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

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.

Trygghetsronden genomfördes i Norra Björke den 5 april 2022 och resultatet kan läsas i detta protokoll.”Rubrik” och ”Plats” beskriver nummer i kartan, 
vilka platser och vad som avses i protokollet. Under ”Beskrivning” förklaras vilken typ av problem som uppmärksammats. ”Förslag på åtgärd” tar upp vad 
som under trygghetsronden ansågs kunna vara lämpliga åtgärder och under rubriken ”Ansvarig” vem/vilka som är ansvariga för eventuell åtgärd. 
Protokollet skickas ut till alla som deltagit och läggs även upp på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se/trygghetsrond 

Uppföljning av trygghetsronden genomförs efter ca 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att 
åtgärda och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma. Då upprättas ett nytt protokoll som distribueras på samma sätt som ovan.





Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Ansvariga
01 Höga hastigheter 70-väg från 50-skylten ut 

från Norra Björke, fram till 
busshållplatsen Repelsbo.

Höga hastigheter på vägen från 
50-skylten ut från Norra Björke, 
fram till busshållplatsen 
Repelsbo. Det är en 70-väg 
utanför stadsplanerat område 
och det är trafik med höga 
hastigheter. Busshållplatsen är 
placerad utefter 70-vägen och 
boende upplever det otryggt att 
låta barnen gå till 
busshållplatsen med dessa 
höga hastigheter, ingen 
trottoar och efter att de dikade 
ur försvann mycket av 
vägrenen.

Önska sänkt hastighet till 50 
km/tim eller andra 
hastighetssänkande 
åtgärder

Trafikverket, Trollhättans 
Stad

02 Mörkt 70-väg från 50-skylten ut 
från Norra Björke, fram till 
busshållplatsen Repelsbo.

Mörkt på vägen och boende 
upplever det otryggt att gå till 
busshållplatsen samt att vänta 
på bussen.

Önskar belysning på vägen 
och i alla fall på 
busshållplatsen Repelsbo

Trafikverket, Trollhättans 
Stad

03 Höga hastigheter Vid förskolan Skogslyckan Vid förskolan i Norra Björke är 
det 30 km/tim, men det körs 
ofta fortare.

Önskar hastighetsmätning 
av något slag, antingen 
ibland eller alltid via någon 
form av tavla som visar 
fordonets hastighet.

Trafikverket, Trollhättans 
Stad, Kraftstaden

04 säkrare grind Förskolan Skogslyckan Förskolan har endast en 
enkelgrind, där barn av misstag 
kan smita ut vid in- och 
utpassering.

Önska om möjligt 
dubbelgrind/sluss, så att 
barnen inte av misstag kan 
slinka ut vid 
hämtning/lämning.

Kraftstaden
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