Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete

Trygghetsvandring i Nora södra stadskärna
2007
--dokumentation

Vandring i Nora södra stadskärna – en bakgrund
Nora kommun och BMB har till nätverksträffar för kommunerna i Norra Örebro län fått medel
från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för att fördjupa kunskaperna i hur man i den fysiska
planeringen kan arbeta praktiskt så att man redan från början ”bygger in” trygghet, hälsa och
brottsförebyggande tankar. Dessutom vill vi också få kunskap och metoder för hur man
involverar kommuninvånarna i arbetet.
Eftersom den fördjupade översiktsplanen för södra stadskärnan i Nora skall revideras under
2007 vill vi genom kunskap och praktiskt arbete i form av trygghetsvandringar påverka
utformningen av planen på bästa sätt. Eftersom kunskapen i samband med
trygghetsvandringar är generell så har vi bjudit in samtliga KNÖL-kommunerna så att vi alla i
fortsatt arbete med ombyggnation, nybyggnation och planering i respektive kommun kan
omsätta kunskapen i praktiken på bästa sätt.

Trygghetsvandring som metod
Trygghetsvandringen är en metod som har fokus på upplevelsen av det offentliga rummet,
och den har till syfte att undersöka hur miljön upplevs av de människor som vistas i staden.
Metoden har blivit allt vanligare i många kommuner som ett instrument att vidare inkludera
medborgarna och politikerna i kommande planarbete.
Trygghetsvandringens genomförande innebär att ett antal ansvariga för den offentliga miljön
(politiker, tjänstemän m.fl.) tillsammans med en grupp medborgare promenerar runt
förutbestämda rutter för att diskutera de brister, fördelar och faror som man upplever utmed
vägen. De som är ansvariga för vandringen antecknar och fotograferar framkomna
synpunkter som sedan sammanställs för att ligga till grund för vidare diskussioner kring vad
man kan göra åt situationen. Tanken är därefter att utarbeta en handlingsplan för olika
åtgärder för att sedan inom viss tidsram åtgärda så många av dessa brister som är möjligt.
Är synpunkterna av mer drift- och underhållskaraktär så går dessa självfallet att åtgärda
snabbare.

Trygghetsvandringarnas genomförande
De aktuella vandringarna var fördelade på två dagar, den 19:e och den 23:e april. Varje träff
inleddes med en genomgång dels av vad som planeras i området i form av fysiska
omstruktureringar, dels dess eventuella koppling till resultaten från trygghetsvandringarna i
området.
Arbetet fokuserade på tre olika trygghetsvandringar som valts för att tillsammans täcka upp
stora delar av det aktuella området. Dessa tre vandringar presenterades tillsammans med de
frågeställningar som deltagarna ombads utgå ifrån längsmed vägen. Nedan redovisas de tio
frågeställningar som fungerade som underlag till vandringen:
► Vilka platser är vackra, och vilka är mindre vackra utmed slingan?
► Finns det trygga/otrygga och dolda platser kring gator, torg och grönområden?
► Kan människor med funktionshinder ta sig fram?
► Fyller belysningen sitt syfte? Behöver den förändras/förbättras?
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► Var förekommer slitage, nedskräpning och skadegörelse? Påverkar det den upplevda
tryggheten?
► Var behöver grönska gallras, och var behövs ny växtlighet?
► Går gång- och cykelvägar i närheten av bostadshus, befolkade verksamheter, bilvägar
eller parkområden? Vad känns tryggast? Vilket/vilka gång-cykelstråk är viktigast och behöver
mest förbättring?
► Finns det säkra/trygga ställen att korsa gatan/trafikleden? Finns det i området exempel på
hur otrygghet kan leda till trafikosäkerhet, t ex att man sneddat över trafikerade vägar för att
undvika mörka otrygga passager utmed gång- och cykelvägar.
► Behöver parkeringsplatser förbättras/förändras?
► Se på stadsdelen som helhet. Är fördelningen av bostäder, parkmark, trafikleder, grönska
m.m. bra? Vad behövs det mer av, och vad behövs det mindre av?
Efter genomförd trygghetsvandring samlades deltagarna återigen för att redovisa resultaten
från varje grupp samt vidare ge övriga deltagare chans att kommentera anmärkningarna från
övriga grupper.
Nedan redovisas de kommentarer som framkommit under de två dagarnas
trygghetsvandringar som genomfördes. Under rubriken ”Problem” redovisas deltagarnas
kommentarer och åsikter. Under ”Åtgärd” redovisas förslag på åtgärd/möjlig lösning på
problemet. Sista kolumnen redovisar ”vem” som ska åtgärda det identifierade problemet.
Redovisningen är uppdelad efter de tre trygghetsvandringar som ägde rum.
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1, Trygghetsvandringen ”Karlsängsskolan”
Varje observation och där tillhörande kommentar/-er är redovisade nedan, dels på kartan och
dels i form av ett eller flera tillhörande fotografier. Redovisat är även vilka åtgärder som
anses var nödvändiga för att rätta till problemet samt vems ansvar det är att se över aktuella
punkter.

Översikt av trygghetsvandringen ”Karlsängsskolan”.

Punkt 1. Ingången till Karlsängsskolan.

Punkt 2. Den igenbyggda slussen vid
Söderlånggatans förlängning.
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Problem

Åtgärder

● Belysning på skolgården är otillräcklig.

En belysningsutredning får undersöka var
och i vilken utsträckning belysningen
behöver förbättras.

Problem
● Öppna slussen som tidigare byggts igen
mellan skolan och övnings-byggnaden. Kan
räcka med skärmtak.

Åtgärder
Kontakt och diskussion med skolan.

Punkt 3. Karlsängsskolans sydvästra
ände.

Problem
● Utmed Karlsängsskolans västra sida finns
ett hörn som är skymt av en mur. Där kan
man gömma sig,
t ex i samband med disco.

Punkt 4. Badhusets nordöstra hörn.

Åtgärder
Riv muren och planera ev. något i samma
linje som muren är placerad, t ex låga glesa
buskar.

Problem
Åtgärder
● Vid badhusets nordöstra hörn kör ibland Se över punkten med jämna mellanrum.
mopedister och bilister upp och ”håller till”.
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Punkt 5. Parkeringen framför badhusets
norra ände.

Punkt 6. Till badhuset tillhörande
ventilation.

Problem
● Utanför badhusets norra ände är det dåligt
upplyst. Detta är även ett problem vid
kritiska punkter som basketplanen och
skateboardparken. Framkom även åsikter
om att fler aktiviteter för att locka folk behövs
i området.

Åtgärder
En belysningsutredning får undersöka var
och i vilken utsträckning belysningen
behöver förbättras.

Problem
● Snygga till byggnaden med
ventilationsanordning som tillhör simhallen.

Åtgärder
Tvätta, ev. måla.

Punkt 7. Skymt hörn vid badhusets nordvästra del.

Problem
● Vid badhusets nordvästra hörn finns en
”vrå” där det är lätt att gömma sig.

Punkt 8. Staket och buskage mitt emot
simhallens västra sida.

Åtgärder
Se över punkten med jämna mellanrum.
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Problem
Åtgärder
● Mitt emot badhusets västra sida är det Plocka bort skräp, laga staket och ta bort
nedskräpat, och staketet är trasigt/slitet.
plogen.

Punkt 9. Buskarna utmed Parkgatan,
utanför tennishallen.

Problem
● Glesa ur buskarna mot Parkgatan vid
tennishallen.

Punkt 10. Tennishallens södra fasad.

Åtgärder
Glesa ur buskarna.

Problem
Åtgärder
● Bakom tennishallens västra sida finns en Städa upp området
plats där man kan uppehålla sig avskärmat.
Något som bl.a. leder till nedskräpning.
Se över punkten med jämna mellanrum.

Punkt 11. Gång- och cykelvägens anslutning
till Parkgatan.

Punkt 12. Belysningen invid gångbron
över Hagbyån.
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Problem
Åtgärder
● Vid gång- och cykelbanans anslutning till Brev från BMB till fastighetsägaren om att
Parkgatan är häcken hög i det nordvästra trimma häcken.
hörnet vilket gör att bussar/bilister har svårt
att se annalkande cyklister och fotgängare.

Problem
● Belysningen vid gångbron över Hagbyån
behöver förbättras

Punkt 13. Tingshusgatans slut vid
Hagbyån.

Åtgärder
En belysningsutredning får undersöka var
och i vilken utsträckning belysningen
behöver förbättras. I detta fall tillkommer
troligtvis en extra belysningsstolpe vid bron.

Punkt 14. Husfasad utmed Hagbyån.

Problem
● Nerfarten från Tingshusgatan kan vara
osäker p.g.a. att det enda som påminner
trafikanten om att vägen tar slut är en smutsig
vägskylt.

Åtgärder
Avstängning vid gatans södra ände med
någon form av fysiskt hinder. Skylten bör
bytas ut och placeras längre upp på gatan.

Problem
● Ett av husen utmed sträckan vid Hagbyån
har fasader utan portar vilket gör att den
känns ”stängd”.
● Ytan framför huset är dessutom tom och
tråkig.

Åtgärder
Förslag: Balkong
Förslag: plantera buskar
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Punkt 15. Genväg genom kvarteret
Skolmästaren.

Punkt 16. Klotter under Norabron.

Punkt 16. Vall under Norabron som upplevs
som ”ful och tråkig” av några deltagare.

Punkt 16. Belysning under Norabron.

Problem
● Genvägen över kvarteret Skolmästaren
som används spontant kan anpassas till
riktig gångväg p.g.a. det redan befintliga
flödet av fotgängare.

Åtgärder
Förslag: Anpassa till riktig gångstig.

Problem
● Området under Norabron behöver
förbättrad belysning. Klotter och estetiskt ej
tilltalande inslag skapar en delvis otrevlig
miljö.

Åtgärder
En belysningsutredning får undersöka var
och i vilken utsträckning belysningen
behöver
förbättras.
Därtill
krävs
klottersanering.
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Punkt 17. Grönska och skräp vid Hagbyån.

Punkt 17. Ut-/uppstickande rör vid
Hagbyån.

Punkt 18. Konflikt fotgängare och bilister
vid korsningen Tingshusgatan / Storgatan.

Problem
Åtgärder
● Invid Bryggeribron över Hagbyån behöver Ta bort skräp, gallra grönska.
grönska gallras, det är skräpigt och räcket är
trasigt.
Ta bort alt. snygga till ut-/uppstickande rör.
● Det finns även plast och betongrör som
sticker upp/ut och påtagligt påverkar hur
man upplever miljön.

Problem
● Vid rondellen i korsningen
Storgatan/Tingshusgatan finns inget
övergångställe. Passagen upplevs som
otrygg ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Åtgärder
Ska ses över i projektet ”miljöprioriterad
infart”.
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Punkt 19. Korsningen Parkgatan/ Borgmästargatan.

Punkt 20. Centralt i bilden syns den sk.
”rökrutan”.

Problem
● I korsningen Parkgatan/ Borgmästargatan
råder förvirring hos bilister och busstrafik
kring vem som har företräde.

Åtgärder
Oförändrad.
Högerregeln
gäller,
och
svängradien bedöms nödvändig p.g.a.
genomfart av bussar och lastbilar.

Problem
● Den sk. ”rökrutan” är en punkt där många
elever uppehåller sig och kan känna sig
gömda.
● Dessutom behöver grinden ses över p.g.a.
att den ofta står öppen. Cyklister har hög
hastighet över övergångstället.

Åtgärder
Undersök i hur stor grad det är ett problem.
Grinden skall låsas i den position som
redovisas vid bild 20.

Punkt 21. Bänkarna på norra sidan om
Borgmästargatan mittemot KarlsängsSkolan.

Problem
Bänkarna mittemot skolans norra ände är
tillhåll för missbrukare.

Åtgärder
Redan åtgärdat
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2. Trygghetsvandringen ”Stationsrundan”

Översikt av trygghetsvandringen ”Stationsrundan”.

Punkt 1. Övergångstället vid korsningen
Borgmästargatan/Skolgatan.

Problem
● Skymmande buskar intill
parkeringsplatsens södra sida, och även i
anslutning till övergångställen vid skolans
norra ände.

Punkt 2. Borgmästargatan, vy österut
från Karlsängsskolans norra ände.

Åtgärder
Gallra buskarna upp mot parkeringen, och ta
bort/trimma kraftigt buskar invid gång- och
cykelvägens anslutning till Borgmästargatan.
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Problem
● Gång- och cykeltrafiken över
Borgmästargatan vid skolans norra ände är
riskabel både p.g.a. dålig sikt och höga
hastigheter. Gäller både den västra och den
östra passagen.

Punkt 3. Inlastningen vid Konsum. Vy från
Borgmästargatan.

