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Trollhättans stadskärna är en mittpunkt för många. Här samlas 
man för att mötas, arbeta, plugga, bo, shoppa, äta, roa sig  
och vara en del av gemenskapen. Med allt du behöver inom be-
kvämt räckhåll  kallar vi oss ”10-minuters-staden.” 

I stadskärnan finns en innehållsrik innerstadsgalleria, många unika 
butiker och serviceföretag samt ett pärlband av restauranger, 
krogar och caféer. Här finns också resecentrum med tåg- och 
bussanslutningar, campusområdet för Högskolan Väst, Fol-
kets Hus Kulturhuset, stadsparker, camping och spännande 
temalekplatser. Du tar dig lätt runt kvarteren och når grönom-
råden med kanalen och vattnet intill inom några minuter. 

I söder hittar du dynamiska mötesplatsen och utvecklings-
området Innovatum District och det mäktiga fall- och slussom-
rådet. I norr finns en större idrottanläggning och en nyrenoverad 
Folkets Park som står redo att ta emot för större evenemang och 
aktiviteter. Vi ser också hur den hållbara och klimatsmarta 
stadsdelen Vårvik växer fram utöver övriga trivsamma stadsdelar 
med både mångfald och kulturell mix. Dessutom ligger stora 
härliga grönområden och Göta älv strax utanför centrum. 

Trollhättan är knutpunkt till mycket annat med täta tåg- och 
bussförbindelser, närhet till flygplats samt motorvägar. En 
attraktiv del av arbetsmarknadsregionen Göteborg, 
med goda kommunikationer som underlättar vardagen. 
Här har du både småstadens charm och storstadens möjligheter 
bekvämt och lättillgängligt

10-minuters-staden 
där du vill stanna länge
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Varmt välkomna till oss!



Handlingskraft är ett av våra ledord. Starka relationer och lärdomar från gemen-
samma insatser har gett många verktyg och lagt en bra grund för vårt fram-
gångsrika samverkansarbete. Det har pågått länge i olika former och har skapat 
ett stort driv med en exceptionell förmåga att se möjligheter i allt. Detta är vad 
vi brukar kalla Trollhätteandan.

2015 genomfördes en omfattande analys av stadskärnan. Detta ledde till fram-
tagandet av en ny strategisk plan för utvecklingen och blev uppstarten av nya 
spännande arbetsgrupper och uppdatering av flera styrdokument, visioner och 
mål. Det triggade kreativiteten och arbetet kring stadskärnan och aktiveringen 
av våra lokala nätverk togs till en ny nivå.

2016-2018 pågick Interreg-projektet Urban Platsinnovation där vi arbetade för 
att få mer kunskap om hur centralorter kunde utvecklas för att bli mer attraktiva 
för både invånare och besökare. Under projektet var Trollhättan en av sju parter 
och använde plattformen för ett flertal initiativ; bland annat påbörjades arbetet 
med vårt trygghetsarbete och processen Purple flag.

Årsskiftet 2017-2018 togs nästa steg som förstärkte samarbetet mellan City 
Trollhättan, Trollhättan Stad och Visit Trollhättan Vänersborg. Ett stråkutveck-
lingsprojekt initierades och vi fortsatte utvecklingen utifrån vår strategiska plan 
och flera nya samarbeten tog fart.

2019-2022 är en intensiv period med många spännande projekt för att öka 
stadens attraktionskraft. Bland mycket annat ser vi; Digitalisering, Streetfood-
koncept, nya cykelstråk, Smaka på Trollhättan, Actionteam, utveckling och om-
byggnation av gästhamnen, lekplatser, Trollhättan kanalpark och förtätnings-
projekt, samarbeten likt Krogar mot knark, Hållbarhetsklivet 2021, Kvarterets 
konsumtion, arbetsgruppen för utmärkelsen Årets Fairtrade city, samarbeten 
med Innovatum District och handelsområdet Överby. Inte minst alla små och 
stora projekt kopplat till initiativet och ansökan för vårt Quality Mark och Årets 
Stadskärna 2022.
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Kraftfullt tillsammansarbete

Trollhätteandan
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Idag bor runt 60 000 människor i kommunen. Trollhättans Stad har som mål 
att bli 70 000 invånare år 2030 och har visionen att vara en stolt och innovativ 
stad med plats för framtiden. Staden består av många verksamheter som 
hämtar kraft ur sin historia och blickar stadigt mot framtiden. 

