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Trygghetsrond är en metod för att skapa en 
bättre närmiljö. Under trygghetsronden går 
man igenom ett område och systematiskt 
inventerar det ur trygghetssynpunkt. Alla 
innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att 
komma till tals och en trygghetsrond ska 
genomföras i varje stadsdel. Företrädare för 
olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar 
deltar i inventeringen och kan sedan agera 
utifrån sitt ansvar eller tillsammans med andra. 
 
Trygghetsronden genomfördes i Centrum-
Hjortmossen 7 september 2017 och resultatet 
kan läsas i detta protokoll. I kartan visar siffror 
vilka platser som avses. Siffrorna kan följas i 
beskrivningen på följande sidor med: 
beskrivning av plats, typ av problem, förslag 
på åtgärd, ansvarig samt uppföljning/åtgärd.  
 
 En uppföljande rond genomfördes 14 mars 
2018 för att se hur det ser ut i området och om 
det som tidigare uppmärksammats har 
åtgärdats. För att få det överskådligt skrivs 
kommentarer från den uppföljande ronden 18 
oktober i det redan befintliga protokollet från 
trygghetsronden genomförd 7 september 
2017. För att tydliggöra skrivs kommentarerna 
från detta tillfälle med kursivstil  
Närvarande: Tjänstemän på Trollhättans 
Stad: Folkhälsostrateg, folkhälsohandläggare 
samt Fritidsgårdschef  
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

G/C-vägen bredvid 
polishuset 

1 Mörkt 
Buskar in på vägen 

Ökad belysning 
Gallring av buskage 

Polisen Polisen informerad 

G/C-väg mellan 
Lantsågen och 
Grevsågen 

2 Mörkt och otryggt Ökad belysning Trollhättans 
Stad 

Inga resurser att 
utöka belysning just 
nu. 
 

Parkering vid 
Hjortmosseskolan  

3 Misstanke om 
försäljning av droger 
Dagtid, vardagar, 
otrygg trafiksituation 

Information till 
fältsekreterare och 
polis. 
 

Trollhättans 
Stad och polis 

Polis och 
fältsekreterare är 
vidtalade. 
Skolreseplanen är 
på gång med att 
säkerställa 
trafiksituationen 
kring skolan. 

Hjortmosseparken  Klotter på flera 
papperskorgar 
 
Belysning utökats på 
senare år – positivt! 

Sanering av klotter  Trollhättans 
Stad 

Sanering av klotter 
sker återkommande 
varje vecka 
180314 klotter på 
belysningsstolpar 
och papperskorgar 
felanmält till Orbit, 
som även 
polisanmäler 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Hjortmossegatan 
mellan 
Karlstorpsporten 
och Hörngatan 

4 Gatlampor skyms av 
träden 

Beskärning av 
träden  

Riksbyggen 180314 Träden 
beskurna 

Kanalbanken 5 Känsla av risk för 
överfall, otryggt och 
mörkt 

Önskemål om 
förlängning av den 
belysta sträckan.  

Trollhättans 
Stad 
 
 

Ny belysning på 
delar av sträckan 
tom nya bron vid 
Innovatum. 
installeras 2018. 
 

Området utanför 
Odenhuset, 
Kungsgatan 
 

6 Otryggt vissa tider 
Risk för olyckor med 
lastbilar som lossar 
varor 

Flytta lossning till 
lastbryggan 

Trollhättans 
Stad 

Frågan är 
omhändertagen. 
Man får lasta och 
lossa gods mellan 
kl 05-11. 
 

Allén Kungsgatan 
 

7 Cyklar och mopeder 
kör snabbt 
 
 
 
 
Mörkt 

Få ner 
hastigheterna, på 
gåendes villkor 
 
 
 
Utöka belysningen 

Trollhättans 
Stad 

Ny cykelbana 
byggs 2018 på 
Drottninggatan som 
kan leda cyklister 
annan väg. 
 
Ombyggnad av 
Kungsgatan 
framöver. 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Staveredsgatan 8 Höga hastigheter av 
biltrafiken 

Få ner 
hastigheterna 

Trollhättans 
Stad 

Åtgärder för att få 
ner hastigheterna 
är vidtagna. 

Strandgatan/ 
Staveredsgatan 

9 Mötesplats för 
högljudda bilburna 
människor 

Minska 
möjligheterna att 
stanna på platsen 

Trollhättans 
Stad och polis 

Åtgärder är 
vidtagna för att 
minska 
möjligheterna att 
stanna på platsen. 
Polis och 
fältsekreterare 
vidtalade. 

Längs kanalen 
Strandgatan 

10 Fler sittplatser 
önskas 

Tätare avstånd 
mellan bräderna vid 
kanalen att sitta på 

Trollhättans 
Stad 

Arbete pågår 
 

Drottninggatan/ 
Torggatan 
”Engelska hörnan” 

11 Mörkt Ökad belysning Trollhättans 
Stad 

Ny belysning 
kommer under 
våren 2019. 

Gärdhemsvägen 
mellan 
Drottninggatan och 
Stadshuset. 
 

12 Ojämn trottoar pga 
trädrötter under 
asfalten 

 Trollhättans 
Stad 

Åtgärdas 
sommaren 2018, 
asfalteringsarbeten. 

Övergångsställe 
Gärdhemsvägen vid 
Högskolan 

13 Mörkt på 
vinterhalvåret 

Ökad belysning Trollhättans 
Stad 

Ökad belysning 
hösten 2018 
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