Problem
● Inlastningen vid Konsum bidrar ofta till
blockerande fordon.
● Det bedöms också att det troligtvis är en
mörk plats kvällstid, delvis p.g.a. för korta
belysningsstolpar.
● Belysningsarmaturerna får beröm men
deras effekt utnyttjas inte till fullo p.g.a för
korta belysningsstolpar.
● Trottoarerna är för smala, och få är
nedsänkta.

Åtgärder
Gallra buskarna upp mot parkeringen, och ta
bort buskar invid gång- och cykelvägens
anslutning till Borgmästar-gatan.

Punkt 4. Handikappsanpassningen vid
pizzeria Viking.

Åtgärder
En belysningsutredning får undersöka var
och i vilken utsträckning belysningen
behöver förbättras. I nuläget bedöms att
högre belysningsstolpar krävs.

Problem
Åtgärder
● Pizzeria viking anses vara en trevlig plats, Handikappsanpassningen
men har en ful och dålig
om. Ägaren kontaktas.
handikappsanpassning.

bör

konstrueras
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Punkt 5. Exempel på hög trottoarkant
vid korsningen Rådmansgatan/Borgmästargatan.

Punkt 6. Passagen bakom hotellet upp
mot systemet.

Problem
Åtgärder
● Hög trottoarkant i korsningen
Sänka trottoarkant.
Rådmansgatan/ Borgmästargatan, nordöstra
hörnet.

Problem
● Tråkig passage bakom hotellet upp till
systemet.
● Mycket bus när hotellet är igång, både på
fram och baksidan
● Otrevligt fläktljud.

Punkt 7. Nordlig vy över torget.

Åtgärder

Punkt 7. Nordlig vy över torget.
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Punkt 7. ”Ärr” i gatstensbeläggningen vid
korsningen Storgatan/Rådstugugatan.

Punkt 8. ”Pizza export” skylten vid torgets
östra ände.

Problem
● Mycket bil och bus på torget.
● Några ville att bussarna skulle tas bort
från torget.
● Dålig belysning underlättar bilinbrott på
torget.
● Några tyckte det var otryggt att gå över
torget kvällstid medan andra inte hade
problem med det.
● Mer plats bör ges torgstånd m.m.
● Handikappsparkeringen är felplacerad,
samt dåligt anpassning till
funktionshindrade vid bussrefugerna.
● Dålig gatstensbeläggning punktvis. Bör
återställas efter ingrepp.

Åtgärder

Problem
● ”Pizza export” skylten uppfattade några
som ful.

Åtgärder
Skyltpolicy skall diskuteras (miljöregler)

Problem
● Siffermarkeringarna i gångbanan som
är avsedda för marknadsstånden är fula.
(ingen bild)

Åtgärder
Markeringarna skall tas bort. Ersätt med tejp
alt. kalkfärg.

Under utredning
Belysningsutredning

Under utredning inför fördjupad översiktsplan.
Flytta handikappsparkerings-skylten till ytan
med gatsten istället för kullersten.
Inledande förberedelser är redan igång.
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Punkt 10. Blockerande trappa vid
Göthlinska gården.

Punkt 11. Dåligt placerad lyktstolpe.

Problem
● Vid Göthlinska gården är det smalt mellan
trapp och gata, framförallt för
funktionshindrade.
● Det är även dålig belysning.

Åtgärder
Möjligheten att på ett funktionellt sätt ta bort
nedre steget utreds.

Problem
● Vid korsningen Järnvägsgatan/Kungsgatan finns en dåligt
placerad lyktstolpe som är ett problem för
bl.a. rullstols-burna.
● Markstenen på trottoaren ut med norra
delen av Järnvägsgatan är hal.
● Det är dessutom bristande underhåll.

Åtgärder
Ev. flyttning av belysningsstolpe.

Förbättring av belysningen är under
utredning i samband med fördjupad
översiktsplan.

Byte av beläggning på trottoaren
Rusta upp trottoarerna

Punkt 13. Vy söderut, parallellt med banGårdens västra sida.
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Problem
● Platsen utanför godsmagasinet. Ordna till
området, t ex genom att anordna park och
minska antalet järnvägsvagnar.
● Återställ avstängningen vid tågstoppet.
● Påträngande dragning av
vagnsrangeringen.
● Utveckla järnvägsparken.

Åtgärder
Ska ses över i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen.

Punkt 13. Parkeringsytan nordost om kyrkogården.

Punkt 13. Parkeringsytan nordost om kyrkogården.

Problem
● Passagen invid kyrkogården. Nedskräpat,
dålig belysning, förfallet.
● Parkeringen behöver göras i ordning.
● Förslag på att belysa träden.
● Belysningen behöver förbättras.
● Garageruckel bör fixas i ordning.
● Hela parkeringens utformning behöver ses
över, bl.a. brist på enhetlighet i belysningen.

Åtgärder
Förslag på iordningställande tas fram.
Förslag på iordningställande tas fram.
Förslag på iordningställande tas fram.
Förslag på iordningställande tas fram.
Förslag på iordningställande tas fram.
Förslag på iordningställande tas fram.
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Punkt 14. Linspända lampor över Rådstugugatan.

Punkt 15. Belysning i trädkronorna utmed
Skolgatan.

Problem
● Vid Rådstugugatan/ Herrgårdsgatan.
Belysningen är skymd i trädkronor och det
finns potthål i vägbanan.
● Linspända lampor ger ifrån sig ett
dunkande ljud när det blåser, byt ut till
vägghängda.
● Det ”buskörs” på Rådstugugatan ner mot
Tivoliplan.

Åtgärder
En belysningsutredning får undersöka var
och i vilken utsträckning belysningen
behöver förbättras.

Problem
● Utmed Skolgatan finns problem med att
belysningen försvinner i trädkronorna.

Åtgärder
En belysningsutredning får undersöka var
och i vilken utsträckning belysningen
behöver förbättras.

Behovet av eventuella hastighetssänkande
åtgärder skall utredas.

● Skolgatan är fin på skolsidan.
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3. Trygghetsvandringen ”Ängarna”

Översikt av trygghetsvandringen ”Ängarna”.

Punkt 1. Skolgården vid Karlsängsskolan.

Punkt 2. Skolgatans södra del, vy
söderut.
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Problem
● Gruppen tyckte att skolgården var i behov
av mer grönska, att skapa fler mötesplatser
och rum av växtlighet, men inte så täta att
man kan gömma sig där.

Åtgärder
Utredning och skissförslag

Problem
● Ang. belysningsarmaturer som gömmer
sig i trädkronor så kom några av deltagarna
fram till att de ändå gav tillräckligt med ljus.
Andra tyckte omvänt att det behövde gallras,
och helst också att belysningen vänds mot
gång- och cykelvägen.

Åtgärder
En belysningsutredning får undersöka var
och i vilken utsträckning belysningen
behöver förbättras.

Punkt 3. HEBAB barack vid Tivoligatans
Västra ände.

Punkt 4. Jordhögar på tivoliplan.

Problem

Åtgärder

Runt baracken som HEBAB använder bör
det snyggas till.

Ska ses över i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen.

Problem

Åtgärder

● Skojarbacken ger området ett halvfärdigt
utseende.
● Det bör dessutom saneras klotter i
området.

Ska ses över i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen.
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Punkt 5. Trasigt stängsel utmed gång- och
cykelvägen över ängarna.

Punkt 5. Trasigt räcke vid bron över
Hagbyån mot ängarna.

Punkt 6. Klotter längs åpromenaden.

Problem
● Stängslet vid bron ser bedrövligt ut och
bör bytas ut.
● Räcket över bron bör repareras.

Åtgärder
Reparera stängsel

Problem
● Klotter på planket efter ån. Fortsätt ta bort
klotter så fort det dyker upp.
● Det behövs en allmän uppfräschning av
hela sträckan utmed ån.

Åtgärder
Sanera klotter

Problem
● Garagen vid gatukontoret gör att det blir
lite otäckt innan man går ut på
åpromenaden. (finns ingen bild)

Åtgärder
Är planerade att tas bort.

Reparera räcke

Städa upp sträckan
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Punkt 8. Övergångställe vid korsningen
Änggatan / Älvstorpsvägen.

Punkt 9. Området på den östra sidan om
Älvstorpsvägen, mellan Björkbackavägen
och Kastanjevägen.

Problem
● Övergångsstället i korsningen Änggatan/
Älvstorpsvägen bör trafiksäkras. Trafiken
håller sällan hastigheten och vägen svänger
strax söder om denna punkt, vilket gör det
svårt att se bilarna.

Åtgärder
Behovet
av
t
ex
cykelfålla
hastighetssänkande
åtgärder
motortrafiken skall utredas.

Problem
● Området på den östra sidan om
Älvstorpsvägen, mellan Björkbackavägen
och Kastanjevägen bör saneras. (d.v.s.
Spoven 1)
● Samma sträcka är i behov av bänkar.
● Ett rör sticker upp mitt i gång- och
cykelbanan precis mittemot infarten till
Spoven 1.

Åtgärder
Föreläggande om uppsnyggning alt.
avskärmning utreds.

och
för

Placera ut bänk/-ar
Redan åtgärdat. Röret är borttaget.
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Punkt 10. Tom grönyta mitt emot Israelssons
möbler.

Punkt 11. Infarten till Israelssons möbler.

Problem
● Grönytan mitt emot Israelssons hade
gruppen många tankar om. Förslag var:
lekplats, plantering av svartvinbärsbuskar
eller bara låta ytan var som den är.

Åtgärder
Inga åtgärder planeras i dagsläget.

Problem
● Pendlarparkering vid infarten till
Israelssons möbler in mot ödetomten.
Förslag från gruppen: grusa upp en yta så
att 15 bilar får rum om de snedparkerar.

Åtgärder
Förslag upprättas.

Punkt 12. Övergångställe med cykelfålla
Vid Älvstorpsvägens södra ände.

Problem
Åtgärder
● Övergångstället fungerar bra och fordonen
saktar ner farten. Kanske behövs några
cykelbommar på östra sidan av Älvtorpsä

Punkt 13. Nordöstlig vy längs gång- och
cykelvägen över Ängarna.

Behovet av t ex cykelfålla utreds.
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vägen.
● På den västra sidan av övergångstället så Placera ut sten/-ar och ev. förlänga staket.
behöver man förlänga staketet på var sida
om cykelfållan så att man inte ska kunna åka
vid sidan om.

Problem
● På gång- och cykelvägen över ängarna bör
det planteras mer granar mot återvinningen.
● Belysningen över Ängarna fungerar sällan
då de ofta vandaliseras, det gör det mörkt
och otryggt.
● Sträckningen av vägen bör bibehållas, och
att släppa på trafik anses som positivt. Om
inte trafik släpps på bör ändå vägen rätas
upp så sikten förbättras.
● Det behövs bänkar utefter sträckan över
Ängarna, ev. ny typ av bänk som man bara
lutar sig mot.

Åtgärder
Avskärmning med t ex granar utreds.
Reparation av belysning

Utplacering av bänkar

Punkt 14. Åpromenadens sväng upp mot
Rådstugugatan. Sydöstlig vy.

Problem
● Husgrunden i hörnet på åpromenaden
innan den vinklar upp på Rådstugugatan bör
utnyttjas på ett bättre sätt, kanske plantera
något som kräver mindre skötsel.

