
KNUTPUNKTEN 
- KARTLÄGGNING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lovisa Lissdaniels & Malin Hillgren                           Bild: Diös 
Utredningskriminologistuderande, Högskolan i Gävle, 2019  



1 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 2 

          1.1. BAKGRUND ............................................................................................................ 3 

          1.2. SYFTE OCH MÅL ................................................................................................... 4 

2. METOD .................................................................................................................................. 5 

          2.1. OMGIVNING ........................................................................................................... 6 

          2.2. UTFORMNING ........................................................................................................ 6 

          2.3. SKÖTSEL OCH SKADEGÖRELSE ........................................................................ 7 

3. RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................... 10 

          3.1. OMGIVNING ......................................................................................................... 13 

          3.2. UTFORMNING ...................................................................................................... 14 

          3.3. SKÖTSEL OCH SKADEGÖRELSE ...................................................................... 17 

4. ÅTGÄRDSFÖRSLAG ......................................................................................................... 19 

5. SLUTSATS .......................................................................................................................... 29 

6. KÄLLFÖRTECKNING ....................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

1. INLEDNING   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadens resecentrum ska vara en central, trygg och trivsam 

plats som förenklar användningen av kollektivtrafiken. Med 

tillhörande vänthall skulle bättre förutsättningar skapas för 

mer miljövänligt resande samt göra platsen mer attraktiv 

(Diös, 2018). Istället kännetecknas området för att vara en 

brottsutsatt plats där ungdomar uppehåller sig. Att befinna sig 

vid Knutpunkten i Falun med avsaknad av folk i rörelse kan 

därmed av många upplevas som obehagligt, särskilt under 

kvällstid. På platsen finns tydliga tecken på skadegörelse, 

klotter och nedskräpning och det försiggår även öppen 

droghandel.   

Med utgångspunkt i Polisens och ungdomsstödjarnas 

upplevda erfarenheter av problembilden kring Knutpunkten 

har vi observerat, kartlagt och analyserat problematiken för 

att slutligen presentera åtgärdsförslag. Att området ska 

komma att associeras med något positivt är viktigt ur den 

aspekten att invånarna i samhället ska kunna känna sig säkra 

när de vistas på platsen.  

Det brottspreventiva arbetet har sin utgångspunkt i tidigare 

forskning kopplat till ämnet. Det som ligger till grund för 

åtgärdsförslagen är den brottspreventiva modellen Crime 

Prevention Through Environmental Design (CPTED).  
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 1.1. BAKGRUND 

Knutpunkten med tillhörande vänthall i Falun är en del av stadens resecentrum bestående av 

en bussgata och flertalet hållplatser. Därmed cirkulerar många människor i blandade åldrar på 

platsen i väntan på att resa vidare. Dock har även denna plats blivit ett tillhåll för främst 

ungdomar, men också personer utan sysselsättning, såsom alkoholmissbrukare. 

Utifrån både erfarenhet från Polisen (personlig kommunikation, september 2019) och deras 

dagliga arbete samt statistik framgår det tydligt att brottslighet är vanligt förekommande på 

platsen. Likaså bekräftar Ungdomsstödjarna i Falun (personlig kommunikation, september 

2019) denna problembild genom deras observationer kring det berörda området. Därmed har 

Knutpunkten under en längre tid upplevts som en osäker plats där oroligheter uppstår, vilket 

drabbar övriga invånare i Falun. 

Nedanstående tabell visar vilken typ av brott som begåtts, respektive antalet sådana för 

området Knutpunkten med omnejd under perioden november 2018 till augusti 2019.  
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1.2. SYFTE OCH MÅL 

Syftet med detta arbete är att kartlägga problembilden kring Knutpunkten och ta fram 

åtgärdsförslag som är anpassade till det specifika området. Dessa åtgärdsförslag ska i sin tur 

fördelas bland resurser och berörda aktörer för att kunna verkställas. 

Det övergripande målet är att komma fram till relevanta brottspreventiva åtgärder för den 

särskilda platsen, där utgångspunkten inte ska vara att enbart agera utifrån symtomen av de 

förekommande problemen genom till exempel ökad polisiär närvaro, utan snarare agera mot 

orsaken till problemen. Målet är således att minska brottsligheten kring Knutpunkten för att 

göra detta område till en plats där alla ska vilja och kunna vistas utan att känna oro. Ett annat 

mål är att åtgärdsförslagen ska syfta till att i ett tidigt skede fånga upp de ungdomar som 

uppehåller sig- och begår brottsliga handlingar kring Knutpunkten. 
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2. METOD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras tillvägagångsättet för studien. 
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För att genomföra denna analys har observationer utförts kring Knutpunkten genom att 

dagligen under cirka två veckors tid, tio tillfällen, besöka platsen vid ungefär en och samma 

tidpunkt, närmare bestämt med start mellan kl. 15-16:15. Det har förutom detta även 

genomförts en så kallad trygghetsvandring under kvällstid vid ett tillfälle. Under dessa 

granskningar har utgångspunkten varit att föra anteckningar om platsens omgivning, 

utformning, skötsel samt eventuell skadegörelse, utifrån en specifikt utformad mall. För att 

välja ut vilka ämnen respektive frågor som ska observeras och besvaras har inspiration tagits 

från en checklista utformad specifikt för busshållplatser (Tryggare och Mänskligare Göteborg, 

Boverket & Brottsförebyggandet rådet, 2010). 

Resultaten efter genomförd studie har utvärderats och analyserats för att slutligen presentera 

åtgärdsförslag riktade till de aktörer som berörs av detta. Den litteratur som använts redogör 

för brottspreventiva metoder som tidigare visat sig vara framgångsrika, för att på så sätt få 

stöd i forskning. 

2.1. OMGIVNING 

Denna punkt omfattas utav frågor som berör närheten till bostäder, biltrafik, offentliga lokaler 

samt förekomsten av kvällsaktiviteter. Detta då platsens positionering är av stor vikt, eftersom 

uppsikten från omkringliggande bostäder eller offentliga lokaler där människor finns 

närvarande fungerar som en indirekt övervakning och inger en trygghetskänsla 

(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2019). Likaså kan närliggande biltrafik i detta fall ha som 

funktion att upptäcka brottsliga handlingar. 

Att anordna sociala aktiviteter i anslutning till ett utsatt område skapar en genomströmning av 

människor som i sin tur kan bidra till att kriminella händelser förhindras (Brå, 2019). 

