
Trygghetsvandring området kring 

busstationen 2012-05-31 
En vandring i området kring bowlrampen, OK macken, Big Boy och 

busstationen.  

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetsvandringar är en metod för 

att skapa en bättre och tryggare närmiljö 

Vid trygghetsvandringar upptäcker man många 

saker som man annars inte tänker på och 

det bidrar till att människor kommer samman 

och diskuterar frågor. 

Vid en vandring har vi alla olika ”trygghets 

glasögon” på oss och kan därför bidra med 

vår del till att skapa en helhet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Trygghetsvandring området kring 

busstationen 2012-05-31 
En vandring i området kring bowlrampen, OK macken, Big Boy och 

busstationen.  

 

 

 
Tid 
Torsdag 31maj 2012 klockan 17,30 
 
Närvarande 
Politiker, Medborgare, polisen. 
Tjänstemän från kultur - och fritid ,miljö/bygg kontoret, 
teknik/gatuförvaltningen, 
fastighets/service samt kommunledningskontoret. 
Sammanlagt deltog 15 personer i vandringen 
 
Sammankallande 
Folkhälsostrategen 
 
Förberedelser 
Innan vandringen samlades alla vid cykelparkeringen 
för en genomgång av området. Folkhälsostrategen berättade om varför 
vandringen är i detta område.  
 

 

                                                   

 
 
 



 

Trygghetsvandring området kring 

busstationen 2012-05-31 
En vandring kring Bowlrampen, OK macken, Big Boy och busstationen.  

 

 

 
 
Vandringen kom till efter förslag från medborgare. Man ville att 
området skulle ses över utifrån ett trygghetsperspektiv. Man hade 
upplevt att det är många olika aktiviteter som äger rum på området 
men att det är rörigt och svårt med bland annat trafiksituationen.  
Även området kring Bowlrampen upplevdes som trångt och kunde 
vissa tider på dygnet kännas otryggt.  
 
 
Polisen upplever dock att området är relativt lugnt på kvällarna . Det 
är främst vid stängning av krogar som det kan bli mycket folk vid 
hamburgerestaurangerna och områdena där ikring.  
 
 
Bussresenärer som fått lämna åsikter tycker också att det fungerar 
bra och att man inte upplever otrygghet i någon större utsträckning.  
 
 
Busschaufförerna hade många olika synpunkter på bland annat 
säkerheten. Det rör sig många i området och använder platsen där 
bussarna ska köra som  t.ex genomfartsled, parkering och skate/ 
cykel område.  
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Refektioner efter vandringen 
 
 
Gruppen upplevde att området var öppet men att det saknades en 
gemensam linje om hur området ska användas. Det var ostrukturerat 
på många sätt men framförallat saknades tydliga skyltar för att visa 
var olika saker / områden finns.  
Det var tydligt att området behövde en översyn för både bussar och             
övvriga trafikanter. Busschaufförerna upplevde att många inte 
förstod att de inte kunde vistas på området där bussarna körde in.  
Säkerheten kring bowlrampen var också en diskussionsfråga.   
 
Busstationsbyggnaden var sliten och på vissa ställen dåligt 
underhållen.  
 

 Vilket intryck får de som kommer till Piteå denna vägen?  
 Vad vill visas upp? 

 
Att se över:  
 

 Skyltning. För turister eller andra som inte känner til staden. 
Var ligger centrum? Var ligger sjukhuset? Information om 
Piteå.  

 Översyn trafiksituation. Parkeringar, busstrafiken, cyklister     
och gående. Hur ska flödet bli bättre? 

 Belysning. Främst vid Bowl rampen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentation-  bilaga 
 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

1.  Stolpe vid litet tak 

ovanför  

digitaltavla på busstaionen 

Ej markerad för 

 synskadade 

Teknik och gatu Meddelat till 

ansvarig för 

övesynsplan för 

tillgänglighet 

 

2. Stolpe vid tak ovan där 

bussarna stannar.  

Närmast kiosken 

Lösa elledningar Teknik-gatu Anmälan gjord 

 

3. Tak ovan trafikområde för 

bussar 

Inget rasskydd. Snö och is 

rasar på resenärer 
Teknik- och gatu Tas med  i 

översynsplan för hela 

området. Detta är ej 

tidsbestämt. 



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

4. övergång under tak på 

 trafikområdet busstationen 

Otydlig övergång för 

 gångtrafikanter.  
Teknik- och gatu Tas med  i 

översynsplan för hela 

området. Detta är ej 

tidsbestämt 

 

5. Traikområdet för bussarna Otydligt för gång och 

cykeltrafikanter om var men 

får vara.  

