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Förord 
 
 
 
Denna rapport ingår i projektet Trafiksäkerhet i tätort, TSITO, finansierat av 
Vägverket. Kontaktperson på Vägverket har varit Per Wramborg. 
 
Resvaneundersökningen har kunnat utföras genom ett gott samarbete med Piteå 
kommun där främst Anders Mellberg på Teknik & gatukontoret svarat för en stor del 
av bakgrundsinformationen om Piteås gator och vägar. 
 
Ett särskilt tack till butikschef Daniel Stenmark vid ICA Kvantum i Piteå som gav oss 
sitt medgivande att göra undersökningen vid butiken. 
 
Mina kollegor Lars Leden och Charlotta Johansson har medverkat till att denna 
undersökning kunnat genomföras. Tack till er båda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå december 2005 
Peter Rosander 
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Sammanfattning 
 
En resvaneundersökning har genomförts vid ICA Kvantum i Piteå. Affären ligger 
relativt nära centrum och är en stormarknad. Syftet med intervjuerna har varit att 
undersöka om det medför någon skillnad i val av färdsätt då handel av denna typ 
etableras samt fastställa om kunder får längre eller kortare ressträcka till sin affär. En 
nyetablering kan medföra en överflyttning av kunder från någon annan affär. 
Intervjuerna har också använts för att dokumentera om och hur människors 
resmönster till sin affär kan ha förändrats. 
 
Sju huvudfrågor med ett antal delfrågor med i de flesta fall fasta svarsalternativ 
ställdes muntligt till 50 personer som passerade ingången till affären en fredag i 
september 2005. 
 
De flesta som deltog i intervjuerna var äldre personer och fler åkte bil nu jämfört med 
tidigare då de gjorde sina inköp på annan affär. Den nya handelsetableringen av ICA 
Kvantum ökade användandet av bil och sparkcykel/rullator som färdsätt till affären 
samtidigt som färre personer cyklade eller gick. Alla de som slutade cykla hade 
istället valt bil som färdmedel. Resultaten visade att 28 % använde ett annat 
färdmedel till sin butik efter att de valt att göra sina inköp på ICA Kvantum. 20 % 
hade övergått till att använda bil från att tidigare promenerat eller cyklat till sin affär. 
Endast en person hade lämnat bilen till förmån för att promenera. De flesta av de 
övriga 8 % hade börjat cykla istället för att gå. 
 
Det var fler personer som fick längre resväg till affären sedan de valt att göra sina 
inköp på ICA Kvantum. De flesta, 48 % gjorde tidigare sina inköp på en annan 
stormarknad i området, Coop Forum. Ungefär hälften av de tillfrågade personerna 
gjorde sina inköp på Kvantum några gånger per vecka. 
 
10 % ansåg att trafikmiljön inom Kvantums närområde var mycket bra. Många hade 
synpunkter på att parkeringen var trång och att de sneda parkeringarna var vinklade 
åt fel håll. Vidare saknade många ett övergångsställe vid Kvantums entré tvärs 
Hamnplan. Några ansåg också att ytan med plattor mellan entrén och parkeringen 
var otydlig, man upplevde en osäkerhet angående hur denna yta skulle användas av 
oskyddade trafikanter och fordonsförarna.  
 
Personerna fick ange synpunkter på trafiksäkerhet och framkomlighet både i 
närområdet kring ICA Kvantum samt längs deras resväg till affären. De svar som 
lämnades berörde oftast parkeringarna på Kvantum och Coop Forum samt 
korsningarna i dess närhet. 
 
Ett övervägande antal av de personer som deltog i intervjun bodde i centrum av 
Piteå. 
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Abstract 
 
   
A travel survey has been implemented at the ICA Kvantum supermarket witch is 
located comparatively close to the central city of Piteå. The aim with the survey is to 
investigate if there could be any difference in choice of transport mode or route for 
people choosing a new shop as their regular purchase place.  
 
Seven main questions where given orally to 50 persons which were on their way to 
the ICA Kvantum shop. This was done a Friday in September 2005. 
 
Almost all that took part of the interview was elderly people and they were traveling 
by car to the shop more often since the ICA Kvantum became to be their regular 
shop.  
 