2.2. UTFORMNING 

Följande kategori behandlar frågor såsom hur belysningen är, förekomsten av soptunnor, 

toalett och sittmöjligheter. Ytterligare aspekter som ses över är om det finns skymda områden, 

hur uppsikten är över platsen, om det finns flera in- och utgångar, vilken insyn man har 

utifrån till utrymmen inomhus, respektive vilken sikt man har från ett utrymme inomhus och 

ut över platsen. Kategorin omfattas även av vilka möjligheter till aktiviteter som erbjuds, i 

detta fall i väntan på bussen. 
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Vid bebyggelse av en ny lokalitet bör man nämligen i planeringen bland annat utgå ifrån 

vilken funktionalitet platsen ska ha, vilka som är tänkta att använda platsen, samt diskutera 

eventuella konsekvenser och riskfaktorer (Brå, 2019; Boverket, 2010, s. 33). Detta för att 

platsens fysiska miljö ska formges på ett sådant sätt att den är trygg, säker och attraherar 

människor till platsen. Utformningen behöver därför planeras utifrån ett brottsförebyggande 

perspektiv.  

2.3. SKÖTSEL OCH SKADEGÖRELSE 

Dessa begrepp består av frågor gällande hur platsen tas om hand i form av renhållning och 

reparationer av uppkomna skador. Utgångspunkten är därmed observationer gällande 

nedskräpning, klotter, lukt, skadegörelse, samt vilken standard en eventuell toalett har. Detta 

för att en plats som saknar kontinuerlig tillsyn och därmed inte tas om hand, genom att 

uppkomna skador exempelvis inte åtgärdas, alternativt att klotter inte saneras, signalerar att 

sabotage skulle vara ett acceptabelt beteende (Boverket, 2010, s. 25). 

Den observationsmall som använts, se bifogad bilaga.  
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Övrigt 

Utöver ovanstående observationer har också mer grundläggande frågor besvarats för att få en 

överblick av platsen, genom att inom ett begränsat avstånd bland annat ta reda på vilka 

offentliga lokaler som är belägna i anslutning till platsen, samt dess öppettider.  

 

Fråga Svar/beskrivning 

Hur är belysningen?   

Finns det soptunnor?   

Finns det toaletter? 

  

  

Finns det eluttag?   

Finns det fritt wifi i utrymmet?   

Finns det sittmöjligheter?   

Närhet till biltrafik, bostäder eller offentliga lokaler där människor finns 

närvarande? 

  

Vilka öppettider har vänthallen?   

Vilka öppettider har Centralkiosken? 
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Vilka öppettider har Pressbyrån? 

  

  

Finns det kvällsaktiviteter i anslutning till platsen?   

Finns det aktiviteter i väntan på bussen? 

  

  

Finns det skymda områden?   

Finns det flera in- och utgångar? 

  

  

Vad är det för insyn till utrymmet?   
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3. RESULTAT OCH ANALYS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

I följande avsnitt redovisas och analyseras studiens 

utfall. 
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Fråga  Svar/beskrivning 

Hur är belysningen? Godkänd under dagtid inne i vänthall. Utanför entrén till vänthallen 

och fortsatt efter Tegelvägen upp mot Trotzgatan där sittmöjligheter 

finns i väntan på bussar fanns belysning på väggen hela vägen. Dock 

saknas belysning första biten vid glaspartierna åt andra hållet, det vill 

säga efter Holmgatan. Första lampan kommer nämligen först vid 

ingången till trappen mellan Pressbyrån och vänthallen. Vid 

hållplatserna fanns belysning längs hela bussgatan. När det är mörkt 

känns det inte som att platsen är tillräckligt upplyst. Vid cykelställen 

kändes det mörkt och någon lampa var även trasig.  

 

Finns det 

soptunnor? 

Ja, två stycken i vänthallen. Utanför fanns soptunnor utplacerade 

längst hållplatserna, även vid Centralkiosken, totalt ett tiotal. 

 

Finns det toaletter? 

 

Ja, en.  

Finns det eluttag? Ja, sju stycken. 

Finns det fritt wifi i 

utrymmet? 

Ja, Dalatrafik. Men verkar inte fungera så bra. Pressbyrån har ett fritt 

wifi, men som inte verkar sträcka sig till vänthallen. 

Finns det 

sittmöjligheter? 

Ja, sex stycken bänkar i vänthallen. Den sjunde saknas. Längs 

Tegelvägen finns bänkar hela vägen upp mot Trotzgatan, samt vid 

hållplatserna. Finns 4 stycken bord med bänk vid Centralkiosken. 

Närhet till biltrafik, 

bostäder eller 

offentliga lokaler 

där människor finns 

närvarande? 

 

Inifrån vänthallen finns inga synliga bostäder eller offentliga lokaler. 

Dock finns en centralkiosk i närheten, men den var stängd för tillfället. 

Biltrafik finns på ca 70 meters avstånd. Buss passerar alldeles utanför.  

Bara bussar och resande som har direkt insyn genom fönstren. 

Bostadshus med lägenheter efter Trotzgatan har uppsyn över 

bussgatan.  

 

Vilka öppettider har 

vänthallen? 

Mån-fre 04:45- 22:15 

Lör-sön 06:00-22:15 

 

Vilka öppettider har 

Centralkiosken? 

 

Finns ingen information gällande öppettider av Centralkiosken på 

platsen.  

 

Vilka öppettider har 

Pressbyrån? 

 

Mån-fre 06:00-19:00 

Lör 10:00-17:00 

Sön 12:00-16:00 

 

Finns det 

kvällsaktiviteter i 

anslutning till 

platsen? 

Nej. 

Finns det aktiviteter 

i väntan på bussen? 

 

Nej. 
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Se resultaten från den dagliga observationsmallen i bifogad bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det skymda 

områden? 

Ja, inne i vänthallen finns toaletten som är skymd. Kostar 5kr att gå in, 

men den var öppen när vi kom torsdag 3/10. Även ”hallen” till 

toaletten delvis skymd utifrån. Trappen mellan Pressbyrån och 

vänthallen som leder till parkeringsgaraget är delvis skymd. Utanför 

kan cykelgaraget upplevas som delvis skymt område. 

 

Finns det flera in- 

och utgångar? 

