förtätning av 
stadsmiljön
Vi förtätar för att skapa mysiga och 
tillgängliga mikroklimat med högre 
puls i centrum!

24



Vår förtätningsstrategi i centrum går ut på att fylla mindre ytor 
med liv, som ger staden de kvalitéer den behöver för att bli mer 
attraktiv. Det öppnar upp för mindre projekt i ovanliga lägen och 
bjuder in till mångfald där grönytor och småskalighet kompletterar 
staden. 

Den innersta delen av Trollhättans stads-
kärna, från järnvägen i norr ner till Nyga-
tan i söder, kommer inte att kunna expan-
dera med ett stort antal nya bo städer. Den 
ytan finns inte. Att fylla mindre ytor blir 
därför viktigt.

En utgångspunkt för att avgöra lämpliga 
lägen för förtätning i centrala staden bör 
vara att identifiera var skarvarna finns 
mellan äldre/nyare/planerad bebyggelse. 
Inför varje utbyggnad bör första  frågan 
handla om den nya bebyggelsens direkta 
fysiska sammankoppling med befintlig 
stadsstruktur. De ytor som kan fyllas kan 
kategoriseras i tre typer; fill, infill och 
onfill. 

Fill 

Det vi kallar rutnätsstaden består av 
stora slutna kvarter med byggnader i 4-6 
våningar. Vid exploatering på gårdarna 
kan nya bostäder byggas som leder till 
att fler människor rör sig genom staden. 

Det skulle skapa ett bättre mikroklimat 
för invånarna och ökad livskvalitet för de 
boende. 

Infill 

På flera platser i staden finns det möjlig-
het att bygga mellan hus. Det kan vara 
outnyttjade byggrätter eller smala 
 infarter. En sammanfogning av fasadlivet 
med ny bebyggelse kan bidra till att öka 
det flöde längs fasaderna som är önskvärt 
i en attraktiv stad. 

Onfill 

Möjligheten att bygga ovanpå befintliga 
byggnader skiljer sig mellan kvarteren i 
centrum. Platta tak lämpar sig att bygga 
på i en eller flera våningar. Vindar kan 
inredas och öppnas upp genom takkupor 
och takfönster. Trollhättans Stad har en 
ambition att bygga med trä, som är ett lätt 
material och därför passar bra att använ-
da vid förtätning på höjden. 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN25



3. Skötsel 
& funktion
Vi arbetar för smarta lösningar för 
transporter och ett tryggt, välskött 
centrum.
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Ett väl fungerande system för varutransporter i stadskärnan 
behöver utvecklas tillsammans med näringslivet. I takt med att 
stadskärnan får ett aktivare gatuliv med fler handels-, kultur- och 
nöjesstråk, kan  också ytan för varutransporter delvis komma att 
begränsas. 

Det i sig kommer att öka kraven på nya 
smarta lösningar för av- och pålastning 
av varor och förnödenheter till butiker, 
restauranger och caféer.

Ett trivsamt centrum är också rent, tryggt 
och välskött. För att bli ännu bättre inom 
det här området behöver staden, cityak-
törerna och allmänheten sam arbeta.  

Vi behöver: 

•  Underlätta av- och pålastning i 
stadskärnan så att den inte stör livet i 
city (ny strategi för logistiklösningar).  

• Arbeta med förbättrade logistiklös-
ningar för hanteringen av sophante-
ring.

• Förstärka vårt ”Håll-Sverige-Rent”- 
arbete och öka samarbetet mellan 
staden och cityaktörer kring  renhåll-
ning och snöskottning.  

• Fortsätta jobba för att minimera  
klotter i centrum enligt det åtgärds-
program staden infört och  förstärka 
det genom samarbete med cityak-
törer. 

• Fortsätta dialogen kring ansvarsför-
delning och skapa bättre förutsätt-
ningar för användandet av gemen-
samma resurser.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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4. Trygghet &  
säkerhet
Vi ökar trivseln och tryggheten, både 
dag och kvällstid!

28



Trollhättans stadskärna har ett stort antal cityaktörer som vill och 
kan utveckla kultur- och nöjeslivet i centrum, i samarbete med 
Trollhättans Stad. Under 2016 startades programmet Purple flag 
som mynnat ut i ett aktivt arbete i frågorna och en certifiering. 

Stadskärnan ska vara tillgänglig, trygg 
och säker för alla stadens invånare och 
besökare. Programmet syftar till att ska-
pa och erbjuda jämlika och inkluderande 
mötesplatser, dag som natt. Målet är ett 
rikt kultur- och nöjesliv anpassat efter 
besökarens behov, förutsättningar och 
önskemål.
 
För att nå dit behöver vi: 

• Öka trivseln i stadskärnan genom 
att förbättra skyltning, belysning, 
värdskap, etc.  

• Öka tryggheten i stadskärnan, och 
därmed minska upplevelsen av våld 
och otrygghet samt minska antalet 
händelser.  

•  Öka attraktiviteten genom att 
 inventera kvällslivet utifrån säkerhet, 
utbud, tillgänglighet och plats – och 
därefter skapa en handlingsplan. 

• Utveckla samarbetet mellan restau-
rang och krogar, handel service m.fl., 
där City Trollhättan och verksam-
heterna  samarbetar kring viktiga 
frågor. 

• Öka förutsättningarna för effektivi-
sering och samnyttjande av resurser  
för en tryggare miljö. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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5. Tillgång &  
framkomlighet

Utgångspunkten för Trollhättans stadskärna är att skapa trivsel i 
stadsrummet och göra det tillgängligt för alla. I det arbetet måste 
vi ta hänsyn till stadens långsiktiga strävan; att underlätta för fler 
människor att göra miljömedvetna transportval samtidigt som 
vi bereder plats för de som verkligen behöver bilen. Långsiktiga, 
 välkomnande lösningar som underlättar för personer med funk-
tionshinder måste också prioriteras. 

Cyklister och parkering 
För att få fler människor att välja cykeln 
framför bilen, behöver vi göra  Trollhättans 
centrum cykelvänligt (en fördjupad cykel-
plan tas fram för  centrum). Vi behöver: 

• Fler och bättre cykelstråk i centrum 
samt bättre koppling till fall- och 
slussområdet. 

• Utveckla samverkan med biblio-
tek, hotell och andra aktörer, så att 
lånecyklar kan hämtas och lämnas på 
olika ställen.  

• Öka antalet cykelparkeringar och 
se till att de är närmast entrén till 
 målpunkten, så att fler väljer att 
cykla.  

• Skapa trygga cykelparkeringar vid 
Resecentrum och på andra platser 
där människor vill långtidsförvara 
sina cyklar. Utöka servicen i form 
av cykelpumpar, bevakad förvaring, 
cykelpool etc. 

Vi utvecklar tillgängligheten i stads-
kärnan - och underlättar gröna val!
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Kollektivtrafik  
Trollhättan har som mål att öka resandet 
med kollektivtrafik, vilket ökar kraven 
på tillgänglighet. Under 2016-2017 tas en 
kollektivtrafikplan fram för Trollhättan, 
där en viktig fråga är hur kollektivtrafiken 
i centrum ska utvecklas. Vi behöver:  

• Tillgänglighetsanpassa hållplatsom-
råden och skapa trygga, tillgängliga 
gångstråk fram till hållplatserna. 

• Eventuellt stärka servicelinjerna i 
centrum. 

• Skapa nya hållplatser där stadslivet 
växer.  

• Förstärka renhållningen och 
snöskottningen i samarbete med 
cityaktörer.  

Bilister och parkering 

Tillgängligheten i centrum för bilister är 
en svår ekvation, där flera intressen står 
emot varandra. Därför blir det ännu vikti-
gare att ha en gemensam färdriktning för 
arbetet och se till att varje utvecklings-
steg utvärderas. 

Under 2016 antogs ett parkeringsprogram 
(2017-2030) för hela staden. Vi behöver: 

• Stärka samarbetet mellan  fastig-
hetsägare och organisationer så att 
fler anställda väljer att gå, cykla eller 
åka kollektivt.  

•  Förstärka infrastrukturen för hållba-
ra persontransportlösningar.  

• Prioritera besöksparkering dagtid 
på gatumark i centrum (före boen-
deparkering och parkering för  ar-
betstagare) för att stärka en levande 
stadskärna. 

• Successivt bygga fler små och stora 
P-hus i nära anslutning till centrum 
för att förse boende, arbetstagare 
och besökare med parkeringsplatser.  

• Förstärka samarbetet mellan staden 
och privata P-husägare samt för-
bättra skyltningen till parkeringshus 
och P-platser i centrum.  

