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INTRODUKTION

 

WE WANT YOU(TH)! - UNGAS VISIONER

I vårt projekt har vi valt att arbeta med ungas åsikter och 
visioner om framtidens utveckling i Vänersborg. Genom 
workshopar tillsammans med gymnasieelever och våra 
egna undersökningar och idéer utvecklar vi ett förslag kring 
resecentrum i Vänersborg. En plats där många unga känner 
sig otrygga idag, men också en plats i staden med stor 
potential för utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Undersökningsmetod genom workshopar tillsammans 
med Vänersborgs unga röster. 
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IDÉPROGRAM

Vad?
I vårt fördjupningsarbete för Vänersborg skulle vi vilja undersöka 
relationen mellan staden och de unga. Under våra besök i 
Vänersborg fick vi uppfattningen, genom att prata med många 
olika åldersgrupper, att unga vuxna höll på att flytta från staden. 
Snabba undersökningar när vi kollade på statistik och fakta 
visade inte så starkt stöd för detta. Vi fann detta väldigt intressant 
och ville undersöka detta närmare. Vad är den äkta relationen 
mellan Vänersborg och dess ungdomar, och hur kan den stärkas 
i framtiden?

 
Varför?
Att ha en demografisk balans är viktigt för den hållbara 
utvecklingen i staden i framtiden med tanke på den ekologiska, 
ekonomiska och sociala hållbarhetheten. Statistik visar på ett 
glapp av unga i kommunen idag. Unga växer idag upp i en tid 
då stora frågor som klimatförändringar och överkonsumtion är 
viktigare än någonsin. Det är därför viktigt för dem att känna att 
de är en del av samhället och att de kan vara delaktiga i den 
förändring som behöver hända, att det finns en viktig plats för 
dem i samhället där de kan göra sin röst hörd. Det är också 
fördelaktigt för kommunen att integrera lokal kunskap av de unga 
i planeringen. Delaktighet i kommunen gör kommunen tryggare, 
starkare och mer hållbar. Unga flyttar omkring mer och utforskar 
sin stad mer intensivt än andra och bidrar med kreativa ideér och 
nya sätt att tänka. 
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Hur?
För att vidare undersöka detta ämne vill vi kombinera 
vår samlade kunskap och tidigare erfarenheter med ett 
informations- samlande och input från unga vuxna i Vänersborgs 
kommun. Genom att genomföra workshops, dela ut enkäter 
och göra intervjuer hoppas vi kunna samla in åsiker från de 
unga vuxna genom dessa olika medium. Vi hoppas på att 
kunna ha workshopar tillsammans med studenter från Birger 
Sjörbergsgymnasiet för att få deras åsikt om framtidens 
Vänersborg, prata med “Ung i VBG” och lära oss om deras 
arbete inom kommunen, genomföra intervjuer med unga vuxna 
från åldrarna 16-25 som både bor kvar i kommunen och de som 
har flyttat från Vänersborg för att få olika perspektiv på ämnet. 
Vi kommer även använda material och information som vi finner 
relevant från Del A i denna kurs, men även kolla på olika referens 
projekt och litteratur. 

Vårt mål är att hitta strategiska platser i centrala Vänersborg 
och utveckla dessa för att stärka relationen mellan Vänersborg 
och de unga i staden. För en livfull och hållbar stad behövs ett 
levande centrum och det är en av orsakerna till varför vi har valt 
att begränsa oss till de centralare delarna av staden från första 
början. 

  
Vem?
Vi hoppas att detta arbete kan ge nyttig information till kommunen 
för deras framtida arbete för ett hållbart Vänersborg men att det 
även kan användas av många andra intressenter för att stärka 
relationen mellan unga och Vänersborg i olika projekt. Vi hoppas 
att våra dialoger med unga vuxna ska stimulera fler sätt att tänka 
på hållbarhet i framtiden. Förhoppningsvis kommer projektet 
sporra de unga att bli mer delaktiga i beslutsfattande och få 
deras röster hörda. Framtidens Vänersborg är i deras händer. 
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1. Ungdomshuset 
Öppet måndag- torsdag 15-21, fredag 15-23. 
Åldrarna 13-19
En plats dit ungdomarna går med många olika aktiviteter. Ett café, 
musikrum, gym, biorum och en större hall för sport och dans. Finns 
även en graffitivägg och en skatepark. 

2. Arenan och Sportcentrum 
Område med olika sportmöjligheter som bandy, skridskoåkning, 
fotboll, handboll, badminton osv. Området kan även ha andra 
evenemang så som konserter, tävlingar och mässor.
 
3. Skräcklanparken 
Offentlig park för rekreation.  
 
4. Sanden 
Offentligt grönområde nära vattnet som festivalen Aqua Blå 
använder under sommareventet. 
 
5. Vänerparken 
Inomhus vattenpark som har pooler, bastu, relax-avdelning och 
även gym och en musikskola.  
 
6. Café Mic 
Öppet fredag- lördag 19-24
Musikcafé under helger och det finns även möjlighter för att kunna 
hyra  lokalen.  
 
7. Missionskyrkan 
Öppet fredag 19-23
Åldrarna 13-18
 
8. Teatergränd 
Vänersborgs enda nattklubb
Fredag-Lördag 17-02
Ålder 18+

EN ÖVERSIKT AV VÄNERSBORG
Vad finns det att göra för unga vuxna i Vänersborg idag?
Vad vi kunde hitta på internet. 
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RELEVANT STATISTIK 
En jämförelse av Vänersborgs Kommun med Sverige

Vi fick uppfattningen att unga vuxna håller på att 
flytta  iväg från kommunen. När vi kollade igenom 
olika statistik och fakta, såg vi små skillnader mellan 
Vänersborgs kommun och generellt i Sverige. 
Det finns dock statistik som stärker terorin om 
minskningar av unga vuxna i åldrarna 16-24. 
Arbetslösheten i Vänersborg kommun var även större 
än i Sverige generellt.

Den mest spännande vi hittade var att det kändes som 
att fler flyttade från staden än vad statistiken faktiskt 
visade. Detta är en stor anledning till varför vi valde att 
jobba med workshops och unga vuxna i Vänersborg, 
för att fortsätta undersöka denna iaktagelse. Vi ville 
prata med unga vuxna som jobbar, bor och går i skolan 
i Vänersborg för att ta reda på varför denna känsla var 
så stark. 
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Högre arbetslöshet i åldrarna 20-24 i Vänersborgs kommun jämfört med Sverige. 

Skillnaden mellan Vänersborg kommun och Sverige. 

Trend som visar på en minskning av befolkningen i åldrarna mellan 16-24 mellan 
2010-2019. 
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INTERVJUER MED ARBETANDE I VÄNERSBORG:
Butiksbiträden en regnig dag den 17/11 2014

“Lägg ner skiten”

“Här ska inte förbättras nåt! allt är perfekt. Allt man behöver finns 
inom räckhåll.”

“Jag gillar att Vänersborg inte vill vara en storstad, det är småsta-
den som gör det bra att bo här”

“Alla känner alla”

“Staden dör, alla åker till Överby”

“Jag kommer flytta till Göteborg, Trollhättan låter inte så lockande 
men i Göteborg finns allt”

“Vad man gör på fritiden? Hänger mest på stan, 
i Trollhättan...”
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Sammanfattande tankar från intervjuerna:

Vi intervjuade 8 personer. Samtliga jobbar i butiker i Vänersborg.

5 kvinnor och 3 män
2 st var över 30
2 st var under 20

Majoriteten av de vi intervjuade svarade att det som var bra med 
Vänersborg var att alla känner alla, att det var en bra gemenskap 
och att Vänersborg är en småstad bidrar till detta. 

Alla sa att det var svårt att hitta jobb, speciellt efter att SAAB och 
pappersbruket på Vargön lades ner. Speciellt svårt för ungdomar 
för de inte har någon arbetslivserfarenhet och får heller inte en 
chans att skaffa någon.

Alla trodde att det inte var svårt att hitta bostad.

Mycket handlar om kontakter, känner man någon som kan hjälpa 
en att få både bostad och arbete underlättar det enormt.

På fritiden umgås man med vänner och man är oftast hemma hos 
varandra. Även fester och dylikt är privata fester. De hävdar att det 
inte finns någonstans att gå eftersom inte så mycket är öppet sent 
på kvällarna, bar, fik, nattklubb etc.
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Var gillar du inte att vara?

Sätt ett kryss på kartan!

Var gillar du att hänga?

Ringa in dina favoritplatser!

O

X

TACK FÖR HJÄLPEN!  :)

Vänern

   
   

    
 ANNAN PLATS     
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VÄNERSBORG

Vad gör du på din fritid?

Vad önskar du att du kunde göra på din fritid?

Vad tycker du om Vänersborgs centrum?

Kommer du att bo kvar i Vänersborg efter studenten?

Varför/ Varför inte?

Nej
Tveksamt

Vet inte
Kanske

Ja

Vänd på pappret och rita den väg hur du vanligtvis tar till och från aktiviteter. 

Ringa in ställen du gillar att hänga på, vad är bra?

Finns det ställen du INTE gillar sätt ett kryss. 

Beskriv varför det är bra/dåligt:

Man
Kvinna

Hen

   
    

    
ANNAN PLATS

    
     

       
                           

   
    

    
    

     
       

               - UTANFÖ
R K

A
RTAN

Tycker du att din röst är hörd i Vänersborg?

Nej
Tveksamt

Vet inte
Kanske

Ja
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WORKSHOPS
Varför vill vi arbeta med workshops?

Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
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Veckan innan vi skulle ha de första workshoparna förberedde vi oss med att 
utveckla en metod för hur vi ville jobba och vad för information och input vi 
önskade i slutändan. Vi samlade ihop allt material som vi skulle behöva och 
bearbetade materialet för att få kvalitativa och kvantitativa resultat.

Vi ville göra workshoparna tillsammans med gymnasieungdomar från 
Vänersborg för att få deras åsikt om staden. Vi var väldigt intresserade av 
att få reda på vilka platser de gillade och inte gillade i staden. Vi ville också 
få hjälp från studenterna för att se vilka platser som kunde utvecklas och 
vad de tyckte saknades i Vänersborg. 