City Trollhättan tangerar Trollhättans Stads vision med sin egen; den hand-
lingskraftiga stadskärnan med plats för möten. En vision man når 
genom kreativ samverkan och aktiviteter tillsammans med stadens eldsjälar. 
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Plats för framtiden

Det sägs att 
i Trollhättan finns det 

många små starka muskler. 
När vi spänner dem 

tillsammans så kan vi 
lyfta vad som 

helst!



Hållbar utveckling
Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genomsyras i hela staden med en egen strategi 
där varje område har ambitiösa mål och strategier som vävs samman med 
målsättningen att vara 70 000 invånare i Trollhättan år 2030.

Vi ser bland annat ett ökat klimatfokus och full koncentration på trygghets- och 
tillgänglighetsfrågor. Exempelvis hållbara transporter, mikromobilitet och om-
ställning till cirkulära- och delningsbara affärsmodeller.
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Agil
omställning

Jämlikhet & 
klimatfokus

Attraktions-
kraft
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Stadskärna med ny klädsam outfit
Stora satsningar har gjorts på stadskärnan och kommer även uppdateras. Vi 
har redan bland annat gett Drottningtorget och Strandgatan rejäla ansikslyft 
och även påbörjat ombyggnaden av Kungsgatan. Privata fastighetsägare har 
också renoverat, investerat samt förtätat och vi ser en spännande utveckling 
på Resecentrum, Campus, Kvarteret Mars och Drottninggatan med både små 
och stora förändringar. Målet är nu att ta fram en plan för en ännu mer välkom-
nande stadskärna med naturlig skönhet och smarta funktioner. Även 
en större renovering av fall- och slussområdet planeras och kommer ha en 
betydande roll med positivt avtryck på stadens utveckling. 

Gestaltningsprogrammet, som omfattar hela staden, med stadskärnan som 
nav, kommer lägga stor tonvikt på social hållbarhet och skapa miljöer och 
möjligheter för att möten mellan invånare och besökare uppstår. Vi ser också 
hur klimatneutrala lösningar, hållbar mobilitet och transporter får ett större 
fokus i framtidens stadskärna.
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Vackert och välkomnande



Trollhättans mål för en levande stadskärna året om handlar om god samverkan, 
ökat utbud och högre omsättning inom alla branscher. Att hitta nya vägar för 
fler invånare, inpendlare och besökare. Kort sagt att skapa rätt förutsättningar 
för ännu mer liv och rörelse i en stadskärna som är lättillgänglig och pulserande. 

Pandemin har skyndat på omställningen av stadskärnan och vi bestämde 
oss därför 2020 för att ta fram en omstarts- och etableringsstrategi för 
stadskärnan. I denna utgår vi från ett flertal framtidsscenarion och pekar på ny  
riktning för stadskärnan, med ökat fokus på hur vi ska möta nya förväntningar,  
krav och beteenden från såväl invånare som besökare. 

På kort sikt handlar arbetet om att på ett snyggt, tryggt och säkert sätt fylla 
lokaler och gator med ett spännande innehåll som ger liv och puls. På längre 
sikt, med stöd i omstarts- och etableringsstrategin vill vi ställa om stadskärnan 
för att möta framtidens krav på digitalisering, ekologiskt och social hållbarhet 
med siktet på att vara en klimatneutral stadskärna med ökat fokus på cirkulära 
lösningar. 

