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Abstract:  
In northwestern Lund there’s a retail area called Mobilia. The area contains both industry, 
and grocery stores. At high traffic flows the area is perceived as inaccessible and 
inconvenient to get around to all road user groups. The area has been analyzed, and the 
analysis has been inspired by something called åtgärdsvalsstudier. That means that the 
analysis has been inspired by action-choice studies. The main focus has been on pedestrians 
and bikers and to observe their road availability and accessibility. 
 
 
The analysis has been carried out by implementing åtgärdsvalsstudiers four stages namely, 
initiation, understand the situation, try the various possible solutions, and shape the plotting 
and recommend action. Since the action åtgärdsvalsstudier is a very comprehensive method, 
boundaries were made at an early stage. In the initialization process the area was studied 
superficially through inventory. The municipality of Lund was contacted to clarify the 
purposes of some parts of the area. The second step, understand the situation was carried 
out using a film camera. The camera was placed in the area on three occasions, all during 
the weekend hours, and employees the Department of Traffic and Road at Lund University 
assisted. The film material could then be studied and analyzed, which gave a clearer picture 
of the area's qualities and flaws. In the third stage suggestions were made based on 
interpretations of the film material, and some measures were simulated in the simulation 
program Vissim. The program simulates only car traffic which gave an interesting picture 
of how vehicle traffic was affected when the measures for pedestrians and bikers was 
implemented. In the last step in the åtgärdsvalsstudier, the various measures were discussed 
and the results of the simulations and the interpretations from the films were weighed in. 
 
Results 
The film material confirmed several theories about the inaccessibility of pedestrians and 
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bikers and proposes a number of measures could be taken forward. The simulations showed 
that an increased accessibility for pedestrians and bikers would lower the accessibility for 
the motorized traffic. The simulations were divided into two scenarios, one with the current 
situation and the one with all the measures that could be simulated. The scenario with all 
the measures implemented showed that traffic jams would occur.  
 
Discussion 
Given that Lund has several goals and strategies to reduce car use and increase the 
proportion of sustainable transport, perhaps action for unprotected road users should be 
carried out in the area. It's a little unclear whether the area is an external trading area or if 
it's on the way to become a neighborhood center. If the idea is that it should resemble the 
latter, efforts should be made to increase accessibility for unprotected road-users. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund  
I nordvästra Lund finns ett handelsområde vid namn Mobilia. I området finns industri och 

dagligvaruhandel. Vid höga trafikflöden så har området uppfattats som otillgängligt och 

besvärligt att ta sig runt i för samtliga trafikantgrupper. Området har därför analyserats och som 

hjälpmedel så har analysen inspirerats av åtgärdsvalsstudier. Fokus har främst legat på 

oskyddade trafikanters tillgänglighet och framkomlighet.  

 

Metod  
Analysen har genomförts genom att implementera åtgärdsvalsstudiers fyra olika steg nämligen, 

initiering, förstå situationen, prova olika tänkbara lösningar samt forma inritning och 

rekommendera åtgärder. Eftersom åtgärdsvalsstudier är en mycket omfattande arbetsmetod så 

gjordes avgränsningar i ett tidigt skede. I initieringsprocessen så studerades området ytligt 

genom detaljplaner och inventering. Lunds kommun kontaktades för att klargöra vissa 

utformningars syften. Det andra steget, förstå situationen, genomfördes med hjälp av en 

filmkamera. Kameran placerades i området vid tre tillfällen, alla under helgens timmar, med 

hjälp av verksamma på avdelningen för trafik och väg på Lunds Tekniska Högskola. 

Filmmaterialet kunde därefter studeras och analyseras vilket gav en tydligare bild av områdets 

kvalitéer och brister. I det tredje steget togs förslag på åtgärder fram utifrån tolkningar av 

filmmaterialet och vissa åtgärder simulerades i simuleringsprogrammet Vissim. Programmet 

simulerar enbart biltrafik vilket gav en intressant bild över hur fordonstrafiken påverkades då 

åtgärder för de oskyddade trafikanterna implementerats. I det sista steget i inspirationen av 

åtgärdsvalsstudier diskuterades de olika åtgärderna och resultatet från Vissim och från filmerna 

vägdes in.   

 

Resultat 
Filmmaterialet bekräftade flera teorier om otillgänglighet för oskyddade trafikanter och förslag 
på ett antal åtgärder kunde tas fram. Enligt de simuleringar som gjordes så ger en ökad 
tillgänglighet för de oskyddade trafikanterna en sämre tillgänglighet för den motordrivna 
trafiken. Simuleringarna delades upp i två scenarier, ett med nuläget och ett med alla åtgärder 
som kunde simuleras. Scenariot med alla åtgärder implementerade påvisade att långa bilköer 
skulle uppkomma. Alla åtgärder gick inte att simulera varför de diskuterades i stället. 
Tillgängligheten för oskyddade trafikanter är begränsad på sina ställen vilket kan behöva 
åtgärdas. Vid åtgärder måste det tas hänsyn till att den motordrivna trafikens tillgänglighet kan 
komma att bli sämre.  

 

Diskussion 
Med tanke på att Lunds kommun har flera mål och strategier för att minska bilanvändningen 
och öka andelen hållbara transporter så kanske åtgärder för de oskyddade trafikanterna bör 
genomföras i området. Det är lite oklart om området är ett extern handelsområde eller om det 
är på väg mot en stadsdelskärna. Om tanken är att det ska likna det sistnämnda så borde insatser 
göras för att öka tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna. Om tanken i stället är att 
området ska fungera som ett externt handelsområde så kan det räcka med mindre åtgärder för 
de oskyddade trafikanterna för att öka deras tillgänglighet mer lokalt och som inte försämrar 
tillgängligheten för den motordrivna trafiken.  
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Summary 
 

Background  
In northwestern Lund there’s a retail area called Mobilia. The area contains both industry, and 
grocery stores. At high traffic flows the area is perceived as inaccessible and inconvenient to 
get around to all road user groups. The area has been analyzed, and the analysis has been 
inspired by something called åtgärdsvalsstudier. That means that the analysis has been inspired 
by action-choice studies.  

The main focus has been on pedestrians and bikers and to observe their road availability and 
accessibility. 
 
Method 
The analysis has been carried out by implementing åtgärdsvalsstudiers four stages namely, 
initiation, understand the situation, try the various possible solutions, and shape the plotting and 
recommend action. Since the action åtgärdsvalsstudier is a very comprehensive method, 
boundaries were made at an early stage. In the initialization process the area was studied 
superficially through inventory. The municipality of Lund was contacted to clarify the purposes 
of some parts of the area. The second step, understand the situation was carried out using a film 
camera. The camera was placed in the area on three occasions, all during the weekend hours, 
and employees the Department of Traffic and Road at Lund University assisted. The film 
material could then be studied and analyzed, which gave a clearer picture of the area's qualities 
and flaws. In the third stage suggestions were made based on interpretations of the film material, 
and some measures were simulated in the simulation program Vissim. The program simulates 
only car traffic which gave an interesting picture of how vehicle traffic was affected when the 
measures for pedestrians and bikers was implemented. In the last step in the åtgärdsvalsstudier, 
the various measures were discussed and the results of the simulations and the interpretations 
from the films were weighed in. 

 
Results 
The film material confirmed several theories about the inaccessibility of pedestrians and bikers 
and proposes a number of measures could be taken forward. The simulations showed that an 
increased accessibility for pedestrians and bikers would lower the accessibility for the 
motorized traffic. The simulations were divided into two scenarios, one with the current 
situation and the one with all the measures that could be simulated. The scenario with all the 
measures implemented showed that traffic jams would occur. 