Åtgärder
Förslag till åtgärd tas fram i takt med att
planen för åpromenadens fortsättning
arbetas fram.
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SNABBÅTGÄRDER
De problem som identifierats under trygghetsvandringarna är av varierande karaktär, allt från
enklare underhållsåtgärder till större fysiska förändringar i stadsmiljön. Med detta följer även
att vissa problem går fortare att åtgärda än andra. Nedan listas några av de problem som
antingen identifierats som drifts och underhållsfrågor, eller på annat vis innebär mindre
ingrepp i stadsmiljön vilket gör att de kan åtgärdas snabbare än andra.
> Tillgängligheten för rullstolsburna runt torgets gångbana och vid bussrefuger.
> Uppstickande rör på gång- och cykelbanan utmed Älvstorpsvägen. (redan åtgärdat)
> Gång- och cykelfållor vid Karlsängsskolans norra ände samt trimning av buskar så sikten
förbättras.
> Reparera den trasiga belysningen under bron.
> Byta trasiga lampor generellt utmed samtliga tre promenader.
> Trasigt stängsel vid gångbron över till Ängarna.
> Borttagande av skräp vid Ängarna.
> Lyktstolpe vid Järnvägsgatan.
> Räckesavslutning Järnvägsgatan mot ån.
> Skydd vid Tingshusgatans slut vid ån.
> Information till fastighetsägare om skymmande häckar.
> Lagning av potthål.
> Urklippning av trädkronor för att öka belysningens effekt.
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Seminarieserie och nätverksträffar om
”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete
i den fysiska planeringen”

Nätverksträff 1
Tid:
Lokal:

Torsdagen den 16 november kl 13.00 – 16.30
Filadelfiakyrkan, Prästgatan, Nora

DOKUMENTATION

Bergslagens miljöoch byggförvaltning

2

BAKGRUND
”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete i den fysiska planeringen”
Nora kommun och BMB har till nätverksträffar för kommunerna i norra Örebro län fått medel
från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för att fördjupa kunskaperna i hur man i den fysiska
planeringen kan arbeta praktiskt så att man redan från början ”bygger in” trygghet, hälsa och
brottsförebyggande tankar. Dessutom vill vi också få kunskap och metoder för hur man
involverar kommuninvånarna i arbetet. Eftersom den fördjupade översiktsplanen för södra
stadskärnan i Nora skall revideras under 2006/07 vill vi genom kunskap och praktiskt arbete i
form av trygghetsvandringar påverka utformningen av planen på bästa sätt. Då kunskapen är
generell bjuds samtliga KNÖL-kommuner in så att alla i fortsatt arbete med ombyggnation,
nybyggnation och planering i resp kommun kan omsätta kunskapen i praktiken på bästa sätt.
Mer detaljerad beskrivning finns i ansökan om medel till BRÅ, se bilaga 1.
Vilka vänder sig träffarna till?
Förtroendevalda och verksamhetsansvariga i BMB, BKT och socialtjänst, kultur/fritid, skola,
fritidsgård, räddningstjänst, brottsförebyggande råd, välfärdsråd samt kommunledningar i
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun. Hällefors Bostäder,
Lindebergsbostäder LIBO, Ljusnarsbergs Bostads AB, NoraBostäder samt även polisen i
resp kommun, Bergs och Järnvägshistoriskt Centrum (BJC) samt Länstrafiken.
NÄTVERKSTRÄFF 1
genomfördes torsdagen den 16 november, kl 13-16.30, i Filadelfiakyrkan, Nora.
Program se bilaga 2. Deltagare se bilaga 3.
”Trygghet – om kvinnors erfarenhet och fysisk planering”,
Birgitta Andersson, JämKomp
Seminariedagen inleddes med föreläsning av Birgitta Andersson, JämKomp, om trygghet
och fysisk planering sett ur framför allt kvinnors perspektiv. Under föreläsningen visades
följande bilder:

JämKomp 2006
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Trygghet, hälsa och jämställdhet i
samhällsplaneringen
Det är många faktorer som påverkar hälsan t.ex. var vi
lever och hur vi bor, miljö, barndom, uppväxttid,
utbildning, arbete och sociala nätverk.
Det existerar en ojämlik fördelning mellan könen
avseende möjligheter och resurser i samhället, vilket får
effekter för hälsan.
Mot bakgrund av kvinnors och mäns skilda livsvillkor,
livsstil och biologi är ett integrerat genusperspektiv i det
nationella, regionala och lokala folkhälsoarbetet
nödvändigt.
JämKomp 2006

Otrygghet
• I bostadsområden och stadsmiljöer känner
sig alltfler människor otrygga och rädda för
att bli utsatta för brott.
• Kvinnor känner sig upp till sju gånger mer
otrygga i sin närmiljö än vad män gör.
Otryggheten innebär både en psykisk och
fysisk belastning och begränsar påtagligt
vardagens möjligheter att använda
bostads- eller stadsmiljön.
JämKomp 2006
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Det handlar om demokrati
Det offentliga rummet ska vara
tillgängligt för alla.
Att röra sig fritt och tryggt är en
demokratisk rättighet, för både
kvinnor och män.

JämKomp 2006

JämKomp 2006
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Kvinnor och män
• Kvinnor förhåller sig i högre grad än män till
risken att utsättas för våld eller hot om våld
• Både män och kvinnor är främst ”rädda för” män
– En ensam man
– En ensam kvinna

• Kvinnor beaktar främst risken för sexuellt våld;
våldtäkt och andra sexuella övergrepp

JämKomp 2006
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Statens folkhälsoinstitut anser
det viktigt
• att frihet från könsrelaterat våld blir ett
nytt delmål inom folkhälsopolitiken
• att det könsrelaterade våldet i
samhället kartläggs kontinuerligt.
Folkhälsopolitisk rapport R2005:5

JämKomp 2006

JämKomp 2006
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Ett grundläggande demokratiproblem
• Kvinnors kroppsliga integritet hotas, både i
det privata och det offentliga.
• Begränsar kvinnors möjligheter att delta i
samhället på lika villkor som män.
• Våldet påverkar långt fler kvinnor än de
som utsätts.

JämKomp 2006

Varför?

“Violence against women is a manifestation
of the historically unequal power relations
between men and women, which have led
to domination over and discrimination
against women by men and to the
prevention of women’s full advancement,”
UN Declaration on the elimination of violence against women (1993)
JämKomp 2006
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JämKomp 2006

• Kvinnors upplevelser av risk behöver
kopplas samman med andra erfarenheter
av könsrelaterat våld - våldet som ett
kontinuum
• Våldtäktens symbolvärde - erfarenheter av
sexuella kränkningar som att t.ex. bli tagen
på brösten eller att möta en blottare sätts i
relation till våldtäkt.
JämKomp 2006
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JämKomp 2006

Under 2002/03 var den sammanlagda utsattheten för
våld och hot nästan lika stor för kvinnor (7,5 %) som
för män (7,6 %) (Källa Scb, ULF).
•

I genomsnitt 16 kvinnor dödas varje år av en närstående man.

•

2004 anmäldes 60 000 brott om hot, våld och misshandel mot
kvinnor

•

Anmälda fall av misshandel mot kvinnor ökade med 6 procent
mellan 2004 och 2005 till nästan 24 100 anmälningar.

•

2005 anmäldes drygt 11 700 sexualbrott, en ökning med 12
procent från år 2004.
– 3 800 av dem var våldtäkter. De anmälda våldtäkterna var
under året mer än dubbelt så vanliga som för tio år sedan.
(Källa: SCB, Brå, Brå Rapport 2005:7)

JämKomp 2006
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JämKomp 2006

JämKomp 2006
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Våldtäkt
• Offren för våldtäkter är nästan uteslutande
kvinnor eller flickor. Ett undantag gäller
våldtäkter mot barn under 15 år där 13 % av
offren är pojkar.
• 11% av våldtäkterna begås av mer än en
gärningsman
• Genomgående är gärningsmännen så gott som
enbart män eller pojkar.
• Våldtäkt är således i huvudsak ett brott som
begås av män mot kvinnor.
JämKomp 2006

Tyst kunskap
• Den egna kroppens utsatthet
• Var, när och på vilket sätt det offentliga
rummet är otryggt

JämKomp 2006
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JämKomp 2006

Hantera risker, värna säkerhet
• Undvika
• Utrusta
• Tiden är intimt kopplad till bruket av
strategier. När kvinnor förflyttar sig är
avgörande för var, hur och med hjälp av
vad de förflyttar sig.
JämKomp 2006
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• Strategierna bakom kvinnors
förflyttningsprojekt blottlägger ett mönster.
De många enskilda besluten, att undvika
platser, välja säkra vägar, röra sig snabbt,
gör sammantaget större eller mindre
avtryck i det vardagliga livet och flera
offentliga rum blir i praktiken inte
tillgängliga för kvinnor, i synnerhet inte
nattetid.
JämKomp 2006

Dubbel utsatthet
•
•
•
•
•

Etnicitet
Klass
Funktionshinder
Sexualitet
Ålder

JämKomp 2006
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JämKomp 2006

Fysisk planering
• När ”allmänheten” blir
kvinnor och män
• Erfarenhet – Kunskap
• Statistik

JämKomp 2006
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Konsten att bädda in
• En vanlig strategi i
jämställdhetsarbetet är att själva
begreppet jämställdhet ”bäddas in”
• Med begrepp som är mindre
värdeladdade är det lättare att få
acceptans och väcka intresse.

JämKomp 2006

Viktiga förutsättningar
• Legitimering från
ledningen
• Kunskap
• Processtänkande
• Förankring
– Representation
– Informationsspridning

JämKomp 2006
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• Med kunskap och bättre underlag är det lättare
att diskutera alternativa synsätt vid utformning
– parkeringshus, bostadsområden och grönområden
e.t.c.
– gång/cykelleder: alternativa vägar, broar i stället för
tunnlar, integrera vägar i kvarteren i stället för att
utforma parkstråk.
– reflektera över hur planerade miljöer ter sig nattetid,
• vem använder
• hur upplevs
• ljussättning

JämKomp 2006

JämKomp 2006
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”Vid Triangeln i centrala Malmö är stationen utformad för att skapa en
trygg, överblickbar miljö där det är enkelt att hitta rätt. …//
…//Passagerarna leds kortast möjliga väg från plattformen till
gatuplanet.”
www.citytunneln.se

JämKomp 2006

”Fördjupad översiktsplan för södra stadskärnan, Nora” och grupparbete
Peter Ljungné , Bergslagens miljö- och byggförvaltning
Peter Ljungné, stadsarkitekt BMB, redovisar arbetet med fördjupad översiktsplan för södra
stadskärnan i Nora, bilaga 4, och ger därmed grunden för det fortsatta grupparbetet.
Grupparbetsfråga:
På vilket sätt och ur vilka aspekter berörs vår verksamhet av planförslaget?
Redovisning:
Grupp 1:
- Bussgata

Helst blandad trafik, viktigt med utformning, gles parkmark, bra belysning,
prioritera öppenhet.
- Naturen, förlängning av strandpromenaden
Prioritera naturupplevelse

Grupp 2:
- Se över Gc-väg Ängarna. Trygghetsfrågor, rörelsemönster, aktivera elever
- Inför byggnation kv Blomman. Kartlägga erfarenheter från boende i Bacchus, enkäter,
trygghetsvandringar, aktivera elever.
Grupp 3:
- Få med brukargrupper tidigt i detta arbete.
- Delta i processen aktivt.
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- Förslag tvärgrupp: Elever/elevråd, pensionärsråd, handikapp/funktionshinder,
föräldrarepresentanter, föreningsliv/idrott/natur/kultur etc, länstrafiken, hyresgästförening,
NBVJ, näringslivsrepresentanter.
Grupp 4:
- Mörka delen av dygnet. Fasadbelysa kända byggnader – igenkännandets trygget.
Belysning med trygghetsaspekter.
- Öppna nödutgångar vid Ängarna. Flytta delar till Martinvallen. Granar dämpar doft.
- Generationsmöten
- Trafiksituationen idrottshuset (bussgatan)
- Handikappade specifikt.
Grupp 5:
- Enbart bussgata – lite trafik – ger inte mycket trygghet
- Belysning på gc-vägen, inte på gatan.
- Gc-vägen utmed Skolgatan OK dagtid men inte kvällstid. Öde och tomt.
- Stationen avsides, känns otryggt.
- Gc-stråket till skolbron och Ågatan, mörkt och otryggt kvällstid.
- Mycket tomma ytor kvällstid idrott-skola-industri.
Under diskussionen förs ett förslag om en kombination av mord- och trygghetsvandring fram
som ett sätt att med okonventionella grepp försöka skapa intresse hos kommuninvånarna för
trygghetsfrågorna. Kan detta ske i samverkan med kommunens kuturarbetare?
Avslutning
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist avslutar dagen och bjuder samtidigt in till nästa
nätverksträff som kommer att handla om reella och virtuella trygghetsvandringar.
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Bilaga 1

Ansökan om ekonomiskt stöd år 2006 – Brottsförebyggande rådet
Ansökningsområde Nätverksträffar
Projektets namn:
”Trygghets-, brottsförebyggande och folkhälsoaspekter i fysisk planering”
Kunskapsuppbyggnad för brottsförebyggande råd eller motsvarande samt Bergslagens miljö- och byggförvaltning
och –nämnd i norra Örebro län med fördjupad översiktsplan för Södra stadskärnan, Ängarna och Sunnanlid i
Nora som praktiskt exempel.