8  •  Tillsammans är vi Trollhättan

Snyggt, tryggt och säkert
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Vår modell är enkel och bygger på att så många som möjligt ska ha så många 
goda relationer som möjligt så att samarbetet bara är ett samtal, sms eller en 
snapchat bort. Genom att bygga gemenskap kring utmaningar, hitta lösningar 
tillsammans som vi testar och utvärderar så lär vi känna varandra över orga-
nisationsgränserna och blir kompisar. Och då går allting så mycket enklare. 
Ett exempel på när vi använt Trollhättemodellen i stadskärnan är actionteamet, 
som under de mest intensiva månaderna under pandemin fångade upp, ut-
vecklade och testade idéer som gjorde det enklare för föreningar och företag att 
marknadsföra, sälja och leverera varor och tjänster till sina kunder. 

Frågor och information kanaliserades och delades mellan olika verksamheter.
Det ledde till mer proaktiva och välriktade insatser. Följden blev en mer 
smidig vardag för alla inblandade.

Samverkan steg för steg

Nu snackar vi!

Ladda ned guiden här!
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Samverkansorganisationen för Trollhättans stadskärna består idag av cirka 
hundra aktörer organiserade i fyra lyhörda nätverksgrupper; handel och service, 
restaurang, krögare och hotell, fastighetsägare och bank, finans- och mäklare 
med ett lättsamt klimat för enkla dialoger.

Det är i och genom våra projekt som vårt samverkansarbete verkligen äger rum. 
I ett projekt kan vi samla aktörer som vill åt samma håll och enas om att nå  
gemensamt satta mål inom en bestämd tid. På så sätt samverkar vi inte för sam-
verkans skull, utan för att vi vill åstadkomma någonting riktigt bra tillsammans. 

Några av de projekt som gjorts är exempelvis folierade elskåp som gett goda 
resultat för att hålla borta förstörelse och nedklottring. En bonus är att vi samti-
digt fick snyggare elskåp och kunde lyfta fram stadens historia.

Det blir bara 
bättre och bättre
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Användandet av olika digitala tjänster ökar 
stadigt och idag finns smarta digitala lösningar 

för felanmälningar (app/online) med ärendsystem. 
Trollhättans stad har även placerat ut smarta sopkärl 

som känner av fyllnadsnivåer och systemstatus. Det underlättar 
och gör det möjligt att minska transport och tömningsfrekvenser. Ett av många 
led i vår ambition att minska klimatpåverkan och vara en skräpfri stad. 

Man såg även ett flertal förbättringsområden i stadens stadsparker där 
planteringar, utformning och val av belysning setts över. Det har skapat 
många positiva effekter och en stor ökning av nöjda parkbesökare. 

Vi har sett över investeringar i utsmyckning och belysning på flera platser i 
stadskärnan. Varje säsong ser vi hur stora planteringar skiftar färg och förstärker 
platser tillsammans med övrig konst och vackra detaljer runt om i staden. 

tillsammans

En nyinvestering 
i året runt- och jul-

belysning för bland annat 
Storgatan samfinansierades 

av Trollhättans stad 
och näringslivet
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Drottningtorget är idag en naturlig mötesplats och hjärtat i vår 
stadskärna. För att skapa en plats för alla var det viktigt att alla skulle känna sig 
inkluderande och därför genomfördes en av Sveriges största medborgar-
dialoger inför ombyggnationen. 

Man bjöd in invånare, verksamheter och företag att tycka till om den kommande  
ombyggnaden och tankarna var många. Resultat blev ett flexibelt torg med 
plats för möten och framtiden. Här finns en fontän med sitt fantastiska 
ljussatta vattenspel och en stor tv-skärm som sprider liv och budskap. Under 
torgplattorna är det förberett med teknik som underlättar för olika former av 
arrangemang, torghandel, musik- och matfestivaler, familjeaktiviteter och 
möjligheter för näringsliv, föreningar och eldsjälar att ta plats. Det finns även en 
ny torgbyggnad där såväl restaurangverksamhet, turistbyrå, offentliga toaletter 
och kontorslokaler för City Trollhättan och Film i Väst huserar. Tillsammans 
hoppas vi detta skapar möjligheter och leder till att vision om Sveriges mest 
levande torg kan nås inom några år.

Hjärtat i stadskärnan
Ett torg 

att älska!