 
Discussion 
Given that Lund has several goals and strategies to reduce car use and increase the proportion 
of sustainable transport, perhaps action for unprotected road users should be carried out in the 
area. It's a little unclear whether the area is an external trading area or if it's on the way to 
become a neighborhood center. If the idea is that it should resemble the latter, efforts should be 
made to increase accessibility for unprotected road-users.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
Mobilia är ett område i nordvästra Lund som innehåller dagligvaruhandel, verksamheter och 

industri. Området är tämligen litet och består huvudsakligen av två gator som knyts samman 

med en liten cirkulationsplats. I övrigt innehåller området mycket parkeringsytor och runt dem 

löper gångbanor. Runt området löper två stora vägar, Norra ringen och Fjelievägen, likt två 

barriärer.  

 

Under kvällar och helger besöks området flitigt av diverse veckohandlare. De flesta verkar köra 

till området vilket medför mycket trafik vid vissa tidpunkter. Vid höga flöden biltrafik så har 

området uppfattas som relativt otillgängligt för cyklister och fotgängare då de besöker området.  

 

Med anledning av detta har Mobiliaområdet analyserats. Analysen har inspirerats av 

åtgärdsvalsstudier vilket är en analysmetodik i flera steg. I analysen så har extra fokus lagts på 

de oskyddade trafikanterna i området.  

 

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att analysera den trafiktekniska situationen i Mobiliaområdet i 

Lund för att identifiera brister och i sådana fall orsakerna till dem. Analysen genomfördes med 

inspiration av åtgärdsvalsstudier, ÅVS. Målsättningen var som följer: 

 

- Problemidentifiering för området med hjälp av analyser 

- Ta reda på hur trafikantgrupperna påverkas 

- Identifiera var i området som det kan finnas brister.  

- Fördjupning av åtgärdsvalsstudier 

 

 

1.3 Metod 
Metoden för att uppnå syftet har innefattat följande steg: 

- Litteraturstudie 

- Analys av Mobilia med inspiration av åtgärdsvalsstudier genom: 

o Filmning 

o Observation och tolkning av filmer 

o Simuleringar av området 

o Åtgärdsförslag och diskussion 

 

1.3.1 Litteraturstudie 
För att få en djupare förståelse för ämnet så har en litteraturstudie genomförts. Det material 

som studeras i studien är främst Trafikverkets dokument om åtgärdsvalsstudier (Trafikverket 

2015a) men också trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.  

 



14 
 

1.3.2 Analys av Mobilia med inspiration av åtgärdsvalsstudier  
Området har analyserats med inspiration av åtgärdsvalsstudier. Analyserna inleddes med en 

initiering genom studier av detalj- och översiktsplaner samt en ytlig inventering och besök på 

platsen och kallas för steg ett. I nästa steg, steg två, undersöktes området mer djupgående för 

att skapa förståelse för vad som kunde utgöra ett problem. Detta gjordes genom observationer 

i området med hjälp av en filmkamera som lånades av institutionen för trafik och väg på Lunds 

Tekniska Högskola. Filmmaterialet blev en viktig del i observationerna och kunde användas 

för att ta fram kvalitéer och brister i området. Data som samlats in från observationerna kunde 

användas i simuleringsprogrammet Vissim i det tredje steget för att prova olika åtgärder. 

Slutligen i steg fyra så diskuteras de olika åtgärderna och formuleras i olika paket beroende på 

deras placering enligt fyrstegsprincipen.  

 

1.4 Avgränsning 
Kollektivtrafiken utesluts ur arbetet då det anses bli för mycket. Området geografiska 

avgränsning syns i figur 1.   

 

 
Figur 1, Den geografiska avgränsningen av området (© OpenStreetMaps bidragsgivare). 

 

I initieringsfasen så är dialogen med intressenter och aktörer en viktig bit. Eftersom rapporten 

endast är inspirerad av åtgärdsvalsstudier så kommer denna dialog av avgränsas och inte vara 

lika omfattande som i en riktig åtgärdsvalsstudie. 
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1.5 Disposition 
Rapporten består av följande delar. 

- Litteraturstudie 

- Analys i form av: 

– Initiering 

– Observationer 

– Simulering 

– Åtgärdsförslag  
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2. Litteraturstudie 
Litteraturstudien kommer behandla följande ämnen 

 Transportpolitiska målen 

 Tillgänglighet 

 Framkomlighet 

 Åtgärdsvalsstudier 

 Definitioner 

 

2.1 Transportpolitiska målen 
 
”Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.” 

(Regeringskansliet 2016). Förutom det övergripande målet så regeringen även tagit fram ett 

funktionsmål samt ett hänsynsmål (Regeringskansliet 2016). 

 

Funktionsmålet: 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.” (Trafa 2016a) 

 

Hänsynsmålet: 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och 

miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.” (Trafa 2016b) 

 

 

2.2 Tillgänglighet 
 
Tillgänglighet definieras som:  

Hur enkelt det är att nå olika punkter i samhället för olika trafikantgrupper. Tillgänglighet 
beror bland annat av reskostnader, restider med väntetider, tillförlitlighet samt komfort. 
(Brandberg, Johansson, & Gustafsson, 1998). 

 

Begreppet tillgänglighet har varierad betydelse beroende på om det analyseras på mikronivå 

eller makronivå. På makronivå innebär tillgängligheten hur enkelt det är för medborgare att nå 

olika mål i samhället. Detta kan exempelvis mätas längdenhet för en sträcka alternativ den tid 

det tar att transporteras på sträckan. Tillgänglighet kan också mätas i kostnader, trygghet och 

bekvämlighet. Gällande mikronivå beskriver tillgängligheten relationssambandet mellan en 

individs kapacitet och de krav som finns på miljön (Holmberg, B. et al. 2008). Till exempel så 

är ett stadsrum med höga kantstenar inte en tillgänglig miljö för en individ med 

funktionsnedsättning.  
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När tillgängligheten ska undersökas i en kommun kan detta göras genom att överblicka 

placeringen av olika funktioner i kommunen så som, arbetsplatser, bostäder, handel, service, 

omsorg med flera. Genom att analysera hur funktionerna förhåller sig till varandra kan 

tillgängligheten däremellan beskrivas genom exempelvis restider eller avstånd. Om fokus 

ligger på restid när tillgängligheten ska undersökas från ett visst område så är en metod att 

beräkna vilka mål som kan nås inom den begränsade restiden (Holmberg, B. et al. 2008). 

 

 

 

 

2.3 Framkomlighet  
 
Definitionen av framkomlighet är: Hur enkelt det är att ta sig från punkt A till punkt B 
(Holmberg, B. et al. 2008). 

Begreppet framkomlighet är besläktat med begreppet tillgänglighet eftersom en begränsad 

framkomlighet påverkar tillgängligheten. Framkomligheten beror bland annat på typ av 

trafikantgrupp, gatans utformning, trafikmängden, hinder av olika slag så som gatuparkering, 

övergångsställen och integrerad trafik (Holmberg, B. et al. 2008). Framkomligheten i ett 

område eller längst en sträcka kan mätas med hjälp av flera metoder. Några exempel på de typer 

av mått som används är: 

 Kapacitet, mäts vid konstanta flöden vid exempelvis en trafikanläggning och 

definitionen är maximala antalet fordon som passerar genom anläggningen under en 

given tidsperiod.  

 Belastningsgrad, vilket för en anläggning innebär kvoten mellan aktuellt flöde och 

anläggningens kapacitet. En anläggning anses fungera väl om belastningsgraden inte 

överstiger 0.8 utan är lägre. En belastningsgrad på över 1.0 innebär att flödet genom 

anläggningen är högre än kapaciteten och medför ständigt växande köer.  

 Fördröjning, är ett tidsmått och definierar den tid det tar att passera genom en 

anläggning jämfört med ett scenario där anläggningen inte existerar.   

 Kölängd, mäts i meter och innebär längden av den sträcka som trafiken tar upp vid kö 

(Várhelyi, A. 2008). 

 

 

 

2.4 Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhet kan delas in i begreppen objektiv och subjektiv säkerhet. Den objektiva 

säkerheten handlar om olyckor och skadade medan den subjektiva säkerheten beskriver upplevd 

risk. Den subjektiva säkerheten innefattar dels risker i trafiksituationer men också de 

trygghetsrelaterade riskerna som exempelvis överfall (Hydén, 2008). 