Bakgrund:
Kommunerna i Norra Örebro Län, de sk KNÖL-kommunerna (Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora), samverkar i många frågor och verksamheter. Gemensamt
kommunaltekniskt förbund samt gemensam miljö- och byggförvaltning är ett par exempel,
gemensamt folkhälsoteam och -arbete ett annat. Även i trygghets- och brottsförebyggande
arbete sker utbyte mellan kommunerna. I september 2005 genomfördes t ex ett gemensamt
seminarium med temat ”Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete” där Jan
Landström från Brottsförebyggande rådet medverkade som föreläsare. Vid detta seminarium
diskuterades bl a metoder för trygghetsskapande arbete, trygghetsvandringar (reella och
virtuella) samt materialet BoTryggt 05. (Dokumentation från seminariet finns att tillgå om så
önskas).
Detta seminarium har under hösten och vintern föranlett diskussioner om genomförande av
trygghetsvandringar i de fyra kommunerna. En arbetsgrupp inom Bergslagens miljö- och
byggförvaltning, BMB, arbetar tillsammans med länsdelens folkhälsostrateg med detta.
I samband med revidering av Lindesbergs kommuns översiktsplan har också
trygghetsvandringar angetts som metod för trygghetsarbetet i den fysiska planeringen.
Andra viktiga beståndsdelar i den fysiska planeringen som i förslaget till översiktsplan anges
kan stödja en positiv folkhälsoutveckling är:
- Möjlighet för kommuninnevånarna att påverka och vara delaktiga i planeringen av närmiljö
och offentlig miljö.
- Vackra och säkra miljöer som främjar psykisk hälsa
- Bra boende och närmiljö
- Tillgång till mötesplatser som främjar gemenskap
- Tillgång till natur, friluftsliv och rekreation som främjar fysisk aktivitet
- Bra kommunikationer
- Insatser i miljön som ökar tillgängligheten för alla samt minskar risker för olyckor och ohälsa
- Insatser i miljön som ökar tryggheten samt minskar risken för våld, brott och skadegörelse.
BMB har i skrivelse 2006-02-10 till kommunstyrelsen i Nora, se bilaga 3, begärt att få
uppdraget att genomföra planutredning för att upprätta ny fördjupad översiktsplan för
området södra stadskärnan – Ängarna – Sunnanlid i Nora kommun. Begäran föranleds av
olika projekt i området som aktualiserats under senare tid, bl a ny bostadsbebyggelse
(lägenheter i flerbostadshus), etablering av lokaler för handel, tillbyggnad av idrottshuset, ny
infart till stadens södra del, pendeltåg Nora-Örebro mm. De frågor som BMB vill belysa i en
ny fördjupad översiktsplan är bl a trafiklösningar, parkeringar, gång- och cykeltrafik,
utveckling av bostadskvarter och grönområden.
Eftersom detta arbete kommer att beröra många människor som bor och verkar i kommunen
(inom området finns bl a Karlsängskolan, med ca 490 elever i år 7-9 och ca 70 personal samt
flera idrotts- och fritidsanläggningar, handel, grönområden mm) behöver aspekter som berör
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trygghet, säkerhet och folkhälsa vävas in i planeringsarbetet. Arbetet med hur detta sedan
kan realiseras i verkligheten kan också fungera som ett praktiskt exempel för berörda aktörer
i samtliga kommuner i länsdelen.
Projektbeskrivning:
Nora kommun vill genomföra ett nätverksprojekt som innebär att parallellt med att arbetet
med en fördjupad översiktsplan för det aktuella området pågår, en kunskapsuppbyggnad
sker där faktorer som trygghet, säkerhet, brottsförebyggande arbete, delaktighet för
medborgarna och dess koppling till god hälsa och god livsmiljö står i centrum.
Under perioden 2006-04-01 – 2007-03-31 planeras tre seminariedagar (i hel eller
halvdagsform) som belyser ovanstående aspekter. Till kunskapsdagarna inbjuds forskare
och andra resurspersoner inom kunskapsområdet som kan bidra med metod- och
kunskapsstöd i det parallella och praktiska planeringsarbetet.
Seminarierna planeras också innehålla och mynna ut i praktiskt arbete för deltagarna t ex i
form av virtuella och reella trygghetsvandringar i den fysiska miljön. Vid dessa planeras
också olika berörda medborgargrupper inbjudas delta och involveras, t ex elevråd vid
Karlsängskolan, handikappråd, pensionärsråd, näringslivsråd, hyresgästförening m fl.
Eftersom fler kommuner än Nora kommun har nytta av dessa kunskaper och metoder vänder
sig projektet till brottsförebyggande råd eller motsvarande, kommunledning, polis,
bostadsföretag m fl i samtliga kommuner i norra Örebro län, dvs även Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner. Eftersom kommunerna redan har gemensamma
funktioner för kommunalteknik och samhällsplanering är givetvis politiker och tjänstemän
inom dessa verksamheter också berörda.
Syfte och mål med projektet
Syftet med projektet är att öka kunskapen hos beslutsfattare, planerare, polis, förvaltningar m
fl i kommunerna i norra Örebro län om hur faktorer som trygghet, säkerhet och hälsa kan
uppmärksammas samt vilka metoder som kan användas i ett praktiskt arbete med fysisk
planering för det aktuella området i Nora kommuns stadskärna. Syftet är också att i arbetet
med fördjupad översiktsplan för området omsätta denna kunskap i praktisk handling.
Målet med projektet är
att genom att praktiskt omsätta kunskap om trygghet, säkerhet, brottsförebyggande arbete
och hälsa i fysisk planering, bibehålla och öka trygghetskänslan samt minska brottsligheten i
de fyra kommunerna. Uppföljning kan ske genom trygghetsmätningar och då jämföras med
de mätningar som genomförts av länspolismyndigheten 2002 och 2005 samt genom statistik
över anmälda brott i kommunerna.
Uppföljning och utvärdering av projektet
Uppföljning och utvärdering sker på följande sätt:
- Dokumentation av genomförda seminarier och på vilket sätt dessa omsatts praktiskt i
arbetet med den fördjupade översiktsplanen
- Utvärdering av seminarierna genomförs i form av enkäter till samtliga deltagare
- Uppföljning och analys av indikatorer såsom trygghetskänsla och brottslighet i de fyra
kommunerna
Ansökan om ekonomiskt stöd samt budget för projektet
Nora kommun ansöker om 30.000 kronor (SEK) till genomförandet av nätverksprojektet.
Budget för projektet framgår av bilaga 2.
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Planering nätverksträffar trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete i den
fysiska planeringen
Nätverksträff 1, 16 november kl 13.00 – 16.30
Föreläsning "Trygghet - om kvinnors erfarenhet och fysisk planering".
Birgitta Andersson, genusforskare JämKomp (www.jamkomp.se)

Presentation av förslag till fördjupad översiktsplan södra stadskärnan, Nora
Peter Ljungné m fl , BMB

Grupparbeten verksamhetsuppdelat*. På vilket sätt och ur vilka aspekter berörs vår
verksamhet av planförslaget?
Återsamling, redovisning samt diskussion om vad vi gör till nästa gång

Nätverksträff 2, 5 december kl 13.00 – 16.30
Föreläsning ”Reella och virtuella trygghetsvandringar”
Jan Landström, BRÅ

Grupparbeten om hur och när vi praktiskt genomför trygghetsvandringar i området samt hur
och vilka grupper av kommuninvånare bjuder in till detta.
(Samma verksamhetsgrupper som vid första seminariet)
Återsamling, redovisning och diskussion om vad vi gör till nästa gång

Nätverksträff 3, februari 2007
Redovisning av de olika grupperna och trygghetsvandringarna om vilka synpunkter man har
på FÖP-förslaget
Verksamhetsgrupperna

Nätverksträff 4, hösten 2007
Hur blev det? Redovisning av slutgiltig FÖP för södra stadskärnan
Peter Ljungné m fl, BMB

* Verksamheter är t ex socialtjänst, kultur/fritid, skola, fritidsgård, polis, bostadsföretag,
kommunalteknik, räddningstjänst, planerare, naturvård, miljö- och hälsoskydd m fl (både
förtroendevalda och tjänstemän)
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Bilaga 2

INBJUDAN
Seminarieserie och nätverksträffar om
”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete i den
fysiska planeringen”
Nora kommun och BMB har till nätverksträffar för kommunerna i norra Örebro län fått medel från
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för att fördjupa kunskaperna i hur man i den fysiska planeringen kan
arbeta praktiskt så att man redan från början ”bygger in” trygghet, hälsa och brottsförebyggande
tankar. Dessutom vill vi också få kunskap och metoder för hur man involverar kommuninvånarna i
arbetet. Eftersom den fördjupade översiktsplanen för södra stadskärnan i Nora skall revideras under
06/07 vill vi genom kunskap och praktiskt arbete i form av trygghetsvandringar påverka utformningen
av planen på bästa sätt. Då kunskapen är generell bjuder vi in samtliga KNÖL-kommuner så att vi alla
i fortsatt arbete med ombyggnation, nybyggnation och planering i resp kommun kan omsätta
kunskapen i praktiken på bästa sätt. (Mer info hittar du i bilaga 1-2)

Vi bjuder nu in till Nätverksträff 1:
Tid:
Lokal:

Torsdagen den 16 november kl 13.00 – 16.30
Filadelfiakyrkan, Prästgatan, Nora

Program:
13.00

Välkommen och inledning

13.10

"Trygghet - om kvinnors erfarenhet och fysisk planering".
Birgitta Andersson, JämKomp (www.jamkomp.se)

14.30

Fördjupad översiktsplan för södra stadskärnan, Nora
Peter Ljungné m fl , BMB

15.00

Grupparbeten verksamhetsuppdelat.
På vilket sätt och ur vilka aspekter berörs vår verksamhet av planförslaget?

16.00

Återsamling, redovisning samt diskussion
om vad vi gör till nästa gång

Vilka vänder sig träffarna till?
Förtroendevalda och verksamhetsansvariga i BMB, BKT och socialtjänst, kultur/fritid, skola, fritidsgård,
räddningstjänst, brottsförebyggande råd, välfärdsråd samt kommunledningar i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun. Hällefors Bostäder, LIBO, Ljusnarsbergs Bostads AB, NoraBostäder
samt även polisen i resp kommun, BJC samt Länstrafiken.

Vad kostar det?
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder också på eftermiddagsfika!
Anmälan
gör du via e-post eller telefon till undertecknade senast torsdag den 9 november :
folkhälsostrateg norra Örebro län linnea.hedkvist@nora.se, tfn 0587-811 06, mobil 070-697 28 6

planingenjör BMB, anita.blomfeldt@lindesberg.se, tfn 0581-817 03
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Bilaga 3
Deltagare nätverksträff 1, 2006-11-16, Nora
Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare
Eva Jonsson
Förbundschef
Bertil Nilsson
Ledamot
Bror-Erik Israelsson
Ledamot
Gunnar Nilsson
Ledamot
Sven-Gunnar Hoffstedt
Ledamot
Göran Karlsson
Ordförande
Hans Johansson
Planarkitekt
Anita Blomfeldt
Planingenjör
Ingrid Andrén
Miljöinspektör/kommunbiolog
Jan Gustavsson
Trafikutvecklingsingenjör
Margareta Lindkvist
Miljöinspektör/kommunbiolog
Peter Grönlund
Trafikutvecklingsingenjör
Peter Ljungné
Stadsarkitekt
Marie Cesares Olsson
Folkhälsopedagog
Inga Folkesson
Vänsterpartiet
Inger Söderberg
Vänsterpartiet
Roger Sixtensson
Fastighetschef
Ewa-Leena Johansson
Ordf kommunstyrelsen
Gert Stark
Ordf bildningsutskott
Thomas Abrahamson
Utredare
Bo Söderström
Lärare Karlsängskolan
Enar Moberg
Ordf kultur- och fritid
Gunn Karlsson
Ordf Norabostäder
Håkan Blomberg
Ordf kommunstyrelsen
Inger Källqvist
Fritidsassistent
Inger Linder-Bolander
Kultursekreterare
Mikael Wiberg
Lärare Karlsängskolan
Monica Andersson
Ordf socialnämnden
Morgan Johansson
Stf räddningschef
Stefan Bergkvist
Ledamot barn- och utb
Mikael Gustafsson
Fastighetschef
Thomas Hjelmqvist
VD
Stig Braneby
Polis
Lisbet Omberg
Utredare samhällsmedicin
Per Axelsson
Studerande
Birgitta Andersson
Föreläsare
Linnéa Hedkvist
Folkhälsostrateg
Reviderad 2006-12-21/Linnéa Hedkvist
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BKT
BKT
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
Kommunerna norra Örebro län
Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun
Lindesbergsbostäder AB
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Norabostäder AB
Norabostäder AB
Polisen, norra närpolisområdet
Örebro läns landsting
Örebro universitet
JämKomp
Kommunerna norra Örebro län

Seminarieserie och nätverksträffar om
”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete
i den fysiska planeringen”

Nätverksträff 2
Tid:
Lokal:

Måndagen den 5 mars 2007 kl 13.00 – 16.30
Tullbackagården, Nora

DOKUMENTATION

Bergslagens miljöoch byggförvaltning

2

BAKGRUND
”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete i den fysiska planeringen”
Nora kommun och BMB har till nätverksträffar för kommunerna i norra Örebro län fått medel
från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för att fördjupa kunskaperna i hur man i den fysiska
planeringen kan arbeta praktiskt så att man redan från början ”bygger in” trygghet, hälsa och
brottsförebyggande tankar. Dessutom vill vi också få kunskap och metoder för hur man
involverar kommuninvånarna i arbetet. Eftersom den fördjupade översiktsplanen för södra
stadskärnan i Nora skall revideras under 2006/07 vill vi genom kunskap och praktiskt arbete i
form av trygghetsvandringar påverka utformningen av planen på bästa sätt. Då kunskapen är
generell bjuds samtliga KNÖL-kommuner in så att alla i fortsatt arbete med ombyggnation,
nybyggnation och planering i resp kommun kan omsätta kunskapen i praktiken på bästa sätt.
Mer detaljerad beskrivning finns i ansökan om medel till BRÅ, se bilaga 1.
Vilka vänder sig träffarna till?
Förtroendevalda och verksamhetsansvariga i BMB, BKT och socialtjänst, kultur/fritid, skola,
fritidsgård, räddningstjänst, brottsförebyggande råd, välfärdsråd samt kommunledningar i
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun. Hällefors Bostäder,
Lindebergsbostäder LIBO, Ljusnarsbergs Bostads AB, NoraBostäder samt även polisen i
resp kommun, Bergs och Järnvägshistoriskt Centrum (BJC) samt Länstrafiken.
NÄTVERKSTRÄFF 2
genomfördes måndagen den 5 mars 2007, kl 13-16.30, i Tullbackagården, Nora.
Program se bilaga 2. Deltagare se bilaga 3.
”Reella och virtuella trygghetsvandringar – hur gör man praktiskt?”
Jan Landström, Nacka kommun, Lena Brodin, Sandvikens kommun
Seminariedagen inleddes med föreläsningar av Jan Landström, Nacka kommun samt Lena
Brodin, Sandvikens kommun om trygghetsvandringar Under föreläsningarna visades följande
bilder:

Reella och Virtuella
Trygghetsvandringar
och trygghetsvandringar i
skolan
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Definition av brottsprevention
• ”Brottspreventiva är sådana åtgärder och
förhållanden som minskar sannolikheten för
brott och/eller reducerar skadeverkningar
(inklusive rädsla) av brott”.
(Jerzy Sarnecki)

Bakgrund
”Vart femte brott kan byggas bort”

- Bo Grönlund, lektor vid arkitekthögskolan i Köpenhamn.