• Välja strategi vid nybyggnationer 
med hjälp av flexibla P-tal och utreda 
vägen till mer hållbara mobilitetslös-
ningar.  Se parkeringsprogram.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA31



6. Utbud &  
upplevelser
Vi förstärker våra stråks identiteter  
och skapar förutsättningar för att 
människor skall kunna  ta plats och   
verksamheter växa. 
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Trollhättan har drygt 400 verksamheter (butiker, service, salonger, 
m.fl.) i ett koncentrerat centrum, från järnvägen i norr till Troll-
gatan/Nygatan i söder. Två större handelsstråk, Storgatan och 
Kungs gatan med Odenhuset som handelsmotor, binds samman av 
tvärgator med varierande service- och handelsutbud. 

I centrum finns också flera stora  tydliga målpunkter som Högskolan Väst, Älvhögsborg, 
Kanalen och Strandgatan och Resecentrum med ett stort flöde av människor. Vårt fo-
kus är att stärka kopplingen mellan de två huvudstråken och mellan målpunkterna och 
handelsstråken samt förbättra handelsstråkens kvalitet och utbud. Vi behöver: 

• Koppla samman huvudstråken, 
genom att öppna upp och förstär-
ka  kvaliteten på tvärgatorna (laga 
stråken) och  huvudstråken, inklusive 
handels motorn Odenhuset.  

• Skapa kontakt med vattnet.
• Öka flödet av människor genom att 

arbeta med entréer och knutpunkter 
och  förbättra kopplingarna mellan 
handelsstråk och målpunkter.

• Förbättra fasadkvaliteten och 

tillgängligheten vid entréer samt 
utveckla platser för uppehållsaktivi-
teter längs våra handelsstråk.  

• Förstärka klusterutvecklingen i  
handelsstråken.  

• Utveckla och förbättra processen 
kring etableringar och lediga lokaler.

• Utveckla samarbetsformer för uppe-
hållsaktiviteter och temaevenemang. 

• Skapa förutsättningar för hållbara 
och innovativa lösningar. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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7. Evenemang  
& aktiviteter
Vi vågar förändra, förstärka och  
skapa de bästa förutsättningarna för 
genomförandet av olika former av 
evenemang och aktiviteter. 
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För att utvecklas behöver vi: 

• Vi ska främja jämställda, jämlika och 
inkluderande mötesplatser och er-
bjuda möjligheter till medskapande 
av aktiviteter och evenemang.

• Utveckla och förstärka befintliga 
aktiviteter.

• Tillsammans med idébärare forma 
och skapa nya intressanta koncept 
för att komplettera existerande eve-
nemangs- och aktivitetsutbud. 

• Fortsätta skapa goda förutsättning-
ar för samverkan mellan privata och 
offentliga aktörer. 

En stad och plats lever när människor trivs och besöker denna. En 
besöksanledning kan vara mycket men kopplas oftast samma med 
ett evenemang eller aktivitet. Vi vill uppmuntra till medskapan-
de och genom att tillgängliggöra offentliga platser och skapa liv 
mellan husen samtidigt som verksamheterna fyller sina lokaler och 
platser med aktiveteter som tilltalar en varierad och bred publik.  

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Marknadsföring  
& kommunikation
Vi arbetar likriktat och gemensamt i 
vår kommunikation både internt och 
externt.
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Gemensamma plattformar,  
kommunikation & marknadsföring

• Arbeta för en likritad kommunika-
tion för stadskärnan och Trollhättan 
som stad. 

• Utveckla gemensamma digitala 
lösningar (webb/app) för Trollhät-
tebor och besökare så att utbud, 
aktiviteter m.m. kan förmedlas på 
ett enkelt sätt.

• Arbeta för framtagandet av gemen-
samma marknadsföringsmaterial 
för delning och utplacering av detta 
på ett lättillgängligt sätt.

• I respektive projekt verka för sam-
ordning av marknadsföringinsat-
serna . 

Staden som besöksmål
Visit Trollhättan Vänersborg (destina-
tionsbolaget) samordnar tillsammans 
med övriga aktörer den huvudsakliga 
kommunikationen för turism och externa 
besökare. Bolaget samordnar även 
tillsammans med City Trollhättan och 
berörda aktörer det gemensamma eve-
namangsutbudet och turistinformation.

Ett attraktivt och positivt laddat Trollhättan innebär att fler vill 
bosätta sig här, att näringsliv och offentlig sektor har lättare att 
rekrytera personal, att fler företag vill flytta hit och att fler vill 
studera här.  Platsvarumärket utvecklas tillsammans med och når 
framgångar tillsammans med Trollhätteambassadörer som sprider 
en positiv bild av Trollhättan.

Intern kompetensutveckling &  
kommunikationskanaler
Vi vill att man går från informerad till 
engagerad. Som Trollhätteambassadör 
skall du få tillgång till information och 
vara den som skapar den gemensamma 
berättelsen om Trollhättan. Vi behöver:

• Arbeta för att skapa flexibla ”en 
väg in-lösningar” som underlättar 
arbetsprocesser och kommunikatio-
nen mellan stadens intressenter.  

• Utifrån behov kompetensutveckla 
stadens aktörer för att skapa bättre 
förutsättningar för dialog och kom-
munikation.

• Skapa förutsättningar för möts-
platser och forum där erfarenheter, 
information, goda exempel och idéer 
kan delas.
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Målgrupper

Vi arbetar mot att skapa platser för 
alla med ett extra fokus på unga,  
studenter och turister.
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Några målgrupper är extra viktiga för att utveckla en pulserande 
stadskärna. Därför behöver vi fokusera speciellt på unga, studen-
ter och besökande turister. Vi kommer att fortsätta föra dialog 
med dem, både för att hämta idéer och utvärdera våra åtgärder. 

För att unga ska trivas i centrum:

• Tryggt både dag- och kvällstid.

• Häng för alla – förutom handel, även 
fika, musik, film, träning och andra 
aktiviteter.

• Uppkopplat – erbjuda interaktiv lek/
aktivitet.

• Koncept för lediga dagar, exempelvis 
knyta ihop lekplatserna, koncept för 
tonåringar etc.

För att studenterna ska trivas i centrum:

• Attraktiva mötesplatser.

• Attraktiva gröna utemiljöer.

• Handelsutbud för yngre målgrupper.

För att turister ska trivas i centrum:

•  Turistinfo i centrum.

• Tänka destination (ex Strandgatan, 
Spikön/gästhamnen).

• Paketerade erbjudanden till familjer.

• Fler matupplevelser i fall- och sluss-
området.

• Fler aktörer engageras vid olika for-
mer av arrangemang.

• Förbättra tillgängligheten i centrum 
(parkering för hotellgäster, buss- och 
husbilsparkering etc).

• Ökad samordning över organisa-
tionsgränserna.

Användarna av stadens utbud och platser är många och kan grup-
peras på flera olika sätt. Det kan handla om demografi (ålder, kön, 
familjeförhållanden m.m.), intressen, kulturell bakgrund, social- 
och ekonomiska förutsättningar, mobilitetsfrågor,funktionella 
förutsättningar (jobb, studier, turism m.m.) och mycket mer.  

Viktigt för oss är att skapa förutsättningar för ett brett deltagan-
de och användande. Det gör vi genom dialog  och utformande av  
insatser där vi tar vara på behov och önskemål. 

Stadens användare
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Stadskärnans  
destinationer, stråk 

  & mötesplatser
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Välkommen till 
 Trollhättan
•  Välkomnande och tydliga entréer till 
centrum
•   Tydligare vägvisning från Rese centrum 

till staden stråk och mötesplatser
•  Stadsmässig bebyggelse

Drottninggatan  
blir stadsgata
•  Välkomnar och ger plats till 
cyklister och flanörer
• Tryggare miljö
•   Starkare koppling till centrum

Plats för möten  
och event
•  Ny event- och stadspark
•    Nya Drottningtorget med mötes platser 

för alla och plats för mindre event

Offentliga mötesplatser

Destinationsmål

Privata och kommersiella mötesplatser

Kort om  
planerna i  
centrum
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Bangårdsgatan

Tingvallavägen

Strandgatan och   
Spikön blir en 
 ”destination”
•  Mat och möten
•  Koppling till älven samt fall & slussområdet 
•  Effektbelysning
•  Mindre arrangemang som Dinky Town
•  Stadsodling
•  Kultur och -restaurangupplevelser 

Handelstråken 
 öppnas upp
•  Laga stråken och öppna upp fasader
•  Skapa kontakt med vattnet
•   Arbeta med entréer och knutpunkter
•   Lyfta fram vackra platser och 

 byggnader

Maria Alberts park får 
härligt uteliv
•  Ny lekplats
•  Uteplatser för plugg, jobb och häng

Nytt parkerings-
program
•  Tydligare skyltning
•  Flexibel P-norm
•  Utökad parkering för cyklister
•  Utbyggnad av laddstolpar
•  Utbyggnad av cykel- och bilpool
•  Fler centrumnära parkeringshus

Mö
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Strandgatan

Vatten- och naturnära, avkopplande, liv och rörelse året om. 