HUR VILL VI GENOMFÖRA WORKSHOPARNA? 
Förberedelser innan första workshopen på Birger Sjöberggymnasiet

VÄNERSBORG

Vad gör du på din fritid?

Vad önskar du att du kunde göra på din fritid?

Vad tycker du om Vänersborgs centrum?

Kommer du att bo kvar i Vänersborg efter studenten?

Varför/ Varför inte?

Nej
Tveksamt

Vet inte
Kanske

Ja

Vänd på pappret och rita den väg hur du vanligtvis tar till och från aktiviteter. 

Ringa in ställen du gillar att hänga på, vad är bra?

Finns det ställen du INTE gillar sätt ett kryss. 

Beskriv varför det är bra/dåligt:

Man
Kvinna

Hen

   
    

    
ANNAN PLATS

    
     

       
                           

   
    

    
    

     
       

               - UTANFÖ
R K

A
RTAN

Tycker du att din röst är hörd i Vänersborg?

Nej
Tveksamt

Vet inte
Kanske

Ja
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VAD VI VILLE FÅ UT AV ENKÄTERNA
Skapandet av en enkät

Vi bestämde oss för att det bästa sättet för oss för att få se svar på de 
frågor vi hade var att skapa en enkät som studenterna skulle fylla i innan de 
deltog i den riktiga workshopen. Enkäten var formulerad så de både kunde 
rita platser, svara på frågor och markera ut vad de tyckte på en skala. 
Vårt huvudmål var att få eleverna att börja tänka individuellt om staden 
och vad de gjorde i den och vad de önskade att de kunde göra, innan 
diskussionerna i workshopen började.  Det var också ett bra sätt för oss att 
få stora mängder information för det fortsatta arbetet med vårt projekt. 

Vänern

ArenanArenan

Vattenpalatset
Vattenpalatset
Vattenpalatset

Ungdomens Hus

Ungdomens Hus

Ungdomens Hus

Ungdomens Hus
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Skräcklan
Skräcklan
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Var gillar du inte att vara?

Sätt ett kryss på kartan!

Var gillar du att hänga?

Ringa in dina favoritplatser!

O

X

TACK FÖR HJÄLPEN!  :)

Vänern

   
   

    
 ANNAN PLATS     

                                      

   
   

    
                                - U

TA
NFÖR KARTAN
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WORKSHOP 1 
17/11 - 2014 

Birger Sjöberggymnasiet 
Teknikprogrammet, årskurs 2 & 3

7 Studenter
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Birger Sjöberggymnasiet är en av tre 
gymnasium i kommunen och har 1200 
elever och 120 lärare.

Under vårat första besök träffade vi en 
mindre grupp av 7 studenter i årskurs 2 
& 3 på teknikprogrammet med inriktning 
på hållbart samhällsbyggande. Denna 
grupp hade även erfarenhet sen tidigare 
att jobba med dialogträffar som metod, 
dessa elever var nämligen närvarande 
på den dialogträff som kommunen höll i 
tidigare i höst. 

På måndagseftermiddagen mötte vi 
upp med läraren Anders på Birger 
Sjöberggymnasiet, en lärare som vi 
tidigare haft mailkontakt med. Anders 
var väldigt engagerad och hjälpsam 
med göra det möjligt för oss att träffa 
studenterna på dessa workshopar.  

WORKSHOP 1 
Förberedelse och möte med studenterna

Under denna worskhop var det mycket fokus på Sanden

Diskussion om framtidens Vänersborg

Eleverna fyller i enkäterna

Sarah and Sofia  i entrén inför den första workshopen 
på Birger Sjöberggymnasiet
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VÄNERSBORG

Vad gör du på din frit
id?

Vad önskar du att d
u kunde göra på din frit

id?

Vad tycker du om Vänersborgs centrum?

Kommer du att b
o kvar i V

änersborg efter studenten?

Varför/ V
arför in

te?
Nej

Tveksamt

Vet in
te

Kanske

Ja

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Ringa in ställen du gillar att h
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Nej

Tveksamt
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te

Kanske

JaJaJa

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Kanske

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Kanske

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Kanske

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Kanske

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
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 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
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 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
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Vänd på pappret och rita
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Var gillar du inte att vara?

Sätt ett kryss på kartan!

Var gillar du att hänga?

Ringa in dina favoritplatser!
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X

TACK FÖR HJÄLPEN!  :)
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Tror du att det är svårt att hitta bostad i 

Vänersborg?

Tror du att det är svårt att få jobb i 

Vänersborg?

Vad tycker du om Trollhättan i jämförelse 

med Vänersborg?

Vad vill du helst göra vid vattnet?

Vilket är det VANLIGASTE 

transportmedlet du använder?

Vilken beskrivning passar SÄMST in på 

Vänersborg?

Arenastaden

Bada

Bil

Aqua Blå

Hänga

Buss

Nej

Kasst

Nej

Tveksamt

Sämre

Tveksamt

Vet inte

Samma

Vet inte

Kanske

Bättre

Kanske

Ja

Toppen

Ja

Kulturaxeln

Fiska

Cykel

Regionhuvudstaden

Tycker ej om att vara 

vid vattnet

Skateboard

Strategiskt läge i 

Sverige

Båtliv

Tåg

Naturstaden

Promenera

Gå

GENOMFÖRANDE
Vad gjorde vi under workshopen?

Vänern

Arenan
Idrottscentrum

Hemköp

Vänerparken

Ungdomens Hus

Va
ss

bo
tte

n

Karls Grav

Skräcklan

Centrum

Frida Gymnasiet

Ica

Birger Sjöbergs-
gymnasiet

Vårdgymnasiet

ONSJÖ

NYGÅRDSÄNGEN

HOLMÄNGEN

TORPA

LYCKHEM

SANDEN

SKALA 1:5000

Finns Saknas Kan utvecklas Behövs inte

ENKÄT

PRESENTATION

KART WORKSHOP

STRESSÖVNING

PLUPPAR

AVSLUTNING

(Av oss själva, Chalmers och 
varför vi är där)

Alla får individuellt fylla i en enkät där de får 
svara på enkla frågor om fritidsintressen och 
framtidsplaner. De får även markera platser 

där de gillar (O) och inte gillar (X) att vara

Denna övning går ut på att alla väldigt 
snabbt får säga ett ord eller mening i varje 

spalt, tanken är att det ska gå fort då vi 
under workshopen med kartan börjat 

diskutera dessa frågor.

Första delen av workshopen är uppgiften att 
markera ut bra och dåliga platser på kartan. 
Alla får minst 3 gröna (bra) och 3 röda (dåliga) 
makaroner som de måste placera ut på kartan. 
Utifrån detta diskuterar vi sedan resultatet, de 
får skriva stödord på kartan och sedan välja de 
viktigaste platserna för utveckling.

För att få ytterligare mer information om vad 
ungdomar tycker i vissa frågor har vi formulerat 
en större undersökning där alla får en prick 
att placera i vardera fråga på ett gemensamt 
underlag.

(Sammanfattning av workshop)
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RESULTAT FRÅN KARTA WORKSHOP 1

- Intresset för sport och att träna på gym var större än förväntat.
- Få använde de centrala delarna av staden och i början tyckte de  att 
kartan var en aning begränsande. 
- Deras egna hem och kompisarnas hem var väldigt viktiga platser för dem.
- De hade fokuserat mycket på Sanden i tidigare skolprojekt vilket gjorde att 
mycket av diskussionen handlade om just Sanden pga av detta. 
- De hade starka åsiker om tågstationen och många speciellt tjejerna tyckte 
att det kändes väldigt otyggt där.

Karta skapad av eleverna under workshopen
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SANDEN

SKRÄCKLAN

CENTRUM
Här fi nns det jobb

ÖVNINGSKÖRA

“Här äter 
man när 
någon 
fyller år”

DYRT

KRIMINELLA

KORVKIOSK PARKERINGMJUK-
GLASS

“Huvudnäsaulan borde behållas”

“Det finns 
en filmklubb 
men det 
är inget för 
ungdomar”

“Föräldrar tycker inte 
man ska gå genom 
stan på kvällarna”

FELANVÄNT
ICA

Nybakat 
bröd

“LUKTAR SKIT”
CYKELVERKSTAD

UPPFÖRSBACKE

BRA LÄGE

“Jobbig som fan”

BILBINGO

BADA

BADA

SOMMAREN

BÅTARNA TAR 
UPP PLATS

VOLLEYBOLL

“Vattentornet är coolt men 
används inte”

“VAD HÄNDER HÄR 
BORTA?”

INGEN ÄR 
HÄR

VÅRRUSET

SMOCKFULLA BUSSAR

ALKISAR

FÖR ALLA ÅLDRAR KÖPA BILLIG SPRIT

OTRYGGT

RYKTENSEGREGERAT

DET I VÄNERSBORG MAN VILL VISA NÅGON PÅ BESÖK

TRAMPOLIN

FIN VÄG
FINT

AVSTÄNGT BAD

BADA
BRO SOM 
ÖPPNAS

FISKA

FOTBOLLSPLAN

GYM

ONSJÖ

HÄRBÄRGE

FESTA
FISKA

“Ser inte så kul ut”

“Tror de blir arga om man är där”
DYRT ATT GÅ PÅ MATCH

MATCHER

HÄR MAN TRÄFFAS

TRÄNA

“Arenan, den är ju tråkig”

“Det enda man har”Händer mycket

POLIS

GYM

MUSIKSKOLA

FÖR DE SOM INTE KAN VARA HEMMA
ALDRIG HÄR

FINA LOKALER

“Finns mycket att göra där”

REPLOKALER

TRÅKIGT
“Inget för oss”

KAN UTVECKLAS

“Många gånger står man hellre 
ute i regnet och fryser än går in 
och väntar på resecentrum”

“Castello går 
ju ganska bra 
när det är fisk 
i skolan” “Lyckhem? Jaha är det 

så det heter.”