”Sverige är bäst i Europa på att bygga bort mängdbrott i
bostadsområden”
-Bo Grönlund, lektor vid arkitekthögskolan i Köpenhamn.

…men när det gäller centrumområden och kommunala anläggningar
är han inte lika imponerad.

”Många svenska skolor, dagis och idrottsanläggningar
ligger isolerat. Det är ofta paviljongbyggnader som är
väldigt sårbara, så på det området ligger Sverige efter”
- säger Bo Grönlund.
Den stora vinsten med brottsprevention görs av
arkitekter och stadsplanerare som prioriterar trygghet
redan på ritbordet.
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Syftet med Trygghetsvandringar
Effektivisera arbetet kring trygghet
genom att:





Öka medborgarnas engagemang och
inflyttande
Öka samarbetet mellan kommun, näringsliv
och privata företag
Skapa mötesplatser som i sig skapar trygghet
Skapa incitament till privat skötsel av
kommunal mark

Tre perspektiv
Skötsel och underhåll







Skräp
Skrymmande buskar
Sly
Trasiga lampor
Bänkar
Lekredskap

* Sånt som snabbt går att åtgärda.
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Bebyggelsens utformning








Skymmande murar
Mörka platser, ex. parkeringshus
Entréns utformning
Fönstrens placering
Belysning
Gångtunnlar
Busskurer

Stadsplanens utformning






Otryggt ingenmansland
Obefolkade mellanrum
Otrygga passager
Områden som det är svårt att hitta i
Enformiga miljöer.
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OBS




Notera även det som är vackert trivsamt och
tryggt!
Se området ur både barn, ungdomars och äldres
perspektiv!
Gå på känslan, försök att minnas hur det är att
vistas ensam på de olika platserna. Tala om
känslorna med de andra på vandringen. Hur och
varför uppstår känslor av trygghet och otrygghet.

Checklista
Att titta på i hela området.














Var behöver grönska gallras för att öka sikten?
Var behövs grönska för att öka trivseln?
Var behövs fler övergångsställen eller gångbanor?
Var behöver belysningen förbättras/förändras?
Var behöver markbeläggning, trappor och räcken lagas?
Var behövs det fler parkbänkar och/eller papperskorgar?
Hundbajs? Kattkiss?
Var behövs bättre skötsel? Var finns skadegörelse?
Är det lätt att hitta i området?
Vad är fult – vad är vackert? utsmyckning?
Finns det människor i området som skapar otrygghet?
Finns det människor som skapar trygghet?
Jämför och diskutera
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Checklista
Gång och cykelvägar


Går gång och cykelvägarna i närheten av bostadshus
och bilvägar eller i parkområden? Vilket är tryggast?



Finns det bostadsfönster eller befolkade verksamheter
nära gångvägarna?



Vilka gångstråk är viktigast och behöver mest förbättring?



Var körs det mopeder av okynne och vad kan man göra
åt det?



Hur är det på vintern?

Checklista

Gårdar och entréer

Det är viktigt att du känner dig trygg och hemma på din gård och vid din
entré.
 Är sikten fri på gården eller finns det dolda hörn, vrår,









prång, eller skymmande buskage där någon kan
gömma sig?
Finns det fönsterlösa bottenvåningar?
Hur ligger tvättstugan? Är man trygg där och på
vägen dit?
Är entréerna olika så att man lätt känner igen sin
egen?
Fungerar gårdar och entréer för alla grupper, barn,
gamla, funktionshindrade?
Fungerar sophanteringen?
Är gården välskött och välplanerad med tanke på att
alla åldersgrupper skall trivas?
Finns det möjlighet för de boende att sätta sin prägel

8

Checklista
Hållplatser


Hur är sikten vid busshållplats och tågperrong?
- skymda vrår, regnskydd, belysning?



Finns det bostadsfönster eller biltraffikanter som har
uppsikt över hållplatserna?



Hur tar man sig till hållplatserna
–är gångvägarna trygga?

P-platser

Checklista

Stöld ur fordon är det mest anmälda brottet i många kommuner.
Det är också ett brott som får många människor att känna sig otrygga
där de bor. Fordonsstöld är dessutom en inkörsport för många
ungdomar till annan brottslighet.


Finns det bostadsfönster eller arbetsplatser som har överblick
över P-platserna, eller ligger de utom synhåll?



Finns det skymmande murar, buskar eller byggnader?



Är P-platsen uppdelad i mindre enheter?



Parkeras bilar på olämpliga platser?



Garagen – hur trygga är de?
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Checklista
Gång- och cykeltunnlar
Gångtunnlar är byggda för trafiksäkerhet men upplevs av många som
otrygga. Med risk för liv och lem går man kanske hellre över en trafikerad
väg än genom en mörk tunnel.
 Finns

det sikt genom hela gångtunneln eller upplevs de som
mörka, långa och trånga?

 Finns

det skymmande buskar, murar eller buskage vid
ingångarna till gångtunnlarna? Finns det alternativa vägar att gå?

 Finns
 Hur

det säkra ställen att korsa gatan/trafikleden på, i gatuplan?

luktar det?

 Skulle

man kunna ta bort gångtunneln och vad skulle man då
göra istället?

Checklista
Gator och biltrafik

Många människor väljer att gå utefter bilvägar för att det känns tryggare i
mörkret.



Finns det trottoarer och säkra övergångsställen?



Finns det partier mellan de bebyggda områdena som är
ödsliga och där sikten är skymd av ex. träd eller buskar?



Är gatubelysningen tillgänglig och jämn eller bländar den?



Är det svårt att se mötande människor.
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Om trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande aspekter på ett framtida
planärende
Målsättning


Att området och dess närhet skall vara en trygg och trivsam plats att
vistas och röra sig på för alla människor under så stor del av dygnet
som möjligt.



Att antalet brott skall vara så få som möjligt.

Hur?


Det mänskliga ögat, den mänskliga närvaron, är den största
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande faktorn. Om alla miljöer
i och kring området utformas så att människor vill vistas och röra sig
där så blir området tryggare och trevligare.



Om gång- och cykelstråk som leder till området, P-platser och
hållplatser utformas så att många mänskliga ögon är närvarande så
kommer fler att vilja besöka området.

Detta kan åstadkommas genom


att orienterbarhet överblick skapas.



att butiker, matställen, kontor, bostäder mm blandas så långt det är
möjligt.



att en central torgyta görs öppen nog att användas för marknader,
fester, konserter, demonstrationer etc.



att goda mötesplatser i det offentliga rummet med goda
sittmöjligheter skapas såväl inomhus som utomhus.



att entréer placeras utefter gator och där det är flest människor i
rörelse.
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att entrévåningarna i samtliga byggnader utformas med stor
öppenhet, att kontakten mellan inne och ute blir stor och därmed
möjliggör ögonkontakt.



att långa fasadavsnitt utan fönster eller dörrar undviks.



Att släta och monotona fasadavsnitt undviks.



att offentliga platser i möjligaste mån överblickas av bostadsfönster.



att ödsliga ”baksidor” och ”gömställen” undviks.



att de olika trafikantgrupperna i möjligaste mån har ögonkontakt.
Långsamt körande biltrafik är trygghetsskapande.



att hållplatserna för kollektivtrafiken utformas nära levande
verksamheter som är öppna så stor del av dygnet som möjligt.

Kanholmsvägen blir
stadsgata
Butiker och
bostäder

Björkholmsvägen
Ny bussterminal

P-hus
Butiker
Nytt hus för
verksamheter
Upprustning av
“röda torget”
Edövägen

Butiker
Bostäder
Bostäder
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I samband med Jan Landströms föreläsning genomfördes grupparbeten i form av virtuella
trygghetsvandringar med en planerad ombyggnad av Orminge centrum i Nacka kommun
som praktiskt exempel. Grupparbetet genomfördes med ett antal frågor, se bilaga 4, som
underlag.

BRÅ

Trygghetsvandring i skolan
www.sandviken.se/bra
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Varför trygghetsvandringar i skolan?
Många elever uppger att de
känner sig kränkta, mobbade
eller har blivit utsatt för våld
i skolan!

Den fysiska och den
psykosociala miljön
har stor betydelse!

Elever vill vara med och
påverka/förebygga
arbetat mot kränkning
och mobbing!

Elever har den
bästa kännedomen
om var saker och
ting sker!
www.sandviken.se/bra

Kamratstödjare ansvarar och genomför
En av delarna på
kamratstödsutbildningen
handlar om
trygghetsvandring
En annan del är att gå igenom
skolans trygghetsplan eller
likabehandlingsplan
Utbildning kring hur och
varför man skall arbeta
mot kränkning och
mobbing
www.sandviken.se/bra
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Hur gör man då?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kamratstödjarna genomför
trygghetsvandring en gång/år.
Sammanställer och redovisar för
elever, lärare, föräldrar.
Arbetar fram lösningar och
förslag.
Förslagen diskuteras med rektor
och arbetslag.
Kontaktar SandvikenHus och
andra aktörer vid behov.
Arbetar aktivt med åtgärdslistan.
Vissa åtgärder är direkta andra
mer långsiktiga.

”Se med
mobbarens/busens
ögon”

www.sandviken.se/bra

Vilka områden arbetar man med
Innemiljön
zToaletter
zGemensamma
utrymmen
zUtanför klassrummen
zI klassrummen
zGymnastiken
zMatsalen
zÖvrigt inomhus
Utemiljön
Närmiljön

www.sandviken.se/bra
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Sammanställning, toaletter
Problem

Åtgärd

Ansvar Kontakt

När

Klart

Klotter

Tvätta bort

Rektor,
exp.

Klottersanerare

v. 12

OK

Cafeterians toaletter
används ej, slitna,
trasiga

Stänga igen,
bygga om
till ett större
café kök

Rektor,
ks

Bygg o miljö
SandvikenHus

v. 20

Saknar toaletter på alla
plan

Inga behov

Lås fungerar inte
överallt

Laga låsen

Vaktis

v.9

OK

Lampor trasiga

Byt lampor

Vaktis

v.10

OK

Kommunarkitekten håller på att skissa på ett
förslag

www.sandviken.se/bra

Grupparbeten
Hur, när och med vilka genomför vi trygghetsvandringar?
Grupperna diskuterar hur vi,med utgångspunkt från dagens föreläsningar, praktiskt i Nora
södra stadskärna kan genomföra trygghetsvandringar. (Viktiga målgrupper, sträckningar
samt viktiga frågor att fokusera på).
Följande synpunkter lämnades av grupperna:
Målgrupper:
Skolan, eleverna viktiga!
Fritidsgården
Fastighetsägare
Boende i området samt även i Sunnanlid, Haga och Hitorpsområdet
Idrottsföreningar
BKT
BMB
Nora biologiska förening
Länstrafiken/bussbolag
Kultur och fritid
Köpmännen/företagare
Handikapporganisationer
Pensionärsorganisationer
Tjänstemän och politiker
Räddningstjänst
Polis
Barn och unga
Kyrkan
Pendlare
Intresserade i allmänheten (t ex hundägare)
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Sträckningar:
Skolgatan – över Ängarna
Borgmästargatan vid skolan
Skolgården Karlsängskolan
Förbindelsen mellan Stationsplan – Herrgårdsgatan
Förbindelsen från Hitorp utefter sjön fram till stationen
Åpromenaden
Planerat resecentrum
Små grupper som går olika sträckor vid vandringarna
Frågor att fokusera på:
Trafiksäkerhet
Trygga gångförbindelser
Titta på möjligheten att knaprain på industriområdet vid södra infarten till förmån för gångoch cykelvägar samt bussgata
Rusta upp skateboardrampen på skolgården
Bowlinghall
Utöka aktiviteterna intill skola och idrottshall längre tid av dygnet
Åtgärda Karlängskolans gård
Avslutning
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist avslutar dagen och bjuder samtidigt in till de
trygghetsvandringar som kommer att genomföras i Nora södra stadskärna under april, samt
till seminarium nr 3 som kommer att hållas före halvårsskiftet.
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Bilaga 1

Ansökan om ekonomiskt stöd år 2006 – Brottsförebyggande rådet
Ansökningsområde Nätverksträffar
Projektets namn:
”Trygghets-, brottsförebyggande och folkhälsoaspekter i fysisk planering”
Kunskapsuppbyggnad för brottsförebyggande råd eller motsvarande samt Bergslagens miljö- och byggförvaltning
och –nämnd i norra Örebro län med fördjupad översiktsplan för Södra stadskärnan, Ängarna och Sunnanlid i
Nora som praktiskt exempel.