 

Ja, en ut mot busshållplatserna och en annan närmast toaletten ut 

direkt vänster mot Holmgatan, rakt mot Pressbyrån och höger en 

trappa till parkeringshuset.  

 

Vad är det för insyn 

till utrymmet? 

Stora glaspartier ut mot busshållplatserna och ut mot Holmgatan. 

Delvis skymd insyn mot Holmgatan pga. förrådsdel.  
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Det som kommit att bli aktuellt för denna analys är det situationella brottspreventiva arbetet, 

vilket innebär att man genom att förändra en situation eller brottsutsatt plats på så sätt kan 

försvåra, respektive förhindra att brott begås (Brå, 2019). Sarnecki (2015, s. 122-123) 

bekräftar att förändringar som sker genom den fysiska miljön och dess utformning i form av 

exempelvis arkitektur och design kan ha en inverkan på personer som är benägna att begå 

brottsliga handlingar. Brå (2019) presenterar detta som Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED).  

För att förtydliga ytterligare handlar det om att redan i planeringsfasen av en nybyggnation ha 

detta i åtanke då utformningen av den fysiska omgivningen kan bidra till det 

brottsförebyggandet arbetet genom att göra det svårt för potentiella gärningspersoner att begå 

brott. CPTED består av sex olika principer kring hur en plats bör konstrueras och formges för 

att reducera förekomsten av brott, närmare bestämt territorialitet, tillträdeskontroll, 

övervakning, försvårande av brottsgenomförande, image samt aktivitetsstöd (Brå, 2019). 

3.1. OMGIVNING 

 

Naturlig övervakning 

Det som går att utläsa av tabellen och det framkomna resultatet är att omgivningen kring 

Knutpunkten inte är utformad på ett sådant sätt att det finns någon direkt eller naturlig 

övervakning av området. Detta framgår genom att det enbart är resenärer samt busstrafiken 

som har en direkt insyn i vänthallen, respektive uppsyn av Knutpunkten. Det finns dock en 

närliggande bilväg som frekvent trafikeras av fordon, men denna biltrafik finns på ett avstånd 

av cirka 70 meter från den belägna platsen vilket försvårar möjligheten att upptäcka 

eventuella händelser på platsen.  

Intill busshållplatserna finns en kiosk som skulle kunna anses ha en direkt uppsyn över 

området, men efter den första veckans utförda observationer var det tydligt att verksamheten 

inte var igång och det fanns heller ingen information på platsen om vilka öppettider kiosken 

skulle haft. Under den andra observationsveckan fanns däremot en ägare till kiosken på plats 

och kunde upplysa om att kiosken varit stängd under en tid på grund av att den tidigare ägaren 

valt att sälja den. Den nya ägaren informerade då om att kiosken kommer att vara öppen från 

och med 20 oktober 2019, måndag - torsdag klockan 10-18 dagtid, samt fredag - lördag 

nattetid.  
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Att kiosken startar sin verksamhet igen är positivt ur den aspekten att det bidrar till en naturlig 

övervakning av Knutpunkten såväl som vänthallen. Förhoppningsvis kan även personalen i 

kiosken skapa sig en god relation till dess kunder och de invånare som nyttjar platsen. 

Ungdomsstödjare och polis bör således informeras om att kioskens verksamhet återupptas för 

att tillsammans med kioskpersonalen arbeta för att skapa en trygg och trevlig miljö. Genom 

att parterna samverkar kan de tillföra sina specifika kompetenser, kunskaper och resurser för 

att på så vis åstadkomma något mer än en part ensam kan uträtta (Wennerström, Eliasson & 

Sörman, 2016, s.6). 

Fortsättningsvis är det rimligt att antyda att det till viss del finns en naturlig övervakning från 

bostadsrätterna intill Knutpunkten, då de lägenheter som ligger efter Trotzgatan har uppsyn 

över bussgatan men inte vänthallen invändigt. Personal och kunder på Pressbyrån skulle 

eventuellt kunna se en begränsad mängd rörelse i vänthallen med hjälp av den passage som 

kopplar dem samman genom dörrar med glaspartier. Pressbyråns öppettider är dock 

begränsade under kvällstid och har som längst öppet till klockan 19:00 vilket därmed även 

begränsar den naturliga övervakningen efter dess stängning. Förutom dem finns dessvärre inte 

några offentliga lokaler i närheten som kan stärka uppsikten över området, respektive 

vänthallen invändigt.  

Uppsynen inifrån vänthallen och ut över Knutpunkten är relativt god i och med att väggarna i 

två riktningar till större del består av glaspartier. Åt andra hållet är istället stora delar av sikten 

över bussgatan upp mot Trotzgatan skymd inifrån vänthallen. Det framkommer slutligen i 

resultatet från tabellen att det inte finns någon kameraövervakning i varken vänthallen eller 

utomhus runt om Knutpunkten.  

Vidare visade den grundläggande observationen att det inte finns några kvällsaktiviteter i 

närheten av Knutpunkten och på grund av det faller det sig naturligt att genomströmningen av 

människor också minskar under kvällstid. 

3.2. UTFORMNING 

Belysning 

Med utgångspunkt i tabellen ovan där frågan om belysning kontrollerats och besvarats 

framkommer det att belysningen under dagtid anses som god, men att den under kvällstid är 
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bristfällig. Detta då vänthallens ena sida ut mot Holmgatan är oupplyst, samt att det vid 

cykelställen uppstår en del mörka partier på grund av för få, samt icke fungerande lampor.  

Generellt sett bedöms därmed platsens belysning inte som tillräcklig, vilket är problematiskt 

ur flera perspektiv, dels ur brottssynpunkt men även vad gäller säkerhet. En välbelyst plats 

lockar inte till sig brottslighet på samma sätt som en mörk och skymd plats på grund av 

upptäcktsrisken. Bra belysning gör det nämligen lättare att upptäcka och därmed förhindra att 

brottsliga gärningar sker.  

Vad gäller det sistnämnda är belysningen även av stor vikt i och med att bussgatan saknar en 

säker övergång från den ena sidan till den andra för resenärerna att passera, eftersom det på 

platsen inte finns något övergångsställe. Att resa med barn kan därför kännas otryggt då tio 

bussar kan angöra hållplatserna längs bussgatan samtidigt. Dessutom korsar de varandra i och 

med att de passerar på bägge sidor. Belysningen är därför av stor vikt för att busschaufförer 

som trafikerar platsen ska ha en klar uppsikt över platsen och möjlighet till att se när 

respektive var människor korsar bussgatan. 