Tillsammans är vi Trollhättan  •  13



Tillsammans är vi Trollhättan  •  13

Temalekplatser och stadsparker med guldkant
Flera satsningar har gjorts på stadens parker och i samband med det har flera 
temalekplatser så som Skrotnisse, Macken och Glass-Oskars kommit på plats. 
Fantastiska besöksmål som lockar många leksugna året runt och också ger 
ett väldigt positivt flöde av människor som ger ökad försäljning. Behöver vi 
säga att det inte är bara vi som är barnsligt förtjusta i konceptet “Lekplatssta-
den” som vi marknadsför och aktiverar inför alla lov och andra helgdagar för att 
ingen ska missa något riktigt kul?

Innerstadsgallerian växlar upp
Vår innerstadsgalleria, Odenhuset, byter helt skepnad och får ny fasad, växer 
med uteserveringar, nya våningsplan samt öppnas upp från flera håll med nya 
entréer. Fastigheten lägger helt enkelt in en ny växel för att vara mer hållbar och 
öppna upp möjligheter för fler och nya verksamheter såsom kontor, biograf, 
barnmorskemottagning och andra serviceföretag. På det nya våningsplanet 
ser vi planer för hur nya bostäder tar plats och bidrar till en ännu mer levande 
stadskärna. Vi har täta dialoger, stora öron och noggrann planering tillsammans 
med alla inblandade för att det ska bli precis så bra som vi alla önskar.

Det händer verkligen mycket just nu och vi gläds också åt andra fastighetsägares 
investeringar i nya utvecklande projekt som får Trollhättan att växa.

Nutidens Galleria
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Sommarhäng
På välbesökta Strandgatan i sommarskrud med härliga uteserveringar minskar 
biltrafiken under sommaren och platserna som under övriga året är parke-
ringsutrymmen fylls av spännande installationer och nya mötesplatser 
alldeles intill vattnet. ”Sommargatan” som tas om hand tillsammans med 
engagerade eldsjälar.

För att maxa sommarupplevelsen kompletteras även andra platser med in-
bjudande ytor, blomsterarrangemang och aktiviteter i samråd med flera aktörer. 
Två av dessa är Drottningtorget och även Spikön där stadens gästhamn, grön-
områden och Skrotnisses lekplats finns förgyller tillvaron för alla besökare. 

Staden pryds med historiens vingslag
Vi tar stolt tillvara på vårt arv och lyfter gärna Trollhättans historia på flera sätt 
runt om i stadskärnan. Här hittar du både guidade turer och inslag med 
VR-teknik som visar den tidigare arkitekturen och historiska platser. Såväl 
som en naturlig del i de offentliga miljöerna men också i tryckprodukter och 
appar. Exempelvis Trollhätteappen som är under utveckling och som gör det 
enkelt att navigera i stadens historia. Appen visar även upp platser, verksam-
heter och evenemang.

Skön sommarfeeling
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Tillgänglighet är en hjärtefeåga



Tillgänglighet är en hjärtefråga och i vårt utvecklingsarbete 
utgår vi alltid från att skapa en plats för alla. 

På de centrala gatustråken ligger fokus på gång- och cykel-
trafikanter. För att underlätta ska det finnas snabbcykelleder 
att välja om man skall ta sig till andra stadsdelar. Givetvis finns 
det även cykelpool och cykelgarage

Gång och cykel är ett naturligt sätt att ta sig fram för Trollhätte-
borna. Kommunen arbetar för att skapa säkra, effektiva och sam-
manhängande cykelstråk som gör det enkelt att ta sig fram på ett 
hållbart sätt.

För den som ändå önskar bil finns flera initiativ, exempelvis att 
öka användandet av de bilpooler som finns runt om i staden. 
De senaste åren har även antalet laddplatser för elfordon ökat.

För att hjälpa besökare att lättare hitta parkeringar runt om i 
staden finns ett smart parkeringssystem som samfinansie-
ras av fastighetsägare och Trollhättans Stad. Det omfattar större 
parkeringsytor som exempelvis den centralt belägna campus-
parkeringen och de större parkeringshusen.