The establish of a new ICA Kvantum shop led to an increased use of car and other 
handicap aid as mode of travel to the shop. The amount of people walking or going 
by bicycle decreased. All people who stopped bicycling went by car instead. The 
results show that 28 % used another mode of travel when they began to shop at ICA 
Kvantum. 20 % of the people who used to go by bicycle or walk to the shop began to 
go by car instead. Only one person left the car home and walked instead. Mostly of 
the other 8 % started to use bicycle instead of walking. 
 
It was also more people who had longer way to the store. A lot of them, 48 %, made 
their purchase at Coop Forum before the ICA Kvantum supermarket was built, and 
they made their purchases some times per week. 
 
10 % thought the traffic environment was very good, and 35 % answered good. 26 % 
thought it was bad, and mostly theses persons had comments about the parking 
place. Many people said that they would like to have a pedestrian crossing next to 
the shop. Some persons thought the surface outside the shop was indistinct  in terms 
of usage. They weren’t sure about how to use it if they were pedestrians or drivers. 
 
The people also told their point of view considering traffic safety and accessibility in 
the neighborhood. A lot of the respondents were living in the city centre. 
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1 Inledning 
 
”Kunskap är makt” var den engelske filosofen Francis Bacons budskap. Detta gäller 
även inom trafikområdet. Om man har grundläggande kunskap om förhållandena är 
man bättre förberedd och kan planera trafiksystemet bättre. En resvaneundersökning 
kan inte lösa alla problem men bidrar till den samlade erfarenheten som kan nyttjas 
framledes. Denna undersökning är dock avgränsad till att främst undersöka 
människors färdmedel och reslängd till en speciell butik. 
 
Nya handelsetableringar sker fortlöpande på många platser. Det blir allt vanligare att 
dessa sker i utkanten av centrumkärnorna. Framförallt stormarknader med olika 
handelskedjor väljer detta koncept och även mindre butiker följer denna utveckling. 
Om man väljer att placera viktiga delar av en orts handel utanför centrum kan detta 
generera ett ökat resande och förändrade färdmedelsval. I Piteå finns två sk. 
stormarknader etablerade intill varandra, de är dock mycket centralt belägna. Vid en 
av dessa affärer, ICA Kvantum på Hamnplan, har en resvaneundersökning utförts en 
fredag i september 2005 genom personliga intervjuer av kunder som besökte affären. 
Frågorna ställdes till 50 personer som passerade ingången till affären mellan 
kl. 08.30-13.00. Frågorna återfinns i bilaga 1. 
 

2 Syfte 
 
Syftet med intervjuerna är att undersöka om valet av färdsätt kan påverkas samt hur 
trafiksäkerheten och tillgängligheten berörs då handel av denna typ etableras. En 
nyetablering kan medföra en överflyttning av kunder från någon annan affär. 
Intervjuerna har använts för att dokumentera om och hur människors resmönster till 
sin affär kan ha förändrats. Tänkbara skillnader kan vara förändrad reslängd och 
färdsätt för de personer som valt att göra sina inköp där. 
 

3 Bakgrund 
 
Piteå kommun är beläget i södra Norrbottens län vid Piteälvens utlopp i Bottenviken 
med Piteå som centralort. Kommunen genomkorsas av E4:an och järnvägen mellan 
Älvsbyn – Piteå. Invånarantalet i kommunen uppgick i slutet av september 2005 till 
40 862 personer fördelat ungefär lika mellan kvinnor och män. 
 