Strandgatan sträcker sig längs Göta älv och är ett genuint stråk där 
man kan upptäcka närheten till Trollhättans fall och slussområde. 
Strandgatan är kopplingen mellan den urbana stadskärnan, naturen 
och vattnets närhet.

På Strandgatan finns utrymme för skön avkoppling en varm sommar-
dag, frisk promenad när hösten färgar träden eller en härlig lunch 
vid bryggan när vårsolen börjar värma. Här är ett stråk som dagligen 
besöks av motionärer och livsnjutare. Med ett brett utbud av kultur,  
restauranger och härliga mötesplatser längs vattnet är detta ett stråk 
som omfamnas av en härlig atmosfär året som ger en skön upplevelse 
och avkopplande semesterkänsla.
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Mål och utveckling framöver

Strandgatan är ett stråk som skall leva året om, under dygnets vakna timmar. Här bjuds 
du in till livfulla och avkopplande möten där säsongsytor tar plats och anpassar sig inför 
varje årstid. Här erbjuds du såväl en svalkande glass en varm sommardag, en värmande 
fika med underhållning och en god middag i det inglasade uterummet när man hör isen 
knaka längs bryggan. 

Vad behöver vi göra för att uppnå vår vision?

• Främja utvecklingen av mötesplatser såsom uteserveringar och restaurangutbud. 
• Låta stråket och mötesplatserna här ta form och anpassa sig efter årstiderna.
• Främja till säsongsanpassade aktiviteter för fler åldrar och intresseområden.
• Vara en upplevelsefylld knytpunkt fylld mellan norra och södra delen av fall och 

slussområden. 
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Storgatan

Småskalig, genuin, personlig, rofylld och unik.

Storgatan är Trollhättans lilla Haga. Här möts du av ett småskaligt och 
genuint stråk utsmyckat med vacker äldre bebyggelse och kullersten. 
Här sänks farten på trafiken för att vara ett stråk där man kan hänga, 
promenera och uppleva året om.

Stråket har ett unikt utbud av kvalitetshandel, mysiga fik,- konditorier 
och restauranger, salonger och andra serviceföretag. Förutom att äta 
och shoppa möts också människor här för att inspireras av fina skylt-
fönster och delar av stadens historia. I mitten av stråket tar grönskan 
och Betty Backs park plats här erbjuds du en avslappnande miljö för 
både härliga aktiviteter och parkhäng.
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Mål och utveckling framöver
Stråket skall fortsätta ha ett rofyllt tempo där upplevelsen är viktig. Storgatans karaktär 
och verksamheternas unika koncept anpassar sig, växer ut i gatumiljön och ställer om 
inför varje årstid där det genuina och personliga kan mötas året om. 

Vad behöver vi göra för att uppnå vår vision?

• Kompletterande verksamheter till gatustråkets övergripande koncept.
• Estetiskt tilltalande skylt-, belysnings- och utsmyckningprogram året om.
• Arbeta för att verksamheterna skall växa utanför sina lokaler. 
• Ta vara på stråkets historia och möjligheterna med Park of fame.
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Kungsgatan

Urban puls, upplevelserik, levande, tillgänglig, plats för möten. 

Här möts du av en stor variation människor i rörelse och ett stråk som 
lever under dygnets alla vakna timmar. 

Genom mixen av verksamheter, som varvas av handels- och  
servicekluster, kultur, kunskap, mötesplatser och ett levande  
restaurangutbud, skapas här en puls och ett härligt myller såväl på 
dag- som kvällstid. 

Här tar människorna plats i stadsrummet och gör stadens centrala 
knutpunkter lättillgängliga genom att underlätta för gående, cyklister 
och hållbara transportmedel. Rörelsen gör det tydligt att det här är  
stadens huvudstråk och portalen till stadens hjärta. 
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Mål och utveckling framöver

Kungsgatan ska vara det självklara huvudstråket. Gångstråket förlängs med tydliga 
entréer som visar vägen och välkomnar besökaren in till centrum. Här ser vi på sikt fler 
mångkulturella upplevelser, brett service- och shoppingutbud, matupplevelser och 
mötesplatser längs stråket att besöka, hänga och arbeta vid.

Vad behöver vi göra för att uppnå vår vision?

År 2020 påbörjades ett fördjupat arbetet med stråkets utveckling. Här identifieras 
bland annat framtida behov för att forma en utvecklingsplan inför Kungsgatan föränd-
ring och ombyggnation. 

Parallellt arbetas det löpande med att aktivera Drottningtorget och låta detta vara en 
levande plats året om.
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Drottningtorget är en plats för alla och hela Trollhättans vardags-
rum. Här möts människor och verksamheter under olika former 
i stora som små aktiviteter. Torget är stadens hjärta, det här är 
en plats fylld med liv och rörelse, en samlingspunkt där du får en 
inblick det som händer i Trollhättan.

Drottningtorget
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Handlingsplaner steg 1
2017-2018
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Handlingsplaner steg 1
2017-2018
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Handlingsplaner steg 1
Vår centrumstrategi omfattar ett stort antal områden och vi 
 behöver därför prioritera vad vi ska börja jobba med. I steg 1 kommer 
vi  arbeta med följande aktiviteter:

SAMARBETE CITYAKTÖRER

Syfte: Ta fram plan och struktur för hur 
Trollhättans Stad, City Trollhättan, Visit 
och andra cityaktörer ska samarbeta på:

•  Strategisk nivå (styrgrupper, etc) 

•   Operativ nivå (samarbetsgrupper som 
underlättar genomförande av evene-
mang, alla vet vad som händer etc)

Ansvar för gruppen: Johan B/Marcus P 
Handlingsplan är upprättad: Okt 2017

Åtgärder: 
1. Samarbetsavtalet mellan Trollhättans 
Stad och City Trollhättan utformas som 
ett långsiktigt avtal och kompletteras 
med tydlig rollfördelning mellan aktörer-
na.

Ansvariga: City/Stadsbyggnad 
Klart: okt 2017

2. Kommunikationen och samarbetet 
mellan aktörer i Trollhättans city förbätt-
ras med hjälp av samverkansgrupper. 
Grupperna startar upp samarbetet samt 
skapar struktur och kontinuitet.

• Evenemangsgrupp: City Trollhättan, 
Visit och förvaltningar inom Trollhättans 
Stad (stadsbyggnad, kultur och fritid, 
 kommunikation och näringsliv) .

Ansvarig: Visit Thn/Vbg   
Klart: Våren 2018

• Samverkansgrupp för restaurangnä-
ringen: Företagare, City Trollhättan, Troll-
hättans Stad.

Ansvarig: City Trollhättan 
Klart: Hösten 2017

• Destinationsgrupp (utveckla destina-
tionen Trollhättan): Visit Trollhättan 
Vänersborg, City Trollhättan och 
 Trollhättans Stad.

Ansvarig: Visit Thn/Vbg   
Klart: Våren 2018

• Fastighetsägargrupp: Utveckla 
 sam arbete mellan fastighetsägare och 
offentliga aktörer)

Ansvarig: City , Näringsliv & Stadsbygg-
nad 
Klart: Uppstart 2018
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6. Planering (arbetsstruktur och 
 finansiering) för ev. deltagande i Årets 
Stadskärna.

Ansvarig: City/Stadsbyggnad 
Klart: Jan 2018

UTVECKLING AV HANDELSSTRÅK

Syfte: Påbörja utvecklingen av han-
delsstråk i centrum. Föreslagna stråk är 
Spannmålsgatan och Föreningsgatan, 
med Strandgatan som brygga.

Ansvar för gruppen: Elisabeth L/ 
Susanna W

Handlingsplan är upprättad: Plan för 2017 
klar senast i april, plan för 2018 klar under 
hösten 2017.

Åtgärder: 
1. Föreningsgatan, Magasinsgatan och 
Strandgatan utvecklas under 2017–2018 
med:

•  Ökad utsmyckning med blommar i belys-
ningsstolpar och i urnor.

• Aktiviteter som green street art.