BIO

DRIFTA

FLANADENSPORTCENTRUM
BIRGER SJÖBERG

RESECENTRUM

VÄNERPARKEN
VATTENPALATSET

LYCKHEM

UNGDOMENS HUS

SKIDSTUGAN
ELLJUSSPÅR

LÄNGDSKIDOR

LOKAL ATT HYRA

SVÅRT ATT TA SIG DIT
KAFFE

URSAND
BADPLATS

TYSKAR

LÅNGT ATT CYKLA

BLÅSUT

FINT
“GRÄDDHYLLAN”

FOTBOLLSPLANER

BUBBLARE
Platser utanför kartan

SAMMANSTÄLLANDE KARTA
Elevernas tankar
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“Kungen kommer en gång om året, skjuter en älg, sen åker han 
härifrån” 

“Är det någon som åker skateboard längre? Det är typ... Troll-
hätteborna i såfall”

“Jag har ju lite planer för livet; jag vill ju utvecklas och möta folk”

“Det känns lite som man skulle sitta fast...”

STUDENTER I VÄNERSBORG: 
Citat från workshop 1

“Det är alltid motvind på nåt jävla vänster”

“NEJ INTE BUSS! Då får man sjukdomar,  
jag åker bil”



25

RESULTAT FRÅN SNABB ÖVNING

Under denna snabba övning fick vi möjlighten att få deras åsiker om vad 
som kunde utvacklas i Vänersborg utan att vara bunden till en specifik plats 
som i tidigare övningar. Detta gav även en klar bild av staden och dess 
kvalitéer. 
 

De var väldigt intressant att med denna stickersövning jämföra med de svar 
vi fick från intervjuer i staden (se sida. 12-13). Studenterna höll med om att 
det var svårt att hitta jobb, men de trodde även att det skulle vara svårt att 
hitta ett ställe att bo på vilket butiksbiträderna i intervjuerna inte tyckte. 
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Sammanfattning av workshop 1: 
 
Denna första workshop var väldigt mycket en försöksomgång 
för oss att testa att jobba med dialog som metod, då ingen av 
oss hade så mycket kunskap om att leda workshops sedan 
tidigare. Då gruppen var relativt liten och då de redan hade 
erfarenhet av att vara med på dialogträffar och att jobba med 
översiktplaner sedan tidgare, löste det sig väldigt fint att få 
samtalen att flyta på under första workshopen.
 
Vi var väldigt glada över resultatet och tyckte att denna metod 
kunde fungera bra för oss. Hela erfarenheten från denna 
workshop var väldigt givande och gav oss mycket information 
vi kunde använda oss av, både i projektet och hur vi kan 
utveckla våran metod till kommande workshops.

Positiva reflektioner:
- Det var bra att använda en variation av övningar för att få 
kvalitativa och kvantitativa resultat.
- Även fast det var behändigt att bara ha sju studenter kände 
vi att vi kunde hanterat några fler då vi nu var tre stycken som 
antecknade och var moderator i workshopen. 
- Att arbeta med pasta som verktyg gjorde det hela 
lättsammare och roligare då det inte kändes lika strikt. 
- Då eleverna kände varandra sedan tidiagre flöt 
diskussionerna på bättre och alla vågade prata. 
- Resultatet var bra med oväntat. Vi fick en hel del information 
från workshopen som vi inte hade kunnat få på något annat 
sätt. 

Viktiga punkter att ta med till nästa workshop:

- Det är väldigt viktigt att vara väl förberedd, och ha 
välplanerad logistik. Räkna inte med att alla har en penna, 
även om de är på en skola.
- Vi behöver minst en moderator och en sekreterare i varje 
grupp för att hålla igång diskussionen och att ta viktiga 
anteckningar under tidens gång.  
- Om alla redan känner varandra är det viktigt att tänka på att 
alla ska få yttra sig lika mycket, ibland kan gruppdynamiken 
vara lite cementerad i hur och vad olika personer pratar om. 

 

VÅRA REFLEKTIONER
Workshop 1



27

 

WORKSHOP 2 
19/11 - 2014 

Birger Sjöberggymnasiet 
Samhällsprogrammet, årskurs 2&3

32 Studenter & ~80 Studenter
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WORKSHOP 2
Förberedelser och möte med studenterna

Efter den första workshopen gjorde vi några små ändringar för att 
förbättra våran metod och genomförandet, men vi behöll våran 
struktur på workshopen då den tidigare workshopen blev så 
lyckad. 

I denna workshop fick vi möjligheten att jobba med ca 80 elever 
från samhäll- och humanistiska programmet årskurs 2-3 på samma 
skola som vår första workshop. Dessa elever jobbar just nu med 
Vänersborgs översiktsplan i skolan. Under deras arbete är de 
indelade i mindre grupper om ca 5 pers från blandade program 
och årskurser, under 2 timmar i veckan jobbar de med tävlingen 
“Vår framtid”. 
 
Vi lät alla närvarande fylla i en enkät om Vänerborg och sen 
använde vi oss av ca 32 elever under workshopen.  

Ursprungsplanen var att vi skulle haft tre olika grupper med två av 
oss i varje grupp, med hjälp av en annan grupp i vår studio. 
På grund av sista minuten manfall blev workshopgrupperna två 
istället för planerade tre st. Detta resulterade i att grupperna blev 
lite större än planerat. En grupp talade svenska och en grupp 
talade engelska.   
 
I den svensktalande gruppen upplevde vi att konversationen flöt 
på sämre i jämförelse med den tidigare workshopen i mindre 
grupp. Vi fick väldigt mycket information men fick aktivt jobba för 
att få ALLA engagerade under hela momentet.  
 
Den engelsktalande gruppens samtal flöt på bättre än den 
svensktalande och informationen vi fick var mer kvalitativ, vi tror 
att detta kan bero på att man inte har samma frihet i språket och 
därför tänker efter på hur man ska formulera det man vill säga. 
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VÄNERSBORG

Vad gör du på din frit
id?

Vad önskar du att d
u kunde göra på din frit

id?

Vad tycker du om Vänersborgs centrum?

Kommer du att b
o kvar i V

änersborg efter studenten?

Varför/ V
arför in

te?
Nej

Tveksamt

Vet in
te

Kanske

Ja

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Ringa in ställen du gillar att h
änga på, vad är bra?

Finns det ställen du INTE gillar sätt e
tt k

ryss. 

Beskriv varför det är bra/dåligt:

Man

Kvinna

Hen

    
    

   A
N

N
AN PLATS

    
    

    
     

       
                   

    
   

   
    

    
    

     
      

         - UTANFÖR KA
RTA

N

Tycker du att d
in röst är hörd i Vänersborg?

Nej

Tveksamt

Vet in
te

Kanske

JaJaJa

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Kanske

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Kanske

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Kanske

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Kanske

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Vänd på pappret och rita
 den väg hur du vanligtvis tar til

l och frå
n aktiviteter. 

Var gillar du inte att vara?

Sätt ett kryss på kartan!

Var gillar du att hänga?

Ringa in dina favoritplatser!

O

X

TACK FÖR HJÄLPEN!  :)

Vänern

    
    

   A
NNAN PLATS
      

                                     

    
     

      
                           - UTA

N
FÖ

R KARTAN

Tror du att det är svårt att hitta bostad i 

Vänersborg?

Tror du att det är svårt att få jobb i 

Vänersborg?

Vad tycker du om Trollhättan i jämförelse 

med Vänersborg?

Vad vill du helst göra vid vattnet?

Vilket är det VANLIGASTE 

transportmedlet du använder?

Vilken beskrivning passar SÄMST in på 

Vänersborg?

Arenastaden

Bada

Bil

Aqua Blå

Hänga

Buss

Nej

Kasst

Nej

Tveksamt

Sämre

Tveksamt

Vet inte

Samma

Vet inte

Kanske

Bättre

Kanske

Ja

Toppen

Ja

Kulturaxeln

Fiska

Cykel

Regionhuvudstaden

Tycker ej om att vara 

vid vattnet

Skateboard

Strategiskt läge i 

Sverige

Båtliv

Tåg

Naturstaden

Promenera

Gå

GENOMFÖRANDE
För mer detaljerad beskrivning se 
sida 21.

Vänern

Arenan
Idrottscentrum

Hemköp

Vänerparken

Ungdomens Hus

Va
ss

bo
tte

n

Karls Grav

Skräcklan

Centrum

Frida Gymnasiet

Ica

Birger Sjöbergs-
gymnasiet

Vårdgymnasiet

ONSJÖ

NYGÅRDSÄNGEN

HOLMÄNGEN

TORPA

LYCKHEM

SANDEN

SKALA 1:5000

Finns Saknas Kan utvecklas Behövs inte

ENKÄT (helklass)

PRESENTATION 
(helklass)

WORKSHOP (grupp)

STRESSÖVNING (grupp)

PLUPPAR (helklass)

AVSLUTNING (helklass)
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RESULTAT FRÅN ENKÄTERNA 
Citat skrivna på enkäterna från workshop 2

KillarTjejer

Att det ska finnas lite mer mötesplatser eller ställen man kan vara på.

Att kunna vara på stan och fika eller “hänga”. Finns inga bra “att vara” ställen.

Ha bättre platser att hänga på i VBG.

Det kan vara mysigt, men det är “dött” efter 8 och därför kan det kännas otryggt

Att man bara kan dra till ett ställe där folk dras till, umgås träffa folk och att man kan känna sig bekväm

Önskar att det händer mer i centrum, event, konserter, matcher osv. Lite tråkigt, ingen möteplats.

Finns inte så mycket att göra, finns ingen bra mötesplats där man kan umgås.

Tycker om gågatan och krysset, men brukar inte befinna mig så mycket längre in i stan. Jag tycker att 
det kan vara lite otrevligt att vänta på bussen vid resecentrum på kvällen.

Önskar att jag kunde springa när det är mörkt. Jag vill ha bättre elljusspår

Det finns redan mycket man kan göra i Vänersborg. Men om det skulle vara någonting som saknas 
så är det mötesplatser för alla åldrar. 

För mycket skräp överallt, så fler papperskorgar skulle vara bra. Man kanske skulle kunna sätta 
solceller på busskurarna.

Jag önskar att det fann fler mötesplatser inne i Vänersborg. Gärna ställen som faktiskt har öppet 
efter klockan sex också.

Jag tycker att det behöver anpassas mer efter ungdomar. Det är ett pensionärsställe.