Den nya stormarknaden är en ICA Kvantum butik, se figur 1 och bilaga 3, och ligger 
relativt centralt i den södra delen av centrum med kort gångavstånd till den innersta 
stadskärnan. Affären togs i bruk under mars 2005 och ligger intill en av ortens stora 
trafikleder, Timmerleden, där sedan tidigare en annan stormarknad, Coop Forum, 
finns. Timmerleden fungerar främst som en viktig transportled för det omfattande 
trafikflöde av tung trafik som ortens många massaindustrier genererar samt som en 
förbifart. En trafikräkning som genomfördes 1999 visade på ett flöde av drygt 11 000 
fordon per vardagsdygn. Sedan tidigare finns ytterligare en stormarknad i området, 
Coop Forum. I övrigt finns ett antal mindre butiker; en sportaffär, radio/tv handel, 
videobutik och en färgbutik. Dessutom finns det åtskilliga flerbostadshus i 
närområdet. Parkeringsplatser finns både vid affärerna samt bostäderna. Gällande 
hastighetsbegränsning är 50 km/h på Hamngatan utanför affärerna.  
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Figur 1. ICA Kvantum, Piteå 
 
 
 
 
 

4 Metod 
 
Sju huvudfrågor med ett antal delfrågor med i de flesta fall fasta svarsalternativ, se 
bilaga 1, ställdes muntligt till 50 personer.  Intervjuerna ägde rum utanför affärens 
entré med de kunder som passerade. Frågorna skulle i första hand beskriva om och 
hur kundernas beteende förändrats avseende resmönster och val av färdmedel till 
affären. Intervjuerna skedde en vanlig fredag under förmiddagen. Vädret var soligt till 
halvklart och relativt blåsigt samt normal temperatur för årstiden. Svaren 
antecknades på i förväg iordningställda formulär. För att informera kunderna om vad 
som pågick fanns en sk. trottoarpratare med en kortfattad information uppställd 
framför entrén.  
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5 Resultat 
Resultaten har delats upp i olika underrubriker och presenteras vidare i följande 
kapitel. 
 

5.1 Intervjuade personer 
 
De intervjuade personernas hemadress samt kön och ålder noterades för att göra det 
möjligt att bestämma avstånd mellan bostad och affär, se tabellerna 1 och 2. De allra 
flesta, 32 % som deltog i intervjuerna bodde i centrum. De övriga platserna ligger 
både i närhet till Piteås centrumkärna och i byar utanför. 
 
 
Tabell 1. Andel boende inom olika områden i Piteå kommun 

Hemadress Andel 

centrum 32 % 
Munksund 8 % 
Öjebyn 16 % 
Strömnäs 12 % 
Hortlax 2 % 
Bergsviken 2 % 
Skuthamn 2 % 
Backen 2 % 
Långskatan 2 % 
Pitholm 2 % 
Hemmingsmark 2 % 
Djupviken 4 % 
Framnäs 2 % 
Höglandsnäs 2 % 
Svensbyn 2 % 
Strömsborg 2 % 
Klubbgärdet 4 % 
Furuberget 2 % 
 
 
De flesta av de tillfrågade bodde i centrum, 32 %, men trots detta åkte 72 % bil till 
affären. 16 % hade sin hemadress i Öjebyn som är en mindre tätort i Piteå kommun. 
Öjebyn ligger ca 3 km norr om centrala Piteå och har såväl affärer som 
bensinstationer och bank mm. Bilaga 2 och 3 visar kartbilder över Piteå. 
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Åldersfördelningen på respondenterna visar på en övervägande del av äldre 
personer i grupperna 60-69 år samt 70-79 år, se figur 2. 
 
 

Åldersfördelning respondenter

4%

14%

14%

12%

22%

22%

12%

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-

 
Figur 2. Åldersfördelning totalt bland respondenterna 
 
 
Tabell 2 innehåller även könsfördelningen bland respondenterna. 30 kvinnor och 20 
män deltog i undersökningen. 
 
Tabell 2. Kön- och åldersfördelning bland de intervjuade personerna 

 
 
 
 
 
 

Åldersgrupp, år 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80- Totalt 
män 0 2 3 3 5 5 2 20 

kvinnor 2 5 4 3 6 6 4 30 

totalt 2 7 7 6 11 11 6 50 

 

5.2 Färdsätt 
 
Alla intervjuade personer fick ange vilket färdsätt de oftast nyttjade till den affär där 
de gjorde sina inköp innan ICA Kvantum etablerats. 48 personer lämnade svar vilket 
gav följande resultat; 56 % åkte bil, 27 % gick, 15 % cyklade och 2 % åkte sparkcykel 
eller rullator, se tabell 3 samt figur 3 och 4. Ytterligare en person uppgav att det 
tidigare funnits möjlighet att beställa och få varor hemtransporterade från den affär 
som personen tidigare nyttjade och därför behövde inte personen göra personliga 
besök på affären. Denna butik hade nu upphört, och någon liknande service hade 
kunden inte längre vilket innebar att personen fick göra personliga besök på affären. 
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Tabell 3. Andel valt färdsätt till affären före och efter ICA Kvantums tillkomst  