Sittmöjligheter 

Knutpunkten erbjuder sittmöjligheter både inne i vänthallen med sex stycken bänkar, där en 

dock saknas för tillfället, samt flertalet bänkar utomhus längs bussgatans bägge sidor. 

Förutom dessa finns även fyra stycken bord med bänk utplacerade intill Centralkiosken för 

eventuell servering.  

Sittmöjligheter i väntan på bussförbindelse fyller en funktion genom bekvämlighet, då det för 

äldre alternativt de med någon form av funktionsnedsättning är en förutsättning för att kunna 

vila. Likaså kan det underlätta för de som reser med barn. Utöver detta kan placeringen av 

sittmöjligheterna också visa vart man önskar att människor som befinner sig på platsen bör 

vistas.   

Det kan dock ifrågasättas varför Centralkioskens fyra bord med bänk stått ute när kiosken 

som tidigare nämnts varit stängd. Dessa bord med bänk har då en tendens att endast locka till 

sig personer som uppehåller sig på platsen utan egentlig anledning och därmed enbart bli en 

plats för tillhåll.  
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Skymda områden 

De skymda områden som upptäcktes under observationen av Knutpunkten var att 

cykelgaraget utomhus kan upplevas som ett delvis skymt område i och med att garaget är 

högre och därför kan skymma personer som befinner sig bakom det från motsatt håll. Inuti 

vänthallen finns en toalett som även den kan anses vara skymd, dels då den är placerad 

bortom glaspartierna i en hall med dörrar på bägge sidor, samt att man kan stänga in sig på 

toaletten. Kostnaden för att nyttja toaletten är fem kronor, men vid ett fåtal gånger har dörren 

stått öppen.  

Utrymmet som finns mellan vänthallen och Pressbyrån är ett område som är skymt. Där finns 

en trappa som endast kan ses av personer som går precis utanför dörren mellan vänthallen och 

Pressbyrån och som leder upp till parkeringshuset. Enligt Polisen och ungdomsstödjare har 

detta blivit ett tillhåll för ungdomar och där öppen drogförsäljning har skett. Detta gör det 

rimligt att argumentera för att det borde finnas en dörr med alternativt ett kodlås innan trappen 

så att obehöriga inte ska kunna ta sig dit och vidare till parkeringshuset. Ett annat alternativ 

hade varit att redan vid byggnadsprocessen planera för att passagen från vänthallen istället 

skulle gått direkt till Pressbyrån och att det inte skulle finnas något avskilt utrymme 

däremellan. På så sätt hade personalen på Pressbyrån också haft en bättre uppsikt över det 

som händer inne i vänthallen. 

Aktivitet i väntan på bussen 

Det finns inte några aktiviteter i anslutning till Knutpunkten i väntan på bussen. Vid 

iakttagelserna uppehåller sig istället de allra flesta ungdomar i gäng kring Hemköp, 

Pressbyrån och vänthallen. De flesta ägnar sig åt att röka medan de står och pratar med 

varandra. Inne i vänthallen nyttjar de flesta de sittmöjligheter som finns i form av bänkar och 

laddar samtidigt sina mobiltelefoner. Det har även kontrollerats om vänthallen tillhandahåller 

gratis wifi-uppkoppling där ett som benämns “Dalatrafik” kommer upp som förslag men som 

vid försök att ansluta inte verkar fungera. Vid något tillfälle fanns även Pressbyråns wifi som 

ett alternativ, men det verkade inte sträcka sig till vänthallen.   

Det kan finnas både för- och nackdelar med att erbjuda resenärer tillgång till eluttag och wifi i 

vänthallen. Positivt ur den aspekten att fler personer vill nyttja platsen, men negativt om det 

sker i fel syfte, det vill säga om man enbart använder vänthallen som en plats för tillhåll vilket 

kan ge upphov till tidigare nämnda problemområden, såsom klotter, nedskräpning, 
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skadegörelse (Vesterhav, Lindholm, & Hellberg, 2018, s. 7). Vår slutsats är därför att det är 

bättre att wifi endast erbjuds hos Pressbyrån, där personal finns och kan ha direkt uppsikt.  

3.3. SKÖTSEL OCH SKADEGÖRELSE 

Nedskräpning och underhåll  

Det som går att tyda utifrån resultaten vad gäller nedskräpning vid Knutpunkten är att golvet 

inne i vänthallen tycks städas kontinuerligt, då det endast någon enstaka gång varit en del grus 

på golvet som med störst sannolikhet kommit in utifrån vilket är naturligt. Förutom detta är 

det endast vid några få tillfällen som det förekommit annat skräp på golvet i form av 

godispapper, kaffemuggar, pantburkar, respektive ölflaskor. Däremot upplevs ändå vänthallen 

som smutsig och inte särskilt trevlig då det finns rinningar av kaffe på väggen, det sitter snus 

på både vägg och fönsterpartier, samt att fönsterpartierna är mycket lortiga i övrigt. Dock har 

toaletten de gånger den varit öppen och tillgänglig varit städad och fräsch.  

I övrigt har det sällan varit en illaluktande doft i vänthallen, troligtvis på grund av att 

Pressbyrån ligger intill där bakverk gräddas dagligen. Hade det däremot varit det motsatta, det 

vill säga en plats där illaluktande doft av exempelvis urin, alkohol eller rök funnits hade 

platsen troligtvis associerats med avsaknad av underhåll, samt gett en känsla av att det 

befinner sig instabila personer där.  

Utvändigt har ölflaskor, fimpar och snus anträffats vid sittplatserna intill Centralkiosken, 

vilket stärker hypotesen om att platsen bland annat fungerar som tillhåll. Förutom detta är 

nedskräpningen närmast entrén till vänthallen den mest anmärkningsvärda där en mängd 

fimpar ligger slängda på marken. För att minimera nedskräpning förutsätter det att det finns 

tillräckligt många soptunnor med en bra placering för att den enskilda individen ska ha enkel 

åtkomst till dessa. Utifrån observationer bedömer vi ändå att de soptunnor som finns på 

platsen är placerade på lämpliga ställen och med jämna mellanrum, samt att det finns 

tillräckligt många till antalet. Dock är det som sagt fimpar som utmärker sig, vilka med störst 

sannolikhet slängs på marken på grund av fara för brandrisk som uppkommer om de skulle ha 

kastats i en papperskorg.  
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Skadegörelse och klotter 

De utförda observationerna visar att skadegörelse inne i vänthallen och utomhus kring 

busshållplatserna existerar. Detta visar sig inuti vänthallen genom att det på en bänk saknas 

sittpinnar, två av sex bänkar är lossade från marken genom att skruvar är borta och en annan 

bänk är helt borttagen. I utrymmet mellan vänthallen och Pressbyrån är ett trappräcke 

bortrivet och därav är även den in- och utgången avstängd. Det förekommer också klotter på 

väggar och bänkar i vänthallen med text såsom “dö” samt ritade hakkors. Observationerna 

visar att klotter är vanligt förekommande och att det är något som tillkommit under tiden som 

dessa granskningar gjorts.  

