
Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
01 Hög kant på 
trottoaren in mot 
lekplatsen

Lekplats Äppelkullen Asfaltskanten runt 
lekplatsen är för hög och 
skarp, snubbelrisk med 
skador till följd

Fylla på med grus eller sand 
så att kanten planas ut

Arbetet är beställt och både 
kant vid lekplats och 
grusgång kommer åtgärdas 
under vår/sommar 2021

Trollhättans Stad

02 Skymd 
hastighetsskylt

Kungälvsvägen mot 
Trollhättan i höjd med 
att bostadsområdet 
Hälltorp börjar

50-skyltarna syns dåligt, 
väldigt höga hastigheter. 
Två dödsolyckor har redan 
skett. Farthindren är bra 
men kan bli fler och bättre.

50-skyltarna måste synas 
bättre, kanske fler och 
bättre farthinder.

Trafikingenjör har tittat på 
plats. 50- skyltarna sitter 
som de ska och inget 
skymmer dem. Farthinder 
finns vid gångpassage, att 
göra fler farthinder är inte 
aktuellt.

Trollhättans Stad

 

Uppföljning av trygghetsrond Hälltorp 201006

Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventeras ett område systematiskt 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.

skickats till alla som deltagit och finns på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se/trygghetsrond 

Uppföljning av trygghetsronden har skett efter 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda och 



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
03 
hastighetsmarkering i 
marken bortnött

Kungälvsvägen infart 
mot bostadsområdet 
Hälltorp

Tidigare fanns 
hastighetsmarkering 
30km/tim "i marken". Den 
är nu bortnött.

Fyll i 
hastighetsmarkeringen. 
Den var bra och gjorde 
nytta.

Vi har inte målning på gatan 
generellt i våra 
bostadsområden. Målningen 
i området gjordes 
förmodligen som en åtgärd 
medan det fortfarande 
byggdes mycket i området. 
Vi har nu sett över hur vi ska 
hantera detta och kommit 
fram till att vi inte kan måla 
max 30 på dessa gator. 
Gatorna skiljer sig inte från 
andra bostadsgator och vi 
har inte möjlighet att måla 
på alla våra gator.

Trollhättans Stad

04 skyltar gångbana Intill Kungälvsvägen 
utmed och in i 
bostadsområdet

Det är bara skyltat 
gångbana på fyra ställen, 
trots att plats finns för 
både G/C-väg och många 
cyklar här.

Ändra till G/C-skyltar Trafikingenjör har tittat på 
plats. Sträckan genom 
"ravinen" är beslutat i 
bygggskedet att det bara ska 
vara gångväg på grund av 
standarden. Finns inget skäl 
att skylta gc-väg fram till 
busshållplatsen när den inte 
leder vidare.

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
05 
hastighetsmarkering i 
asfalten är bortnött

Edsvägen infart mot 
bostadsområdet 
Hälltorp

Hastighetsmarkering 30 
km/tim i asfalten är 
bortnött

Markering ifylles. Vi har inte målning på gatan 
generellt i våra 
bostadsområden. 
Vi har nu sett över hur vi ska 
hantera detta och kommit 
fram till att vi inte kan måla 
max 30 på dessa gator. 
Gatorna skiljer sig inte från 
andra bostadsgator och vi 
har inte möjlighet att måla 
på alla våra gator.

Trollhättans Stad

06 Skräpigt Edsvägen, infart mot 
bostadsområdet 
Hälltorp

Farligt skräp såsom stora 
skyltskaft osv ligger kvar 
från husförsäljning

Städa upp Skräpet är bortplockat. Trollhättans Stad

07 
Hastighetsmarkering i 
asfalten saknas

Korsningen Ingrid 
Marievägen - 
Edsvägen

Hastighetsmarkering i 
asfalten, 30km/tim , 
saknas.

Skriv 
hastighetsmarkeringen 
30km/tim i asfalten, för att 
tydliggöra vilken hastighet 
som gäller.

Vi har inte målning på gatan 
generellt i våra 
bostadsområden. 
Vi har nu sett över hur vi ska 
hantera detta och kommit 
fram till att vi inte kan måla 
max 30 på dessa gator. 
Gatorna skiljer sig inte från 
andra bostadsgator och vi 
har inte möjlighet att måla 
på alla våra gator.

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
09 Sly Infart mot Ingrid 

Marievägen från 
Edsvägen

Mycket sly på platsen kring 
infarten till Ingrid 
Marievägen från Edsvägen.

Rensa bort sly. Platsen är rensad från sly. Trollhättans Stad

10 Brunn som sticker 
upp

Ingrid Marievägen En brunn sticker upp vid 
trottoar på Ingrid 
Marievägen strax efter 
infarten från Edsvägen. 
Den exakta platsen är vid 
ett träd som finns efter 
bostadshusen man 
passerar när man kör längs 
Ingrid Marievägen.