Färdsätt före efter skillnad 

gick 27 % 16 % -11 % 

cyklade 15 % 6 % -9 % 

bil 56 % 72 % 16 % 

sparkcykel/rullator 2 % 6 % 4 % 
 
Personerna fick även besvara vilket färdsätt de nyttjat vid sitt besök vid ICA Kvantum 
denna dag. De allra flesta, 72 % åkte bil, 16 % promenerade, 6 % cyklade och 
ytterligare 6 % färdades med sparkcykel eller rullator, se tabell 3 samt figur 3 och 4. 
 

Färdsätt före

cykel
15%

gick
27%

bil
56%

sparkcykel 
rullator
2%

Färdsätt efter

sparkcykel 
rullator

6%

gick
16%

cykel
6%

bil
72%

 
Figur 3. Färdsätt till affären före  Figur 4. Färdsätt till affären efter 
 
 
Nyetableringen av ICA Kvantum ökade användandet av bil och sparkcykel/rullator 
som färdsätt till affären samtidigt som färre personer cyklade eller gick till fots. Alla de 
som slutade cykla valde istället bil som färdmedel. Samtliga dessa personer bodde 
utanför centrum och hälften hade valt bort sin närmaste butik till förmån för ICA 
Kvantum. Resultaten visar att 28 % använde ett annat färdmedel till sin butik efter att 
de valt att göra sina inköp på ICA Kvantum. 20 % övergick till att använda bil från att 
tidigare promenerat eller cyklat till sin affär. Endast en person lämnade bilen till 
förmån för att gå. De flesta av de övriga 8 % började cykla istället för att gå till fots.  
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Tabell 4 visar vilket färdmedel personerna använde till affären vid intervjutillfället 
fördelat efter ålder med betoning på de äldsta personerna. Åldersgrupperna har 
delats upp ytterligare där den vanliga pensionsåldern 65 år är en brytpunkt. De äldre 
använder bil bara hälften så ofta som de yngre. 
 
Tabell 4. Färdmedel till affären fördelat efter ålder 
Färdmedel 
efter 
åldersgrupp 

rullator/sparkcykel promenera cykel bil 

<60 0 1 0 21 
60-65 0 0 0 5 
>65 3 7 6 10 

totalt 3 8 6 36 

 

5.3 Reslängd 
 
I samband med att personerna angav sitt färdsätt till affären fick de uppge om deras 
reslängd till affären förändrats samt uppskatta hur stor skillnaden blivit då de valt 
ICA Kvantum som inköpsställe. Svaren tyder på att fler personer fått längre reslängd. 
34 % har fått längre resväg medan 14 % har fått kortare resväg. Ungefär drygt 
hälften, 52 %, svarade att de inte fick någon skillnad i reslängd sedan de valt 
ICA Kvantum som sin affär, se figur 5. 
 

Skillnad i reslängd efter

längre 34%

kortare 
14%

ingen 
skillnad 

52%

 
Figur 5. Uppgiven skillnad i reslängd till affären efter 
 
 
Resultaten visar på ett medelvärde på 0,31 km längre resväg per person beräknat på 
samtliga tillfrågade. Av de 34 % som angett att de fått längre resväg blev 
medelvärdet 1,2 km medan de 14 % som angett kortare resväg fick ett medelvärde 
på 0,62 km kortare resväg. 
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5.4 Tidigare inköp 
 
De flesta av respondenterna, 48 %, gjorde tidigare sina inköp på Coop Forum som 
ligger ca 300 m nordväst om ICA Kvantum. 26 % uppgav att de tidigare gjorde sina 
inköp på ICA Strömnäs som vid intervjuns genomförande hade upphört. Ytterligare 
10 % brukade tidigare göra inköpen i Öjebyn men flera av dessa gjorde fortfarande 
vissa inköp i Öjebyn. Tabell 5 visar fördelningen. 
 