 

När det gäller olycksstatistiken inom vägtransportsystemet i Sverige så registrerar både 

sjukvården och polisen uppgifter om olyckor och skador hos STRADA, som står för Swedish 

TRaffic Accident Data Acquisition (Hydén, 2008). Den officiella statistiken över skadade samt 

dödade i vägtrafiken i Sverige är baserad på olyckor som polisen fått kännedom om. De 

olycksfall som slutar i dödsfall går att kontrollera med hjälp av andra källor, däremot så är det 

svårare att kolla antalet skadade eftersom de kanske aldrig kommer till polisens kännedom. 

Med anledning av detta så skall även sjukvården föra uppgifter över de som sökt sig till 
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akutsjukvården. Där kan olyckor som innefattar fotgängare och cyklister fångas upp vilket 

annars sällan utreds av polisen (Vägverket, 2007).  

 

STRADA-utdrag har gjorts för området mellan åren 2009 och 2015 och visade på att området 

har drabbats av 9 olyckor under perioden. Fyra av olyckorna var polisrapporterade och de 

resterande fem var rapporterade från sjukhus. Inga av olyckorna hade resulterat i dödsfall i 

området under tidsperioden och inga av olyckorna hade varit allvarliga. Två av olyckorna gav 

måttliga skador medan de resterande sju gav lindriga skador. Fyra av olyckorna var 

kollisionsolyckor. Två av dem var mellan cyklist och bilist, en var mellan bilist och fotgängare 

och den sista var mellan två bilister. 

 

Inrapporterade olyckor till statistiken kan ge en bild över olycksomfattningen i Sverige, men 

det förklarar emellertid inte varför olyckorna sker. Varför en olycka sker kan kopplas till ett 

flertal faktorer. Beskrivningen av det totala antalet svårt skadade och dödade kan göras med 

hjälp av exponering, risk och konsekvens som dimensioner (Hydén, 2008). 

 

 
Figur 2, Skadekvoten kan ses som risken och dödade/skadade kan ses som konsekvensen. Bildkälla (Hydén, 2008). 

 

Figur 2 beskriver sambandet mellan exponering, risk och konsekvens vilket är kopplat till 

olycksproblematiken. De olika staplarna i figur 2 symboliserar de olika trafikantgrupperna. 

Enligt figur 2, så utsätts personbilförare en ganska stor exponering i trafiken. Detta beror på att 

trafikarbetet till största del består av resor med bil. Mopedförare har en hög skadekvot, med 

andra ord, de löper en stor risk i trafiken. Exponeringen hos mopedförare är mycket liten då 

den trafikantgruppen inte är så stor. Andelen dödade och skadade är inte heller så många vilket 

kan tänkas bero på att det inte färdas i så snabba hastigheter. När det kommer till 

Motorcykelförare så är exponeringen även där inte så stor, däremot så förekommer ganska 

många dödade och skadade givet en olycka. Det kan tänkas bero på att de färdas i ganska höga 

hastigheter och därför löper en stor risk att skadas (Hydén, 2008).  
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2.5 Andra definitioner 
 

2.5.1 Gångpassage, cykelpassage 
En plats där det är möjligt, gör gående eller cyklister, att korsa en gata (Brandberg, Johansson 

& Gustafsson, 1998). 

 

 

2.5.2 Migrationseffekten  
Begreppet innebär att ett problem flyttas från en plats till en annan. Exempel på uppkomsten 

av migrationseffekten kan vara om en åtgärd införs i en trafikanläggning på grund av något 

problem och medför att problemet flyttas till intilliggande anläggning (Hydén, 2008). 

 

2.6 Åtgärdsvalsstudier, ÅVS 
 

Åtgärdsvalsstudier är ett slags förarbete i ett tidigt skede inför ett val av åtgärder. Samhällets 

resurser räcker inte till för att åtgärda alla uppkommande brister, problem och önskemål i 

transportsystemet. Vissa åtgärder är dessutom för kostsamma jämfört med deras effektivitet. 

Åtgärdsvalsstudier kan då ses som ett verktyg vilket lyfter fram vilken slags dokumentation 

som är nödvändig vid problemlösning och föreslår därefter lämpliga åtgärdstyper för att uppnå 

föreliggande mål och tillfredsställa de behov som finns (Trafikverket 2015a). 

 

I arbetet med ÅVS är en viktig utgångspunkt de transportpolitiska målen men också lokala och 

regionala mål, vilka självklart förutsätts stämma med de transportpolitiska (Trafikverket 

2015a). Den svenska transportpolitikens övergripande mål samt det funktionsmål och 

hänsynsmål som föreligger definieras under rubrik 2.1. 

 

 

Själva metodiken för åtgärdsvalsstudier kan ses som en process. Inledningsvis ses allt ur ett 

tämligen utvidgat perspektiv där dialog och kunskap för arbetet framåt. Arbetsprocessen 

fortsätter vara bred under en stor del av arbetets gång för att slutligen konkretiseras och smalna 

av och därefter knytas ihop. Den ovan nämnda beskrivningen ger en helhetsbild av 

arbetsmetodiken. I detalj så delas processen upp i fyra steg som genomförs ett i taget. En viktig 

anledning till att särskilja stegen i metodiken är att det gör det enklare att gå tillbaka ett steg om 

det skulle bli nödvändigt (Trafikverket 2015a). 

 

 

De fyra olika stegen är: 

o Initiering 

o Förstå situationen 

o Pröva tänkbara lösningar 

o Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

(Trafikverket 2015a). 
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2.6.1 Steg 1 - Initiering 
Den första fasen, initieringen, är uppstartningen i arbetsprocessen och går ut på att en samling 

aktörer genom dialog beslutar huruvida en åtgärdsvalsstudie ska bekostas samt genomföras.  

Problembilden stäms av och det görs en bedömning av vad problemlösningen har för potential. 

Information samlas från översiktsplaner och analyser och preliminära avgränsningar 

genomförs. Arbetet organiseras och vid behov kan överenskommelser skapas, dessutom så ska 

formuleringen av arbetets syfte förtydligas. I steg 1 är det också viktig för de inblandade att 

redogöra för hur viktigt det är att problemet åtgärdas ställt mot de eventuella effekter och 

konsekvenser som uppstår. Dessutom bör området runt problemet undersökas så att problemet 

inte bara flyttas, enligt migrationseffekten (se definition under rubriken definitioner i 

litteraturstudien ovan), eller motverkas av något annat. Det är viktigt att det finns tillräckligt 

med kompetenser och framför allt rätt kompetenser i den arbetsgrupp som genomför 

åtgärdsvalsstudien (Trafikverket 2015a). 

 

 

Klarheter som initieringsfasen leder till kan bidra till avskrivande av problemet, att utredningen 

skjuts upp eller att hantering sker på annat sätt än genom åtgärdsvalsstudier. Förekommer 

meningsskiljaktigheter mellan aktörerna kan även det leda till att en åtgärdsvalsstudie inte 

påbörjas (Trafikverket 2015a). 

 

 

2.6.2 Steg 2 - Förstå situationen 
I efterföljande steg, förstå situationen, diskuteras och analyseras situationen för att klargöra 

vilken utveckling som bör hanteras inom ramarna för avgränsningen. I steg 2 är dialogbiten 

mycket viktig när dialogen vidgas från att bara ha varit med aktörerna i initieringsfasen till alla 

intressenter. Mål för lösningarna formuleras och dessutom tas problem och syften fram. 