Utanför vänthallen finns det en busskur som fått taket krossat och en iakttagelse av föremål 

runt omkring är gjord, vilket visar att det bredvid busskuren ligger lösa fyrkantiga markstenar. 

Ytterligare skadegörelse går att finna på två stycken hållplatsstolpar där glaset också blivit 

krossat. Förutom det ovan nämnda existerar klotter kring busshållplatserna, allra främst i 

busskurerna, på bänkar och vid “stenblocken” bakom busskurerna. Vid Centralkiosken finns 

ett elskåp som även det är utsatt för klotter.  

Under dessa veckor har observationerna visat att det inte finns någon form av tillsatta åtgärder 

eller reparationer vad gäller varken skadegörelse eller klotter. De bänkar som varit lossade 

från marken och det krossade taket på busskuren är i samma skick från första dagen av 

observation som vid den sista. Därmed är in- och utgången mellan Pressbyrån och vänthallen 

fortsatt stängd på grund av skadegörelse, vilket en lapp på dörren informerar om. En sådan 

lapp som sitter upp visar tydligt att inget åtgärdats och desto längre den finns uppsatt skickas 

signaler om att platsen inte tas om hand, vilket i sin tur kan leda till att platsen inte känns 

säker. Även det klotter som har anmärkts både inne i vänthallen såväl som utanför, har inte 

sanerats under de två veckor iakttagelserna kring Knutpunkten gjorts.  
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4. ÅTGÄRDSFÖRSLAG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nedanstående kapitel återfinns en redogörelse för vilka 

insatser som behöver tillsättas. 
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Problembeskrivning Åtgärdsförslag Ansvarig aktör 

Tillhåll - Fritidsgård  

- Tillfälliga aktiviteter 

- Aktiviteter i vänthall 

- Kultur- och fritidsnämnden 

- Centrala stadsrum 

- Ungdomsstödjare 

Brist på naturlig övervakning - Utegym 

- Lekplats 

- Byggnad med kontor, boende 

och nöjen  

- Kontinuerlig tillsyn 

- Kultur- och fritidsnämnden 

- Myndighetsnämnden för bygg- 

och miljöfrågor 

-Ungdomsstödjare 

 

Brist på formell övervakning - Montera upp 

kameraövervakning 

- Ökad formell närvaro 

- Falu kommun  

- Keolis Sverige AB 

- Polisen 

Belysning - Byta ej fungerande lampor  

- Tillsätta fler lampor 

-Falu Energi & Vatten 

Skymda områden - Installera dörr med 

scanningssystem för trappen till 

parkeringshuset 

- Diös Fastigheter 

Narkotikaförsäljning - Begränsa tillgången av 

parkeringshuset för obehöriga 

- Scanningsystem  

- Skapa relation 

- Skolbesök 

- Diös Fastigheter  

- Polisen 

- Ungdomsstödjare  

 

Nedskräpning  - Göra rent på väggar och fönster 

- Sätta ut ”askkoppar”  

- Fimpomater 

- Keolis Sverige AB 

- Falu kommun 

Klotter  - Sanera klotter ut- och invändigt - Centrala Stadsrum 

- Falu kommun  

- Keolis Sverige AB 

Skadegörelse  - Reparera skador 

- Kameror 

- Falu kommun  

- Keolis Sverige AB  

Lösa markstenar - Återställ arrangemanget - Falu kommun 

Rökning  - Montera skyltar att rökning ej är 

tillåten  

-Fimpzon 

- Falu kommun 
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Tillhåll 

Risken som finns med att Knutpunkten används som en plats för tillhåll är att en grupp 

människor, vanligen ungdomar, samlas utan direkt syfte, vilket har en tendens att resultera i 

nedskräpning, skadegörelse och klotter. Tanken är därför att försöka fånga upp dessa 

ungdomar redan i ett tidigt skede. Vi anser därför att ungdomsstödjarnas verksamhet fortsatt 

ska arbeta för att fånga upp, stödja och vägleda unga som uppehåller sig kring Knutpunkten 

och som befinner sig i riskzonen för att utveckla social problematik såsom missbruk och 

kriminalitet. 

Lasse Westin (personlig kommunikation, 17 oktober 2019) har presenterat ett förslag om att 

använda vänthallen som fritidsgård med bland annat brädspel. Vidare ska det finnas personal 

på plats för att på så sätt erbjuda ungdomarna aktiviteter och en plats att vara på under 

kontrollerade former. Om detta skulle bli aktuellt kan det vara bra att överväga om 

vänthallens öppettider ska ses över. Kanske borde till exempel vänthallen om den även ska 

fungera som fritidsgård endast vara öppen när det finns personal på plats. Detta för att 

undvika exempelvis sabotage.  

Det kan dock diskuteras om denna eventuella fritidsgård bör placeras i just vänthallen. Detta 

eftersom vänthallen ska vara en plats där människor i alla åldrar ska kunna uppehålla sig, 

vilket gör det viktigt att också utforma platsen efter det. Ett åtgärdsförslag kan därför vara att 

anpassa vänthallen genom att erbjuda aktiviteter för samtliga åldrar. Det kan bland annat vara 

genom kulturella inslag i form av tavlor och bilder längs väggarna med historia från Falun 

som stad för att intressera de äldre, alternativt att det finns en TV med barnprogram för de 

små. Dessa åtgärdsförslag kommer även med risker såsom eventuell skadegörelse, men 

genom att anpassa vänthallens innehåll till olika åldrar skapas en naturlig genomströmning av 

människor vilket bidrar till en naturlig övervakning av platsen. Detta vilket också går att 

kombinera med övervakningskameror.  