Tabell 5. Procentuell fördelning över tidigare använd handelsplats 

Coop Forum 
ICA 
Kolmilav. 

ICA 
Strömnäs Hemköp/Åhlens

ICA 
Annelund Öjebyn 

olika i 
centrum 

annan 
plats totalt 

48 2 26 2 2 10 8 2 100 
 
De kunder som tidigare gjorde sina inköp på den nedlagda butiken i Strömnäs ökade 
sitt bilanvändande till affären från 54 % till 77 %. 
 
De intervjuade personerna fick även ange hur ofta man gjorde sina inköp på 
ICA Kvantum. De flesta, 52 % svarade några gånger i veckan. Ytterligare 26 % 
svarade en gång per vecka. Tabell 6 visar på samtliga svar. 
 
Tabell 6. Andel procentuella svar på frågan ”Hur ofta sker dina inköp på ICA Kvantum?” 
varje dag 3,5 

ggr/vecka 
några 

ggr/vecka 1 gång/vecka 0,5 ggr / 
vecka sällan totalt 

4 2 52 26 2 14 100 

 

5.5 Trafikmiljön 
 
Personerna besvarade också vad de ansåg om trafikmiljön inom hela närområdet vid 
ICA Kvantum samt Coop Forum. Endast en person kunde inte ge något omdöme. 
10 % ansåg att trafikmiljön var mycket bra, 35 % tyckte den vara bra, inga problem 
svarade 29 % och slutligen svarade 26 % att den var dålig, se tabell 7. 
 
Tabell 7. Andel procentuella svar på frågan ”Vad anser du om trafikmiljön inom området?” 

mycket bra bra inga problem dålig 

10 35 29 26 
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5.6 Synpunkter och omdömen 
 
 
Personerna fick i en följdfråga ange kommentarer till sina svar. Sammanfattningsvis, 
utan att i detalj ange samtliga svar berättade flera personer att man saknade ett 
övergångsställe tvärs gatan (Hamnplan) intill ICA Kvantums entré. Vid denna plats 
har trottoarkanten jämnats ut med en del asfalt men det saknas helt skyltning, målad 
markering eller något annat som visar att det är en gångpassage, se figur 5 och 6.  
 

Figur 5. Boxarna markerar den utjämnade 
asfaltkanten vid Hamnplan, vy mot söder Figur 6. Boxen markerar asfaltkanterna, vy mot 

norr 

 

Några personer tyckte att ytan med plattor på parkeringen framför entrén till 
ICA Kvantum var otydlig främst gällande fordonstrafikens rätt till passage över ytan. 
Man upplevde en osäkerhet hur ytan ska användas. Figur 7 och 8 och visar plattorna 

mellan entrén och parkeringen.  

Figur 7. Plattor mellan entrén och parkeringen. Vy 
mot söder 
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5.7 Parkeringar 
Parkeringen på 
Kvantum ansågs av 
många som trång. 
Större delen av 
parkeringsrutorna är 
traditionellt raka, se 
figur 8, men många 
tyckte att snedställda 
parkeringsrutor skulle 
förenkla parkerandet. 
Samtidigt hade som 
tidigare nämnts de fem 
befintliga snedställda 
parkeringsrutorna, se 
figur 9 och 10, fått kritik 
för att vara felvända. 
En person ansåg att de 
vinklats åt fel håll 
eftersom man tvingas 
åka runt hela parkeringen för att parkera i rutorna om man vill parkera med bilens 
front in mot kanten. Därefter krävs ännu ett varv för att lämna parkeringen eftersom 
in- och utfarterna är separerade och enkelriktade. Om man istället väljer att backa in i 
parkeringsrutorna krävs ingen extra rundkörning på parkeringen. Dessutom kommer 
de parkerade bilarnas överhäng nära körbanan på Hamnplan. 