Ha ett ställe i centrum där man kan umgås med vänner.

Gå till något café där det finns internet, och något mer där folk kan hänga och umgås.

Jag önskar att det fanns någonstans man kunde umgås även på kvällar för oss som är 17 år och inte 
kan gå ut än. 

Kanske Mc’Donalds eller Subway där man kan äta och prata. 

Obehagligt att vara på resecentrum på kvällen.

OTRYGGT

UMGÅS
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Värdelöst, finns inget att göra förutom biografen

Aktiviterer i Vbg och inte behöva åka till Trollhättan.

Vänersborgs centrum är tråkigt. Mest en transportsträcka för mig.

1800-tals stuket på infrastrkturen ger en mysig och välkommnande känsla.

Inte behöva åka till en annan stad för att ha roligt.

Det är gammaldags. Både positivt o negativt.

Bo kvar i VBG? Nej. Jag ska skaffa ett liv.

Fint men rätt “dött” (ej händelserikt)

Det finns inte så mycket för mig här, om jag ändå vill bo kvar 
nära “hemma” hade jag nog flyttat till Thn. 

Mer nattliv på helger, precis som i Trollhättan.

Den är mysig men jag tycker att det behöver fyllas

Det skulle kunna bli väldigt fint och finns idag många fina byggnader, 
men är väldigt dött och händer inte mycket särskilt för ungdomar.

Att göra mer aktiviterer inne i stan

Mysigt för att det är så litet. Mycket finare hus/byggnader i Vänersborg än Trollhättan. 
Så, arkitekturen är fin & viktig.

Om man ska ut måste man ta sig till thn för det finns inget i Vbg. 
Önskar att det fanns något uteställe i Vbg, som lockar många ungdomar.

Eftersom vi har så mycket plugg, så hinner man inte med något annat = stress.
Mysig men lite tråkig. Det är bra att de har bevarat det gamla i stan.

Nja, jag gillar den mysiga känslan, men saknar större butikskedjor och O’Learys.

DÖTT

KÄNSLAN AV STADEN

VS. TROLLHÄTTAN
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Bad placesBad placesBad placesBad places

Good placesGood placesGood placesGood placesGood placesOOOOO

XXXX
VänernVänernVänern

AANNNNNAAAANNN PPPLLLAAATTTATA SSS -- UUUUTTTAATAT
NNN

FÖÖ
R

K
AA

RRRTTATAT

RESULTAT AV ENKÄTKARTOR - TJEJER

Tjejerna var mer specifika i deras markering av platser. Kartan visar även 
att flera av dem kände sig otrygga runt resecentrum. 
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Bad placesBad placesBad placesBad places

Good placesGood placesGood placesGood placesGood placesOOOOO

XXXX
VänernVänernVänern

AANNNNNAAAANNN PPPLLLAAATTTATA SSS -- UUUUTTTAATAT
NNN

FÖÖ
R

K
AA

RRRTTATAT

RESULTAT AV ENKÄTKARTOR - KILLAR

Killarna gjorde större markeringar på kartan. Många av dem markerade 
centrum som både ett bra ställe och ett dåligt ställe. 
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RESULTAT WORKSHOP 2
Svensk talande grupp

Gruppen bestod av 17 st svensktalande elever från blandade 
klasser och årskurser. 

Bra platser som nämndes var Sportcentrum, Sanden och 
Skräcklan, men de två senare endast under sommartid. exempel 
på bra platser där ungdomarna gärna är utanför Vänersborg var 
Strandgatan i Trollhättan dit många åker för att hänga/fika. De 
platser som fick mest negativa resultat var centrum, Torpa och 
resecentrum. Centrum ansågs vara dött och tråkigt medans de 
andra två platser upplevdes negatva pga. otrygghet.

Röda markeringar representerar dåliga platser, som mestadels är runt resecentrum  
och de centrala delarna av staden. 

17 studenter i den svensktalande gruppen
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RESULTAT WORKSHOP 2 
Engelsk talande grupp

15 st elever från blandade klasser och årskurser som under hela 
workshopen pratade engelska.

Resecentrum och Edsgatan var i fokus för platser som behöver 
utvecklas i staden medan Sanden, Sportcentrum och Skräcklan 
sågs som de bästa platserna. Eleverna saknade mötesplatser av 
alla sorter och tyckte att de inte har någonstans att vara för att 
umgås, speciellt under kvällar och helger.

15 studenter i den engelsktalande gruppen

Skräcklan är en av de bästa platserna i staden och tågstationen är sedd som 
en av de värsta. 
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SANDEN CENTRUM

SKRÄCKLAN

“VAD HÄNDER HÄR 
BORTA?”

INGEN ÄR HÄR

TORPASPORTCENTRUM

VÄNERPARKEN

LYCKHEM

UNGDOMENS HUS

MATCHER

BILAR SOM KÖR FÖR FORT
“ Allting är jättefult där”

“Inte så mycket hus och 
därför inte så mycket folk.”

TUNNELN

“El-grejen 
är läskig”

LUSSEBANDYCUPER
Många yngre

FOTBOLL

BANDY
HÄR MAN TRÄFFAS

AQUA BLÅ
GRILLA HÄNGA

VOLLEYBOLL

INGEN UTE ÄVEN PÅ LÖNEHELG

TRÅKIGT

MÖRKT

MYCKET PENSIONÄRER

INGA NATTBUSSAR

ALKISAR SOM GAPAR
AVSTÄNGT

MORDHOT
RYKTEN

KNARKHANDEL

INGET SOM HÄNDER

FÖR YNGRE
“Nice for younger”

“Aldrig varit där”

“Parking lots 
instead of fotball 
field”

GYM

GYM

NOTHING TO DO

OTRYGGT

“ Det luktar illa”

“ Man står hellre ute och fryser”

“Om man ska ha sin cykel där är den borta 
på två timmar”

BIO “Nordfeldts är 
bra men stänger 
tidigt”

Lunch 
- livar upp

“Sen bussarna togs bort vid torget har det blivit mycket sämre”

“Det läskiga kommer efter Snäjk”

FINT SOMMAR

SOLA
ÄCKLIG BOTTEN

TRAMPOLIN
JAKOBEN

HOPPTORN

COZY

BARBEQUE

OUTDATED

NICE VIEW

CAR BINGO

SMELLS

BOATS

GOOD 
FISHING 
SPOTS

BADA

“Det är till och med roligare att 
promenera i stan isåfall”

“Brukar gå här med min hund”

“Affärerna är inte 
anpassade för oss unga”
“Aulan borde rivas”

“Do something with the watertower”

“Use the stage at plantagen”
“Oktobermarknad är bra”

SOMMAREN

KNARK & DROGER

FLANADEN

POPPELVÄGEN

RYKTEN

“Taket på arenan håller
 på att mögla ihop” “Man hör ju mycket rykten och 

man är ju aldrig där, så jag får ju 
aldrig min egen uppfattning”

Händer mycket Bra att aktiviteter är samlade

Not much time for bandy practice

DRUGSOLD MODERNIZE

RODDKLUBBEN

SWIMMING

BIRGER SJÖBERG

TENGRENSTORP

MARIEDAL

“Efter att man kommit in i 
Mariedal känns det bättre”

Fint promenadstråk

RESECENTRUM

BLÅSUT
FOTBALL FIELDS

BUBBLARE
Platser utanför kartan

DARK
SLUSS KAFÉET

SOMMAREN

URSAND
SÄMST CYKELVÄG

SOMMAR
TURISTER

FOLK

BERT KIOSK

BADA

RESULTS - WORKSHOP 2
Mapping
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FLANADEN

“Väldigt, väldigt sällan man åker in till Vänersborg för att 
shoppa”

“Vad man än ska göra så måste man åka härifrån”

“På sommaren är det en helt annan stad”

“Vänersborg kommer ju alltid finnas kvar så man kan ju alltid flytta 
tillbaka om man känner för det”

 

“Allting tar ju 100 år. Ingenting händer. Någonsin.” 
 
 

“Vi har ingenstans att gå” 

RESULTAT - WORKSHOP 2
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RESULTAT - STICKERS 
Stora gruppen

Tror du att det är svårt att få bostad i Vänersborg?

Nej Tveksamt Vet inte Kanske Ja

Vad tycker du om Trollhättan i jämförelse med Vänersborg?

Kasst Sämre Samma Bättre Toppen

Tror du det är svårt att få jobb i Vänersborg?

Nej Tveksamt Vet inte Kanske Ja

Vi gjorde denna övning för att få hela klassens åsikt och opinion. 
Varje student fick sex stycken stickers att lägga på olika posters med frågor, 
och här är resultatet:



39

Vad vill du helst göra vid vattnet?

Bada Hänga Fiska

Tycker ej om att vara 
vid vattnet

BåtlivPromenera

Vilket är det VANLIGASTE transportmedel du använder?

Bil Buss Cykel

SkateboardTågGå

Vilken beskrivning passar SÄMST in på Vänersborg?

Arenastaden Aqua Blå Kulturaxeln

RegionhuvudstadStrategiskt läge i 
Sverige

Naturstaden
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RESULTAT - SNABB ÖVNING
Finns i Vänersborg

Musikskola
Sportcentrum
Skräcklan
Busshållsplatser
Gym
Volleyboll (Sanden)
Onsjö
Skolor
Arenan
Tågstation
Bandygymnasium
Bio
Sporter
Elitsport lag
Ställen för simning
Frisörer
Fin natur
Bibliotek
Roddklubb
Broar
Badhus
Fin kyrka

Kan förbättras
Cykelvägarna
Kollektivtrafiken
Arenan
Busstationen
Fokus på ungdomar
Shopping
Ungdomshuset
Centrum
Bussar
Restauranger
Fler event
Hopptornet
Sanden
Caféer
Resecentrum
Nöjen
Cafeterian vid sportcentrum
Onsjö
Centrumliv
Bättre badplatser

Behövs inte
Hamnen på Sanden
Stanken
Fler pizzerior
Trollhättan
Fler frisörer
Sjukhus
Onsjö
Gym
Brottslingar
Högskola

Saknas
Fik
Affärer
Mötesplatser
Ställen att hänga på
Fler saker i centrum
Utomhusbio
McDonalds
Shoppingcenter
Laser dome
Uteställe för under 18
Game store
Matställen runt skolan
Jobb
Uteställen
Biljard
Ölhäng
Paintball
Frozen Yoghurt
MMA club
Utomhus bandy
Större kedjor (Butiker & 
Restauranger)
Gym för ungdomar
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VÅRA REFLEKTIONER 
Workshop 2 & arbeta med workshopar som metod

Sammanfattning av workshop 2: 
 
Denna workshop gav nya utmaningar med att hantera en så stor 
mängd människor. Överlag fungerade det bra, men vi var alla överens 
om att gruppstorleken var något i det största laget.  Detta var dock 
en olycklig situation men vi tyckte ändå att vi hanterade situationen 
så bra vi kunde. Vi erhöll en stor mängd åsikter från Vänersborgs 
ungdomar i en bra blandning av kvalitativ och kvantitativ information. 
 