•  Ökat antal bänkar samt solbänkar runt 
träd och längs fasader (prototyp finns).

•  Försök med stadsodling runt Strandga-
tan.

• Fler cykelställ 

•  Ökad effektbelysning och projicering på 
väggar.

Ansvarig: Stadsbyggnad  
Klart: 2018

2. Ett större utvecklingsarbete kring 
stråken (Föreningsgatan och Spannmåls-
gatan) påbörjas hösten 2017. Planen är 
att hitta arbetsformer där fastighets-
ägare, butiksägare, e-handelsförening 
och Trollhättans Stad tillsammans driver 
utvecklingen av handelsstråk.

Ansvarig: Stadsbyggnad  
Klart: 2018 - 

3. Skapa utrymme för e-handelsföretag 
(show room) och pop up-butiker i Trollhät-
tans centrum.

Ansvarig: City Trollhättan   
Klart:2018 -
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FÖRTÄTNING

Syfte: Driva fram två pilotprojekt som kan 
bli exempel på förtätning i centrum.

Ansvar för gruppen: Johan B

Handlingsplan är upprättad: Plan för två 
pilotprojekt 2017-2018, klara senast juni 
2017.

Åtgärder: 
1. Utvecklingsarbetet i kvarteret Gullön 
(Kungsgatan - Trollgatan) samt kvarteret 
Rödjan (Järnvägsgatan-Drottninggatan) 
blir pilotprojekt för förtätning i Troll-
hättans centrum. 

Arbetet kring Gullön är påbörjat.  Pro jektet 
involverar 9 parter vilka sam arbetar kring 
gårdsmiljö, parkering etc.

Ansvarig: Stadsbyggnad  

Arbetet kring Rödjan påbörjas. Projektet 
involverar 2 parter.

Ansvarig: Stadsbyggnad

2. Pilotprojekten ska ge inspiration till 
fortsatt förtätning i centrum och vara 
en bas för fortsatt kommunikation med 
övriga fastighetsägare kring möjliga sam-
arbetsformer, nya idéer etc.

Ansvarig: Stadsbyggnad  
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HANDELSUTVECKLING

Syfte: Påbörja arbetet med handelsut-
veckling genom att identifiera och lägga 
handlingsplan för utvalda utvecklings- 
och förbättringsområden. Exempelvis:

•   Utveckling av digital närvaro/e-handel 
hos cityhandeln

•   Utveckling av tjänsteutbud som 
 komplement till varuhandel

Ansvar för gruppen: City/Näringsliv 
Handlingsplan är upprättad: Juni 2017

Åtgärder: 
1. Att satsa på e-handel som komplement 
till cityhandel kan vara framgångsrikt för 
flera av butikerna i city. City  Trollhättan 
kommer att stötta butiker i denna utveck-
ling.

Aktiviteter genomförs i samverkan med 
Trollhättans e-handelsförening.

Ansvarig: City Trollhättan/Näringsliv

2. En snabbt växande e-handel gör att 
den fysiska butiken behöver erbjuda mer 
än bara försäljning av produkter. Vilka 
mervärden i forma av tjänster kan skapas 
i dagens butiker? City Trollhättan initierar 
diskussioner i sitt nätverk.

Ansvarig: City Trollhättan 

3. Aktörerna i Trollhättans city behöver 
öka sin närvaro i sociala medier. City Troll-
hättan kommer att genomföra utbildning 
vid minst ett tillfälle per år.

Ansvarig: City Trollhättan
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TRYGG, SÄKER OCH LEVANDE STAD 

Syfte: Ta fram en handlingsplan för en 
trygg, säker och levande stad med ut-
gångspunkt från arbetet med Purple flag.

Ansvar för gruppen: Susanna W 
Handlingsplan är upprättad: Juni 2017

Åtgärder: 
1. Aktiviteter testas återkommande på 
olika platser i centrum, exempelvis flotte 
över älven, ninja-bana på torget, stads-
odling på olika platser, quiz-aktiviteter 
etc.

Ansvarig: Stadsbyggnad   
Klart: Löpande

2. Ökad effektbelysning i centrum, 
 exempelvis vinterträd med belysning.

Ansvarig: Stadsbyggnad   
Klart: Löpande

3. Studenterna vid HV efterfrågade, vid 
vår dialog, fler ytor längs älven, exempel-
vis söder om klaffbron, som kan utvecklas 
som sociala ytor. Vi undersöker möjlighe-
terna.

Ansvarig: Stadsbyggnad

4. Utökad klottersanering av fastigheter 
i centrum. En lösning skulle kunna vara 
att Trollhättans Stad erbjuder samarbete 
med andra fastighetsägare i centrum  
(ex modell städning i centrum).

Ansvarig: Stadsbyggnad   
Klart: 2018

5. Inventeringen av uteserveringar följs 
upp med åtgärder.

Ansvarig: Stadsbyggnad   
Klart: Löpande

6. Kameraövervakning utökas på 
 strategiska platser.

Ansvarig: Stadsbyggnad   
Klart: Utreds 2018

7. Återkommande trygghetsronder i 
 centrum, tillsammans med närings idkare, 
samt åtgärdsprogram.

Ansvarig: Tillväxt och utveckling 
Klart: Utreds 2018

8. Utreda krogsamarbete kring väktar-
tjänster.

Ansvarig: City Trollhättan 
Klart: 2018
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UTVECKLING AV DESTINATIONER

Syfte: Påbörja arbetet med att ut-
veckla destinationer i city. Exempelvis 
 lekkoncept, Spikön/Strandgatan.

Ansvar för gruppen: Johan B

Handlingsplan är upprättad: Plan för 
pilotprojekt klar senast juni 2017, plan för 
2018 klar under hösten 2017.

Åtgärder: 
Påbörja utvecklingen av City-destinatio-
ner som attraherar såväl invånare som 
besökare. I steg ett fokuserar vi på två 
piloter: Lekplatsstaden och området 
Strandgatan/Spikön. 

1. Lekplatsstaden lanserades i juni 2017 
med invigning och aktiviteter via app. 
Under sommaren 2017 fortsätter mark-
nadsföringen på Visits webbsida, sociala 
medier och under Fallens Dagar.

Ansvariga: Visit/Stadsbyggnad  
Klart:  Hösten 2017 görs uppföljning och 
plan för 2018.

2. Projektgrupp bildas med uppgift att 
komma med förslag på hur Strandgatan/ 
Spikön kan utvecklas till en stark city-
destination, med fokus på umgänge och 
café- och restaurangliv. 

Ansvarig: Stadsbyggnad/City Trollhättan 
Klart: Förslag presenteras våren 2018.
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KOMMUNIKATION/TILLGÄNGLIGHET

Syfte: Sammanfatta det tillgänglighets-
projekt som är på gång samt bedöma 
behov av kompletteringar i city (cykel, 
parkering, kollektivtrafik, bussparkering, 
lastning och lossning, etc).

Ansvar för gruppen: Elisabeth L 
Handlingsplan är upprättad: Juni 2017.

Åtgärder: 
1. Utreda förutsättningar för ett parke-
ringsledningssystem, som gör det lättare 
att hitta lediga p-platser i centrum.

Ansvarig: Stadsbyggnad   
Klart: 2018

2. Utveckla samarbete med p-husägare 
(Oden och CityPark) som ett pilotprojekt 
för att stimulera besök i centrum.

Ansvarig: Näringsliv/Stadsbyggnad 
Klart: Hösten 2017

3. Öka antalet parkeringsplatser för cykel 
med 5 % per år och utöka cykelservicen 
(som cykelpumpar etc).

Ansvarig: Stadsbyggnad 
Klart: Hösten 2017

4. Målning av parkeringsrutor i centrum 
på de gator där platserna inte redan är 

markerade. Syftet är att minska risken 
för felparkering och om möjligt skapa fler 
platser.

Ansvarig: Stadsbyggnad 
Klart: Hösten 2017

5. Se över städregleringen i syfte att 
effektivisera städningen och underlätta 
för boende i södra centrum samt därefter 
norra centrum (exkl. P-skiveområdet).

Ansvarig: Stadsbyggnad 
Klart: Förslag presenteras hösten 2017

6. Utreda och ge förslag på lösning för 
last- och lossningslogistiken i centrum.

Ansvarig: Stadsbyggnad 
Klart: Förslag presenteras 2019
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DIALOG MED NÄRINGSLIVET

Syfte: Skapa tätare dialog med fastig-
hetsägare och andra privata aktörer i 
centrum.