Bakgrund:
Kommunerna i Norra Örebro Län, de sk KNÖL-kommunerna (Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora), samverkar i många frågor och verksamheter. Gemensamt
kommunaltekniskt förbund samt gemensam miljö- och byggförvaltning är ett par exempel,
gemensamt folkhälsoteam och -arbete ett annat. Även i trygghets- och brottsförebyggande
arbete sker utbyte mellan kommunerna. I september 2005 genomfördes t ex ett gemensamt
seminarium med temat ”Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete” där Jan
Landström från Brottsförebyggande rådet medverkade som föreläsare. Vid detta seminarium
diskuterades bl a metoder för trygghetsskapande arbete, trygghetsvandringar (reella och
virtuella) samt materialet BoTryggt 05. (Dokumentation från seminariet finns att tillgå om så
önskas).
Detta seminarium har under hösten och vintern föranlett diskussioner om genomförande av
trygghetsvandringar i de fyra kommunerna. En arbetsgrupp inom Bergslagens miljö- och
byggförvaltning, BMB, arbetar tillsammans med länsdelens folkhälsostrateg med detta.
I samband med revidering av Lindesbergs kommuns översiktsplan har också
trygghetsvandringar angetts som metod för trygghetsarbetet i den fysiska planeringen.
Andra viktiga beståndsdelar i den fysiska planeringen som i förslaget till översiktsplan anges
kan stödja en positiv folkhälsoutveckling är:
- Möjlighet för kommuninnevånarna att påverka och vara delaktiga i planeringen av närmiljö
och offentlig miljö.
- Vackra och säkra miljöer som främjar psykisk hälsa
- Bra boende och närmiljö
- Tillgång till mötesplatser som främjar gemenskap
- Tillgång till natur, friluftsliv och rekreation som främjar fysisk aktivitet
- Bra kommunikationer
- Insatser i miljön som ökar tillgängligheten för alla samt minskar risker för olyckor och ohälsa
- Insatser i miljön som ökar tryggheten samt minskar risken för våld, brott och skadegörelse.
BMB har i skrivelse 2006-02-10 till kommunstyrelsen i Nora, se bilaga 3, begärt att få
uppdraget att genomföra planutredning för att upprätta ny fördjupad översiktsplan för
området södra stadskärnan – Ängarna – Sunnanlid i Nora kommun. Begäran föranleds av
olika projekt i området som aktualiserats under senare tid, bl a ny bostadsbebyggelse
(lägenheter i flerbostadshus), etablering av lokaler för handel, tillbyggnad av idrottshuset, ny
infart till stadens södra del, pendeltåg Nora-Örebro mm. De frågor som BMB vill belysa i en
ny fördjupad översiktsplan är bl a trafiklösningar, parkeringar, gång- och cykeltrafik,
utveckling av bostadskvarter och grönområden.
Eftersom detta arbete kommer att beröra många människor som bor och verkar i kommunen
(inom området finns bl a Karlsängskolan, med ca 490 elever i år 7-9 och ca 70 personal samt
flera idrotts- och fritidsanläggningar, handel, grönområden mm) behöver aspekter som berör
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trygghet, säkerhet och folkhälsa vävas in i planeringsarbetet. Arbetet med hur detta sedan
kan realiseras i verkligheten kan också fungera som ett praktiskt exempel för berörda aktörer
i samtliga kommuner i länsdelen.
Projektbeskrivning:
Nora kommun vill genomföra ett nätverksprojekt som innebär att parallellt med att arbetet
med en fördjupad översiktsplan för det aktuella området pågår, en kunskapsuppbyggnad
sker där faktorer som trygghet, säkerhet, brottsförebyggande arbete, delaktighet för
medborgarna och dess koppling till god hälsa och god livsmiljö står i centrum.
Under perioden 2006-04-01 – 2007-03-31 planeras tre seminariedagar (i hel eller
halvdagsform) som belyser ovanstående aspekter. Till kunskapsdagarna inbjuds forskare
och andra resurspersoner inom kunskapsområdet som kan bidra med metod- och
kunskapsstöd i det parallella och praktiska planeringsarbetet.
Seminarierna planeras också innehålla och mynna ut i praktiskt arbete för deltagarna t ex i
form av virtuella och reella trygghetsvandringar i den fysiska miljön. Vid dessa planeras
också olika berörda medborgargrupper inbjudas delta och involveras, t ex elevråd vid
Karlsängskolan, handikappråd, pensionärsråd, näringslivsråd, hyresgästförening m fl.
Eftersom fler kommuner än Nora kommun har nytta av dessa kunskaper och metoder vänder
sig projektet till brottsförebyggande råd eller motsvarande, kommunledning, polis,
bostadsföretag m fl i samtliga kommuner i norra Örebro län, dvs även Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner. Eftersom kommunerna redan har gemensamma
funktioner för kommunalteknik och samhällsplanering är givetvis politiker och tjänstemän
inom dessa verksamheter också berörda.
Syfte och mål med projektet
Syftet med projektet är att öka kunskapen hos beslutsfattare, planerare, polis, förvaltningar m
fl i kommunerna i norra Örebro län om hur faktorer som trygghet, säkerhet och hälsa kan
uppmärksammas samt vilka metoder som kan användas i ett praktiskt arbete med fysisk
planering för det aktuella området i Nora kommuns stadskärna. Syftet är också att i arbetet
med fördjupad översiktsplan för området omsätta denna kunskap i praktisk handling.
Målet med projektet är
att genom att praktiskt omsätta kunskap om trygghet, säkerhet, brottsförebyggande arbete
och hälsa i fysisk planering, bibehålla och öka trygghetskänslan samt minska brottsligheten i
de fyra kommunerna. Uppföljning kan ske genom trygghetsmätningar och då jämföras med
de mätningar som genomförts av länspolismyndigheten 2002 och 2005 samt genom statistik
över anmälda brott i kommunerna.
Uppföljning och utvärdering av projektet
Uppföljning och utvärdering sker på följande sätt:
- Dokumentation av genomförda seminarier och på vilket sätt dessa omsatts praktiskt i
arbetet med den fördjupade översiktsplanen
- Utvärdering av seminarierna genomförs i form av enkäter till samtliga deltagare
- Uppföljning och analys av indikatorer såsom trygghetskänsla och brottslighet i de fyra
kommunerna
Ansökan om ekonomiskt stöd samt budget för projektet
Nora kommun ansöker om 30.000 kronor (SEK) till genomförandet av nätverksprojektet.
Budget för projektet framgår av bilaga 2.
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Planering nätverksträffar trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete i den
fysiska planeringen
Nätverksträff 1, 16 november kl 13.00 – 16.30
Föreläsning "Trygghet - om kvinnors erfarenhet och fysisk planering".
Birgitta Andersson, genusforskare JämKomp (www.jamkomp.se)

Presentation av förslag till fördjupad översiktsplan södra stadskärnan, Nora
Peter Ljungné m fl , BMB

Grupparbeten verksamhetsuppdelat*. På vilket sätt och ur vilka aspekter berörs vår
verksamhet av planförslaget?
Återsamling, redovisning samt diskussion om vad vi gör till nästa gång

Nätverksträff 2, 5 december kl 13.00 – 16.30
Föreläsning ”Reella och virtuella trygghetsvandringar”
Jan Landström, BRÅ

Grupparbeten om hur och när vi praktiskt genomför trygghetsvandringar i området samt hur
och vilka grupper av kommuninvånare bjuder in till detta.
(Samma verksamhetsgrupper som vid första seminariet)
Återsamling, redovisning och diskussion om vad vi gör till nästa gång

Nätverksträff 3, februari 2007
Redovisning av de olika grupperna och trygghetsvandringarna om vilka synpunkter man har
på FÖP-förslaget
Verksamhetsgrupperna

Nätverksträff 4, hösten 2007
Hur blev det? Redovisning av slutgiltig FÖP för södra stadskärnan
Peter Ljungné m fl, BMB

* Verksamheter är t ex socialtjänst, kultur/fritid, skola, fritidsgård, polis, bostadsföretag,
kommunalteknik, räddningstjänst, planerare, naturvård, miljö- och hälsoskydd m fl (både
förtroendevalda och tjänstemän)
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Bilaga 2

INBJUDAN
Seminarieserie och nätverksträffar om
”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete
i den fysiska planeringen”
Nora kommun och BMB har till nätverksträffar för kommunerna i norra Örebro län fått medel från
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för att fördjupa kunskaperna i hur man i den fysiska planeringen kan
arbeta praktiskt så att man redan från början ”bygger in” trygghet, hälsa och brottsförebyggande
tankar. Dessutom vill vi också få kunskap och metoder för hur man involverar kommuninvånarna i
arbetet. Eftersom den fördjupade översiktsplanen för södra stadskärnan i Nora skall revideras under
06/07 vill vi genom kunskap och praktiskt arbete i form av trygghetsvandringar påverka utformningen
av planen på bästa sätt. Då kunskapen är generell bjuder vi in samtliga KNÖL-kommuner så att vi alla
i fortsatt arbete med ombyggnation, nybyggnation och planering i resp kommun kan omsätta
kunskapen i praktiken på bästa sätt. (Mer info hittar du i bilaga 1-2)

Vi bjuder nu in till Nätverksträff 2:

Tid:
Lokal:

Måndagen den 5 mars kl 13.00 – 16.30
Tullbackagårdens samlingssal, Nora
(Tullbackagården ligger i hörnet Svartälvsgatan/Rådstugugatan. Besöksparkering finns på
”baksidan” vid Tullbacken alt vid Järntorgsskolan. Parkering längs gatan eller på ICA:s
kundparkering är inte tillåten)

Program:
13.00

Välkommen och inledning

13.10

Reella och virtuella trygghetsvandringar – hur gör man praktiskt?
Jan Landström, Nacka kommun
Lena Brodin, Sandvikens kommun

15.00

Grupparbeten verksamhetsuppdelat.
Hur, när och med vilka genomför vi trygghetsvandringar?

16.00

Återsamling, redovisning samt diskussion
om vad vi gör till nästa gång

Vilka vänder sig träffarna till?
Förtroendevalda och verksamhetsansvariga i BMB, BKT och socialtjänst, kultur/fritid, skola, fritidsgård,
räddningstjänst, brottsförebyggande råd, välfärdsråd samt kommunledningar i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun. Hällefors Bostäder, LIBO, Ljusnarsbergs Bostads AB, NoraBostäder
samt även polisen i resp kommun, BJC samt Länstrafiken.

Vad kostar det?
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder också på eftermiddagsfika!