Problemet undersöks och preciseras. Det görs en intressentanalys och underlagsinformation 

samlas. Studien avgränsas ytterligare och nuläge och utveckling beskrivs. Huvudsyftet med 

steg 2 är att utifrån de övergripande målen närmare studera de brister, behov och problem som 

finns samt vilka kvaliteter och funktioner som transportsystemet eftersträvar. När 

problembeskrivningen genomförs är det viktigt att ta upp vem eller vilka som berörs 

(trafikantgrupper), vilken restyp som är inblandad samt vilket typ av problem som föreligger 

(tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö). Vilka det är som är problemägare måste också definieras 

samt vilka som kan vara ansvariga i problemåtgärdandet. Intressenter måste kartläggas för att 

det inte ska missas att kontakta någon potentiell intressent som bör involveras. Detta kan 

genomföras genom en intressentanalys vid vilken en lista skapas över potentiella intressenter 

och det brainstormas bland annat kring vad de kan tänkas prioritera och bli nöjda med. När 

problemet skall undersökas mer precist så krävs mer underlag än det som användes i 

initieringsstadiet. Mer djupgående underlag måste då plockas fram, vilket exempelvis kan vara 

statistik eller faktauppgifter om transportsystemet. Även information och planer från 

kommunen samt regionala utvecklingsstrategier kan användas. En mycket betydelsefull del är 

avgränsningen. Görs ingen välgenomtänkt avgränsning så kan det leda till antingen en mycket 

omfattande åtgärdsvalsstudie, alternativt, om avgränsningen blir för snäv, så kan smarta 

lösningar gås miste om (Trafikverket 2015a). 

 

Även efter steg två så kan situationen förtydligas sådant att det inte behövs någon åtgärd och 

processen kan då stoppas. Eftersom steg två är en slags problemanalys så är det mycket viktigt 

att skälen till en eventuellt avslutad process dokumenteras. Detta för att enklare kunna gå vidare 

med utredningen genom att exempelvis överföra den till planarbete enligt plan- och bygglagen 

(Trafikverket 2015a). 
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2.6.3 Steg 3 - Prova tänkbara lösningar 
Det tredje steget, prova tänkbara lösningar, innefattar att olika lösningar och åtgärder 

diskuteras och det görs en bedömning utifrån de effekter, måluppfyllelser, konsekvenser, 

kostnader och nyttor som de medför. Alternativa lösningar identifieras och som stöd används 

fyrstegsprincipen. En kreativ workshop kan sättas upp där alla intressenter deltar för att 

tillsammans diskutera om det finns andra alternativa åtgärder som uppfyller de förut uppsatta 

målen. När själva sorteringen bland åtgärderna inleds så kan det vara bra att formulera 

inriktningar av olika varianter. Det kan exempelvis grupperas inom ramar där priset är viktigt 

eller tidsperspektivet (Trafikverket 2015a). 

 

När de olika lösningarna ska ställas mot varandra kan det visa sig att de inte finns någon lösning 

med tillfredsställande måluppfyllelse alternativt att lösningarna inte är samhällsekonomiskt 

effektiva. Då kan åtgärdsvalsstudien behöva avslutas (Trafikverket 2015a). 

 

 

2.6.4 Steg 4 - Åtgärdsförslag  
Till slut så smalnas processen av och knyts samman mot en inriktning där lämpliga åtgärder 

rekommenderas och redovisas. Processen kan namnges, förslag på 

åtgärder/konsekvensbeskrivningar. En övergripande inriktning formuleras utifrån de bästa 

alternativen och genomförbarheten kontrolleras för möjliga åtgärder. Resultatet från steg tre 

bearbetas och lösningar optimeras. Ett paketförslag på olika åtgärder arbetas fram och det 

beskrivs hur förslagen i fråga är kopplade till funktionerna i transportsystemet. En samlad 

effektbedömning redovisas samt huruvida de transportpolitiska målen uppfylls (Trafikverket 

2015a). 

  

 

Om de tre första stegen är genomförda och uppfyllda korrekt så kommer troligtvis även det 

fjärde steget gå att genomföra. Däremot så kan eventuella förutsättningar ha ändrats på grund 

av tidsbrist eller andra omständigheter vilket kan leda till att arbetet stannar upp (Trafikverket 

2015a). 

 

 

Enklare fall 

Vid enkla fall då det förekommer få intressenter och alternativ så sker hela arbetsprocessen 

under en kort tid och koncentrerat (Trafikverket 2015a). 

 

 

Komplexa fall 

I de komplexa fallen krävs ett mer uppdelat arbete enligt faserna och det är viktigt att flera 

kompetenser och aktörer samlas under fler dialogmöten. Arbetet vid komplexa fall kan pågå 

under lång tid vilket gör det väsentligt att tidsplaneringen är välarbetad samt vid behov kan 

omprövas (Trafikverket 2015a). 
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2.7 Åtgärdsvalsstudiers koppling till fyrstegsprincipen 
Åtgärdsvalsstudier tar stöd i fyrstegsprincipen, vilken innebär: 

1. Tänka om 

I detta steg så övervägs det om det kan finnas åtgärder som påverkar transportbehovet 

samt resebehovet för att på så sätt påverka färdmedelsvalet. 

2. Optimering 

I optimeringssteget så behandlas åtgärder som mer effektivt kan utnyttja befintlig 

infrastruktur. 

3. Ombyggnation 

Det tredje steget, vilket genomförs vid behov, innefattar mindre ombyggnationer. 

4. Nybyggnation 

Om inget av det andra stegen kan uppfylla behoven så görs nyinvesteringar och/eller 

mer omfattande ombyggnationer (Trafikverket 2015b). 

 

  

 

 

 

2.8 Regler för cykel 
Enligt Trafikförordning (1998:1276) kapitel 3 paragraf 10, så skall cyklister cykla på cykelbana 

om en sådan finns att tillgå. Dock så får cyklisterna cykla på körbanan också men de måste då 

vara extra försiktiga.  

 

Enligt Lunds kommun är en asfalterad trottoar endast en cykelbana om det finns en skylt som 

påbjuder det (Karlsson, A. 2016). 
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3. Analys av Mobiliaområdet med 
inspiration av åtgärdsvalsstudier 

3.1 Upplägg 
Mobiliaområdet i Lund har analyserats med inspiration av åtgärdsvalsstudier. I 

åtgärdsvalsstudier finns fyra steg vilka förekommer i rapportens fyra följande kapitel. I nästa 

kapitel, kapitel fyra, behandlas första steget, initieringen. Då beskrivs hur inventeringen av 

området genomfördes samt en beskrivning av hur området ser ut. I nästa kapitel, kapitel fem, 

beskrivs det hur steg två i inspirationen av åtgärdsvalsstudien genomförts, nämligen förstå 

situationen. Kapitlet baseras på de observationer som genomförts i området med hjälp av en 

filmkamera och de olika trafikantgruppernas beteende beskrivs i områdets olika delområden. 

Tredje steget beskriv i kapitel sex och där tas förslag på åtgärder upp vilka är baserade på de 

kvalitéer och brister som kom fram under observationerna. Effekter av åtgärderna tas också 

upp. I kapitel sju beskrivs det fjärde steget och där diskuteras de föreslagna åtgärdernas fördelar 

och nackdelar. Åtgärderna sätts samma i olika åtgärdspaket vilka jämförs med varandra. 

3.2 Områdets Placering i Lund  
Området ligger i nordvästra Lund och är inringat i figur 3.  

 

 
Figur 3, Karta över Lund. Mobiliaområdet är inringat med en svart ring (© OpenStreetMaps bidragsgivare). 
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Figur 4, Mobiliaområdet. De svarta rutorna i figuren markerar områdets två in- och utfarter (© OpenStreetMaps 
bidragsgivare). 

Figur 4 visar en inzoomning av området som innehåller både verksamheter och 

dagligvaruhandel. Det delområde som undersökts och presenteras i rapporten täcks in av 

Traktorvägen och den gata som knyter samman med Traktorvägen genom cirkulationsplatsen 

och heter Höstbruksvägen. Höstbruksvägen har markerats med en röd linje i figur 4.  