Figur 8. Kundparkeringen ICA Kvantum. Vy mot väster 

 

Figur 10. Snedställda parkeringsrutor vid 
ICA Kvantum

Figur 9. Snedställda parkeringsrutor vid 
ICA Kvantum 
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Förutom de fasta frågorna fanns det möjlighet att lämna egna kommentarer. Nedan 
listas resultaten angående trafikmiljön i området. 
 
 

− fordonen kör sakta, det är bra 
− saknar övergångsställe tvärs 

Hamnplan intill Kvantum 
− infarten till Coop Forum är svår att 

komma in, trång, blir köer 
− går bra att hitta parkeringsplatser på 

Kvantum 
− ICA Kvantums trafikmiljö bättre än 

Coop Forums 
− rörigt, trångt att parkera 
− mycket bilar i farten 
− trångt 
− saknar övergångsställe 
− lätt att komma hit 
− plattorna framför entrén till Kvantum 

förvirrar, vet ej om man får köra där 
− trång parkering Kvantum, köer vid 

Coop Forum 
− trångt på ICA Kvantums parkering 
− trångt på parkeringen Kvantum, ofta 

fullt 
− ICA Kvantums parkering är lugnare än 

Coop Forums 
− trångt vid ICA Kvantum 
− saknar cykelbanor, bättre vid 

ICA Kvantum än vid Coop Forum (som 
cyklist) 

− trångt, bökigt 
− plattorna framför ICA Kvantums entré 

otydliga 
− saknar övergångsställe utanför 

ICA Kvantum 
− saknar övergångsställe vid 

ICA Kvantum 
− trång parkering 
− trångt, mycket trafik 
− bra parkering 
− bilarna stannar alltid för mig (rullator) 
− mycket trafik 
− det är för mycket trafik 
− det blev bättre vid Coop Forum då 

ICA Kvantum kom, trafiken mer 
utspridd 

− saknar övergångsställe utanför 
ICA Kvantum på Hamnplan 

− bra parkering på Kvantum men alla 
rutor skulle vara sneda så det är 
lättare att komma in 

− gott om parkeringar i området 
− mycket trafik speciellt vid Coop Forum 
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5.8 Trafiksäkerhet & framkomlighet 
 
Intervjun innehöll också två frågor gällande trafiksäkerhet och framkomlighet längs 
färdvägen till affären. Syftet var att se om det fanns några platser som kunderna 
ansåg vara speciellt bra eller farliga. Svarsfrekvensen på dessa frågor var låg, 22 % 
lämnade svar på trafiksäkerheten och 12 % på framkomligheten. Däremot lämnades 
många åsikter som dock till stor del liknade de angående trafikmiljön i området. 
 
Några speciella synpunkter angående trafiksäkerhet som framkom vid intervjun 
presenteras nedan. 
 
 
 

− saknar övergångsställe intill 
ICA Kvantum samt bra 
gångförbindelse mot Coop Forum, 
måste över på andra sidan gatan 
(Hamnplan) för att gå till Coop 

− de gående respekterar inte bilarna på 
Coop Forum, de går hur som helst 

− besvärligt med gående på 
bilparkeringen 

− korsningen Uddmansgatan/Hamnplan 
upplevs som otrygg och besvärlig och 
trång 

− saknar trafiksignaler i korsningen 
Timmerleden/Hallgrensvägen 

− torget vid Kyrkbrogatan/Storgatan är 
krångligt 

− det är generellt bra 
− brukar korsa Sundsgatan där det ej är 

signalreglerat och dubbla körfält vilket 
är obehagligt, första bilen stannar men 
andra kör om 

− vill ha trafiksignaler i korsningen 
Uddmansgatan/Hamnplan 

− saknar övergångsställe utanför 
ICA Kvantum 

 
 
 
 

 
 
 

Synpunkter angående framkomligheten i Piteå lockade till få svar. 12 % av 
personerna svarade följande: 

 
 
 
 
− Piteå centrum saknar bra tvärförbindelser med Sundsgatan. Om kommunen genomför 

stängning av Västergatan för trafik måste man åka måste runt centrum, inte bra  
− parkeringen på ICA Kvantum är trång 
− korsningen Uddmansgatan/Hamnplan är jobbig och sämre vissa tider 
− trångt vid Coop Forum, köbildning 
− det är bättre vid ICA Kvantum än vid Coop Forum där det är svårt att komma in och parkera 
− det är bra