Anmälan
gör du via e-post eller telefon till undertecknade senast tisdag den 27 februari :
folkhälsostrateg norra Örebro län linnea.hedkvist@nora.se, tfn 0587-811 06, mobil 070-697 28 60
planingenjör BMB, anita.blomfeldt@lindesberg.se, tfn 0581-817 03

Bilaga 3
Deltagare nätverksträff 2, 2007-03-05, Nora
Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare
Anita Blomfeldt
Planingenjör
Bertil Nilsson
Ledamot
Bo Bäckman
Ordförande
Gunnar Nilsson
Ledamot
Ninni Badh-Grändås
Ledamot
Per Granlund
Stadsarkitekt
Britt-Marie Magnusson
Planingenjör
Hans Johansson
Planarkitekt
Jan Gustavsson
Trafikutvecklingsingenjör
Margareta Lindkvist
Miljöinspektör/kommunbiolog
Peter Grönlund
Trafikutvecklingsingenjör
Peter Ljungné
Stadsarkitekt
Sven-Gunnar Hoffstedt
Ledamot
Roland Janson
Ledamot
Marie Cesares Olsson
Folkhälsopedagog
Assar Granström
Ordförande
Björn Carlson
Mark- och exploateringsing
Gert Stark
Ordf bildningsutskott
Bo Söderström
Lärare Karlsängskolan
Enar Moberg
Ordf kultur- och fritid
Håkan Blomberg
Ordf kommunstyrelsen
Svenerik Nykvist
Ordf barn- och utbildningsn
Mikael Wiberg
Lärare Karlsängskolan
Monica Andersson
Ordf socialnämnden
Birgitta Brandt
Socialnämnden
Morgan Johansson
Stf räddningschef
Inger Källqvist
Föreningsassistent
Mikael Gustafsson
Fastighetschef
Thomas Jäderqvist
Bitr polisområdeschef
Stig Braneby
Polis
Roy Esplund
Polisaspirant
Christina Innela
Analytiker
Johan Lundkvist
Vårdcentralchef
Lisbet Omberg
Utredare samhällsmedicin
Per Axelsson
Studerande
Tove Hedström
Studerande
Jenny Ålund
Studerande
Lena Nordin
Föreläsare
Emmy Johansson
Praktikant/studerande
Jan Landström
Föreläsare
Linnéa Hedkvist
Folkhälsostrateg
Reviderad 2007-03-05/Linnéa Hedkvist
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BKT
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
Kommunerna norra Örebro län
Hälleforsbostäder AB
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Norabostäder AB
Polisen, norra närpolisområdet
Polisen, norra närpolisområdet
Polisen, norra närpolisområdet
Länspolismyndigheten
Örebro läns landsting
Örebro läns landsting
Örebro universitet
Örebro universitet
Örebro universitet
Sandvikens kommun
Sandvikens kommun
Nacka kommun
Kommunerna norra Örebro län

Bilaga 4

Om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande aspekter på ett
framtida Orminge Centrum
Målsättningen med trygghetsvandringen är att bidra till att Orminge Centrum och dess
närhet skall bli en trygg och trivsam plats att vistas och röra sig på för alla människor
under så stor del av dygnet som möjligt. Målsättningen är också att antalet brott skall vara
så få som möjligt.

Här är några frågor att fundera kring när ni undersöker målbilden:
1. Busshållplatsen har fått en öppnare utformning i förslaget, men den ligger ändå lite
grann vid sidan om. Hur kommer det att kännas att stå ensam där och vänta på
bussen en lördagskväll vid 11-tiden?
2. Du är tjej, 15 år har tränat handboll och skall gå från hållplatsen till din bostad på
Edövägen kl. 21.00 på kvällen och det är vinter. Var kommer du att känna dig
otrygg? Finns det alternativa vägar?
3. Föreställ er att ni heter Märta, är 80 år och använder rollator. Hon kommer hem
ensam med bussen efter teaterbesök inne i stan klockan tio en onsdagskväll och
bor på Björkholmsvägen på andra sidan gångbron i Östra Orminge. Hur skall hon
ta sig dit och hur kommer det att kännas för henne?
4. Föreställ er att ni är ett gäng missbrukare som brukar hålla till kring centrum. Vart
väljer ni att slå er ner i det nya centrumet? Kommer det att upplevas störande för
andra besökare?
5. Du är en professionell tjuv. Vilken byggnad skulle du angripa och från vilken
sida? Vilken flyktväg planerar du? Varför?
6. Du är en driven klottrare med syfte att klottra så mycket som möjligt på din väg.
Vilka väggar i Orminge Centrum kommer troligast att bli utsatta för klotter?
7. Föreställ er att ni är ett gäng ungdomar som trivs i centrum. Vilka platser i det nya
centrum blir attraktiva att vara på och varför?
8. Föreställ er att ni är en småbarnsfamilj med barn i barnvagn. Fungerar Orminge
Centrum för er? Finns det platser som blir mer svårtillgängliga än andra?
9. Hur blir det att bo i de planerade bostäderna? Skulle du kunna tänka dig att bo där
själv?
10. Du ställer bilen i centrum för att åka med bussen in till stan på kvällen. Vart känns
det tryggast att ställa bilen och vart känns det otryggast?

Era synpunkter är viktiga i arbetet med att skapa ett bättre Orminge centrum!
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Seminarieserie och nätverksträffar om
”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete
i den fysiska planeringen”

Nätverksträff 3
Tid:
Lokal:

Tisdagen den 19 juni 2007 kl 13.00 – 15.30
Tullbackagården, Nora

DOKUMENTATION

Bergslagens miljöoch byggförvaltning

2

BAKGRUND
”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete i den fysiska planeringen”
Nora kommun och BMB har till nätverksträffar för kommunerna i norra Örebro län fått medel
från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för att fördjupa kunskaperna i hur man i den fysiska
planeringen kan arbeta praktiskt så att man redan från början ”bygger in” trygghet, hälsa och
brottsförebyggande tankar. Dessutom vill vi också få kunskap och metoder för hur man
involverar kommuninvånarna i arbetet. Eftersom den fördjupade översiktsplanen för södra
stadskärnan i Nora skall revideras under 2006/07 vill vi genom kunskap och praktiskt arbete i
form av trygghetsvandringar påverka utformningen av planen på bästa sätt. Då kunskapen är
generell bjuds samtliga KNÖL-kommuner in så att alla i fortsatt arbete med ombyggnation,
nybyggnation och planering i resp kommun kan omsätta kunskapen i praktiken på bästa sätt.
Mer detaljerad beskrivning finns i ansökan om medel till BRÅ, se bilaga 1.
Vilka vänder sig träffarna till?
Förtroendevalda och verksamhetsansvariga i BMB, BKT och socialtjänst, kultur/fritid, skola,
fritidsgård, räddningstjänst, brottsförebyggande råd, välfärdsråd samt kommunledningar i
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun. Hällefors Bostäder,
Lindebergsbostäder LIBO, Ljusnarsbergs Bostads AB, NoraBostäder samt även polisen i
resp kommun, Bergs och Järnvägshistoriskt Centrum (BJC) samt Länstrafiken.
NÄTVERKSTRÄFF 2
genomfördes tisdagen den 19 juni 2007, kl 13-15.30, i Tullbackagården, Nora.
Program se bilaga 2. Deltagare se bilaga 3.
Välkommen och inledning
Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg norra Örebro län
Linnéa Hedkvist hälsar samtliga välkomna och ger som bakgrund till dagens träff en
beskrivning av de seminarier och träffar som genomförts i norra Örebro län kring
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete:
- Seminarium ”Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete”, Masugnen Lindesberg
2005-09-07
- Nätverksträff 1 ”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete i den fysiska
planeringen”, Filadelfiakyrkan Nora, 2006-11-16
- Nätverksträff 2 ”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete i den fysiska
planeringen”, Tullbackagården Nora, 2007-03-05
- Trygghetsvandringar Nora södra stadskärna, 2007-04-19 och 2007-04-23.
Samtliga dessa träffar och vandringar finns dokumenterade i särskilda rapporter.
Linnéa informerar dessutom om att det under kvällen, 2007-06-19, kommer att genomföras
en trygghetsvandring tillsammans med kommunens ungdomsråd. Bakgrunden till detta är att
ungdomarna vid möte med ungdomsrådet i maj presenterat en karta över Nora tätort där
man ritat in de områden, platser och stråk i stan som man upplever som otrygga. Syftet är att
åstadkomma uppmärksamhet för detta samt att åtgärder vidtas för att öka tryggheten för
ungdomar i kommunen.
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Redovisning av genomförda trygghetsvandringar i Nora samt diskussion om fortsatt
arbete med trygghetsvandringar som metod för delaktighet och inflytande i
planeringsarbetet i norra Örebro län
Peter Ljungné, BMB
Peter Ljungné redovisar de trygghetsvandringar som genomförts i Nora södra stadskärna
2007-04-19 samt 2007-04-23. Totalt deltog under de två kvällarna ca 60 personer som
vandrade efter tre olika slingor. Vandringarna finns dokumenterade i en särskild rapport som
delas ut till seminariedeltagarna. Dokumentationen skickas dessutom per post till alla som
deltog i vandringarna.
Trygghetsvandringarna gav många uppslag och synpunkter för det fortsatta
planeringsarbetet och Peter redovisar en karta över planområdet för den fördjupade
översiktsplanen för Nora södra stadskärna där trygghetsvandringarna satt fokus på områden
som bör studeras vidare i den fortsatta planprocessen.

För övriga synpunkter som framkom vid trygghetsvandringarna och som var mer detaljerade
måste diskussioner fortsätta med att fastställa vem som har ansvar och medel för åtgärder.
Seminariedagen fortsätter med att deltagarna i grupper diskuterar frågeställningen ”Hur kan
den kunskap vi fått genom seminarier och trygghetsvandringar användas i fortsatt
planeringsarbete och som metod för att involvera kommuninvånarna i
planeringsarbetet?”
Grupp1:
- Frågan om att genomföra trygghetsvandringar bör tas upp i resp kommunstyrelse i
länsdelen för diskussion.
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- I resp kommun bör arbete genomföras enl den modell som använts i Nora kommun, dvs
med miniseminarier och vandringar. Vandringarna måste dokumenteras och man måste
därefter fastställa ansvarig och tidpunkt för åtgärder. Precis som i Nora bör olika
kommuninvånargrupper bjudas in till vandringarna.
- Efter genomförda vandringar ska en återrapportering ske till KS, vilket också kan generera
beslut om fler vandringar.
- Det är viktigt att efter genomförda vandringar fastställa vem som gör vad.
Grupp 2:
- Viktigt att trygghetsvandringarna har ett tydligt syfte och att man efter vandringarna också
ser ett tydligt resultat.
- Diskussioner om nytt verksamhetsavtal mellan BKT och de fyra kommunerna pågår.
Trygghetsaspekterna, t ex skadegörelse och klotter, bör vara en del av denna diskussion.
Separat budgetering kan göras för resp kommun som på sätt har en egen pott för åtgärder.
- Trygghetsaspekterna är många: Estetiska, arkitektoniska, trafiksäkerhet, säkerhet
beläggningar, sociala, skötselfrågor, rumsbildning/insyn/sikt mm, och bör diskuteras i
samband med de åtgärder som blir följden av vandringarna.
- Nedskräpning genererar mer nedskräpning och vackra miljöer ger glädje.
- Vi har i kommunerna många olika planer med stor komplexitet som berör tillgänglighet,
trafik, detaljplanering mm, och som bör samordnas vid fortsatta trygghetsdiskussioner.
- Viktigt att se att vissa åtgärder när det gäller skötsel och underhåll görs redan nu och funkar
bra, medan andra tar längre tid och kräver planering och resurser.
- Vi bör betona allas ansvar att i vårt ordinarie arbete medverka till att ”vårda” och åtgärda.
Grupp 3:
- Trygghetsarbetet och åtgärder efter genomförda vandringar bör tas med i kommunens
budget 08-10. Återrapportering om genomförda åtgärder bör göras kvartalsvis.
- De åtgärder som ska vidtas efter trygghetsvandringarna måste tidsättas så att projektet och
dokumentationen inte ”faller”.
- Vad kan polisen göra åt återkommande skadegörelse? Svar: Snabba åtgärder vid
skadegörelse från fastighetsägarna minskar risken för upprepad skadegörelse. Får klotter
sitta kvar ökar också klottret.
- Belysningen är viktig för trygghetskänslan.
- Vid fortsatta trygghetsvandringar är det viktigt att använda sig att befintliga
samrådsgrupper, t ex ungdomsråd, handikappråd, pensionärsråd m fl.
Grupp 4:
- Samband trygghet – snygghet.
- Trygghetsvandringarna är ett bra verktyg i planeringsprocessen, kan få fler människor att
engagera sig i frågorna.
- Viktigt att bestämma sig för hur detaljerad man ska vara i trygghetsarbetet och vid
vandringarna.
- BMB bör hitta en metodik för hur man ska kunna använda trygghetsvandringar som ett
verktyg i planeringsarbetet.
Övriga synpunkter under efterföljande diskussion:
- De nu genomförda nätverksträffarna och trygghetsvandringarna bör leda till en
handlingsplan som kan prickas av (jfr miljöcertifieringsarbetet i ett företag). Åtgärder som
trygghetsvandringarna leder till måste med i budgetplanerna.
- Mycket arbete pågår redan i den dagliga driften (BKT). Livliga diskussioner pågår i
handikapprådet om tillgänglighet mm.
- Det är lättare att under en trygghetsvandring lista 20 negativa saker än 20 positiva saker.
- De synpunkter som kommer fram under trygghetsvandringarna måste värderas ur många
olika synvinklar innan man beslutar om åtgärder.
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- För att lyckas med trygghetsarbetet måste man få med kommuninvånarna genom att sprida
kunskap om vad som pågår i planeringsarbetet.
Fortsatt arbete hösten 2007:
- Redovisning av nätverksträffarna och trygghetsvandringar i resp kommunstyrelse i norra
Örebro län samt diskussion om hur arbetet ska drivas vidare i resp kommun.
- Motsvarande redovisning och diskussion i BMB och BKT.
- Fortsatt bearbetning av genomförda trygghetsvandringar i Nora södra stadskärna för att få
till en handlingsplan med ansvar och tidplan. Denna skall också redovisas och diskuteras i
kommunstyrelsen, Nora.
Avslutning
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist avslutar dagen tackar för visat intresse under dagen.
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Bilaga 1

Ansökan om ekonomiskt stöd år 2006 – Brottsförebyggande rådet
Ansökningsområde Nätverksträffar
Projektets namn:
”Trygghets-, brottsförebyggande och folkhälsoaspekter i fysisk planering”
Kunskapsuppbyggnad för brottsförebyggande råd eller motsvarande samt Bergslagens miljö- och byggförvaltning
och –nämnd i norra Örebro län med fördjupad översiktsplan för Södra stadskärnan, Ängarna och Sunnanlid i
Nora som praktiskt exempel.