Ansvar för gruppen: Johan B/City 
Handlingsplan är upprättad: Löpande 

Åtgärder:

1. Under hösten 2017 - våren 2018 genom-
förs återkommande möten med närings-
livet. 

•  Mindre arbetsgrupper som arbetar med 
konkreta projekt.

•  Öppna kommunikationsmöten där vi 
presenterar och diskutera kring de  
konkreta projekten men också initierar 
fler samarbeten

Ansvarig: Stadsbyggnad / CIty 
Klart: Löpande
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Handlingsplan för 
stadskärnan 2018
Vår centrumstrategi omfattar ett stort antal områden och vi 
 behöver därför prioritera vad vi ska börja jobba med. Aktiviteter-
na i steg 2 har sin grund i det löpande arbetet samt åtgärder från 
”100-listan” som tagits fram utifrån behov och önskemål från verk-
samheter och medborgare.

STRATEGISK PLAN FÖR INITIATIVET 
ÅRETS STADSKÄRNA

Upprättande av övergripande handlings-
plan för initiativet.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, Fastighetsägare m.fl.

Period: Våren 2018 

KOMMUNIKATIONSKONCEPT FÖR 
STADSKÄRNAN

För att enklare kunna kommunicera kring 
insatser och aktiviteter som görs i och för 
stadskärnans utveckling.

Förstärkt dialog mellan kommunikatörer-
na i olika verksamheter och framtagning 
av kommunikationskoncept (Tillsammans 
bygger vi Trollhättan, #dittochmittcity).

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad m.fl.

Period: Hösten 2018 

STÄRKT DIGITAL KOMMUNIKATION

Bättre dialog mellan olika aktörers kom-
munikatörer, medlemsföretag och aktö-
rer för att sprida konkret information. 

För att tydligare kommunicera och öka 
kännedomen om vilka insatser och varför 
dessa görs i staden.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad m.fl.

Period: Hösten 2018 

FRAMTAGANDE AV STRÅKUTVECK-
LINGSSTRATEGI 

Ta fram en gemensam vision och målbild 
med Trollhättans huvudstråk (Strandga-
tan, Storgatan och Kungsgatan). 

Stärka sammanhållningen mellan med-
verkande aktörer och hitta gemensamma 
beröringspunkter.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, Fastighetsägare m.fl.

Period: Våren 2018 - våren 2019
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UPPDATERING AV STRATEGISK PLAN 
FÖR STADSKÄRNANS UTVECKLING

Uppdatera det ursprungliga strategiska 
dokumentet (City 3.0) för att bättre kunna 
användas av inblandade parter.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, Fastighetsägare m.fl.

Period: Hösten  2018 - våren 2019 

FÖRSTÄRKTA NATIONELLA EVENE-
MANG

Syfte: Förstärkta nationella evenemang 
med fokus på mångfalt och inkluderning. 
Exempelvis Pride och Nationaldagen. 

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Arrangörer m.fl.

Period: Löpande 

DIGITAL KOMPETENSUTVECKING

Att stärka deltagarnas digitala kompe-
tenser och rusta dem för framtidens 
utveckling.

Kompetenshöjande insatser i form av 
utbildningstillfällen inom ett rad områden 
med fokus på handel och besöksnäring. 
Samarbete med flera städer och Westum 
i projektet Westcomp 0,1.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Westum, Näringslivet

Period: 2018 - 2019 

UTÖKAT TRYGGHETSSAMARBETE I 
CENTRUM

Ordningsvakter inom LOV § 3-platser i 
stadskärnan.

Samverkade parter: Trollhättans stad

Period: 2018

YTTERLIGARE EN RESTAURANG-
VECKA

Utöka genomförandet av restaurang-
veckan till två tillfällen per år. 

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Restaurang- och krögare

Period: 2018 

UTVECKLING AV SOMMARYTORNA PÅ 
STRANDGATAN

Fortsatt utveckling av Strandgatans stråk 
med test av nya sommarytor, förslag till 
enkelriktad trafik osv.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad

Period: Sommaren 2018 

SAMVERKAN CITY TROLLHÄTTAN OCH 
GKN AEROSPACE KRING FAMILJEDAG

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Förenings- och näringslivet

Period: Sommaren 2018s 
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FÖRSTÄRKT VINTER I CITY 

Fortsatt utveckling av aktiviteter under 
Vinter i City med involvering av föreningar 
och näringliv.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad m.fl.

Period: Vinter 2018

MARKNADSFÖRING AV HANDELN I 
CENTRUM VIA JULKALENDER

Aktivitetsbaserad julkalender som bidrar 
till ökat kundflöde och aktivitet under 
julveckorna.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Näringslivet

Period: Vinter 2018 

CITY TROLLHÄTTAN FÖR  
MUSIKHJÄLPEN

Medverkan av gemensam insamling till 
Musikhjälpen med avslutande aktivitet vid 
Kompassen utanför Odenhuset.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
medarrangörer

Period: Vinter 2018 

UTVECKLING AV STORGATANS  
JULMARKNAD

Arbeta för utökande av storgatans 
julmarknad och förstärkt exponering av 
medverkande verksamheten och involve-
ring av centrumaktörer.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
medarrangörer

Period: Vinter 2018 

FÖRSTÄRKT VINTER PÅ SPIKÖN

Fortsatt utveckling av aktiviteter under 
adventshelgerna.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
näringslivet

Period: Vinter 2018 

MEDVERKAN VID SVENSKA STADS-
KÄRNORS ÅRSKONFERENS

Medveran för nätverkande och inspiration 
för involverade parter i samverkansar-
betet.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad

Period: Sommaren 2018 

QM-UTBILDNING, SVENSKA STADS-
KÄRNOR

Kompetensutveckling och nätverkande 
för medarbetare.

Samverkade parter: City Trollhättan

Period: 2018 
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UPPDATERAD SAMVERKANSORGANI-
SATION

Översyn av uppdragsavtal för samverkan 
och centrumutveckling. 

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad

Period: 2019 

UTSE PROJEKTLEDARE FÖR INITATI-
VET ÅRETS STADSKÄRNA

Förtydligande av projekt- och processle-
darrollen i initiativet.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad

Period: Q1 2019

OMSTART AV PRESENTKORT I CITY

Omstart och översyn på det gemensam-
ma citypresentkortet.

Samverkade parter: City Trollhättan

Period: Löpande 

PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

Ett gemensamt parkeringsledningssys-
tem för att tydligt visa parkeringsmöjlig-
heter i stadskärnan.

Samverkade parter: Trollhättans stad, 
Fastighetsägare m.fl.

Period: 2019 - 

Handlingsplan för 
stadskärnan 2019
Fortsättningen på fas två. Vår centrumstrategi omfattar ett stort 
antal områden och vi  behöver därför prioritera vad vi ska börja jobba 
med. Aktiviteterna i steg 2 har sin grund i det löpande arbetet samt 
åtgärder från ”100-listan” som tagits fram utifrån behov och önske-
mål från verksamheter och medborgare.
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UPPDATERAD FORM FÖR EVENE-
MANGS-, RESTAURANG/KROG-,  
FASTIGHETSÄGARNÄTVERKEN

Inleda diskussion för syfte och ändamål 
med grupperingar och nätverk.

Samverkade parter: City Trollhättan m.fl.

Period: Hösten 2019 

UPPSTART AV NÄTVERK FÖR BANK, 
FINANS OCH MÄKLARE

Se över intresse och behov av nätverks-
träffar mellan verksamma verksamheter 
inom bank, finans och mäklare.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Bank, finans och mäklar-företag

Period: Hösten 2019

FRUKOSTKORGEN I CITY- 
VERKSAMHETER

Arrangera frukostmöten tillsammans 
med citys medlemmar, månatligen, 
där presentation av verksamheter och 
enklare utbyten görs mellan cityintres-
senterna.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Medlemsföretag

Period: Löpande  

FÖRSTÄRKT MEDLEMSERBJUDANDE 
CITY TROLLHÄTTAN

Framtagande av testperiod för medlem-
skap i City Trollhättan.

Samverkade parter: City Trollhättan

Period: Löpande 

SAMVERKAN EVENTPLANERING  
(CITYS AKTIVITETER)

Översyn av informationsinsamling av 
centrumnära aktiviteter.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Visit TV, Trollhättans stad m.fl.

Period: Hösten 2019 

FLYTTA IN I CITY

Icke centrumnära verksamheter och 
aktivteter får möjligheten att på olika sätt 
kunna visas upp och aktivera centrum. 
Exempelvis under Trolldagar och liknande 
aktiviteter.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
arrangörer

Period: Löpande

DISKUSSIONSMÖTE OM AKTIVERING 
AV DROTTNINGTORGET

Inbjudan till diskussionmöten tillsam-
mans med intressenter för att aktivtera 
Drottningtorget. Detta tillsammans med 
flertalet grupperingar (näringsliv, fören-
ingar, fastighetsägare).