 

Som synes i figur 4 så är området delvis inringat av andra vägar och gator. Dels är det 

Fjelievägen som löper längst områdets sydvästra sida och sedan går över i Norra Ringen genom 

en stor cirkulation längst området södra och sydöstra sida. Både Fjelievägen och Norra Ringen 

är högtrafikerade vägar och blir som en barriär in till området för de oskyddade trafikanterna. I 

figur 4 syns en planskild gång- och cykelbana under Fjelievägen strax nordväst om den stora 

cirkulationsplatsen. Allmänt så är området också inringat av industri och dagligvaruhandel i de 

norra och nordvästra delarna. Det finns bara två vägar in i området och de är antingen 

Traktorvägen i områdets västra del, markerat med en svart ruta i vänstra kanten i figur 4, eller 

Höstbruksvägen via Boställsvägen vilket är markerat med en svart ruta i övre kanten i figur 4.  

 

Fotgängare och cyklister från Kobjer, se figur 4, kan ta sig under norra ringen och kommer då 

upp norr om området. I från Gunnesbo, övre kanten i figur 4, så finns det också gång- och 

cykelvägar som leder till området. Kommande från Klosters fälad kan ta sig förbi 

Fjelierondellen genom gång- och cykelvägar vilka går under cirkulationens in- och utfartsleder. 

Det upplevs däremot lite som en omväg eftersom gång- och cykelvägarna leds upp och ned hela 

tiden. Dock så är de planskilda vilket gör att flödet blir kontinuerligt. Allmänt så kan det 

konstateras att det upplevs svårt att nå området som oskyddad trafikant.  

 
Gällande färd inne i området, för de oskyddade trafikanterna, så finns det inga separerade 
cykelvägar utan asfaltsbelagda trottoarer längsmed varje gata som enbart är för fotgängarna. 
Cykeltrafiken är därmed integrerad med övrig fordonstrafik i området.  
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4. Initiering 
I initieringsprocessen så har området undersökas ytligt med hjälp av detaljplaner samt 

översiktsplaner och annat material över området. Även en inventering i form av besök i området 

har gjorts för att få en så bra bild som möjligt över hur området ser ut. Egentligen så skall 

uppgifter samlas in från aktörer och verksamma i området för att undersöka om de har några 

synpunkter på hur området ser ut och om allt fungerar som det ska. Eftersom denna rapport 

endast är en inspiration av en åtgärdsvalsstudie så har avgränsningar gjorts i initieringssteget 

och dialogen med aktörer har sammanfattats i att det finns ett framkomlighetsproblem och ett 

tillgänglighetsproblem för oskyddade trafikanter.  

 

 

4.1 Inventering 
Området består av Traktorvägen som kommer från väst, se figur 5, och löper upp genom 

området för att sedan gå över i en korsningspunkt med Höstbruksvägen i form av en 

cirkulationsplats. Traktorvägen fortsätter en liten bit efter cirkulationen och övergår till en 

gång- och cykelväg i korsningspunkten med Boställsvägen utanför området, se figur 5.  

 

 
Figur 5, Mobiliaområdet (© OpenStreetMaps bidragsgivare). 

 

På sydöstra sidan om Traktorvägen finns två dagligvaruhandelsbutiker, vilka ligger i den bruna 

byggnaden sydöst om Traktorvägen i figur 5, samt ett stort parkeringsområde, de gula områdena 

i figur 5. På nordvästra sidan om Traktorvägen ligger Systembolaget samt ytterligare en 

dagligvaruhandelsbutik. Traktorvägen har en stor gatubredd på ca 12 meter vilken ibland 

utnyttjas av lastbilar som ofta parkerar intill kanten på Traktorvägen mot ICA/City gross, se 

figur 5. Det fungerar eftersom gatan är så bred men det blir ändå trångt och förvirrat för 

bilisterna emellanåt. Längs Traktorvägen finns endast en överfart för oskyddade trafikanter. 

Överfarten är utformad som en gångpassage, vilket till skillnad från ett övergångsställe saknar 
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väjningsplikt för fordon på gatan. De som passerar på gångpassagen måste alltså väja för 

trafiken på Traktorvägen. 

 

 

 
Figur 6, Till vänster, gångpassagen intill in- och utfarten till ICA:s parkering. Till höger, gångpassagen sett från väst. 

 

I övrigt så finns det ingen annan överfart på sträckan. Mitt emellan gångpassagen och 

cirkulationen på Traktorvägen så ligger infarten till Systembolagets parkering, figur 7.  

 

 

 
Figur 7, Infarten till parkeringen framför Systembolaget.  

 

Parkeringen är utformad på ett sätt som gör att trafiken där är enkelriktad. Det är relativt tydligt 

vid infart och utfart från parkeringen hur fordonen ska placeras. Dock så är in– och utfarten 

trång och vinkeln in är relativt snäv vilket gör att det kan bli tillfälligt uppstoppade flöden när 

fordon ska ut och in samtidigt. Längs ICA-sidan av Traktorvägen så löper en asfaltsbelagd 

trottoar med lyktstolpar placerade relativt centrerat på trottoaren.  
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Figur 8, Till vänster, parkerad lastbil på trottoaren. Till höger, ramper från trottoaren till gatan. 

 

På vissa ställen finns det ramper ned mot gatan, se figur 8. Cirkulationen knyter samman 

Traktorvägen med Höstbruksvägen, se figur 9. Höstbruksvägen har ett övergångsställe strax 

intill cirkulationsplatsen och ett upphöjt övergångsställe en bit bort.  

 

 
Figur 9, Till vänster, cirkulationen sett från Traktorvägen södra. Till höger, cirkulationen och övergångsstället. 

 

 

Mitt emellan de två övergångsställena ligger in- och utfarten till Coops parkering. 
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4.2 Situationen för de olika trafikantgrupperna 
 

När situationen ska beskrivas för de olika trafikantgrupperna så delas området upp och gatorna 
döps om. Detta för att förenkla beskrivningen av områdets olika delar. Figur 10 nedan visar tre 
markeringar vilka hjälper till att beskriva de olika namnen på gatorna. Den röda stjärnan ligger 
på Höstbruksvägen varför den också kallas Höstbruksvägen. Den svarta stjärnan symboliserar 
det som kallas för Traktorvägen norra i texten och den gråa stjärnan motsvarar det som kallas 
för Traktorvägen södra i texten. 

 

 
Figur 10, Karta över området för att förtydliga de olika delarna (© OpenStreetMaps bidragsgivare). 

 

Situationen för motorfordonstrafiken  

Det finns två stycken in- och utfarter till området för den motordrivna fordonstrafiken. En längst 

Traktorvägen södra och en där Höstbruksvägen övergår i Boställsvägen. 

Parkeringsmöjligheterna i området är goda då det finns flera parkeringar. Parkeringen framför 

Coop har två in- och utfarter och samma sak gäller för parkeringarna kring ICA- och 

Citygrosshuset. När rörelsen är liten i området för de olika trafikantgrupperna så har den 

motordrivna trafiken en relativt god framkomlighet och tillgänglighet. När det är som mest 

rörelse i området bland alla trafikantgrupper så blir fordonstrafikens framkomlighet och 

tillgänglighet påverkad. Det finns två övergångsställen i området samt en gångpassage. Båda 

övergångsställena är belägna på Höstbruksvägen. Vid höga fotgängarflöden i området så 

begränsas bilisternas framkomlighet i anslutning till övergångsställena eftersom de då ofta får 

stanna och väja. Även den cirkulationsplats som knyter ihop Höstbruksvägen och Traktorvägen 

bidrar till att fordonstrafiken stannar upp när det förekommer stora fordonsflöden. Dessutom så 

påverkar alla in- och utfarter till parkeringarna fordonsflödet vid höga fordonsflöden då trafiken 

bakom stannar upp varje gång en bil ska genomföra en vänstersväng.  

 

Parkering för motorfordonstrafiken. 