Att vi genom att genomföra dessa två workshopar har fått testa på 
hur det var att utveckla en egen metod för att få fram information och 
jobba med olika gruppstorlekar är en erfarenheter vi tar med oss 
vidare in i framtida projekt förutom själva arbetsmetoden. Att ha denna 
dialog med många Vänersborgare var väldigt givande, speciellt då 
väldigt många hade en åsikt men de visste bara inte vart de skulle 
framföra detta.  

Reflekterande sammanfattning: 

-Bra med varierade övningar för att få både kvantitativ och kvalitativ 
information. Underlättar att tänka i nya tankebanor. 
- Att det kan vara bra dela in stora grupper låta diskutera frågor i 
mindre grupper för att få alla engagerade och involverade.
-Det är roligt med pasta, underlättade engangemanget hos eleverna, 
post-it lapparna inte riktigt lika populära då vi var tvungna att byta till 
dem då pastan tog slut.
-Att jobba med workshops kan generera resultat och information som 
man aldrig annars skulle fått.
- Viktigt att vara väl förberedd med väl inplanerad logistik 
- Det behövs minst en sekreterare och moderator i gruppen för att få 
en bra diskussion och samlat material efteråt. 
- Viktigt med balans i hur mycket man låter eleverna tala fritt om 
man vill få kvalitativ information men samtidigt inte styra dem allt för 
mycket.
- Viktigt att innan genomförande diskutera och gå igenom upplägget 
så att alla är med på noterna om vad som kommer hända när och hur. 
Detta är även viktigt för att vi alla ska sträva efter samma mål med 
workshopen.  
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WORKSHOP 3 
8/12 - 2014 

Fridagymnasiet, årskurs 1,2 & 3
~50 Studenter
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WORKSHOP 3 
Fridagymnasiet 8/12 - 2014

Måndagen den 8:e december hade vi möjligheten att ha en mer spontan 
workshop med Fridagymnasiet i Vänersborg. De deltagande eleverna var mellan 
16-18 år.

Vi hade workshopen i nära anslutning till lunchrestaurangen runt lunchtid så så 
många studenter som möjligt kunde stanna och bli involverade i workshopen.
 
Denna workshop var annorlunda från de tidigare workshoparna, då vi nu var 
mer fokuserade på att få ideer och åsikter för en specifik plats som vi valt utifrån 
resultaten på tidigare workshops. 

Studenterna var väldigt engagerade att få säga deras åsikt om vilka exempel de 
gillade och vad de kunde se i framtidens Vänersborg. 

Många oväntade diskussioner uppstod, bland annat var elverna väldigt 
medvetna om ekonomiska frågor och vad Vänersborg borde investera i. Det var 
en blandning av både väldigt realistiska och mer visionära idéer för Vänersborg.
 
Många av de deltagande eleverna pendlade från Trollhättan och det var därför 
nästan inga som cyklade. Att de bara tog sig till och från skolan i Vänersborg 
måste vi ta i beräkning i resultatet från denna workshop.  
 
 “Resecentrum? Det är SÅÅ jävla tråkigt!”
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GENOMFÖRANDE
Workshop 3 Fridagymnasiet 
8/12 - 2014

STICKERS 
För att fånga elevernas intresse 

och engagemang fick vi dem 
att besvara några korta frågor. 

Eleverna fick lägga egna stickers 
på några posters med frågor som vi 

satt på väggarna. 

FÖRBEREDELSER

PRESENTATION AV OMRÅDET 
För de studenterna som visade vidare 
engagemang i vårat arbete, visade vi 
en karta över platsen vi valt att jobba 
med och frågade om deras åsiker om 
platsen. 

VÄLJA BILDER
Vi uppmuntade dem att kolla på  olika 

exempelbilder som vi hade förberett  
med diverse teman, funktioner och 

design som skapade en hel del 
spännande diskussioner. 

“VÄLJA NÅGRA FÅ” 
Vi sammanställde resultatet 
och valde ut de bilder som 
hade blivit mest disskuterade, 
både positivt och negativt. 

SAMMANSTÄLLNING

Hur vill du bo när du flyttar hemifrån?

Egen 1:a

Stort kollektivt boende
Korridor med delat 

kök

Hus

Dela med 2 kompisar

Dela 2:a

GODIS 
En belöning för att locka till oss eleverna 
gjorde att vi fick flera som ville bli 
involverade i workshopen. 
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Vad tycker du om Resecentrum idag?

Vad vill du se mer av i Vänersborg?

Hur vill du bo när du flyttar hemifrån?

Etta

Café

Kollektiv

Utomhussport ex. 
basketplan

Korridor med delat kök

Pub/Klubb

Hus

Restaurang

Dela med två kompisar

Evenemang och 

Dela en 2:a

Inomhusaktivitet ex.
biljard, bowling

Dåligt Otryggt Tråkigt Okej Bra Fint

RESULTAT 
Workshop 3 Fridagymnasiet 8/12 - 2014



46

Detta är urvalet av exempel som eleverna diskuterade mest. 
Några av dem har bra kommentarer medans vissa är mer 
negativa, och vissa av dem hade både positiva och negativa 
kommentarer.

RESULTAT 
Workshop 3 Fridagymnasiet 8/12 - 2014

“Platsen kunde vara mycket mer intressant”
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Resultat från workshop 3:

- Det är ett bra sätt att få deltagarna involverade med korta frågor vid 
en spontan workshop.
- Många elever stannade när de såg frågorna och att andra elever 
deltog och diskuterade framtidens Vänersborg. 
- Det var lättare att fånga personer med dessa korta frågor i 
korridoren och sedan få flertalet av dessa att stanna kvar och 
diskutera i ett rum. 
- Det var lättare att få eleverna att stanna om det redan var andra 
elever där.
- Att en person tog anteckningar vid sidan av var praktiskt och 
smidigt då denna person också kunde hjälpa till och moderera om 
diskussionerna kom till en återvändsgränd. 
- En godisskål ska inte underskattas då det är ett bra sätt att bjuda in 
personer. Det blev som en belöning för att hjälpa oss i workshopen.

- Vi behöver ta in i resultatet att många av dessa elever pendlade 
från Trollhättan.
- De exempel vi hade valt ut var en bra utgångspunkt för studenterna 
för att kunna diskutera vad de ville se i Vänersborg och just på den 
platsen.
- Eleverna var väldigt praktiska i vad kommunen borde investera i så 
att pengarna spenderas på rätt sätt. 

REFLEKTIONER 
Workshop 3 Fridagymnasiet 8/12 - 2014
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VÅRT FÖRSLAG 
Ett projekt för att stärka området 

kring resecentrum
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UNGA VISIONER

Beskrivning av projekt

En utveckling av området kring resecentrum med utgångspunkt från workshopar 
med ungdomar i Vänersborg. Fokus på bättre kopplingar till staden och fler 
aktiviteter för alla åldrar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efterfrågan från ungdomar på arbetsområden

Workshopar med ungdomar i staden och våra tidigare analyser i studion får 
ligga till grund för valet av vårt vidare projekt. Viktiga områden som togs upp 
i positiv mening under diskussioner med ungdomarna var bl.a. Skräcklan, 
Sanden, Sportcentrum och Vänerparks-området. Det ansågs finnas tillräckligt 
med sysselsättningar under sommartid medan de saknade aktiviteter i centrum 
under kvällstid, helger och på vinterhalvåret. Torpa, Edsgatan, resecentrum och 
kulturaxeln sågs som problemområden med stor möjlighet till utveckling.

Vi tycker att det är viktigt att alla dessa åsikter som diskuterats fångas upp men 
med hänsyn till andra projektgrupper väljer vi att fokusera på ett specifikt område 
som komplementerar de övriga projekten i studion.

Motivation till vald plats

Genom diskussioner och workshopar med ungdomar och efter egna 
undersökningar i staden såg vi flera möjligheter vid Vänersborgs resecentrum. 
Platsen har stor potential men är i dagsläget en isolerad ö i staden med få 
aktiviteter i anknytning, och ungdomarna känner en stark otrygghet i koppling 
till platsen. Vi har sett en stor efterfrågan på fler aktiviteter i staden, främst under 
vinterhalvåret, och tror att en utveckling av resecentrum och kringliggande 
områden är en är en viktig del i skapandet av ett aktivt, tryggt och attraktivt 
Vänersborg alla tider på dygnet, året runt.



51

Fokus

Vi kommer att i projektet göra ett generellt förslag för området med stationshuset 
i ett geografiskt center och kopplingar till staden i alla riktningar. Genom några 
specifika djupdykningar med mer detaljerade projektförslag hoppas vi kunna visa 
på olika potential i området med förslag på utveckling. Vi kommer i projektet att ta 
i beaktning olika tidsperspektiv och olika storlekar på projektförslagen och hållbar 
utveckling kommer att vara en viktig del i projektet och kommer under hela arbetet 
vara i fokus.

Med hänsyn till tid och arbetsprocess kommer vi inte att lägga fokus på en 
ingående detaljnivå i projektförslagen utan kommer att jobba med förslag på 
byggnadsvolymer, aktiviteter och generella trafiklösningar som skulle gynna 
stadens invånare och dess ungdomar.