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Fastighetsägare, Näringslivet

Period: Hösten 2018 
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FRAMTAGANDE AV KONCEPT FÖR 
STREETFOOD I TROLLHÄTTAN 

Översyn av struktur och policy för mat-
vagnar och foodtrucks.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad (SBF), Andra markägare

Period: Hösten 2019 

UTVECKLING AV TORG- OCH MARK-
NADSHANDEL

Översyn av strukturen och genomför-
andet av torg- och markadshandel med 
kompletterande koncept för Streetfood i 
Trollhättan.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad (SBF)

Period: Hösten 2019 

MARKNADSBORD FÖR EVENEMANG/
TEMAMARKNADER

Framtagande av flexibla marknadsbord 
för aktiviteter och tematorghandel.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad

Period: Q4 

KVALITETSSÄKRA MÅNADSMARKNA-
DEN

För att kvalitetssäkra upplevelsen av den 
traditionella månadsmarknaden så att 
denna möter upp besökarnas förvänt-
ningar och håller god kvalité.

Hämta inspiration från andra städer och 

utveckla konceptet, bokningssystem och 
riktlinjer för utställare och besökare.

Samverkade parter: City Trollhättan

Period: Q3 
 
MATMARKNAD PÅ TORGET

Ta fram koncept för temamarknad med 
matinsalag med lokal koppling.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Visit TV, Rekoringen, Näringslivet

Period: Sommaren 2020 

UTVECKLING AV STORGATANS  
JULMARKNAD

Förstärka Storgatans julmarknad tillsam-
mans med utställare från Ung företags-
samhet. 

Samverkade parter: City Trollhättan m.fl.

Period: Vinter 2019 

ÖVERSYN HELG- OCH EVENEMANGS-
STÄDNING I CENTRUM

Översyn av städsamverkan i stadskärnan 
tillsammans med fördelning och förtydli-
gande av ansvarsområden.

Samverkade parter: Trollhättans stad, 
City Trollhättan, Näringslivet, Fastighets-
ägare

Period: Våren 2019
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GEMENSAM VÅRSTÄDNING

Syfte: Gemensam insats tillsammans 
med verksamheter, fastighetsägare och 
Trollhättans stad för att väcka engage-
mang och ansvarsfrågor kollat till städet. 
Ett test genomförs på Storgatan.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Fastighetsägare, Näringslivet

Period: Våren 2019 

SITTGRUPPER OCH GRÖNT LÄNGS 
STORGATAN

Investeringar i sittplatser som kan ställas 
upp utanför verksamheterna på Storga-
tan.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Fastighetsägare, Näringslivet

Period: Sommaren 2019 

ELSKÅPSKAMPANJ STORGATAN 
(TROLLHÄTTANS HISTORIA)

Foliering av elskåp på Storgatan med 
bilder från Trollhättans historia.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, Trollhättan energi, 
4signs, Innovatums bildarkiv

Period: Sommaren 2019 

ÅRETRUNT-BELYSNING STORGATAN 
(VISUELLT TAK)

Julbelysningen på Storgatan behöver 
bytas ut och ett helårskoncept skall ses 
över för att kunna liva upp stråket under 
säsongerna.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, Fastighetsägarna

Period: Vinter 2020

SKAPA MÖTESPLATS VID BROFÄSTE

Skapa en mötesplats på ytan bredvid 
klaffbron.

Samverkade parter: Trollhättans stad, 
City Trollhättan

Period: Sommaren 2019 

FÖRSTÄRKNING AV SOMMARYTAN 
STRANDGATAN

Fortsatt utveckling av sommarytorna på 
Strandgatan. Initiera samtal med verk-
samheter för idégenerering.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, näringsliv

Period: Sommaren 2019 

ENKELRIKTAT PÅ STRANDGATAN 
(SOMMARTID)

Syfte: Genomförande av enkelriktad  
trafik på Strandgatan under sommarpe-
rioden.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad

Period: Sommaren 2019 
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PLANERINGSSTART FÖR OMBYGGNAD 
OCH STRÅKUTVECKLING KUNGSGA-
TAN

Projektstart inför ombyggnationen av 
Kungsgatan.

Samverkade parter: Trollhättans stad 
m.fl.

Period: 2019

CYKLING I ALLÉN PÅ FOTGÄNGARNAS 
VILLKOR

Testprojekt för att se beteende- och 
rörelsemönster för framtida uteckling.

Samverkade parter: Trollhättans stad 
m.fl.

Period: Sommaren 2019 

PLANERINGSSTART FÖR UTVECKLING 
AV CAMPUSOMRÅDET

Projektstart inför ombyggnationen av 
campusområdet.

Samverkade parter: Högskolan Väst, 
Trollhättans stad, Kraftstaden, SHV m.fl.

Period: 2019 

ÖKAD TRYGGHET MED CYKELGARAGE 
VID RESECENTRUM

Nya parkeringsmöjligheter för cyklar 
samt cykelgarage i anslutning till Rese-
centrum.

Samverkade parter: Trollhättans stad 
m.fl.

Period: 2019 

LÅNECYKLAR I CENTRUM

Skapa koncept för genomförandeplan för 
lånecyklar/cykelpool för besökare och 
trollhättebor.

Samverkade parter: Trollhättans stad 
(SBF), Kraftstaden m.fl.

Period: 2019 - 

UTVECKLING AV STRATEGI- OCH  
AKTIVITETSPLAN FÖR  
DROTTNINGTORGET

Dialog kring aktiveringen av Drottning-
torgets aktivtetsytor tillsammans med 
medborgare, föreningsliv och företag.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, m.fl.

Period: 2019 - 
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UPPSTART AV ACTION-TEAM

För att snabbt kunna ställa om under pan-
demin och anspassa för framtida trender 
har ett actionteam tillsatts. Syftet i tea-
met är att agera på initiativ och ideer från 
främst näringsliv och privataktörer.

Samverkade parter: Trollhättan Stad 
(SBF), City THN, Näringsliv, Fastighetsä-
garna GRF. I samverkan och samskapande 
med näringslivet.

Period: Hösten 2020 

KOMMUNIKATIONKAMPANJEN -  
 VISA OMSORG, HÅLL AVSTÅND 

Få besökaren att känna sig trygg genom 
att skapa kampanj som lyfter restrik-
tionerna och visar på hur verksamheten 
ställt om. Exempel på material för ver 
verksamheterna skall förmedla vesäntlig 
information, uppmaningar om att hållav-
stånd, maxantal, etc.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
verksamheter

Period: Sommaren 2020 

AKTIVERING AV LÖRDAGARNA -  
LÖRDAG I CITY

Vi förstärker lördagar i city med fler be-
sökare och lyfta stadens olika verksam-
heter. Med gemensamt kommunikations-
material lyfter vi fram tips, kampanjer och 
erbjudanden.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
verksamheter

Period: Våren 2020

HEMKÖRNING FRÅN CITY 

City Trollhättan stöttar verksamheterna 
med tillfälligt hemkörning från verksam-
heter i stadskärnan. Instatsen blir en 
testpilot för uppskalning.

Samverkade parter: City Trollhättan

Period: Q2 - Q3 

Handlingsplan för 
stadskärnan 2020
Fortsättningen på fas två. Vår centrumstrategi omfattar ett stort 
antal områden och vi  behöver därför prioritera vad vi ska börja jobba 
med. Aktiviteterna i steg 2 har sin grund i det löpande arbetet samt 
åtgärder från ”100-listan” som tagits fram utifrån behov och önske-
mål från verksamheter och medborgare.
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GEMENSAM  WEBB- OCH E-HANDELS-
PLATTFORM

Utvärdera möjligheterna till gemensam 
e-handelsplatform för verksamheter i 
stadskärnan.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad m.fl.

Period: Sommaren 2020 

DIGITAL JULKALENDER

Den annans fysiska julkalendern görs 
istället digital som kampanj för att nå ut 
ytterligare och aktivera fler verksamhe-
ter.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
verksamheter

Period: Q4 
 
TAKE AWAY-FESTIVAL

Restaurangveckan ställds om och kom-
pletterades med en take away-kampanj. 
Detta för att skapa förutsättningar för 
restaurangbranchen och visa deras gäs-
ter att det finns andra sätt att äta god mat 
och stötta näringslivet på.