Det finns gott om parkeringsmöjligheter för fordonstrafiken i handelsområdet. Vissa delar av 

parkeringarna verkar dock användas mer frekvent än andra. De parkeringsplatser belägna nära 

in- och utfarterna till parkeringarna eller nära butiksingångarna verkar användas mest.  
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Tung fordonstrafik 

Eftersom det är så mycket handel i området så förekommer en hel del tung trafik. De parkerar 

ibland på Traktorvägen södra utanför ”Mobilia”-huset. Detta fungerar troligtvis på grund av 

den breda gatubredden där. På ICA:s parkering har tunga fordon setts parkera över gång- och 

cykelvägen som löper över pareringen, se figur 11 nedan.  

 

 
Figur 11, Parkerad lastbil på gång- och cykelbanan på ICA:s parkering. 

 

 
Figur 12, Till vänster, cykelvägen leds ned i gatan från trottoaren. Till höger, gångbana längsmed Höstbruksvägen. 
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Situationen för cyklister 

I området är det väldigt otydligt hur cyklisterna får ta sig runt. Det kommer in en cykelväg ifrån 

norr, Boställsvägen, som löper längsmed Traktorvägen norra och efter ett tag leds ned till 

gatunivå och integreras med fordonstrafiken, se figur 12, vänstra bilden. Den del av trottoaren 

som är belagd med plattor fortsätter. I övrigt i området så har varje gata asfaltsbelagda trottoarer 

på båda sidor om gatan. Längsmed Höstbruksvägen är trottoaren dessutom separerad från gatan 

med en bit gräsmatta, se figur 12, högra bilden. Det finns inga skyltar som visar vilka 

trafikantgrupper som får vistas på trottoarerna så det är mycket otydligt om cyklister får befinna 

sig där eller inte. En kontakt på kommunen bekräftade att om det inte finns något vägmärke 

som påbjuder cykeltrafik på en asfaltsbelagd trottoar, så är det en gångbana. Cyklisterna får 

alltså inte cykla på de asfaltsbelagda trottoarerna. Längsmed det resterande gatunätet finns 

asfaltsbelagda trottoarer som är till för de gående. 

 

 
Figur 13, Vägmärken som påbjuder cykeltrafik och fotgängare. 

 

Eftersom cyklisterna inte har några egna cykelbanor så kan deras framkomlighet bli begränsad 

när fordonstrafiken är begränsad eftersom de delar utrymme. Det finns cykelvägar runt området 

på södra samt östra sidan och på ICA:s parkering inuti området. Annars är cykeltrafiken 

integrerad med fordonstrafiken.  

 

Det löper en cykelbana rakt över ICA:s parkering vilken leder cykeltrafiken söderifrån upp till 

Traktorvägen. Dock så är cykelvägen endast avgränsad med linjer vilka till flertalet är 

bortskavda, se figur 14. Lastbilar blockerar ibland cykelvägen enligt figur 11. 
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Parkering för cyklister 

Det är generellt väldigt ont om cykelparkering i området. Vid ICA:s parkering finns ett 

cykelställ vid huvudingången med 15 platser, se tredje bilden i figur 15. 

 

 

 

 

 
Figur 15, Cykelparkeringarna i anslutning till ICA. 

 

 

 

Bilderna i figur 15 föreställer cykelparkering vid ICA. Eftersom cykelstället (i tredje bilden) 

ligger en bit ifrån entrén så ställer vissa sina cyklar mot ytterväggen vid butiken, enligt första 

bilden i figur 15. På baksidan av byggnaden finns ytterligare ett ställ med 15 platser som verkar 

vara personalparkering, se bild två i figur 15. Framför City Gross finns också 15 

cykelparkeringsplatser fördelat i två cykelställ se bilderna i figur 16. 

 

Figur 14, Gång- och cykelvägen på ICA:s parkering. Bitvis bortskavda linjer. 
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Figur 16, Cykelplatser utanför Citygross. 

 

 

 

Utanför Coop finns det 32 stycken parkeringsplatser, se första bilden i figur 17. Utanför 

Systembolaget finns 16 cykelparkeringsplatser enligt andra bilden i figur 17. 

 

 
Figur 17, Cykelplatser utanför Coop, vänster bild, och Systembolaget, höger bild. 
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Parkeringsnormen för fordonsparkering och cykelparkering  

I städer och tätorter är en välbalanserad planeringsstrategi för hantering av parkering mycket 

viktig. Enligt plan- och bygglagen, PBL, bär fastighetsägare ansvaret för hur parkeringen 

anordnas för den egna fastigheten. Trots att kommunen inte har någon skyldighet att ordna samt 

hantera parkeringen i sådana fall så föreligger ett övergripande ansvar hos kommunen att stötta 

med information över hur parkeringsefterfrågan skall tillgodoses. Detta genomförs genom att 

kommunen tar fram en så kallad parkeringsnorm vilken ska ses som riktlinjer för 

parkeringsplaneringen. I det flesta fall relaterar normen till BTA vilket står för bruttoarean 

(Rydén, 2013). 

 

Fordonsparkering 

Gällande fordonsparkeringen vid handelsområden så är parkeringsnormen 20 bilplatser per 

1000 kvadratmeter BTA för centrala zoner respektive 25 bilplatser per 1000 kvadratmeter BTA 

för övriga staden samt övriga kommunen (Rydén, 2013). Området anses ligga i ”övriga staden” 

alternativt ”övriga kommunen” och 25 platser per 1000 kvadratmeter BTA används därför.  

 

Cykelparkering  

För handelsområden så är parkeringsnormen ca 30 cykelplatser på 1000 kvadratmeter BTA. 

Dock så varierar siffran från fall till fall eftersom det finns olika typer av handelsområden. 

Exempelvis så är behovet oftast mindre i utkanten av städer i så kallade externa 

handelsområden, då kan det behöva göras en särskild utredning (Rydén, 2013). Huruvida 

Mobilia är ett externt handelsområde eller inte kommer diskuteras senare i rapporten. 

 

Resultat bilparkering 

Byggnaden som innehåller både Ica och Citygross uppskattades till ca 10000 kvadratmeter 

BTA och runt byggnaden finns ungefär 370 bilparkeringsplatser. Detta innebär att det finns 37 

parkeringsplatser för bil på 1000 kvadratmeter BTA vilket överstiger parkeringsnormen. 

 

Resultat cykelparkering  

Parkeringsnormen för cykelparkering är 30 cykelplatser per 1000 kvadratmeter BTA vilket 

innebär att det behövs 300 parkeringsplatser kring Ica och Citygross för cyklar. Dock så finns 

det bara 45 cykelplatser där och några av dem verkar vara till för personalen.  

 

 

Situationen för gående 

De gående har en relativt god framkomlighet i området utifrån den enklare inventeringen. Vissa 

delar av området är enklare att för fotgängare att ta sig runt i än andra. Det krävs dock att de 

gående är beredda är promenera en bit om de vill använda gångbanorna eftersom gångbanorna 

många gånger löper omvägar runt om parkeringarna.  

 

Äldre medborgare eller rörelsehindrade kan vara mer begränsade i området en andra på grund 

av att gångbanorna ofta löper runt parkeringarna.  

 

 

Kollektivtrafik 

Någon kollektivtrafik finns inte alls inuti området. Däremot så finns en busshållplats söder om 

området och en busshållplats norr om området. Den hållplats som ligger norr om området är 

den bäst belägna för att enkelt ta sig in i området. Det finns gång- och cykelvägar från passagen 

och in till alla delar av området. Gående från hållplatsen söder om området måste först passera 

Icas parkering och därefter så finns en gångpassage över traktorvägen. Det finns inget 



36 
 

övergångsställe i närheten av ICA:s parkering. Gående från detta håll måste antingen promenera 

några hundra meter väster ut längst Traktorvägen eller några hundra meter norr ut för att nå en 

säker passage i form av ett övergångsställe där de kan passera säkert.  

 

 

Anläggningar i området 

 
Cirkulationsplats 

I området finns en cirkulationsplats som binder samman Höstbruksvägen med Traktorvägen. 