Strategier

Vi vill stärka kopplingen till staden och göra resecentrum med kringliggande 
områden till en främjande del av staden. Det ska vara en trygg plats med olika 
aktiviteter och funktioner för stadens invånare oavsett ålder.

Arbetssätt

En fortsättning med ytterligare analyser av den valda platsen och workshop med 
ungdomar kombinerat med skissande, diskussioner i gruppen och handledning 
ska hjälpa att föra projektet framåt.
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PLATSANALYS
Val av plats?

Vem rör sig här?
Rörelsemönster?

Karaktär?

Pendlare Bytare

Luffsare Väntare

Turist Semestrare

Förbipasserande

Pendlare Bytare

Luffsare Väntare

Turist Semestrare

Förbipasserande

Pendlare Bytare

Luffsare Väntare

Turist Semestrare

Förbipasserande

Pendlare Bytare

Luffsare Väntare

Turist Semestrare

Förbipasserande

Pendlare Bytare

Luffsare Väntare

Turist Semestrare

Förbipasserande

Pendlare Bytare

Luffsare Väntare

Turist Semestrare

Förbipasserande

Pendlare Bytare

Luffsare Väntare

Turist Semestrare

Förbipasserande
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VAL AV PLATS

Från alla platser som de unga diskuterade under våra workshopar, och med de andra 
projekten i studion i åtanke, är denna plats vid resecentrum den vi har valt att arbeta 
vidare med. Vi tycker att platsen har stor potential men att den idag tyvärr känns som 
en isolerad ö i staden med dåliga kopplingar till omgivande områden och aktiviteter. De 
undomar vi träffade upplevde också platsen som osäker och de önskade att det fanns 
fler aktiviteter, främst under vinterhalvåret. Vi tror att en utvecklilng av resecentrum och 
omkringliggande områden är en viktig del i en framtida vision av Vänersborg som en 
levande och trygg stad, alla tider på dygnet året runt.



INGA NATTBUSSAR

ALKISAR SOM GAPAR

AVSTÄNGT

MORDHOT

RYKTEN
KNARKHANDEL

OTRYGGT

“Det luktar illa”

“Man står hellre ute och fryser”

RESECENTRUM

SMOCKFULLA BUSSAR

ALKISAR

POLIS

“Många gånger står man hellre ute i regnet och 
fryser än går in och väntar på resecentrum”

“Om man ska ha sin cykel där är 
den borta på två timmar”

“Stationsbyggnaden är gammal och luktar 
illa...”

SANDEN

FELANVÄNT

“LUKTAR SKIT”

CYKELVERKSTAD

BRA LÄGE

GYM

MUSIKSKOLA
VÄNERPARKEN

CENTRUM
BIO

TRÅKIGT

“Nordfeldts är bra men 
stänger tidigt”

“Affärerna är 
inte anpassade 
för oss unga”

MYCKET PENSIONÄRER
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Vänersborgs tågstation är en gul träbyggnad med turistbyrå, 
ett café, vänthall och ett privat företag på andra våningen.  
I anknyting finns parkeringsplatser för bilar och cyklar, 
busshållsplatser och en rondell.Spårövergången är idag i 
marknivå.

Omkringliggande byggnader inkluderar bostäder, en kyrka, 
gästhamn, Vänerparken, en gammal herrgård och en bunker. 

BILDER FRÅN PLATSEN
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PLATSANALYS



´
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Kopplingar

Möjliga utvecklingsområden

Barriärer

Bostäder/Verksamheter

Spårövergången, promenaden 
längs vattnet, cykelvägarna och 
genomgången över busshållspaltserna 
är de starkaste kopplingarna vi såg i 
området.

Järnvägen är den klart största barriären 
i området men endast en övergång vid 
tågstationen idag. Backen i öst och den 
lilla bron över till Sanden upplevdes 
också som hinder.

Det finns ett nybyggt bostadskvarter 
i koppling till området annars innehar 
de flesta andra byggnaderna 
verksamheter av olika slag.

Det markerade området är det vi känner 
har bäst potential för utveckling i vårt 
projekt.
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MÅL FÖR VÄNERSBORGS UTVECKLING
Kopplat till våra projektstrategier

BEVARA OCH 
FÖRSTÄRKA LOKALA 

KVALITÉER

VÄLUTVECKLADE 
OCH HÅLLBARA 

TRANSPORTSYSTEM

EN 
ENGAGERAD 

KOMMUN

Vi har skapat fyra 
strategier med 
utgångspunkt 
från workshopar 
och platsanalys i 
kombination med 
studions gemensamma 
SWOT-analys och mål 
utvecklade tidigare i 
kursen.

STRATEGIER
Fyra strategier för utveckling av vårt projektområde

SKAPA TRYGGHET ALLA TIDER AV 
DYGNET

AKTIVERA PLATSEN HELA ÅRET

HUR? HUR?

x Belysning

x Förbättra kontakten mellan 
utsida och insida av existerande 
stationsbyggnad

x Trygga passager för fotgängare 
och cyklister

x Skapa fler platser där man känner 
sig sedd.

x Rörelse i området, aktivering

x Mötesplatser, attraktivt uterum

x Väderskydd, utformning och 
placering

x Aktivera oanvända ytor

x Blandade funktioner, café, pub, 
pressbyrån, bostäder, kontor?

x Interaktiv miljö (konst på väggen, 
ex smartwall CPH)
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RIK OCH 
VARIERAD 
KULTUR

EN LEVANDE 
STADSKÄRNA

ATT LEVA MED 
VATTNET

FÖRTÄTNING OCH 
VARIATION AV 

BOENDEFORMER

Sju av de elva mål som vi finner speciellt relevanta för vårt projekt.

FÖRBÄTTRA KOPPLINGARNA 
OCH ORIENTERBARHETEN TILL 
INTILLIGGANDE OMRÅDEN

INTEGRERA OMGIVANDE 
KARAKTÄRER OCH MILJÖ

HUR? HUR?

x Stärka riktningar

x Trafikplanering

x Stärka stråk

x Siktlinjer

x Stärka stråk

x Attraktivt rum mot vattnet

x Använda sig av grönska för att 
minska översvämningsrisker

x Materialval
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KOPPLINGAR TILL SWOT-ANALYSEN
Relevanta för vårt projekt

Närhet till rik natur, för rekreation såväl som 
för produktion

Geografiskt läge med goda förbindelser till 
större städer såväl som inom kommunen 

Småskalighet med korta mentala och 
fysiska avstånd, som skapar en god 
tillgänglighet och förbättrade möjligheter 
för entreprenörskap

Starkt socialt kapital inom musik, sport, 
kulturella aktiviteter och hälsa

S
Geografisk och social segregation

Brist på möjligheter för unga vuxna i form 
av arbetstillfällen, bostadsutbud och 
aktiviteter

Liten variation på bostadsmarknaden

En obalans mellan stad och land och en 
minskande landsbygdsbefolkning

Ett trött centrum och en gles 
resurskrävande bebyggelse

Utveckling som domineras av 
vinstintressen

Oklar gemensam identitet

Bilberoende livsstil och transportsystem

W
De markerade meningarna är de vi fi nner mest relevanta för vårt projektområde:



59

Utveckla och förtäta gles, befintlig 
bebyggelse

Bli självförsörjande på mat, vatten och 
energi

Utveckla samarbeten och kunskapsutbyten 
mellan invånare, företag och andra 
kommuner inom regionen

Omfamna och dra nytta av invånarnas 
mångfald

Arbeta för en turism som värnar om 
Vänersborgs natur och sociala resurser

Värna om Vänern och Göta Älvs kvalitéer

O
Konkurrens snarare än samarbete på en 
regional och kommunal nivå

Klimatförändringar som direkt eller indirekt 
drabbar Vänersborg

Centralisering av samhällsfunktioner som 
skapar en sårbar periferi

Överkonsumtion och ovilja att förändra en 
ohållbar livsstil

Otillräcklig kapacitet att hantera 
demografiska förändringar

Hämmande strukturer och begränsande 
nationell och internationell lagstiftning

Ett individualistiskt och fragmenterat 
samhälle

Vinstmaximering som går före samhällsnytta

T
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ILLUSTRERAD ÖVERSIKTSPLAN 
Plan över utvecklingsområdet

SKALA 1: 2000
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Tidslinje:

2015 2020 2025 2030 2035

Ett avlägsnande av parkeringen utanför 
resecentrum, men fortfarande möjlighet 
för avlämning/upphämtning. En ny 
byggnad läggs till som komplement till 
det nuvarande stationshuset.

Förändringar av stationshuset förbättrar 
kopplingen mellan inne och ute och 
stärker trygghetskänslan.

En Happy Wall stödjer interaktiv konst 
och aktiverar platsen. 

En förbättrad övergång över spåren 
med tydliga markeringar och 
automatiska bommar.

En ny tunnel för cyklister och 
fotgängare för att öka säkerheten 
och stärka kopplingen mellan 
områdena. Det ger också 
möjlighet för åtkomst av 
perrongerna från båda ändar.

Med utgångspunkt från workshops och våra fyra strategier, har vi i vårt projekt tittat 
på mer generella utvecklingsidéer för för området med flera förslag på förbättringar 
av olika storlek.

Den nuvarande långtidsparkeringen 
byts ut mot ett parkeringshus 
för att öka kapaciteten för 
pendlare men samtidigt minska 
markanvändningen.

Det nya utvecklingsområdet med 
möjlighet till bostäder, kontor och 
verksamhetslokaler av olika slag.

Gång- och cykelbron till Sanden 
breddas för att stärka kopplingen till en 
framtida utveckling av ön.

Förändring av vägmaterial för sänka 
bilhastigheten på nödvändig trafik 
men ändra hierarkin och prioritera 
gångtrafikanter på vägen.

Förslag på ny perrong för att 
kunna hantera en ökad tågtrafik.

Ett attraktivt vattenrum vid kanalen 
förbättrar kopplingen till denna starka 
kvalité och aktiverar utrymmet.

Ett aktivt grönområde där 
vägar möts hjälper till med 
orienterbarheten i området 
och är samtidigt ett kvalitativt 
utomhusrum.



62

NYA TILLÄGG
Fler väderskydd

VAD UNGDOMARNA FÖREDROG:

“De behöver ju väggar! Vart ska man annars sätta alla affischer...”