Bakgrund:
Kommunerna i Norra Örebro Län, de sk KNÖL-kommunerna (Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora), samverkar i många frågor och verksamheter. Gemensamt
kommunaltekniskt förbund samt gemensam miljö- och byggförvaltning är ett par exempel,
gemensamt folkhälsoteam och -arbete ett annat. Även i trygghets- och brottsförebyggande
arbete sker utbyte mellan kommunerna. I september 2005 genomfördes t ex ett gemensamt
seminarium med temat ”Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete” där Jan
Landström från Brottsförebyggande rådet medverkade som föreläsare. Vid detta seminarium
diskuterades bl a metoder för trygghetsskapande arbete, trygghetsvandringar (reella och
virtuella) samt materialet BoTryggt 05. (Dokumentation från seminariet finns att tillgå om så
önskas).
Detta seminarium har under hösten och vintern föranlett diskussioner om genomförande av
trygghetsvandringar i de fyra kommunerna. En arbetsgrupp inom Bergslagens miljö- och
byggförvaltning, BMB, arbetar tillsammans med länsdelens folkhälsostrateg med detta.
I samband med revidering av Lindesbergs kommuns översiktsplan har också
trygghetsvandringar angetts som metod för trygghetsarbetet i den fysiska planeringen.
Andra viktiga beståndsdelar i den fysiska planeringen som i förslaget till översiktsplan anges
kan stödja en positiv folkhälsoutveckling är:
- Möjlighet för kommuninnevånarna att påverka och vara delaktiga i planeringen av närmiljö
och offentlig miljö.
- Vackra och säkra miljöer som främjar psykisk hälsa
- Bra boende och närmiljö
- Tillgång till mötesplatser som främjar gemenskap
- Tillgång till natur, friluftsliv och rekreation som främjar fysisk aktivitet
- Bra kommunikationer
- Insatser i miljön som ökar tillgängligheten för alla samt minskar risker för olyckor och ohälsa
- Insatser i miljön som ökar tryggheten samt minskar risken för våld, brott och skadegörelse.
BMB har i skrivelse 2006-02-10 till kommunstyrelsen i Nora, se bilaga 3, begärt att få
uppdraget att genomföra planutredning för att upprätta ny fördjupad översiktsplan för
området södra stadskärnan – Ängarna – Sunnanlid i Nora kommun. Begäran föranleds av
olika projekt i området som aktualiserats under senare tid, bl a ny bostadsbebyggelse
(lägenheter i flerbostadshus), etablering av lokaler för handel, tillbyggnad av idrottshuset, ny
infart till stadens södra del, pendeltåg Nora-Örebro mm. De frågor som BMB vill belysa i en
ny fördjupad översiktsplan är bl a trafiklösningar, parkeringar, gång- och cykeltrafik,
utveckling av bostadskvarter och grönområden.
Eftersom detta arbete kommer att beröra många människor som bor och verkar i kommunen
(inom området finns bl a Karlsängskolan, med ca 490 elever i år 7-9 och ca 70 personal samt
flera idrotts- och fritidsanläggningar, handel, grönområden mm) behöver aspekter som berör
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trygghet, säkerhet och folkhälsa vävas in i planeringsarbetet. Arbetet med hur detta sedan
kan realiseras i verkligheten kan också fungera som ett praktiskt exempel för berörda aktörer
i samtliga kommuner i länsdelen.
Projektbeskrivning:
Nora kommun vill genomföra ett nätverksprojekt som innebär att parallellt med att arbetet
med en fördjupad översiktsplan för det aktuella området pågår, en kunskapsuppbyggnad
sker där faktorer som trygghet, säkerhet, brottsförebyggande arbete, delaktighet för
medborgarna och dess koppling till god hälsa och god livsmiljö står i centrum.
Under perioden 2006-04-01 – 2007-03-31 planeras tre seminariedagar (i hel eller
halvdagsform) som belyser ovanstående aspekter. Till kunskapsdagarna inbjuds forskare
och andra resurspersoner inom kunskapsområdet som kan bidra med metod- och
kunskapsstöd i det parallella och praktiska planeringsarbetet.
Seminarierna planeras också innehålla och mynna ut i praktiskt arbete för deltagarna t ex i
form av virtuella och reella trygghetsvandringar i den fysiska miljön. Vid dessa planeras
också olika berörda medborgargrupper inbjudas delta och involveras, t ex elevråd vid
Karlsängskolan, handikappråd, pensionärsråd, näringslivsråd, hyresgästförening m fl.
Eftersom fler kommuner än Nora kommun har nytta av dessa kunskaper och metoder vänder
sig projektet till brottsförebyggande råd eller motsvarande, kommunledning, polis,
bostadsföretag m fl i samtliga kommuner i norra Örebro län, dvs även Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner. Eftersom kommunerna redan har gemensamma
funktioner för kommunalteknik och samhällsplanering är givetvis politiker och tjänstemän
inom dessa verksamheter också berörda.
Syfte och mål med projektet
Syftet med projektet är att öka kunskapen hos beslutsfattare, planerare, polis, förvaltningar m
fl i kommunerna i norra Örebro län om hur faktorer som trygghet, säkerhet och hälsa kan
uppmärksammas samt vilka metoder som kan användas i ett praktiskt arbete med fysisk
planering för det aktuella området i Nora kommuns stadskärna. Syftet är också att i arbetet
med fördjupad översiktsplan för området omsätta denna kunskap i praktisk handling.
Målet med projektet är
att genom att praktiskt omsätta kunskap om trygghet, säkerhet, brottsförebyggande arbete
och hälsa i fysisk planering, bibehålla och öka trygghetskänslan samt minska brottsligheten i
de fyra kommunerna. Uppföljning kan ske genom trygghetsmätningar och då jämföras med
de mätningar som genomförts av länspolismyndigheten 2002 och 2005 samt genom statistik
över anmälda brott i kommunerna.
Uppföljning och utvärdering av projektet
Uppföljning och utvärdering sker på följande sätt:
- Dokumentation av genomförda seminarier och på vilket sätt dessa omsatts praktiskt i
arbetet med den fördjupade översiktsplanen
- Utvärdering av seminarierna genomförs i form av enkäter till samtliga deltagare
- Uppföljning och analys av indikatorer såsom trygghetskänsla och brottslighet i de fyra
kommunerna
Ansökan om ekonomiskt stöd samt budget för projektet
Nora kommun ansöker om 30.000 kronor (SEK) till genomförandet av nätverksprojektet.
Budget för projektet framgår av bilaga 2.
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Planering nätverksträffar trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete i den
fysiska planeringen
Nätverksträff 1, 16 november kl 13.00 – 16.30
Föreläsning "Trygghet - om kvinnors erfarenhet och fysisk planering".
Birgitta Andersson, genusforskare JämKomp (www.jamkomp.se)

Presentation av förslag till fördjupad översiktsplan södra stadskärnan, Nora
Peter Ljungné m fl , BMB

Grupparbeten verksamhetsuppdelat*. På vilket sätt och ur vilka aspekter berörs vår
verksamhet av planförslaget?
Återsamling, redovisning samt diskussion om vad vi gör till nästa gång

Nätverksträff 2, 5 december kl 13.00 – 16.30
Föreläsning ”Reella och virtuella trygghetsvandringar”
Jan Landström, BRÅ

Grupparbeten om hur och när vi praktiskt genomför trygghetsvandringar i området samt hur
och vilka grupper av kommuninvånare bjuder in till detta.
(Samma verksamhetsgrupper som vid första seminariet)
Återsamling, redovisning och diskussion om vad vi gör till nästa gång

Nätverksträff 3, februari 2007
Redovisning av de olika grupperna och trygghetsvandringarna om vilka synpunkter man har
på FÖP-förslaget
Verksamhetsgrupperna

Nätverksträff 4, hösten 2007
Hur blev det? Redovisning av slutgiltig FÖP för södra stadskärnan
Peter Ljungné m fl, BMB

* Verksamheter är t ex socialtjänst, kultur/fritid, skola, fritidsgård, polis, bostadsföretag,
kommunalteknik, räddningstjänst, planerare, naturvård, miljö- och hälsoskydd m fl (både
förtroendevalda och tjänstemän)
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Bilaga 2

INBJUDAN
Seminarieserie och nätverksträffar om
”Trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete
i den fysiska planeringen”
Nora kommun och BMB har till nätverksträffar för kommunerna i norra Örebro län fått medel från
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för att fördjupa kunskaperna i hur man i den fysiska planeringen kan
arbeta praktiskt så att man redan från början ”bygger in” trygghet, hälsa och brottsförebyggande
tankar. Dessutom vill vi också få kunskap och metoder för hur man involverar kommuninvånarna i
arbetet. Eftersom den fördjupade översiktsplanen för södra stadskärnan i Nora skall revideras under
06/07 vill vi genom kunskap och praktiskt arbete i form av trygghetsvandringar påverka utformningen
av planen på bästa sätt. Då kunskapen är generell bjuder vi in samtliga KNÖL-kommuner så att vi alla
i fortsatt arbete med ombyggnation, nybyggnation och planering i resp kommun kan omsätta
kunskapen i praktiken på bästa sätt. (Mer info hittar du i bilaga 1-2)

Vi bjuder nu in till Nätverksträff 3:

Tid:
Lokal:

Tisdagen den 19 juni kl 13.00 – 16.00
Tullbackagårdens samlingssal, Nora
(Tullbackagården ligger i hörnet Svartälvsgatan/Rådstugugatan. Besöksparkering finns på
”baksidan” vid Tullbacken alt vid Järntorgsskolan. Parkering längs gatan eller på ICA:s
kundparkering är inte tillåten)

Program:
13.00

Välkommen och inledning

13.10

Redovisning av genomförda trygghetsvandringar i Nora samt
diskussion om fortsatt arbete med trygghetsvandringar som
metod för delaktighet och inflytande i planeringsarbetet i
norra Örebro län

16.00

Avslutning

Vilka vänder sig träffarna till?
Förtroendevalda och verksamhetsansvariga i BMB, BKT och socialtjänst, kultur/fritid, skola, fritidsgård,
räddningstjänst, brottsförebyggande råd, välfärdsråd samt kommunledningar i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun, Hällefors Bostäder, LIBO, Ljusnarsbergs Bostads AB, NoraBostäder
samt även polisen i resp kommun, BJC samt Länstrafiken.

Vad kostar det?
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder också på eftermiddagsfika!

Anmälan
gör du via e-post eller telefon till undertecknade senast onsdag 13 juni:
folkhälsostrateg norra Örebro län linnea.hedkvist@nora.se, tfn 0587-811 06, mobil 070-697 28 60
planingenjör BMB, anita.blomfeldt@lindesberg.se, tfn 0581-817 03

Bilaga 3
Deltagare nätverksträff 3, 2007-06-19, Nora
Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare
Anita Blomfeldt
Planingenjör
Bo Bäckman
Ordförande
Margareta Lindkvist
Kommunekolog
Jan Gustafsson
Trafikingenjör
Hans Johansson
Planarkitekt
Per Axelsson
Utredare
Peter Ljungné
Stadsarkitekt
Marie Cesares Olsson
Folkhälsopedagog
Linnéa Hedkvist
Folkhälsostrateg
Hans Boström
Kommunstyrelsen
Christina G Pettersson
Kommunstyrelsen
Lindha Gustavsson
Socialchef
Enar Moberg
Ordf kultur- och fritid
Jan-Erik Bratt
Kommunstyrelsen
Rolf Nielsen
Kultur- och fritidschef
Monica Andersson
Ordf socialnämnden
Solveig Oscarsson
Barn- och utbildn nämnden
Henk Burgering
Kommunstyrelsen
Bo Söderström
Lärare Karlsängskolan
Dennis Widman
Närpolisområdeschef
Mattias Larsson
Säkerhetsingenjör
Reviderad 2007-06-19/Linnéa Hedkvist
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BKT
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
BMB
Kommunerna norra Örebro län
Kommunerna norra Örebro län
Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Nora kommun
Polisen
Räddningstjänsten