 
 
Tillgängligheten försämrades för de som tidigare gjorde sina inköp på den numera 
nedlagda butiken på Strömnäs. Bilanvändandet för dessa kunder ökade med 23 %. 
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Respondenterna gavs också möjlighet att fritt lämna egna kommentarer som inte 
behövde anknyta till det undersökta området utan kunde beröra trafiken i Piteå i 
allmänhet. Många återkom med synpunkter de tidigare berört. De flesta åsikterna 
behandlade parkeringarna eller närområdet kring Coop Forum och ICA Kvantum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Smala P-fickor vid ICA Kvantum 
− Placera affärerna utanför centrum så 

slipper vi bilköer i centrum 
(Coop Forum/Kvantum), folk åker ändå 
bil 

− trångt speciellt på sommaren 
− Man får se sig för, passa bilarna 
− Bättre trafikmiljö vid Kvantum än vid 

Coop Forum 
− Plattorna framför entrén ger ett otydligt 

budskap till trafikanterna, får man köra 
där? 

− Behöver numera skjuts då min tidigare 
affär lagts ned 

− Bättre parkering för rörelsehindrade på 
Kvantum 

− Området skulle ha fler tillfarter från 
andra håll (området Coop, Kvantum) 

− Ytan med plattor utanför Kvantum är 
otydlig 

− De sneda parkeringsrutorna på 
Kvantum är vinklade åt fel håll, man 

tvingas åka runt hela parkeringen för 
att komma in och sedan ett varv till då 
man ska ut därifrån 

− Cyklar ofta på gång- och cykelvägen 
vid Timmerleden (mot vattnet) 

− Avstängt för infart med fordonstrafik 
från Kvantum in på Trädgårdsgatan 
inte bra 

− Trafiken borde separeras på något sätt 
beroende på om den ska till Kvantum 
eller Coop Forum (finns det ovan?)   

− Mer trafik sedan Kvantum etablerades 
− Piteborna är bra som bilister, stannar 

och släpper fram gående 3 svar 
− synskadad, saknar övergångsställe i 

korsningen Hamnplan/Aronsgatan 
− Kom ihåg att det är gratis parkeringar 

på många platser i Piteå 
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5.9 Gångstråk intill ICA Kvantum 
 
Trottoaren längs Hamnplan som leder mot Coop Forum saknar övergångsställe i den 
södra delen av korsningen Hamnplan/Uddmansgatan. Trots detta visar den 
upptrampade stigen på refugen i korsningen att många passerar där, se figur 11. 
Trottoaren har på vissa ställen en hög nivåskillnad mot gatan som dock utjämnats 
med asfalt, se figur 12. Denna kant kan trots detta vara svår att passera med rullstol 
eller rullator. 
 

 

Figur 11. Upptrampad gångstig i 
korsningen Hamnplan/Uddmansgatan 

 
 

Figur 12. Hög asfaltkant vid trottoaren längs 
Hamnplan vid ICA Kvantum 
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6 Övrig information 
 
Piteå kommun är delaktig i ett projekt kallat Hälsorajd som startade våren 2004 och 
pågår fram till och med år 2006. Det främsta syftet med projektet är att få 
människorna i Piteå att gå och cykla mer och därmed lämna bilen hemma. Allt för 
den enskildes hälsa samt miljön. Med hjälp av kampanjer och information försöker 
man nå ut till medborgarna. Man har också direktkontakt med en del företag med 
många anställda där man genomfört resvaneundersökningar samt initierat ett projekt 
som syftar till att få fler att cykla till arbetet. I projektet hoppas man också kunna 
förbättra viktiga gång- och cykelvägar, allt för att främja intresset för 
kommunmedborgarna.  
 
Parkering med så kallad P-skiva i Piteå innebär avgiftsfri parkering i 3 timmar på 
markerade platser och angivna tider. Så gäller även på ICA Kvantums parkering. 
 