Samverkade parter: Näringslivet, City 
Trollhättan

Period: Våren 2020

SMAKA PÅ TROLLHÄTTAN

Skapa ett attraktivt evenmang med flöde 
och rörelse i City som utgår från Drott-
ningtorget men aktiverar staden i sin 
helhet. Vi utvecklar tidigare års vårfest 
och tar utgångspunkt i vårnyheter och det 
lokala matutbudet.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättan stad och Visit Trollhättan 
Vänersborg

Period: Våren 2020 

FRAMTIDSSPANA FÖR FALLENS 
DAGAR

Framtidsspana och förstärka stadsfes-
tivalen Fallens dagar för framtiden och 
nutiden behov för att möta efterfrågan, 
analysera nutidens generation och behov.

Samverkade parter: Trollhättans stad, 
City Trollhättan

Period: 2020 

FRAMTIDSSPANA FÖR TROLLDAGAR

Framtidsspana och utveckla aktiviteten 
Trolldagar tillsammans med medarrangö-
rerna för att skapa ytterligare möjligheter 
för medarrangörerna och de förutsätt-
ningar som finns på Drottnintorget och 
andra platser i stadskärnan.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Näringslivet

Period: 2020 
CITY SOM TURISTMÅL

Vi skapar besöksanledningar för såväl den 
nationella som internationella turisten 
eller turista i Trollhättan.

Detta inkluderas i besöksnäringsstrate-
gin som tas fram. Exempelvis tas det fram 
guider för centrumnära aktiviteter och 
vandringar (natur, arkitektur, historia).

Samverkade parter: Visit Trollhättan 
Vänersborg, City Trollhättan

Period: Sommaren 2020
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UTVECKLING AV KANALTORGET

Förstärka kanaltorget som plats och 
skapa nya mötesplatser.

Samverkade parter: Trollhättan stad, 
City Trollhättan

Period: Sommaren 2020 

UPPRUSTNING TVÄRGATORNA

Vi vill förstärka tvärgatorna till huvudstrå-
ken och få en röd tråd genom hela i City på 
samma sätt som huvudstråken smyckas 
upp. Fokus sommaren 2020 blir fören-
ingsgatan med extra mycket blommot 
etc. för att knyta an till sommarstråket på 
Strandgatan.

Samverkade parter: Trollhättans stad, 
City trollhättan

Period: Löpande  

VARDAGSRUM VID KOMPASSEN

Göra offentliga platser till mötesrum där 
föreningar och verksamheter såväl som 
besökare kan ta plats. 

Vi aktiverar ytan vid Kompassen i form av 
sitt- och aktivitetsyta på test.

Samverkade parter: Trollhättans stad 
m.fl.

Period: Sommaren 2020 

ENTRÉ TILL CITY FRÅN RESECEN-
TRUM/KVARTERET MARS

Som en del av att förstärka kungsgatan 
som huvudstråk behövs en tydlig välkom-

mnande entre såväl i norr som söder. Vi 
väger in detta i arbetet med Kungsgatans 
utveckling.

Samverkade parter: Trollhättans stad

Period: 2020

HINDERBANA I CITY

Undersöka möjligheterna för utveckling-
en av en hinderbana tillsammans med 
centralt läge i stadskärnan. Vi vill skapa 
möjlgiheter till utomhuslek och aktivitet 
för de äldre barnet och på det viset nå en 
annan målgrupp som kan aktivera Drott-
ningtorget.

Samverkade parter: Trollhättans stad, 
City Trollhättan, Förenings- och näringsliv

Period: Sommaren 2020

VINTERFÖRSTÄRKNING AV DROTT-
NINGTORGET

Den offentliga miljön smyckas ut extra 
huvudsakligen vid Drottnintorget, Kungs-
gatan, Storgatan och vissa noder runt om 
i stadskärnan. Detta för ett ökat flöde, 
trivsel och trygghet.

Samverkade parter: Trollhättan stad, 
City Trollhättan

Period: Vintern 2020 

ISBANA I CITY

Vi vill skapa en vinteraktivitet som bjuder 
in hela familjen till torget. Tillsammans 
med föreningar och företag skall vi 
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utvärdera förutsättningar för finansie-
ring, underhåll och drift för att bjuda in til 
vinteraktivitet på torget.

Samverkade parter: City trollhättan, 
Trollhättans stad, m.fl.

Period: Vintern 2020 

HISTORISK STADSVARDRING I AR

Framtagande och lansering av AR-vand-
ring med historiska byggnader i stadskär-
nan. Pilotprojekt för test av ny teknik och 
applösning.

Samverkade parter: Trollhättans stad

Period: Sommaren 2020 

KONSTINSTALLATION I CITY 

Pilotprojekt av ljusinstallation i City i 
Kungsgatan för att skapa en tryggare 
plats i andra former.

Samverkade parter: Trollhättans stad, 
KFF

Period: Hösten 2020 

KONST OCH KULTUR I CITY, FAS 2

Vi låter konsten och kutren ta en störra 
plats i stadskärnan som en god besöks-
anledning och förstärker flera av stråken i 
olika former.

Enskilda ljusinstallationer placeras ut 
runt om i stadskärnan i samarbete med 
enskilda kostnärer.

Samverkade parter: Trollhättans stad, 
KFF & SBF, CIty Trollhättan

Period: Vintern 2020 

SMAKA PÅ KONST

Smaka på konst-gruppen ställer om och 
skapar en ”konst-ig”-runda som anspas-
sas efter gälland restriktioner och säkra 
genomförandet. Tillsammans aktiverar 
konstnärer med sina konstverk flertalet 
verksamheter runt om i stadskärnan.

Samverkade parter: Smaka på konst, City 
Trollhättan

Period: Våren 2020

KONS(ER)T-RUNDAN

Tillsammans med en privat aktör skapa-
das en digital konsertrunda där besö-
karen genom telefonen kunde ta del av 
musik som hade koppling till fotokonsten i 
utställningen.Samtliga foton har anknyt-
ning till konserter i Trollhättan.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
privat aktör

Period: Sommaren 2020 

SAMVERKANSARBETE KRING EN 
HÅLLBAR OCH REN STADSKÄRNA

Vi vill skapa en ren och hållbar stadskär-
na med de bästa förutsättningarna för 
besökaren att hålla rent. Det är ett pågå-
ende arbetet där vi jobbar med nugging 
till soptunnor (big belly, fimpkorgar etc.) 
förstärksytterligare och utvärderas.

Samverkade parter: Trolhättan stad, city 
trollhättan

Period: 2020 
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FRAMTIDSSPANING - KVARTERETS 
KONSUMTION

Vi samverkar i ett regionalprojekt för en 
framtidsspaning om framtidens konsum-
tion i ett mer hållbart  samhälle.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, fastighetsägare m.fl.

Period: 2020 

ÅRETSRUNTBELYSNING STORGATAN

Julbelysningen på Storgatan behöver 
bytas ut och en nyinvestering göras där 
och på flera andra plataser i stadskärnan. 
Ett samverkansprojekt startas upp för att 
se över finansieringen och få ett helårs-
koncept på plats.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, fastighetsägare m.fl.

Period: Vintern 2020

FASADBELYSNING I CITY

Initiera dialog med fastighetsägare om 
belysta fasader och synka temabelys-
ning under särskilda perioder under året. 
Detta så att det sker ett samspel i exem-
pelvis på Odenhuset och vattenspelet på 
Drottningtorget. 

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, fastighetsägare m.fl.

Period: 2020 

GEMENSAMT SKYLTMATERIAL TILL 
LEDIGA LOKALER

Vi ser över ett gemensamt koncept för 
foliering för lediga lokaler som samtidigt 

förstärker stråkens identiteter med fasta 
eller rörliga installationer. +Detta övergår 
till ett delprojekt inom Omstarts- och 
etableringsstrategin.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, Fastighetsägare

Period: Hösten 2020 

PILOTPROJEKT FÖRENINGSSPONS-
RING – BIDRAG TILL TRIVSEL I CEN-
TRUM

Samverkan för att möjliggöra ett större 
ansvarstagande och hitta nya utförare 
för exempelvis renhållning på specfika 
platser. Detta genom föreningsstöd.

Samverkade parter: Trollhättans stad, 
föreningsliv

Period: Sommaren 2020 

SAMARBETE MED TAXI OCH TRANS-
PORTBOLAG

Samarbete och samverkan med lokala 
Taxibolag för att forma gemensamma 
insatser för enkla transporter i en trygg 
miljö. 