På Höstbruksvägen strax innan cirkulationen finns ett övergångsställe och på andra sidan på 

Traktorvägen så löper en asfaltsbelagd trottoar.  

 

 

Övergångsställen 

Det finns två övergångsställen i området. Det ena ligger intill cirkulationsplatsen på 

Höstbruksvägen och har nedsänka kanter på de asfaltsbelagda trottoarerna för att underlätta 

passage över gatan. Det andra ligger också på Höstbruksvägen fast väster ut och leder en 

gångväg mellan Coops parkering och parkeringen framför bland annat systembolaget. Det 

sistnämnda övergångsstället är upphöjt. 

 

Gångpassager 

Det finns en gångpassage i området som ligger precis intill in- och utfarten till ICA:s parkering. 

Gångpassagens mittrefug är ca 4 meter bred och tar därför upp en del av gatan. Det är många 

bilister som verkar uppfatta gångpassagen som ett övergångsställe för det är många som väjer 

för gående och cyklister.  

 

 

4.3 Information från verksamma i området, intressenter aktörer  
 
En avgränsning gjordes här gällande dialogen med verksamma i området. Det antas att 

uppfattningen är att området är otillgängligt för oskyddade trafikanter och även för de 

motordrivna fordonen. Därför så ska området analyseras.  
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5. Förstå situationen 
Enligt åtgärdsvalsstudier, ÅVS, så är syftet med steg två att utifrån övergripande mål närmare 

studera brister, behov och problem samt de kvalitéer och funktioner som transportsystemet 

eftersträvar (Trafikverket 2015a). Detta kommer göras genom observationer i området. För att 

underlätta observationerna kommer området att filmas. Filmmaterialet skall sedan studeras och 

viktiga fakta ska plockas ut.  

 
 

5.1 Filmning  
Institutionen för trafik och väg på Lunds Tekniska Högskola har en kameraanordning som 

enkelt kan fästas i en lyktstolpe och hissas upp för att filma olika områden. Denna kamera 

användes för att observera området i efterhand. Kameran placerades på en lyktstolpe vid tre 

tillfällen med hjälp av verksamma på institutionen. 

 

Kameran satt enbart uppe under helgtid. Det optimala hade varit att ha kameran uppe under en 

hel veckas tid för att kunna hitta den riktiga maxtimmen och få en tydligare bild av området. 

Dock så avgränsades det till att endast sätta upp kameran under helgtid och det antogs att 

maxtimmen skulle förekomma under helgen. Eftersom institutionen endast har en kamera så 

fick denna sättas upp flera gånger för att täcka in hela området. Eftersom trafiken inte är identisk 

varje helg utan varierar något så ger tre olika filmningar under tre olika helger egentligen ingen 

rättvis bild. Så det får ses som en felkälla. Trots detta så var väderförhållandena relativt lika 

under alla tre helger, däremot spelar andra faktorer som exempelvis löning och liknande också 

in.   

 

Nedan följer beskrivningar om de tre uppsättningarna. 

 

5.1.1 Första uppsättningen - Höstbruksvägen 
Den första filmningen genomfördes fredagen den 5 januari 2016 och kameran satt då uppe i 

området mellan klockan 10 på förmiddagen på fredagen till och med klockan 10 på 

förmiddagen måndagen den 8 januari 2016. Figur 18 visar kamerans placering vid första 

uppsättningen och även dess upptagningsområde.  
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Figur 18, Kamerans placering vid den första uppsättningen samt det ungefärliga upptagningsområdet. 

 

Kameran placerades på en lyktstolpe markerad med en svart prick enligt figur 18. De röda 

sträcken symboliserar den ungefärliga vidd som filmupptagningen hade och hur långt det går 

att se. Temperaturen under helgen låg runt noll grader och det var blåsigt och bitvis lite regnigt.   

 

  

 

 
Figur 19, Kamerauppsättningen. 
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Figur 20, till vänster, kameran. Till höger, en bild av materialet från första filmningen. 

 

Kameran var placerad ungefär 5 meter upp i luften och riktad enligt figur 20. Den första 

uppsättningen fångade till mestadels Höstbruksvägen varför den får det namnet. 

 

 

5.1.2 Andra uppsättningen – Traktorvägen södra. 
Andra gången kameran sattes upp så gjordes det på samma lyktstolpe som tidigare fast kameran 

vinklades istället mot Traktorvägens södra del. Hädanefter kommer denna del av Traktorvägen 

kallas för Traktorvägen södra, för att göra det enkelt att skilja på de olika gatudelarna i resultat 

och diskussioner.  

 

Andra uppsättningen gjordes fredagen den 12/2 klockan 10:00 och filmmaterialet som användes 

sträckte sig till söndagen den 14/2 ca klockan 19:00. Nätter och tidiga förmiddagar klipptes bort 

då de inte ansågs vara intressanta. Till skillnad från Höstbruksvägen innehåller delområdet 

endast en överfart för oskyddade trafikanter om de ska ta sig över Traktorvägen och den ligger 

intill ICA:s parkeringsinfart.  

 

Vädret under helgen var soligt blandat med snö och moln. Temperaturen låg runt noll grader. 

Det var emellanåt blåsigt. Vädret har en stor betydelse när det kommer till analyser av denna 

typ eftersom det kan påverka valet av färdmedel.  
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Figur 21, Andra uppsättningen av kameran i området. 

De blåa sträcken i figur 21 symboliserar upptagningsområdet för andra uppsättningen av 

kameran, Traktorvägen södra. Som syns i figur 22 så är det är främst traktorvägen som syns 

och systembolagets parkering.  

 

 
Figur 22, Bilden föreställer det upptagningsområde som syns vid andra uppsättningstillfället av kameran. 



41 
 

5.1.3 Tredje uppsättningen av kameran kallas för ICA – korsningen.  
Tredje gången kameran monterades upp så gjordes det utanför ICA:s parkering. Placeringen 

valdes med motiveringen att det vore intressant att undersöka gångpassagen intill in- och 

utfarten eftersom det är den enda passagen över Traktorvägen i det område som innefattas i 

analysen. Kameran sattes upp fredagen den 26e februari och satt uppe hela helgen. 

 

 
Figur 23, Tredje uppsättningen av kameran i området. De röda linjerna visar hur kameran riktades 

 

Kameran riktades enligt de röda linjerna i figur 23. Figur 24 visar upptagningsområdet på 

filmen.  



42 
 

 
Figur 24, Upptagningsområdet vid tredje kamerauppsättningen. 

 

Området som fångas upp i materialet är in- och utfarten till ICA:s parkering, en bit av gång- 

och cykelvägen som löper över parkeringen samt en delsträcka av Traktorvägen. Traktorvägen 

svänger något precis här och gångpassagen är belägen i svängen. Längs med Traktorvägen finns 

asfaltsbelagda trottoarer och trottoarkanterna är nedsänkta intill gångpassagen. Traktorvägen 

har en gatubredd på ca 12 meter och gångpassagen är ca 4 meter bred. Kvar är 4 meter på 

vardera sidan om gångpassagen för biltrafiken att utnyttja. Den asfaltsbelagda trottoaren är 

nästan 3 meter bred.  

 

 

 

Gående och cyklister som kommer söderifrån in till området måste passera på ICA:s parkering 

för att komma hit om de inte vill ta sig runt området på annat håll. Gångpassagen är det enda 

sättet att komma över Traktorvägen här.  
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5.2 Observation av Filmmaterialet. 
 

Filmmaterialet analyserades efter hand som det erhölls och de tre trafikantgrupperna 

fotgängare, cyklister och bilar undersöktes. Området delades in i olika delområden baserat på 

vad filmmaterialet täckte upp. De olika delarna som området delades in i var Höstbruksvägen, 

Cirkulationsplatsen, Traktorvägen södra och in- och utfarten framför Icas parkering, se figur 

25. Även parkeringen framför Systembolaget och parkeringen framför Coop analyserades. 

 
Figur 25, De olika delarna som området delades upp i baserat på vad filmmaterialet tog upp. 