Med utgångspunkt i det ovan nämnda är det kanske därför ett bättre alternativ att placera en 

eventuell fritidsgård på grusparkeringen som är belägen alldeles intill Knutpunkten. Dels för 

att vänthallen som tidigare nämnts ska vara anpassad för alla men även för att utrymmet inte 

anses vara tillräckligt stort för en sådan verksamhet. 

Utöver detta ställer vi oss positiva till det engagemang Centrala stadsrum, Rädda Barnen, 

Röda Korset och Dalaidrotten tillsammans med Breddens IF visat genom införandet av att 
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arrangera aktiviteter på platsen. Sarnecki (2015, s. 125) rapporterar hur aktiviteter som 

organiseras av antingen den offentliga sektorn eller frivilliga organisationer kan ha prosociala 

effekter. Sarnecki (2015) förtydligar att det finns forskning som visar att ungdomar som deltar 

i exempelvis idrottsaktiviteter inte registreras för brott i lika hög grad som de ungdomar som 

inte deltar i sådan verksamhet.  

Brist på naturlig övervakning 

Här anser vi att man förutom att behålla den kontinuerliga tillsynen av platsen med hjälp från 

Ungdomsstjödarna behöver öka tillgängligheten av människor på platsen. Detta för att i sin 

tur kunna öka den naturliga övervakningen vid Knutpunkten. Det är därför rimligt att 

diskutera om något behöver tillsättas i anslutning till platsen för att på så vis få denna 

genomströmning av människor inte bara under dagtid utan även under tidiga morgnar, men 

framförallt under kvällstid. Kanske skulle den grusparkering som idag finns belägen i direkt 

anslutning till Knutpunkten kunna nyttjas till att bli en plats som används dels dagtid i form 

av exempelvis kontorslokaler och butiker, dels till bostäder och nöjen för att även kvällstid 

bibehålla rörelse i området.  

En lekplats finns även som förslag i syfte att tilltala även de yngre att nyttja platsen. Det blir 

således en plats där barnfamiljer kan befinna sig under dagtid men även helger, när det då 

kanske inte är lika mycket människor som reser med buss till och från jobbet som under 

vardagarna. 

Genomströmningen av människor skulle i sin tur kunna öka genom att exempelvis uppföra ett 

utegym på platsen som i sin tur kan bidra till att binda ihop Tisken med centrum, då varvet 

runt Tisken till stor del används för träning i form av promenader och löpturer. Träningen runt 

Tisken skulle då förslagsvis kunna avslutas med styrketräning vid ett utegym på andra sidan 

tunneln, det vill säga i anslutning till Knutpunkten. Anledningen till att just utegym ges som 

förslag är på grund av att det troligtvis lockar till användning både under tidiga morgnar, såväl 

som sena kvällar, då de flesta som tränar gör det antingen innan eller efter jobbet.  

Dessa förslag är därmed riktade till Falu kommun som ansvarig aktör, där kultur- och 

fritidsnämnden skulle kunna bidra i arbetet med det utegym som nämndes ovan. Detta då de 

är ansvariga för kommunens idrottsanläggningar och motionsspår, samt har som ansvar att 

uppfylla kommuninvånarnas behov av anläggningar för just 

fritidsaktiviteter.  Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor har i sin tur en viktig roll då 



23 

 

de i sitt arbete behandlar frågor kring bland annat stadsplanering, byggen, underhåll och 

miljö, samt arbetar för ett hållbart samhälle. Slutligen finns även Ungdomsstödjarna med som 

resurs för att upprätthålla tillsynen av platsen.  

Brå (2019) påtalar nämligen att det är viktigt med naturlig övervakning kring en utsatt plats 

för att utförandet av de brottsliga handlingarna ska försvåras och på sätt öka tryggheten. 

Enligt CPTED:s principer leder nämligen övervakning av en plats till en ökad trygghet för 

invånarna (Brå, 2019). Sarnecki (2015, s. 139) redogör för att den formella övervakningen i 

form av kameror kan förhöja individens känsla av trygghet vilket därigenom också indirekt 

ökar den sociala kontrollen. 

Detta går således att koppla till en av CPTED sex grundläggande principer, närmare bestämt 

aktivitetsstöd, där de berör vikten av att en plats ska omfattas av positiva aktiviteter, såsom 

lekplatser, caféer eller andra mötesplatser för att kunna skapa en rörelse av olika människor, 

då det fungerar som en brottsförebyggande åtgärd (Brå, 2019). Även Boverket (2010, s. 59) 

bekräftar detta då de rapporterar att andra människor som befinner sig i närheten av en 

hållplats skapar en trygghetskänsla för de resenärer som reser med kollektivtrafiken. Detta 

eftersom att väntan samt förflyttning till och från en busshållplats är lika viktig som själva 

resan sett ur ett trygghetsperspektiv (Boverket, 2010).  

Brist på formell övervakning  

Den formella övervakningen kan enligt oss dels förbättras med hjälp av en mer kontinuerlig 

närvaro från polis, under förutsättning att det finns tillräckligt med resurser för att utföra detta. 

Däremot för att inte enbart förlita sig på att den formella övervakningen sker av polis anser vi 

att kameraövervakning skulle vara en möjlig åtgärd. Det är Falu kommun och Keolis Sverige 

AB som är de ansvariga aktörerna för att kameraövervakningen kommer på plats i vänthallen 

respektive utanför.  

Åtgärdsförslaget grundas utifrån vetskapen om att kameraövervakning kan ha en 

avskräckande effekt för en potentiell gärningsman och därigenom ge besökare en känsla av 

trygghet (Boverket, 2010, s. 32) Dock påtalar Boverket (2010) att det även kan ge motsatt 

effekt genom att platsens behov av kameraövervakning kan signalera att platsen är otrygg och 

därmed istället framkalla en oro. Det ska därför tilläggas att kameraövervakning inte ger 

samma effekt tillika trygghetskänsla som närvaron av andra människor (Boverket, 2010, s. 

32). Detta eftersom en övervakningskamera endast fångar händelsen på film och då är skadan 
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redan skedd, medan en oberoende person på platsen istället kan ingripa. På så sätt 

kan kameraövervakning bidra till någon form av falsk trygghet. Dock kan förekomsten av en 

övervakningskamera ändå bidra till att man i efterhand har bättre möjlighet att få fast 

förövaren genom att polisen kan använda det bevismaterial som finns inspelat på 

övervakningskameran (Boverket, 2010). Brå (2007, s. 11) rapporterar även att publicitet om 

att brottsuppklaring skett tack vare material från kameraövervakning kan bidra till att 

brottsligheten minskas.  