Samverkade parter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad, transportbolag

Period: Hösten 2020 

ELSKÅPSKAMPANJ STRANDGATAN 
(TROLLHÄTTANS HISTORIA)

Foliering av elskåp på Strandgatan med 
bilder från Trollhättans historia.

Samverkade parter: City Trollhättan, 
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Trollhättans stad, Trollhättan energi, 
4signs, Innovatums bildarkiv

Period: Sommaren 2020
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Handlingsplan för 
stadskärnan 2021 

KVALITETSMÄRKNING AV  
SAMVERKANSARBETET (QM)

Syfte: Ansökan för Kvalitetsmärkningen 
av samverkansarbetet skrivs och god-
känns för att kunna ansöka om utmärkel-
sen Årets Stadskärna 2022.

Underlag och material sammanställs och 
QM-ansökan skrivs för godkännande

Samverkansparter: City Trollhättan m.fl.

Period: Januari - April 

AKTIVT DELTAGANDE I SAMVERKANS-
NÄTVERK

Syfte: För en kontinuerlig och aktiv om-
världsbevakning samt att lära och inspi-
reras av projekt och initiativ som skapar 
möjligheter, åtgärder och insatser som i

Handlingsplanen omfamnar såväl strategiska som operativa akti-
viteter och projekt. Det här året ställer vi om och 2020 års pausade 
projekt tar nya former för att möta det nya normala och framtiden.

Utmaningarna vi ställs inför kräver att vi är flexibla och anpass-
ningsbara då förutsättningarna snabbt kan ändras. Målet är att fort-
sätta utvecklas, skapa liv och rörelse i stadskärnan och balansera 
detta utifrån framtidens förutsättningar.

sin tur bidrar till stadskärnans utveck-
lingoch välmående.Genom att delta på 
nätverksträffar och aktuella möten.  

Samverkansparter: City Trollhättan m.fl.

Period: Löpande 

ACTION-TEAMET

Syfte: För att snabbt kunna ställa omun-
der pandemin och anspassa för framtida 
trender har ett actionteam tillsatts. 
Syftet i teamet är att agera på initiativ och 
idéer från främst näringsliv och privatak-
törer. Actionteamet agerar på ideer frå 
näringslivet och privata aktörer som viLL 
skapa eller driva något i den tid som råder.

Samverkansparter: Trollhättan Stad 
(SBF), City Trollhättan, Näringsliv, 
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Fastighetsägarna GRF. I samverkan och 
samskapande med näringslivet.

Period: Q1 och Q2 

BEHOVSDRIVNA INITIATIV FRÅN  
NÄRINGSLIVET

Syfte: För att skapa en samhörighet till 
utvecklingen av stadskärnan samt känna 
gemenskapen av att vi gör det tillsam-
mans.

Vi jobbar med att lyssna av näringslivets 
tankar och behov. Initiativ från verksam-
heter som förstärker och/eller förgyller en 
plats i stadskärnan, kan vara kampanjer, 
aktiviteter etc.

Samverkansparter: Näringsliv: handlare, 
restauranger, hotell, fastighetsägarna, 
service m.fl.

Period: Löpande 

UTSMYCKNING AV STADSKÄRNAN

Syfte: Vi ser att utsmyckning blir allt vikti-
gare för våra invånare och besökare för en  
levande, trygg och attraktiv stadskärna.

Utsmyckning är också en bidragande 
faktor för liv och rörelse och en levande 
stadskärna året om med färg, form och 
belysning. 

Ett årshjul för utsmyckning i stadskärnan 
tas fram under perioden.

Samverkansparter: Trollhättans stad 
(SBF), City Trollhättan i samverkan med 
näringslivet.

Period: Löpande, Q4

SMAKA PÅ TROLLHÄTTAN

Syfte: I en tid där event och arrangemang 
är inställt ser vi ett stort behov av att ska-
pa en samhörighet och gemenskap.

Vi måste också hitta nya sätt att ställa 
om för det nya normala. Sveriges första 
mathybridevent tar plats i Trollhättan maj 
2021.

Samverkansparter: City Trollhättan, 
Näringslivsenheten, Visit Trollhättan/Vä-
nersborg i samverkan med näringslivet.

Period: Januari- Maj 

OMSTARTS- OCH  
ETABLERINGSSTRATEGI

Syfte: Trollhättan ska vara en attrak-
tiv plats där ett av målen är en levande 
stadskärna. 

För att möta förändrade behov och köp-
beteenden som påskyndats under pande-
min behöver stadens aktörer samverka 
kring innehåll och utbud i centrala stråk, 
kvarter och lokaler.

En strategi kring framtida etableringar 
där vi också lyfter lediga lokaler och skylt-
fönster som ett eget projekt. 

Samverkansparter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad (Näringslivsenheten), 
Fastighetsägarna GRF i samverkan med 
näringslivet.

Period: Mars - December
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UPPDATERAT FASTIGHETSÄGAR- 
REGISTER OCH KARTA

Syfte: För en fortsatt god översyn av 
stadskärnans fastighetsägare tas en upp-
daterad kartbild och fastighetsägarregis-
ter över stadskärnans olika intressenter 
fram.

Samverkansparter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad (Näringslivsenheten), 
Fastighetsägarna

Period: Q2 

INVENTERING AV LEDIGA LOKALER

Syfte: En löpande uppdatering av lediga 
lokaler i stadskärnan för att bättre kunna 
anpassa insatser och ha en fortlöpande 
dialog med verksamheter och fastighets-
ägarna. 

Kontinuerlig dialog med fastighetsägare, 
överblick i aktuella register samt stads-
vandringar vid behov.

Samverkansparter: City Trollhättan, 
Trollhättans stad (Näringslivsenheten)

Period: Löpande 

LEVANDE SKYLTFÖNSTER OCH 
LOKALER

Syfte: Då lediga lokaler och tomma skylt-
fönster upplevs övergivna och stråket 
urholkat är det viktigt att se till hur vi kan 
aktivera dessa ytor istället. Det blir också 
ett sätt att skapa en större efterfrågan till 
fastighetsägarna för en lokal. Projekten 
blir också besöksanledningar till cen-
trumkärnan. 

Vi öppnar upp möjligheten för privataktö-
rer såväl som verksamheter att ta plats i

lediga lokaler och skyltfönster längs våra 
stråk.

Samverkansparter i gruppen: City 
Trollhättan, Trollhättans stad, Fastighets-
ägare 

Period: Löpande  

OMCERTIFIERING AV PURPLE FLAG

Syfte: För en fungerande dialog med 
samverkansparter och utvecklingsarbete 
av stadskärnans kvällsekonomi. En till-
gänglig levande plats som upplevs trygg 
och säker är i fokus.

Dokumentation av insatser och ar-
bete gjort under perioden 2018-2020 
samt upprättande av handlingsplan för 
perioden 2021-2022. En ny process och 
samverksansgrupp sätts samman.

Samverkansparter i gruppen: City Troll-
hättan, Trollhättans stad, besöksnäring, 
näringsidkare m.fl.

Period: -Q3 

TROLLHÄTTAN ACTION WEEK  
(ALLIANSLOPPET)

Projektet är under utvecking 2021. 

Samverkansparter i gruppen: Trollhättan 
action week i samverkan med Trollhättan 
Stad, Visit, City Trollhättan, näringslivet, 
ideell sektor m.fl. Temaområde: Levande 
stad

Period: Augusti
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TROLLHÄTTEAPPEN

Projektet är under utvecking 2021. Då vi 
länge sett att den digitala världen blir allt 
större ser vi också ett behov av att ut-
veckla vår stad till mer digitala alternativ.

En app för Trollhättan tas fram där invå-
nare och besökare får information om 
Trollhättan sammanställt. Detta kan gälla 
lediga jobb, kommande event, turer på 
egen hand etc.

Samverkansparter i gruppen: Trollhät-
tans stad, City Trollhättan, Visit Trollhät-
tan m.fl.

Period: Löpande, lansering April 

UTEARBETSPLATSER 

Projektet är under utvecking 2021. Tema-
område: Resiliens 

NATIONELL OMSTARTSSTRATEGI

Projektet är under utvecking 2021. Tema-
område: Resiliens 

HÅLLBARA TRANSPORTER

Projektet är under utvecking 2021. Tema-
område: Resiliens & Grönt 

OMNI-HANDEL

Projektet är under utvecking 2021. Tema-
område: Resiliens 

DEN DIGITALA STADEN

Projektet är under utvecking 2021. Tema-
område: Resiliens 

INTERKULTURELLT CENTRUM

Projektet är under utvecking 2021. Tema-
område: Levande

87



citytrollhattan.setrollhattan.se

88