För att framkomligheten skall bli tydligare, miljöerna 
säkrare och tryggare styrs varutransporter till särskilda tider 
och platser. Genom ett höj och sänkbart system med säker-
hetspollare kan trafiken styras på de mest centrala gatorna och 
regleras så att endast behörig trafik kan ta sig fram vid behov 
och överenskomna tider.
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Ta dig fram smidigt och 
säkert i hela stan 



För att stärka trygghets- och säkerhetsfrågor arbetar vi med att hitta ett sätt för 
att involvera fler forum och göra dialogen naturlig kring  Purple flag som jobbar 
för bättre och tryggare kvällsupplevelse. Här är bland annat 
Trollhättans starka krögarnätverk på tårna med “Krogar mot 
knark” (KMK). Man har en bred samverkan i frågan om noll- 
tolerans mot droger. Tränade knarkhundar är en framgångsrik 
del i processen. Även andra trygghetsskapande och före- 
byggande utbildningar och intitiativ för en tryggare stadskärna 
pågår.

Ordningsvakter som patrullerar de centrala delarna av 
staden har under flera år finansierats av kommunen. 
Det har bidragit till ökad säkerhet och trygghet 
både bland verksamheter och besökare. Liksom trygg-
hetsvandrarnas ideella engagemang som samordnas 
av kommunen i samarbete med socialtjänsten, polisen 
och näringslivet som är med och stöttar på olika sätt.

Trollhättan bjuder på fritt Wi-fi på flera platser i staden. Vi 
arbetar också med utvecklingen av ett LoraWan-nät, ett in-
ternetbaserat nät som gör det möjligt att digitalisera tjänster 
och produkter som idag är analoga.Tack vare detta har vi de 
senaste åren kunnat koppla upp både soptunnor, belys-
ning, skyltar och cyklar till internet och bidra till ett säkert, 
tryggt och snyggt centrum.
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Med näsa 
för trygghet

Säkrare stadskärna

Trygg 
teknik
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Café, restaurang och hotell
Skönt häng på våra caféer och restauranger är en given del i vår stadskärna. 
De senaste åren har verksamheterna växt ut på gatorna med inglasade  
uteserveringar som bjuder in till en härlig atmosfär året om. Är du gäst 
i stan finns också flera in inbjudande och trevliga hotell lättillgängliga och med 
närhet till det mesta.

Kulturliv och nöje 
Mitt i huvudkvarteret finns Folkets hus Kulturhuset som bjuder in till ett  
rikt kulturliv med, bio, bibliotek och restaurangverksamhet.

Utbildning och samhällstjänster
I stadskärnan finns många kontors-, service- och samhällsfunktioner som är  
bra att ha nära till hands. Bland annat gym, frisk- och tandvård, vårdcentral, 
stadsbibliotek och olika förmedlingstjänster. Centralt hittar vi Högskolan Väst, 
med sitt växande campusområde, som är ett viktigt nav och bidrar till ut-
vecklingen på många sätt. Centralt finns också flera gymnasie,  
vuxenutbildningar och studieförbund.

Butik, service och handel
Här finns mångkulturella etableringar och alltmer verk- 
samheter som använder cirkulära affärsmodeller. 
Tillsammans bildar det en skön mix av den lilla sy- 
butiken till teknikföretag, inredningsbutiker, kläder, 
florister, optiker och livsmedelsbutiker. Gemensamt är 
att man arbetar för den familjära känslan och att erbjuda 
service i världsklass.
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Magiskt
utehäng

kompletterar existerande 
restaurangutbud. Vi har tagit 

fram en lyckad modell för 
att säkerställa kvalitén och 

underlätta arbetet. 

Streetfood
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TATTOO 
MELTDOWN

INSLUSS-
NINGEN

LOKAL 
PRIDE

TROLLHÄTTAN 
ANIMATION 

FESTIVAL 

I Trollhättan är det ständigt något på gång. Här finns en mix av evenemang och 
aktiviteter för en bred målgrupp med en variation av festivaler, lokala marknader, 
utställningar, konserter och mycket mer. Vad sägs om
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Här händer det grejer

Årets 
 stads-

   stjärna ;)

JAZZ 
OCH BLUES-
FESTIVALEN

FALLENS 
DAGAR

TROLLHÄTTAN 
ACTION WEEK

SMAKA PÅ 
TROLLHÄTTAN

VICIOUS 
ROCK 

FESTIVAL

NOVEMBER-
FESTIVALEN 
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...och mycket mer!