Svårigheter för busschaufförer 

när cykliger och gångare är 

inne på området 

Teknik- gatu Tas med  i 

översynsplan för hela 

området. Detta är ej 

tidsbestämt 

 

6. Cykelställ vid Sunes grill För få platser. 

Saknas  tak över hela.  

Cyklar som står kvar länge 

som ingen äger? 

Teknik-och gatu 2012-06-20 

Kungörelse om att 

kvarglömda cyklar 

fraktas bort innan 

visst datum 

 
 
 
 



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

7. Bowlramp  Inga sittplatser 

 

Dålig belysning över rampen 

 

Kultur och fritid 2012-06 

Anmält 

 

8. Bowlramp Klotter  Kultur- och fritid 2012-06-27 anmält 

 

9. Elskåp vid bowlramp Kotter 

 

Ful fasad 

Piteå  energi  

 
 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

10. Vid elskåp 

bowlrampen 

Grop , fallrisk Eltelia? Anmälan gjord 

 

 

11. Korsning Västergatan- 

sundsgatan 

Dålig sikt när bussarna står på 

busshållplats sundsgatan.  
Teknik- och gatu Kommer ej att 

åtgärdas i dagsläget. 

 

12. Busskur Sundsgatan 

vid bowlramp 

Ingen belysning. Mörkt på 

hösten/ vintern 
Teknik- och gatu  



 
 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

13. Stolpar vid 

övergpngsställen 

hjälpmedel för synskadde 

Ingen kring området fungerade Teknik- och gatu Felanmälda 2012-06 

 

14. Busskur vid OK mack 

Sundsgartan 

Lösa elkablar Teknik-gatu Åtgärdat 2012-06 

 

15. På cykelväg vid OK 

Sundsgartan 

Nedsjunken brunn 

Farligt hinder för cykel 
Teknik- och gatu Felanmält 2012-06 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

16.Korsning Västergatan 

sundsgatan på sidan där 

OK macken är 

Korsning där bilar genar över 

trottoaren 
Teknik- och gatu Översyn gjord. 

Ställer ut blomlådor 

sommartid, snövallar 

på vintern.  

 

17. Längs sundsgatan , 

paralellt med cykelväg.  

Betongräcke som är trasigt Teknik- och gatu Felanmält 2012-06. 

Kommer att ersättas.  

 

 

18. Lysskylt vid Sunes 

grill 

Elkabel som hänger Wallsens?  Anmälan gjord 

2012-06-19 



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

19. Handikappramp vid 

Bingon på Sundsgatan 

Trasig på flertal ställen Wallsten  Anmälan gjord 

2012-06-19 

 

20. Lastbrygga vid 

Bingoingången 

Stökigt. Trä vid väggen som 

kan eldas 
Wallsten Anmälan gjord 

2012-06-19 

 

21. Skylt bingohallen Trasig Bingohallen Anmölan gjord 

2012-06-19 



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

22. Förnster på byggnad 

vid ingång bingohall 

Trasig ruta Wallsten Anmälan gjord 

2012-06-19 

 

23. Vägg vid bingohall, 

Sundsgatan 

Klotter Wallsten Anmälan gjord 

2012-06-19 

 

24.Lastbrygga busstation 

mot Bryggargatan 

Trasig och skräpig Wallsten Anmälan gjord 

2012-06-19 

 



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

25. Vid lastbrygga  Oklart var  man kan stanna/ 

parkera 

Teknik- gatu Tas med  i 

översynsplan för hela 

området. Detta är ej 

tidsbestämt 

 

26. Stolpe vid busskurer 

på busstationens område 

Sned stolpe Piteenergi Felanmälan gjord 

2012-06 

 

28. Vid lasträcke 

busstation 

Trasigt och dåligt underhållet Wallsten Anmälan gjord 

2012-06-19 

 

 



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 
Resultat 

 

29. Vid ingång 

busstationens vänthall 

Mycket skräpigt och trasigt.  Wallstens Anmälan gjord 

2012-06-19 

 

30. Inne i busstationes 

vänthall 

Trasig brandvarnare 

Trasiga lampor 

 

Wallstens Anmälan gjord 

2012-06-19 

 

31. Inne i busstationes 

vänthall 

Ej besiktad brandslang 

 

Trasigt hjälpmedel för 

synskadade , tavla  för 

busstider.  

Wallstens 

 

Bussbolagen? 

Anmälan gjord 

2012-06-19 



 


