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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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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
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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.

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.

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. 

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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