Busshållsplats i Hannover Vision EyeStop busshållsplats i Florence, Italien

De nya tilläggen vid tågstationen hjälper till att aktivera området alla tider på dygnet. De är 
lätta, genomsiktliga och trevliga platser att vänta på. Den nya byggnaden har ett café eller en 
kiosk och en vänthall och är lika mycket del av det nya vattenrummet som tågstationen. De nya 
busshållsplatserna motsvarar också detta nya tillägg.

EGEN SKISS
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“Happy Wall” från Köpenhamn, Danmark. November 2014

Plattor som kan vändas för att skapa mönster

HAPPY WALL
Interaktiv konst aktiverar alla

INTERAKTIV KONST FRÅN KÖPENHAMN

Genom att tillämpa ett koncept från 
Köpenhamn kallad  “Happy wall” skulle 
området kännas tryggare, roligare och 
mer aktiverat.

Happy Wall är en analog interaktiv pixel 
skulptur skapad av Thomas Dambo. 
 
Väggen i Köpenhamn består av närmare 
2000 träskivor som kan vändas för att 
ändra färg och uttryck.

“Jag skulle vilja ha ett ställe som ändras typ var tredje vecka, så att det 
ser annorlunda ut även om man går förbi varje dag.”
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STATIONSHUSET
Förbättra kopplingen mellan inne och ute

Stationshuset har idag en vänthall, en turistbyrå, kontor och ett café. Det största 
problemet vi uppfattade när vi diskuterade med ungdomarna var att de kändes 
sig otrygga när de väntade på bussen eller tåget både inne och utomhus. Många 
berättade historier om trakasserier i vänthallen och även om kommunen har försökt 
förbättra situationen på platsen finns det fortfarande många rykten som sprids.

För att förhindra detta föreslår vi en förbätting av entrésituationen mot 
busshållsplatserna. Genom att studera två andra entréer till byggnaden har vi sett 
att genom att göra ingången mer öppen och transparent ut mot gatan och öka den 
visuella kopplingen mellan ute och inne skulle trygghetskänslan på platsen öka och 
göra vänthallen trevligare.

“ Man står hellre ute och fyser”

Den existerande entrén ut 
mot bussarna är mycket 
mer sluten och du kan inte 
utifrån se vänthallen eller 
vem som rör sig där inne, 
något som kan ge en känsla 
av osäkerhet och otrygghet. 

En entrésituation i den 
västra vingen av stationen 
där mötet mellan den gamla 
byggnaden och en mer 
modern ombyggnad visar 
att byggnaden klarar av en 
sådan förändring utan att 
förlora sin karaktär.

Entrén från spåren är mer 
uppglasad och har en större 
visuell koppling där relationen 
mellan ute och inne är god. Då 
du står ute på perrongen har du 
en uppfattning om vilka som rör 
sig inne i väntsalen.

EXISTISTERANDE INGÅNGAR TILL STATIONSHUSET
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Nuvarande entrélösning från busshållsplatserna

Ny entrélösning från busshållsplatserna

INSIDAN

Före Efter

Den stora väggen mellan vänthallen och turistinformationen skapar idag en visuell 
barriär. Genom att ersätta väggen med en glasvägg når ljuset längre in i  byggnaden. 
Turistinformationen skulle också bidra med fler ögon på vänthallen och på så vis göra den 
tryggare.
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VATTENRUMMET
Stärka kopplingen till vattnet

Två broar skapar idag ett vattenrum som är i 
stort sett oanvänt. Ingen båttrafik passerar här 
så platsen har stor potential att i framtiden bli 
ett attraktivt socialt rum vid vattnet. Genom att 
aktivera platsen får man också en tryggare plats 
då fler folk rör sig i området.

För framtida utveckling av Sanden, området på 
andra sidan vattnet (sett från tågstationen) skulle 
detta också vara ett viktigt rum för båda sidorna 
att mötas kring. Det är också en viktigt plats då 
det är en av de första intrycken man möts av när 
man anländer till Vänersborg med tåg eller buss.

“ Man borde använda sig av vattnet bättre i Vänersborg“
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Det existerande vattenrummet idag.

VAD UNGDOMARNA FÖREDROG:

Zhangjiagang floden, Kina.  
Bild :  Botao landscape architects

Cheonggyecheon River linear park, Seoul, 
Sydkorea. 

Bild: Lucy Wang

Genèvesjön, Montreux 
Schweiz.  

Bild: S. Gachet
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SKALA1:1000

Perspektiv vy

SANDEN

RESECENTRUM

VATTENRUMMET 
Stärka kopplingen till vattnet
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Skiss över det nya vattenrummet.

Det ska vara en plats att besöka, passera och bara slappna av vid. Ta en 
minut för att njuta av en av Vänersborgs stora tillgångar. Platsen är lugnande 
men levande med människor som rör sig i området så att det blir tryggt året 
runt.

Denna framtida vision över vattenrummet är en av de senare ingreppen i 
området och idéerna för platsen skulle kunna appliceras på andra ställen 
längs kanalen för att stärka kopplingen till Sanden. Vi ser detta område som 
en plats med stor potential att stärka båda sidorna av kanalen när Sanden 
utvecklas i framtiden.

VISIONEN
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GATUSEKTIONER
Prioritera fotgängare och cyklister

SKALA 1:200

Bron mellan Sanden och tågstationen 
breddas för att få plats med ett extra 
spår och en förlängd plattform. Gång- 
och cykelvägen breddas för att förbättra 
kopplingen till ett framtida Sanden. Detta 
ger också bättre tillgänglighet till det nya 
föreslagna parkeringshuset på Sanden och 
vattenrummet runt kanalen.

Se
kt

io
ns

-s
ni

tt



71

GATUSEKTIONER
Prioritera fotgängare och cyklister

SKALA 1:200

Genom att ändra markbeläggningen 
på denna gata prioriteras människan 
då bilarnas hastighet sänks. En tydlig 
gångväg skaps längs det nya kvarteret.

Sektions-snitt
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NY CYKELVÄG
Skapa en säker passage för cyklister

“Det vore roligt om det händer nåt i tunneln”

Vi tror att vårt förslag för en ny tunnel under järnvägen är viktigt för framtida utveckling i 
området. Det skapar en säker passage på båda sidorna om perrongerna och aktiverar 
dessa områden. Det ger också en möjlighet att nå perrongerna i båda ändarna. Tunneln är 
placerad i ett område med mindre översvämningsrisk än nuvarande passage.

PROMENADSEKVENS FRÅN VÄNERSBORG CENTRUM MOT VÄNERPARKEN:
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Det finns många sätt att skapa en tunnel som känns säker och rolig. Genom att förlänga vårt 
förslag om en “Happy wall”  i anslutning till tunneln aktiverar vi platsen och adderar en viktig 
lekfullhet. Väggen är interaktiv och förändras med dess användare. Varje gång en pendlare 
passerar kommer väggen ha ett nytt uttryck.

sektionslinje

VAD UNGDOMARNA FÖREDROG:
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PARKERINGSHUS
Frigör mer yta åt människorna

Parkeringshus,Erl, Österrike.  LEED certifierat parkeringshus
Santa Moncia Civic center, CA, USA

Parkeringshus, Västra Hamnen, Malmö, Sverige

VAD DE UNGA FÖREDROG:

PLATS FÖR NYA PARKERINGSHUS

Parkeringshus är ett sätt att 
låta bilen ta mindra marktyta 
i området. Genom att skapa 
två nya parkeringshus för 
pendlare och arbetare i 
området frigör vi mer yta för 
vidare utveckling. Vi räknade 
antalet parkeringsplatser vi 
ville göra anspråk på och 
skapade samma antal eller 
fler i parkeringhusen.

170 p-platser

460 p-platser
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PRINCIP FÖR BERÄKNING AV P-HUS:

Den princip vi använde för att beräkna parkeringsyta, antal platser 
och den area de upptar:

SKALA 1:200
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Genom att utveckla detta 
område skapas möjligheter att 
bo och jobba nära resecentrum 
vilket underlättar för hållbara 
sätt att resa. Det är också en 
viktig del i att koppla samman 
båda sidor om tågspåren. Det 
nya området innehåller en 
blandning av olika funktioner för 
att aktivera området under så 
stor del av dygnet som möjligt 
och för att skapa möjligheter 
för aktiviterer som de unga 
önskade under workshopsen.

FUNKTIONER

Kontor: 3000 m2

Verksamhetslokaler: 1500 m2

Bostäder: 2600 m2

Parkering: 4400 m2

Områdesarea : ca 7000 m2

NYTT UTVECKLINGSOMRÅDE
En blandning av olika funktioner för att aktivera området
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PERSPEKTIV?

“Isbjerget” bostadshus, Århus ,Danmark Lägenhetshus i  Seved, Malmö, Sverige

Perspektiv över det nya utvecklingsområdet.

VAD UNGDOMARNA FÖREDROG:

I vårt nya område har vi försökt kombinera vad vi tror behövs med de synpunkter 
och åsikter vi fått från ungdomarna under workshops. Vi frågade dem vilka aktiviteter 
de saknade i Vänersborg; ställen att hänga på som pubar, biljard, caféer och 
större kedjor som Subway och McDonalds efterfrågades. Då vi inte velat specifiera 
vilka verksamheter vi tycker bör finnas har vi istället valt att skapa ytor där vi ser 
möjligheter för verksamheter att etablera sig.
Vi frågade också hur de skulle vilja bo när de flyttade hemifrån och majoriteten 
föredrog små lägenheter där de antingen bor själv eller delar med en kompis.
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NYA PERRONGER
Nya och förlängda tillägg av perronger

För att möta behov av ökande kollektivtrafik föreslår vi en 
ny perrong för att möjliggöra för fler tåg. Vi har tagit del 
av utredningar gjorda av Banverket 2012 över förslag 
och valt att jobba vidare med förslag nummer två (se bild 
nedan)men enbart gällande plattformens utbredning och 
inte andra förslag i området. Detta valet motiveras i det 
skulle stärka kopplingen till framtida utveckling av Sanden 
och även skapa bättre möjligheter för området söder om 
stationen som vi ser stor utvecklingspotential i.