Jämna ut så att brunnen är i 
jämnhöjd med marken.

Vi kommer att titta på en 
åtgärd under 2021

Trollhättans Stad

11 Skymd sikt Cykelbana 
Aromavägen

Skymd sikt (pga mur vid 
tomt) vid utfart från 
cykelbana på Aromavägen 
mot Åkerövägen. Cyklister 
som håller hög hastighet 
vid utfart. Kan vara bra att 
se över övriga cykelbanor i 
området också som har 
utfart mot biltrafikerad 
väg.

Sätta upp ett hinder vid 
utfart från cykelbanan för 
att cyklister ska hålla lägre 
hastighet.

Vi kommer att titta över 
korsningen om en åtgärd är 
behövlig.

Trollhättans Stad

12 Gångskylt för högt 
upp

Aromavägen Gångskylt vid Aromavägen 
sitter för högt upp, blir 
svårt att se.

Sänka skylten så den blir 
tydligare.

Den sitter enligt standard, 
sätter man den lägre finns 
risk att man cyklar på den. Vi 
sänker den inte.

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
13 Trafik på cykelbana Cykelbana mellan 

Åkeröstigen och 
Astrakanvägen

På denna cykelbana har 
man sett att till exempel 
sopbilen tar genväg när 
den kör runt i området. Kan 
bli en farlig trafiksituation 
för cyklister.

Sätt upp hinder vid 
infart/utfart till cykelbanan 
för att större fordon inte 
ska kunna köra in där.

Vi kommer att informera 
TEAB och boende i området 
får gärna höra av sig om det 
fortsätter.

Trollhättans Stad

14 Högt gräs Aromastigen Högt gräs/ogräs längs 
vägen.

Rensa ogräset och klippa 
gräset.

Detta ärende tar vi med oss 
till våren/sommaren 2021

Trollhättans Stad

15 Väghinder Pomonavägen 
(kortsidan vid södra 
delen)

Här finns 
väghinder/betongsuggor 
vid vägens kant.

Ta bort 
väghindren/betongsuggorn
a.

Väghindren är borttagna. Trollhättans Stad

16 Ojämn asfalt Ängenstigen Ojämn asfalt vid 
Ängenstigen.

Jämna ut asfalten. Vi kommer att se över 
ojämnheterna och åtgärda 
detta under 2021.

Trollhättans Stad

17 Osäker väg Edsvägen Längs Edsvägen utmed 
hela bostadsområdet finns 
inga farthinder, 
vägbelysning eller 
hastighetsskyltar. Många 
kör snabbt längs denna 
väg. Har förekommit 
olyckor.

Sätt in farthinder och 
hastighetsskyltar. 
Belysning längs hela vägen.

Svar från Trafikverket: 
vägskyltar kommer att 
beställas, men övriga 
önskemål såsom fasthinder 
och belysning kommer inte  
att åtgärdas.

Trafikverket



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
18 Ojämnt underlag Vägar för biltrafik i 

hela området
I kanten av asfaltsvägen  
(till exmpel Pomonavägen 
och Åkerövägen) finns 
plattor med sand emellan 
för dränering. På många 
ställen har man inte fyllt 
upp ordentligt med 
grus/sand vilket gör att det 
är väldigt svårt att gå där. 
Kan vara skaderisk särskilt 
för barn, äldre eller 
personer som ser dåligt.

Fyll på med sand/grus för 
att jämna till så att man inte 
snubblar på plattorna.

Evetuellt kommer detta 
åtgärdas 2021. Ännu inget 
beslutat.

Trollhättans Stad

19 Måste korsa 
parkering

Hälltorpsskolan Måste korsa parkering och 
kryssa mellan bilar för att 
komma fram till skolan, 
oavsett om en anländer till 
skolan per cykel, till fots 
eller med bil. Risk för 
olyckor.

Vill ha fri väg till 
grinden/dörren utan att 
behöva komma i kontakt 
med bilar och riskera 
olyckor.

En parkeringsplats kommer 
att målas med streck över så 
att det inte är tillåtet att 
parkera där och då är det 
möjligt att gå över denna på 
ett säkert sätt fram till 
grinden till skolgården från 
trottoaren. Boende i 
området har hört av sig 
under våren 
ochkommenterat en hög 
kant. Rektorn på skolan är 
informerad.

Skolan

Vid frågor, kontakta Gigi Cederholm, brottsförebyggande samordnare 0520-40 79 77 gigi.cederholm@trollhattan.se