Som det nämndes inledningsvis skedde intervjuerna under en vardagsförmiddag som 
kan vara en tidpunkt då många personer kanske befinner sig på sitt arbete eller dylikt 
men det var ändå många personer i rörelse och de flesta hade tid att besvara 
frågorna. 
 
Piteå kommun är medveten om många av de synpunkter som framkommit i 
resvaneundersökningen och har för avsikt att åtgärda en del av dessa. 
 
 
 

 19



Referenser 
 
 
 
Vägverket, Vägars och gators utformning, VGU, http://www.vv.se/templates/page3____10883.aspx 
2005-11-23 
 
Piteå kommun 
Anders Mellberg, Trafik och informationschef, Piteå kommun, 2004-05-18, 2005-12-15 
Jan Jonsson, Teknik och gatuchef, 2005-12-15 
Maria Andersson, projektledare Hälsorajd, 2005-12-15 
 
Internet 
Piteå kommun, http://www.pitea.se/kommun/tekniska/trafik/pdf/Parkeringshus.pdf   2005-11-24 
http://www.pitea.se/kommun/kommun/projekt/halsorajd/index.html   2005-11-28 
Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____132260.asp    2005-11-28 

 20



 
Bilaga 1 
 
 

 
Institutionen för samhällsbyggnad 

Avdelningen för arkitektur & infrastruktur 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
Resvanor Piteå, hösten 2005 

 
 
1. Hur färdades Du i dag till Kvantum?  
 

 Gick   Bil 
 Cyklade  Buss 
   Annat:___________________________________________________ 

 
Innan Kvantums tillkomst färdades jag  _______________________________ till min affär. 
Ange  färdmedlet! 
Kommentar: De har förändrats på så sätt att… (ex. går oftare, tar oftare bilen, tar aldrig bilen 
mm.______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
2. Har din reslängd i samband med inköp förändrats genom etableringen av Kvantum? 

 Längre resor   Kortare resor 
 Inte alls  Uppskattad förändrad ressträcka per resa i km:_________________ 

 
 
3. Var gjorde du dina inköp innan tillkomsten av Kvantum? 

 Coop Forum (Robin Hood)  ICA Supermarket Kolmilavägen 
 ICA Strömnäs   Hemköp/Åhlens 
 ICA Annelund   Annat med adress:__________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 Vet ej 

Kommentar:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
4. Hur ofta sker dina inköp här på Kvantum? 

 Varje dag 
 Några gånger i veckan 
 Varje helg 
 Sällan 
 Vet ej. 

Kommentar: Antal gånger/vecka________________________________________________ 
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5. Vad anser du om trafikmiljön här i området (Kvantum/Coop Forum)? 

 Mycket bra  Dålig 
 Bra   Mycket dålig 
 Inga problem 

 
VARFÖR? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Ex. på kommentarer: 

Svårt att ta sig fram – Tät trafik – Jobbig - Dåligt med parkeringar - Gång-/cykelvägar saknas –  
Fina parkeringar – Nära till allt – Svårt att korsa Timmerleden mm. 
 
6. Finns det några platser som du tycker är speciellt bra (BT) eller farliga (FT) ur 
trafiksäkerhetsssynpunkt då du är på väg till affären? Markera platserna på karta 1 
med BT/FT! 

 Ja, bra ur trafiksäkerhetssynpunkt   
 Nej, inte ur trafiksäkerhetssynpunkt  

 
Kommentar:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. Finns det några platser som du tycker är speciellt bra (BF) eller farliga (FF) ur 
framkomlighetssynpunkt då du är på väg till affären? Markera platserna på karta 2 
med BF/FF! 

 Ja, farlig ur framkomlighetssynpunkt 
 Nej, inte ur framkomlighetssynpunkt 

Kommentar:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Övriga kommentarer:________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Övrig information: 
Bostadspostadress/område:______________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Födelseår:____________ 
 
Kön:________________ 

TACK FÖR DINA SVAR! 
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KARTA 1 

Trafiksäkerhet 
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KARTA 2KARTA 2 

Framkomlighet 
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Bilaga 2 
 
Karta över Piteå 

 
 
= ICA Kvantum 
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Bilaga 3 
 
Karta över centrala Piteå 

ICA 
Kvantum 
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