
Uppföljning av trygghetsrond Norra Björke 220405

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 

				





Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet 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 efter 70-
vägen och det känns 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

Staden har samrått med 
Trafikverket som ansvarar för 
vägsträckan. Trafikverket har 
inga planer på att sänka 
hastigheten, det är 
Länsstyrelsen som beslutar 
om ändrade hastigheter. 
Trafikverket meddelar även att 
man kommer att undersöka 
om belysning, gångväg och 
hållplats kan åtgärdas men har 
inget svar i dagsläget.

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 
fram till busshållplatsen samt 
att vänta på bussen.

Önskar belysning på vägen 
och i alla fall på 
busshållplatsen Repelsbo

Staden har samrått med 
Trafikverket som ansvarar för 
vägsträckan. Trafikverket 
meddelar att man kommer att 
undersöka om belysning kan 
förbättras men kan inte lämna 
några besked i dagsläget.

Trafikverket, 
Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

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.

Staden har samrått med 
Trafikverket som ansvarar för 
vägsträckan. Trafikverket 
meddelar att man kommer att 
undersöka om hastigheten kan 
mätas men kan inte lämna 
några besked i dagsläget.

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.

 En dubbelgrind/sluss är en 
verksamhetsanpassning som 
verksamheten själva får 
bekosta. Kraftstaden har vid 
kontakt med verksamheten 
fått beskedet att det inte 
kommer göras någon åtgärd 
gällande dubbelgrind på 
Skogslyckan i Norra Björke.

Kraftstaden, 
Trollhättans Stad

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


