
Uppföljning av trygghetsrond i Skogshöjden 211007                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 Skogshöjden den 7 oktober 2021 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 har skett efter 8 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. Resultatet/åtgärderna kan läsas under rubriken ”Hänt i ärendet”.





Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

01 Mörkt och tät 
vegetation

Skoghöjdsvägen 
mellan Dalkjusan och 
Skogshöjdsskolan, 
skogen däremellan

Belysningen är riktad mot 
körbanan och inte på cykel 
och gångvägen. Mörkt av 
vegetationen. Incidenter 
med personer som gömt sig 
i växtligheten.

Rätt riktad eller 
utökad belysning 
för gång och 
cykelvägen. 
Röjning av 
växtligheten nära 
gångvägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
vridit upp belysning för att få mer ljus 
på GC-banan.

Trollhättans 
Stad

02  Tät 
vegetation

Gamla 
Vänersborgsvägen

För mycket växtlighet Röjning Marken ligger på andra sidan 
kommungränsen till Vänersborg och 
mejl med info har skickats till 
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Trollhättans 
Stad

03 Gömma för 
stöldgods

Gamla 
Vänersborgsvägen

För mycket växtlighet 
hindrar insyn. Plats där 
stöldgods förs till och 
återfinns.

Röjning. 
Uppsökande/ 
tillsyn

Polispatruller har haft tillsyn på 
platsen. Marken ligger på andra sidan 
kommungränsen till Vänersborg och 
mejl med info har skickats till 
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Polis, 
Trollhättans 
Stad

04 Mörkt och 
igenväxt

Mellan Rubinvägen 
och Safirvägen

Igenväxt, täcker belysning Röjning så att 
befintlig belysning 
syns

Röjning av växtligheten är beställt. Trollhättans 
Stad

05 Tall växer 
över belysning

Fotbollsplan/ 
pulkabacke

Tall växer över belysning Röjning så 
belysningen syns

Troligtvis åtgärdat, för väl på plats för 
åtgärd hittades inte problemet.

Trollhättans 
Stad

06 Nedfallet träd Kristallparken Nedfallet träd Ta bort träd Avklarat. Trollhättans 
Stad

07 Belysning 
saknas

Cykelväg vid 
Hjortonmyren

Belysning saknas på 
cykelväg. Unga väljer bort 
vägen pga mörker.

Belysning önskas. På platsen punkten sitter finns 
belysning kan vara där nr 20 är som 
man syftar på.

Trollhättans 
Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

08 Mörkt och 
höga hastigheter 
främst under 
helger

Vägsträckan där 
Vänersborgsvägen 
passerar 
Bergtäktsvägen och 
busshållsplatsen

Platsen är mörk. Många 
unga passerar då den ligger i 
anslutning till fritidsgård. 
Vid bilträffar på Överby 
används sträckan för 
streetrace och sladdning. 
(blivit bättre men 
förekommer än)

Bättre upplyst. 
Trafikkontroller av 
polis på sträckan 
vid bilträffar.

Sträckan är inlagd i Polisens 
trafiksäkerhetsplanering. Önskemål 
tas med i listan för utbyggnad och 
trygghetsbelysning.                         

Polis, 
Trollhättans 
Stad

09 Mörkt Skogspartiet mellan 
Vänersborgsvägen 
och Berghöjden

Upplevs som mörkt att ta sig 
hem för unga på vägen hem 
från buss och fritidsgården.

Belysning önskas Ingen belysning kommer att sättas 
upp utan fotgängare och cyklister 
anvisas till närliggande gång- och 
cykelbana som har belysning. I 
anslutning till Vänersborgsvägen 
finns en belyst gång- och cykelbana.