Vidare förklarar Boverket (2010, s. 32) att kameraövervakning till viss del kan ha en 

avskräckande effekt mot brott såsom överfall, övergrepp och sexuella trakasserier, vilket 

främst kvinnor oroar sig för, men däremot finns forskning som visar att kameraövervakning 

har störst effekt för att förhindra brott som är planerade, som till exempel inbrott och 

skadegörelse. Slutsatsen är därför att kameraövervakning troligtvis inte är lösningen mot 

otrygghet, men att det däremot är effektivt mot skadegörelse då det kan avskräcka personer 

från att begå sådana gärningar, samt vara hjälpsamt bevismaterial i polisens utredningar.  

Belysning  

För att den naturliga formen av övervakning ska fungera är det viktigt att platsen är upplyst. 

Det som framgått är att de finns lampor på platsen som är ur funktion, vilket behöver åtgärdas 

för att platsen ska kännas säker. Det andra åtgärdsförslaget är att tillsätta fler lampor, specifikt 

längs Holmgatan och kring cykelställen, men även generellt för platsen då den kvällstid 

upplevs som mörk. Detta är något som ligger under Falu Energi och Vattens ansvarsområde 

och ska därför utföras av dem.   

Det är rimligt att argumentera för att bra belysning är av stor betydelse när det gäller 

förebyggande av brott då det bidrar till en form av naturlig övervakning (Sarnecki, 2015, s. 

133). Detta eftersom välbelysta platser gör att människor i närheten får bra uppsikt över 

platsen och därmed är det lättare att upptäcka om brottsliga handlingar skulle ske. På så sätt 

lockar inte platsen till sig potentiella gärningspersoner i lika stor grad som mer skymda 

områden. 

Sarnecki (2015, s. 133) redogör utifrån en forskningsstudie om brottsförebyggande effekter av 

belysning att det finns en påtaglig minskning av brottslighet där belysning har förbättrats. 

Detta såväl på dagtid som nattetid, vilket således ger stöd åt hypotesen om ökad social 
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kontroll. Enligt studien ökade den förbättrade belysningen både invånarnas sammanhållning 

och trygghet.  

Skymda områden och narkotikaförsäljning  

Detta åtgärdsförslag behandlar trappan mellan vänthallen och Pressbyrån som leder till 

parkeringshuset, där en åtgärd behöver tillsättas för att på så sätt kunna stoppa den öppna 

drogförsäljningen genom att inte göra denna trapp tillgänglig. Åtgärden vi föreslår är att 

begränsa trappan från obehöriga genom att installera en dörr med scanningsystem. Vidare för 

att parkeringshuset inte ska vara tillgängligt för obehöriga krävs det även att det från andra 

hållet finns någon form av lås, till exempel ett scanningsystem som läser av exempelvis 

parkeringsbiljetten. Genom att tillsätta ett scanningsystem från trappan upp till garaget samt 

hela parkeringshuset, begränsas platsen enbart till de som parkerat sitt fordon där. Eftersom 

det är Diös Fastigheter som äger parkeringsgaraget ligger ansvaret hos dem att installera ett 

sådant system.  

Med stöd från CPTED är tillträdeskontroll en viktigt del i den situationella brottspreventionen 

(Brå, 2019). Brå förklarar att tillträdeskontroll innebär att man genom att begränsa platser för 

tillträde till byggnader med hjälp av koder eller porttelefoner försvårar tillfället för 

gärningsmannen att kunna begå brott.  

Ett annat åtgärdsförslag till problemet gällande narkotikaförsäljning kring Knutpunkten är att 

fortsätta använda resurser från Polisen och ungdomsstödjare. Det har kommit till vår 

kännedom att ungdomsstödjare bland annat vistas kring Knutpunkten och på skolor i den 

utsträckning de har möjlighet, vilket är utmärkt. Förslaget grundar sig i att ungdomsstödjare 

samt Polisen ska skapa goda relationer med ungdomar som befinner sig vid Knutpunkten. Vi 

ser även att polis och ungdomsstödjare, utifrån de resurser som finns, gärna besöker 

högstadie- och gymnasieskolor för att bland annat informera om vilka risker det finns med 

brukande av narkotika och dess försäljning. 

Nedskräpning 

Nedskräpningen på platsen, vilken tidigare beskrivits mer utförligt, består till störst del av 

fimpar som blivit slängda på marken. I och med den nya lagen (Riksdagen, 2019) gällande 

utvidgat rökförbud som inträdde den första juli 2019 och som numera även omfattar en del 

platser utomhus som allmänheten har tillträde till, såsom i detta fall busshållplatser, är det 
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viktigt att behållare utformade för att ta emot fimpar finns i nära anslutning till platsen. Detta 

för att personer inte ska behöva leta efter dessa när de behöver fimpa en cigarett, för att på så 

sätt undvika att de slängs på marken. Det ska dock poängteras att dessa behållare inte ska 

finnas inom det rökfria området, utan strax utanför detta område.  

Åtgärdsförslaget syftar därför till att man på strategiska platser bör sätta ut särskilda behållare 

för att samla in fimpar, exempelvis fimpomater. Denna metod används nämligen i andra 

städer runt om i Sverige, bland annat i Stockholm. Tanken med en fimpomat är att rökare ges 

möjlighet att rösta med hjälp av sin fimp, samtidigt som man bidrar till att hålla rent. På 

behållaren finns en fråga att besvara, där svarsalternativen i sin tur består av två boxar med ett 

hål i vardera där rökare kan rösta i en fråga genom att stoppa sin fimp i någon av boxarna. 

Röstfacken med synliga boxar gör det möjligt för förbipasserande att se hur det röstats. 

Tanken med dessa fimpomater är att man på ett roligt sätt kan motivera människor till att inte 

slänga sina fimpar på marken.  

Förutom detta behöver de invändiga städrutinerna för vänthallen ses över för att även 

inkludera städning av väggar, lister och fönster. Med detta avses inte fönstertvätt, utan att man 

om det exempelvis sitter fast saker på fönstrets insida, såsom snus, tuggummi, matrester eller 

dylikt, tar bort det. Samtliga åtgärder ansvarar därmed Keolis Sverige AB för. 