Restaurangveckorna, Trolldagar, Torgtorsdagar och Storgatans julmarknad är 
några exempel på återkommande evenemang i City. 
Inför de fyra säsongerna och större händelser, som jul, påsk, sommarperioden, 
halloween och alla hjärtans dag jobbar vi sedan flera år tillbaka med belysning  
och utsmyckningar i det aktuella temat.

Drivande lokala eldsjälar bjuder in till återkommande aktiviteter och håller 
liv i staden där quiz-kvällar, mindre konserter och olika provningar är populära  
inslag. Vi ser också hur spännande samarbeten tar form där Smaka på konst 
och Kons(er)trundan är två exempel. I samverkansprojektet involveras över ett 
sjuttiotal privata aktörer och konstnärer för att samnyttja ytor, visa upp konst, 
verksamheter och aktivera skyltfönster runt om i stadskärnan. 

Livliga lovaktiviteter på temalekplatserna (Påsk och Halloween på Macken, 
Vinter på Spikön), Sommar på torget: där det erbjuds cykelskola och fritidsak-
tiviteter samt en rad av traditionella vinteraktiviteter. Vid dessa aktiviteter ser vi 
alltid en samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor. En bonus 
med brett och tidigt engagemang är att fler människor involveras, informeras 
och deltar i det vi skapar tillsammans.
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...om och om igen!
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Dela kunskap 
och tänka smart

Intern kommunikation
Nära och goda relationer är nyckeln till ett gemensamt ägande 
och framgång i vår kommunikation. Nära och goda relationer är 
nyckeln till ett gemensamt ägande och framgång i vår kommunika-
tion. Här görs allt i en mix av fysiska och digitala kanaler; små och 
stora möten, chatgrupper och utskick.

Extern kommunikation
Trollhättans platsvarumärke ägs gemensamt av alla som bor och 
verkar i staden. Vi fokuserar på aktiviteter som skapar stolthet, 
gemenskap och positiva känslor. Genom konceptet #gotrollhattan 
samlar vi budskap som vi tillsammans som ambassadörer kan 
förmedla. 

Digitalt fokus
Vi lyfter återkommande kampanjer med fokus på det lokala som
exempelvis den nationella kampanjerna Local is the new black, Ingen  
puls utan din och vårt lokala initiativ #dittochmittcity. Ett större 
fokus har även lagts på rörligt material där stora gemensamma kliv 
gjordes under våren 2021. Då lanserades  även Trollhätteappen för 
att samla information på ett smidigt sätt och påbörja bygget av en 
samlad informationsplattform.

Inom nätverket finns stor kompetens 
och vi använder flitigt lokala kontakter 
för att stötta det befintliga näringslivet 

och arbeta med personer som har 
ett brinnande engagemang 

för staden.
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Förändringen är det enda konstanta - 
Trollhättan är staden som aldrig ger sig 
och alltid hittar nya vägar.

Varje besök 
skall få dig 
att vilja stanna.Vi är en stadskärna 

som möter både samtiden 
och framtiden.
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Varmt tack 

till alla inblandade, för alltid
lika stort engagemang 

samarbetsglädje.

– Ingen nämnd, ingen glöm
d 

 –

Var en del av Trollhättan! 
Alla samtal, initiativ och reflektioner gör att
vi utvecklas. Har du idéer och åsikter om
saker som vi skulle kunna göra tillsammans 
som kan leda till att stan blir ännu bättre?

Vi ser fram emot att ta del av dina tankar 
och ditt engagemang, vare sig du bor eller 
är här på besök. Hör av dig till oss så ser vi 
vad vi kan hitta på. 

Allt börjar med ett enkelt ”Hej!”.

hej@citytrollhattan.se  •  citytrollhattan.se  •  trollhattan.se

Hej! Skall vi hitta på något?