Trollhättans 
Stad

10 Mörk och 
otrygg cykelväg

Cykelväg från 
Busketornsstigen  i 
riktning mot 
Utsiktsgatan

Cykelväg är mörk och 
upplevs otrygg av unga
Cykelvägen ligger i närheten 
av Skogshöjdens skola, som 
en utstickare som går från 
Busketornsstigen och går i 
riktning mot Utsiktsgatan

Bättre upplyst Belysningen är ubytta till nya LED-
armaturer.

Trollhättans 
Stad

11 Saknar 
belysning, 
nedfallna träd

Stig i skogen bakom 
Safirvägen

Stig som används 
regelbundet saknar 
belysning, 
nedfallna träd

Belysning
Röjning av 
nedfallna träd

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
tittar på en åtgärd under året för att 
utöka med två stycken lampor. 
Nedfallna träd är åtgärdade.

Trollhättans 
Stad

12 Trasig 
belysning

Bollplan Trasig belysning Laga belysningen Åtgärdat. Kraftstaden



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

13 Gångväg 
saknar 
belysning. bilar 
använder 
gångvägen

Gångväg 
Diamantvägen till 
Rubinvägen

En asfalterad gångväg 
saknar belysning. Bilar 
använder även vägen trots 
det är gångväg

Belysning samt 
hinder för bilar

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
lägger med önskemålen i listan för 
utökad och förbättrad belysning.När 
det gäller bilarna kan vi inte sätta 
hinder på alla ställen där fordon 
smiter någon gång i bland. Lägger 
dock in platsen i önskemålslistan.

Trollhättans 
Stad

14 Höga 
hastigheter

Korteredsvägen 
korsning

Smal korsning där det körs 
med höga hastigheter i 
närheten av förskolan. 
Farthindret utanför 
förskolan har nästan 
försvunnit vid 
omasfaltering.

Åtgärda 
farthindret. 
Uppmärksamma på 
hastigheter

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
tittar på en åtgärd under året för att 
förbättra guppet och 
hastighetsdämpningen.

Trollhättans 
Stad

15 Mörk cykelväg Cykelväg från 
Skogshöjdsrondellen 
till Åmålsvägen

Cykelväg som är mörk strax 
innan bostadsområdet

Belysning önskas Belysning har satts upp på platsen. Trollhättans 
Stad

16 Skräp slängs Andra sidan vägen 
mittemot kyrkan

Skräp slängs Information till 
boende?
Besöka platsen för 
kartlägga varför 
den specifikt 
används för att 
dumpa skräp

Eidar har besökt platsen och pratat 
med hyresgästerna. Problemet på 
platsen är buskar som skymmer 
sikten. Papperskorg finns och töms 
regelbundet.

Trollhättans 
Stad, 
Fastighetsägar
en



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

17 Förfallen 
lekplats

Lekplats Ravinen Borttagna gungor mm. Tydligt 
kommunicera till 
boende i området 
om 
lekplatsprogramm
et och aktell 
tidsplan för 
upprustning av 
lekplatsen i 
området

Enligt lekplatsprogrammet ligger 
ombyggnation av lekplatsen 2027

Trollhättans 
Stad

18 Mörk väg Skogsväg Mörk väg som upplevs 
otrygg av unga som väljer 
annan väg

Belysning I dagsläget finns det bra vägar som är 
belysta som man kan använda men 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer att ta med sig önskemålen i 
framtiden.

Trollhättans 
Stad

19 
Skogshöjdparke
n

Skogsväg Mörk väg mot lekpark och 
bostadsområdet

Bättre belyst I dagsläget har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inga 
planer för att utöka belysningen på 
platsen då det finns alternativa vägar 
att ta men de tar med sig önskemålen 
för framtiden.

Trollhättans 
Stad

20 Mörk väg Hjortronstigen Mörk väg Öka belysning I dagsläget har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inga 
planer för att utöka belysningen på 
platsen då det finns alternativa vägar 
att ta men de tar med sig önskemålen 
för framtiden.