1. Förlängning av existerande 
perrong

2. Ny placering av perronger

Utredningsområde

Ü0 150 30075 Meter

Teckenförklaring

Järnväg

Järnvägsstation

Utredningsområde

1:10 000

Den öppningsbara 

bron

Resecentrum idag: utmaningar

Resecentrum i morgon: 
möjligheter

Dagens resecentrum ligger vid 
järnvägsstationen och avgränsas i öster av 
Edsgatan som går som bro över spåren, och 
i väster av Hamnkanalen. Följande faktorer 
är viktiga att ta hänsyn till vid utveckling av 
resecentrum:

Utrymme på stationen•	   
Dagens plattformar är smala och man rör sig över 
spåren för att ta sig mellan de två plattformarna. 
Detta är inte ändamålsenligt, och i takt med att 
antalet tåg och resenärer ökar behöver stationen 
utvecklas. 
 

I förstudien ska förslag till kapacitetsförbättringar inför prognostiserad trafik presenteras, med hänsyn till lokala 
förutsättningar. För varje förslag utreds också utformning, storlek och läge för resecentrum enligt två principer, samt byte 
av den öppningsbara bron över Trafikkanalen: 

Byte av öppningsbar bro
Förstudien skall ge underlag till beslut om ny järnvägsbro över Trafikkanalen, då den nuvarande invigdes 1916 och behöver 
bytas ut. I förstudien diskuteras lokalisering och brotyp för den nya bron. 

1. Bygga ut resecentrum på befintlig plats  
Mittplattformen breddas och maximeras i längd mellan Edsvägen i öst och plankorsningen för fotgängare i väst. I ett möjligt 
utbyggnadsskede kan mittplattformen förlängas och ytterligare en plattform byggas söder om spåren. Då finns möjlighet att 
skapa en planskild korsning för fotgängare. Det befintliga stationshuset kan behållas och byggas ut eller flyttas och ge plats för 
ett nytt hus. Om stationshuset ändras kan man placera en planskild passage över spåren i de nya delarna. Om huset behålls 
i dagens skick kan en planskild passage under spåren vara att föredra, men blir kostsam. Området framför stationshuset 
behöver ses över för att få plats med fler bussplatser.

2. Ny placering av plattformar 
Stationshusets läge förändras inte, men befintlig mittplattform 
försvinner helt. Istället byggs en ny plattorm söder om spåren. 
Fotgängare kan ta sig över i en planskild korsning. I ett möjligt 
utbyggnadsskede byggs två nya plattformar västerut på Sanden. Bron 
över hamnkanalen behöver då förnyas. Med två förskjutna plattformar 
kan resecentrum placeras antingen på Sanden eller i befintligt läge.

Om man placerar resecentrum på Sanden kan man skapa ett modernt 
och praktiskt område för byten mellan olika trafikslag. Regionalbussarna 
kan placeras nära plattformarna där man kan skapa ett väderskyddat 
väntområde. Lokalbussarna bör få möjlighet till snabba stopp. 

Ingresstext

alternativen:skisser från martin Bygga ut resecentrum på befintlig plats

Detta är området som förstudien fokuserar på.

Fler tåg ska kunna mötas i Vänersborg.Plattformarna på dagens resecentrum.

Utredningsområde

passagemöjlighet

parkeringar

H-p/10 min
lokalbussar

parkeringar

H-p/10 min
cyklar

cyklar

passagemöjlighet
parkeringarkeringarrrrrrrrrrrrrrkeringakeringa

pppppppp

lokalbussar

0 minmmm0 minmm

entréytaregionalbussar

cy

paapaapaa

1. Bygga ut resecentrum på befintlig plats 2. Ny placering av plattformar

Spår i kurva•	  
Järnvägen ligger i kurva inom utredningsområdet. 
Detta påverkar möjlig placering av plattformarna. 

Högvatten i Vänern•	  
Området ligger lågt och risken för högvatten i 
Vänern, både idag och inför ett förändrat klimat, är 
viktig att beakta.  

Vassbotten•	   
Arbeten med bro, spår och eventuellt resecentrum 
kommer att ske i närheten av Vassbotten, som är en 
känslig sjö.

Geoteknik •	
Sanden består av ett lager fyllnadsmassor på 
i huvudsak lera. Markförhållandena där och 
vid dagens resecentrum påvekar var och hur 
resecentrum och bro kan byggas.

När dubbelspåren 
mellan Göteborg 
och Trollhättan står 
klara i december 2012 
planeras trafiken 
utökas från dagens 
timmestrafik till 
halvtimmestrafik.

På kartorna redovisas principerna för plattformarna i orange 
och grönt, och möjlig utbyggnad av dessa i en svagare nyans.

Sektion över ny perrong
 1:200 

Tidiga plattformsutredningar från Banverket  2012 
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TRYGG ÖVERGÅNG
Förbättra den nuvarande övergången för en tryggare passageFörbättra den nuvarande övergången för en tryggare passage

Extra tågspår läggs till och den övergång för gångtrafik 
som finns idag måste då göras tryggare. Markbeläggning 
tydliggör en säker passage och bommar installeras för att 
minska olycksrisken. Övergången kommer huvudsakligen 
användas för att nå perrongerna och för fotgängagre som 
vill gå längs med vattnet. Gång- och cykeltrafik till och från 
stadens centrum uppmuntras istället att använda den nya 
tunneln öster om stationen.

Nuvarande övergång Möjliga lösningar



80

Grönområdet är tänkt att användas av alla och 
kopplas ihop till de omgivande byggnaderna; 
Vattenpalatset, Musikskolan, Mötesplats Vänersborg, 
närliggande bostäder och ett gym.
I området finns också möjlighet för mindre 
verksamheter med entré i anslutning till parken.

SKALA 1:250Meters108642

AKTIVT GRÖNOMRÅDE
Ett rum för rekreation och orentation 

VERKSAMHETSYTA:
430 m2

Fontän

Sittplatser

Äppelträd

“Att kunna vara på stan och fi ka eller “hänga”. Finns inga 
bra “att vara” ställen.”
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Snabba skisser över området

“Finns inte så mycket att göra, fi nns ingen bra mötesplats där 
man kan umgås.”

Bältesspännareparken,
Göteborg

Fontänen i området uppmuntrar lekfullhet och 
knyter också an till den omgivande karaktären 
av vatten ( Vattenpalatset, Vassbotten)
De huvudsakliga rörelsen genom området sker 
diagonalt och är tänkt att stärka riktingarna 
genom området till anslutande cykel- och 
gångväg. I norra delen av parken planteras 
äppelträd som skall vara för alla, kanske kan 
en skolungdom plocka en frukt påväg till eller 
från skolan...
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REFLEKTION 
Vad har vi lärt oss? 

Vårt mål från början av detta projekt var att fokusera på ett mindre designprojekt 
med utgångspunkt i några snabba workshops med unga i Vänersborg. Istället 
slutade det med att vi tillbringade fyra av sex veckor med att utföra workshops 
i Vänersborg och sammanställa resultaten. Efter detta hade vi för lite tid att nå 
den detaljnivå vi hade hoppats på från början och själva förslaget blev en mer 
generell idé med förslag på hur det valda området kan utvecklas i framtiden med 
hjälp av de ungas influenser. 
 
Att använda workshops som en metod att leda oss genom hela designprocessen 
var både skrämmande och inspirerande. De unga visade mer engagemang och  
kreativitet än vad vi någonsin hade våga hoppats på och vi hade inte kunnat 
utveckla detta projekt utan deras synpunkter. 
 
Att få en tydlig bild över vad unga invånare vill ha i sin stad är inte alltid så 
enkelt som man kan föreställa sig. Att jobba med workshops är en av de större 
lärdomarna vi kommer ta med oss från denna kurs. Genom vår process har vi 
testat olika verktyg och övningar och på så vis hittat bra och mindre bra sätt att 
genomföra en workshop på. 
Under de olika workshoparna har fokus legat på olika möjligheter och problem 
i staden så att vi på så vis kunde lista ut vad som mest behövdes. Vi har lärt 
oss att storleken på grupperna och förberedelser innan är två av de viktigaste 
aspekterna för en lyckad workshop. Det är också bra att alltid ha en “Plan B”  
eller vara förebredd på att improvisera utifall någonting inte går som planerat 
eller tar en oväntat väg (det är också bra att ha godis för att locka till sig folk). 
 
Vi insåg också att använda sig av ungas åsikter för att utveckla staden är bra 
för framtiden och också väldigt viktigt för social hållbarhet. Det kan också vara 
ett mer komplicerat sätt att jobba då du har fler åsikter att ta i beaktande och 
ibland är inte alla överens om vad som behöver göras och åsikter kan gå emot 
varandra. Processen kanske tar längre tid, men det man vinner på att få de 
ungas röster hörda är värt det i det långa loppet. 
 
Slutresultatet av detta projekt var inte vad vi förväntade oss från början, detta är 
inte nödvändigtvis en dålig sak utan vi ser det mer som en intressant lärdom att 
se hur strukturen på ett projekt kan förändras genom en process och anpassa 
sig efter saker  och fakta vi lärt oss under tiden. 
 
Att använda sig av workshops för att få synpunkter om ett specifikt ämne kan 
vara en bra utgångspunkt i kommande masterarbete och någonting som vi 
kommer ta med oss in i vidare arbete.
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SKISSPROCESS 25/11-14

sektionsskiss

koplla ihop, orienterbarhet, rörelser
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sektionsskiss

Ny tunnel?
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Idéskisser

Sektionsskiss
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Första skiss över projektområdet
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SKISSPROCESS 27/11-14
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Rörelser och hastigheter
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SKISSPROCESS 3/12-14

Första skiss över nya utvecklingsområdet
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Första skiss över nya utvecklingsområdet
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Första skiss över nya utvecklingsområdet
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idéskiss över vad man kan mötas av vid uppgång ur cykeltunnel
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Hur kopplar man ihop? Riktningar?

Områden att aktivera
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SKISSPROCESS 4/12-14
Gemensamt skissande för att hitta viktiga områden att utveckla
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Gemensamt skissande över det nya utvecklingsområdet