Med grund i forskning har renhållning och underhåll nämligen visat sig ha en brottspreventiv 

effekt. Brå (2019) redogör bland annat för begreppen territorialitet och image som viktiga 

faktorer inom CPTED, det vill säga för att motverka brottslighet, där man bland annat belyser 

vikten av att exempelvis avlägsna skräp då det ger ett intryck av social oordning. Detta för att 

påvisa att platsen tas om hand och att de finns personer som tar ansvar över den, samt 

kontrollerar ifall något skulle inträffa. Det handlar således om att göra platsen attraktiv och att 

den förknippas med något positivt. Boverket (2010, s. 33) påtalar att risken med en misskött 

plats är att den upplevs övergiven och då frambringar en känsla av otrygghet. Boverket (2010) 

menar därför att man bör prioritera skötsel och renhållning av den offentliga miljön då en 

attraktivare stadsmiljö också kan generera i att fler vill vistas i staden.  

Skadegörelse och klotter 

Skadegörelse som finns inne i vänthallen, i passagen mellan vänthall och Pressbyrån samt 

utanför bör repareras, detta kort tid efter att skadegörelsen har ägt rum. För att kunna upptäcka 

skadegörelse och även klotter bör det införas en kontinuerlig kontroll av platsen för att direkt 
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kunna agera. Det förekommer klotter både inne i vänthallen och utomhus kring Knutpunkten 

som behöver saneras. Invändigt ligger detta ansvar på Keolis Sverige AB och utvändigt 

ansvarar Falu kommun för att tillsätta åtgärder. Där kan även Centrala stadsrum inkluderas 

som medaktör vad gäller sanering av klotter utomhus då det är något som de utför i 

stadskärnan (https://www.centralastadsrum.se/). Mot skadegörelse samt klotter är det även 

rimligt att tala om att kameraövervakning är ett effektivt tillvägagångssätt för att avskräcka 

brottstypen. Som tidigare nämnt är det Falu kommun och Keolis Sverige AB som bär ansvaret 

över att kameraövervakning kommer på plats.  

Med stöd från forskning är det rimligt att argumentera för att en plats där skadegörelse samt 

klotter åtgärdas är en plats där människor också kommer vilja infinna sig och kan känna 

trygghet vid (Boverket, 2010, s. 25). Det som påvisar och stärker argumentet om att det är 

viktigt att reparera skadegörelse samt sanera klotter är resonemanget om fixing broken 

windows. Detta då resonemanget talar för en minskad trygghet och social kontroll när åtgärder 

inte vidtas (Sarnecki, 2015, s. 133). Sarnecki förklarar att den sociala kontrollen försvinner 

när ett område visar tydliga tecken på förfall, eftersom människor då väljer att dra sig tillbaka 

och på så sätt har brottslingar möjligheten att fortsätta med sina oönskade aktiviteter. Sarnecki 

(2015) poängterar även att om åtgärder inte vidtas vid sabotage, såsom klotter och 

skadegörelse leder det ofta till att ytterligare förstörelse. Detta för att det då ses som 

accepterade handlingar.  

Lösa markstenar  

Kring en busskur vid Knutpunkten har vi gjort upptäckten att en stenläggning runt om en 

stolpe intill busshållplatsen är defekt, då flertalet markstenar ligger lösa. Detta vilket kan ha 

kopplingar till den ovan nämnda busskuren där taket är krossat, precis som glaset på några 

busshållplatsstolpar. Genom egna slutsatser är det inte omöjligt att busskurens tak krossats 

med hjälp av dessa lösa markstenar. Förutom detta är stenkastning mot blåljuspersonal ett 

välkänt problem runt om i landet, vilket man givetvis behöver förhindra uppkomsten av. 

Därav är det väldigt angeläget att återställa detta stenarrangemang kring busshållplatsstolpen. 

Detta ligger under Falu kommuns ansvar och enligt våra observationer under två veckors tid 

är detta ingenting som åtgärdats.  

 

 

https://www.centralastadsrum.se/
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Rökning  

Ett problemområde vid Knutpunkten är den rökning som sker intill entréer respektive 

busshållplatser. Även här hänvisar vi till den lag som infördes den första juli 2019 och som 

finns beskriven ovan. Här finns ett ansvar hos den ägare eller som på annan grund disponerar 

över det område som omfattas av rökförbudet att se till att rökförbudet upprätthålls. I detta fall 

Falu kommun.  

Exempelvis kan detta ske genom skyltning där det tydligt framgår att rökning är förbjuden på 

platsen, samt information om rökförbudet och dess innebörd. Det går även att upprätta 

fimpzoner bestående av bänkar drivna av solceller (L. Westin, personlig kommunikation, 17 

oktober 2019). Detta vilket bland annat testats i Malmö (Erberth, N, 2019, 1 juli). Tanken 

med dessa bänkar som är placerade på ett ställe som tillåter rökning är att få rökare att nyttja 

sittmöjligheten när de röker då de även erbjuder wi-fi samt ström till att ladda mobilen. Under 

vinterhalvåret skulle kanske ett alternativ även kunna vara att bänken istället för att erbjuda 

wi-fi och ström avger värme. 

 

 

 
Bild: Falu kommun 
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5. SLUTSATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att frågor om det brottsförebyggande arbetet lyfts fram i ett 

tidigt skede vid stadsplanering är viktigt för att platsen ska 

bli attraktiv och förknippas med något positivt. Platsens 

utformning och omgivning behöver därför vara anpassad på 

ett sådant sätt att den erbjuder någonting för människor i 

alla olika åldrar. Detta för att det skapar en naturlig 

genomströmning av människor.   

Åtgärdsförslagen som arbetats fram är inriktade på 

Knutpunkten i Falun och dess närmaste omgivning. De 

angivna förslagen som presenteras är inte några direktiv 

utan snarare idéer på hur orsaken till problemen kan 

hanteras och hur tankarna bör gå kring ett brottspreventivt 

arbete. I och med att Faluns centrum är under utveckling 

och då samhället alltid står inför förändringar kan dessa 

åtgärdsförslag behöva anpassas efter den befintliga 

situationen som då råder. Sedan är det upp till de nämnda 

aktörerna att med sina resurser och förkunskaper hitta sitt 

sätt att utifrån dessa förslag arbeta mot den problematik 

som föreligger och genom samverkan sträva mot 

gemensamma mål. 
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