Trollhättans 
Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

21  Träd på väg 
att falla 
ytterligare på 
vägbana där 
elever passerar

Skogsväg Nedfallet träd som 
fortfarande hänger och kan 
falla ytterligare på vägbana 
där skolelever har sin 
gymnastik/orientering.

Säkerhetsställa  
trädet.

Åtgärdat. Trollhättans 
Stad

22 Hög 
växtlighet i 
pulkabacken

Pulkabacke 
Torngatan ca 51

Hög växtlighet i pulkabacken 
som används av barn och 
unga.

Röjning Sådan röjning görs löpande sent på 
hösten.

Trollhättans 
Stad

23 Belysning 
skyms av träd

Kyrkans parkering Belysning skyms av träd Beskär träden Svenska kyrkan svarar: " Så bra att 
det kommer information så vi kan 
bättra oss och göra det säkrare för 
barn och vuxna" Åtgärdat under 
januari 2022.

Fastighetsägar
en

24 Igenvuxen 
dunge skymmer 
fönstren

Torngatan 69 Igenvuxen dunge skymmer 
fönstren

Slyröjning Åtgärdat. Trollhättans 
Stad, 
Fastighetsägar
en

25 Igenvuxet Torngatan 78 mellan 
Safirgatan och 
Rubingatan

För mång träd. igenvuxna Ta bort altenativt 
beskär

Platsen har setts över och ingen 
röjning kommer att ske.

Trollhättans 
Stad

26 Höga 
hastigheter

Torngatan/ 
Korteredsvägen

Höga hastigheter och 
undermåliga farthinder

Trafikövervakning
Fixa farthindret

Platsen är inlagd i Polisens 
trafiksäkerhetsplanering. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer under året göra en 
hastighetsmätning.

Polis, 
Trollhättans 
Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

27 Igenväxt Skogsdunge ca 
Torngatan 94

Igenväxt Slyröjning Åtgärdat. Trollhättans 
Stad

28 Häck på 
Riksbyggens 
fastighet intill 
Torngatan 83

Torngatan 83 Häck på Riksbyggens 
fastighet intill Torngatan 83 
upplevs siktskymmande mot 
cykelbanan där många barn 
passerar

Beskär häck Mejl och påminnelse till 
fastighetsägaren: 
info@riksbyggen.se

Fastighetsägar
en

29 Mörk cykelväg Cykelvägen Behov av starkare 
belysning/ fler ljus på 
cykelvägen

Mer eller starkare 
belysning

Platsen kommer att besökas kvällstid 
för att se om/hur belysningen kan 
förbättras.

Trollhättans 
Stad

30 Utegym 
saknar ljus 
kvällstid

Utegym Ljus saknas på utegym Ljus på utegym 
kvällstid 
förslagsvis när 
fritidsgården har 
öppet. 

I dagsläget finns inga planer för att 
utöka belysningen på platsen men 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar 
med sig önskemålen för framtiden.

Trollhättans 
Stad

31 Skymd sikt Cykelväg bilväg 
mellan 
Dalhemsvägen och 
Bergtäktsvägen

Skymd sikt korsning 
cykelväg/bilväg

Röjning av buskage Åtgärdat. Trollhättans 
Stad

32 Gult ljus Cykelväg mellan 
Dalhemsvägen och 
Bergtäktsvägen

Önskan om vitt ljus istället 
för gult ljus

Ändra till vitt ljus 
eller kommunicera 
varför valet av gult 
ljus

Belysningen är inte utbytt, möjligtvis 
någon enstaka armatur.

Trollhättans 
Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

34 Mörk cykelväg Cykelväg mellan 
Stenebyvägen och 
Bergtäktsvägen

Mörkt på cykel- och 
gångväg. Vägen snöröjs inte

Öka belysning. Snö 
röjning.

Det finns cykelbanor i området som 
både är belysta och snöröjs som man 
kan välja, men tar med önskemålet i 
vårat framtida arbete.

Trollhättans 
Stad

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