 

Först kommer de tre trafikantgruppernas beteende att beskrivas för varje delområde. Dessutom 

kommer en maxtimme tas fram då det anses vara som mest biltrafik i området. Under 

maxtimmen räknas svängandelarna i varje delområde i kvartsperioder och sammanfattas som 

fordon per timme under hela maxtimmen. I senare del, tolkning av observationerna, så kommer 

materialet tolkas. 

 

Potentiella olyckor, eller händelser som kan leda till olyckor, som syns i filmmaterialet kommer 

också tas upp i observationsdelen.  
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Svängandelarna togs fram genom att studera filmmaterialet och räkna trafik. Till hjälp användes 

så kallade klickräknare/personräknare för att kunna räkna två flöden i taget. Filmerna 

studerades en i taget och det noterades hur många som svängde respektive körde rakt fram i 

varje korsningspunkt. Fördelen med filmmaterialet var att det gick att spola tillbaka om någon 

sväng missades. Maxtimmen bestämdes också den genom att studera filmerna och uppskatta 

när det befann sig som mest trafik i området. Samma maxtimme antogs gälla för alla tre 

filmningarna och sattes till fredag eftermiddag mellan klockan 16:00 och 17:00. 

 

 

5.2.1 Höstbruksvägen 
Höstbruksvägen är ca åtta meter bred och dubbelriktad. I sin högra ände, se figur 26, ansluter 

Höstbruksvägen till Traktorvägen genom en cirkulationsplats och strax dessförinnan finns ett 

övergångsställe. Ungefär mitt på Höstbruksvägen finns en in- och utfart till Coops parkering. I 

vänstra änden, i figur 26, finns ytterligare ett övergångsställe, vilket är upphöjt. Gatan är 

dubbelriktad och det går inte att köra om framförvarande fordon vid mötande trafik. På båda 

sidor om Höstbruksvägen finns asfaltsbelagda trottoarer som är separerade från gatan med en 

remsa gräsmatta.  

 

 
Figur 26, Principskiss över Höstbruksvägen med övergångsställen. 

 

 

 

Bilar 

Vid höga fordonsflöden är det relativt ofta kö på Höstbruksvägen. Eftersom de motordrivna 

fordonen inte kan köra om varandra längst sträckan så räcker det med att ett fordon stannar för 

att exempelvis göra en vänstersväng för att alla andra fordon ska stoppas upp.  
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Figur 27, Trafikflödet under maxtimmen, mellan klockan 16:00 och 17:00, fredagen den 5e februari. 

 

Som syns i figur 27, kan det vara ganska höga flöden vid infarten och de bilister som kommer 

från Höstbruksvägen väst och ska svänga vänster in på Coops parkering stoppar upp 

bakomvarande flöde. Det gäller också för de som ska göra en högersväng in på parkeringen och 

måste väja för trafikanter på den asfaltsbelagda trottoaren.  

 

 

Cyklister 

Det förekommer en del cyklister på Höstbruksvägen med varierande beteende. Vissa använder 

de asfaltsbelagda trottoarerna för att ta sig fram och andra väljer att integreras med biltrafiken 

på gatan. De som använder gatan påverkas också vid köbildning. Det har observerats vid mer 

än ett tillfälle att bilister som skall göra en vänstersväng in på Coops parkering inte väjer för 

cyklister i motgående riktigt vilket resulterat i att cyklisterna får stanna. Cyklister kommande 

från Höstbruksvägen öst cyklar ofta på gatan fram till Coops infart och därefter upp på den 

asfaltsbelagda trottoaren via infarten. Cyklister kommande från Höstbruksvägen väst cyklar 

vanligtvis på den asfaltsbelagda trottoaren från början.  
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Gående 
Fotgängarflödet längsmed samt över Höstbruksvägen är relativt högt. Det finns asfaltsbelagda 
trottoarer på båda sidor om Höstbruksvägen och två stycken övergångsställen. Trots detta så är 
det väldigt många av fotgängarna som korsar Höstbruksvägen mitt på gatan i stället för att välja 
något av de två övergångsställena. Filmmaterialet över Höstbruksvägen observerades bland 
annat mellan klockan 12:00 och 14:00, fredagen den 5e februari. Under den tidsperioden så var 
det 41 personer som passerade över övergångsstället intill cirkulationsplatsen samt 75 personer 
som passerade rakt över gatan. Räknat i procent så motsvarar det att endast 35 % använde 
övergångsstället under denna tidsperiod. 

 

 

5.2.2 Coops parkering  
Coops parkering har två in- och utfarter. Den ena är belägen på Höstbruksvägen mellan de två 

övergångsställena och den andra är placerad på Traktorvägen norra strax innan 

återvändsgränden mot Boställsvägen. Figur 28 visar, i nedre kant, den ena in- och utfarten 

vilken är belägen på Höstbruksvägen. Längst med in- och utfarten så löper en asfaltsbelagd 

trottoar, samt några gräsmattor, se de gröna partierna i figur 28. Parkeringen är stor och rymmer 

mycket bilar. Där finns också plattbelagda gångvägar, se de vita partierna i figur 28, på vissa 

ställen så att inte gående måste gå bland bilarna på parkeringen. Runt om nästan hela 

parkeringen finns asfaltsbelagd trottoar.  

 

 

 

 
Figur 28, En del av parkeringen framför Coop. I nedre kant löper Höstbruksvägen och längst med högra sidan går 

Traktorvägen norra. 
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Bilar  

De som kommer in på parkeringen via infarten på Höstbruksvägen måste först väja för 

eventuella trafikanter på den asfaltsbelagda trottoaren och har sedan ett val att göra om de ska 

till höger eller vänster inne på parkeringen. Detta val gör att bilister stannar upp och tvekar och 

det stoppar upp flödet på parkeringen. Bilarnas fortsatta framfart på parkeringen påverkas av 

hur många fotgängare och cyklister där befinner sig, samt mängden andra bilar.  

 

Cyklister  

Det förekommer inte så mycket cyklister inne på parkeringen då det går att cykla runt den. Den 

plattbelagda banan, den vita i bildens övre kant, leder rakt in till Coops ingång och där kan 

cyklister ibland röra sig.  

 

Gående 

Relativt mycket fotgängare är ständigt i rörelse inne på parkeringen. Den plattbelagda gångväg 

som löper över parkeringen ligger en bit bort och fotgängare måste därför röra sig på de öppna 

ytorna där bilarna också ska vistas.  

 

 

 

 

5.2.3 Cirkulationsplatsen 
Cirkulationsplatsen knyter ihop Traktorvägen med 

Höstbruksvägen. I högra kanten i figur 29 så syns en 

asfaltsbelagd trottoar. Längst denna finns lyktstolpar 

placerade med jämna mellanrum relativt centrerat på 

trottoaren. Lyktstolparna försvårar framfart med 

exempelvis barnvagn. Precis i början av Höstbruksvägen 

i bildens vänstra kant så finns ett övergångsställe och 

trottoaren är nedsänkt i anslutning till denna. I övre 

kanten i figur 29 så syns den del som kallas för 

Traktorvägen norra. Där går en gångbana och en 

cykelbana jämte varandra och cykelbanan leds ned i 

gatan medan gångbanan, den vita, fortsätter framåt. 

Gångbanan går sedan över i asfaltsbeläggning.   

 

 

 

Bilar 

Generellt så funkar cirkulationen bra för bilisterna. 

Ibland så är det fordon som inte riktigt verkar förstå att 

det är en cirkulationsplats men det brukar i regel bara 

innebära att de saktar ned och väjer då de borde köra. 

Ibland har det sets att bilister kör om varandra i 

cirkulationen vid köbildning genom cirkulationen.  

 

 
Figur 29, Principskiss över cirkulationsplatsen. 
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Figur 30, Svängandelarna i cirkulationsplatsen för bilisterna under maxtimmen, klockan 16:00 till 17:00, fredagen den 5e 
februari. 

 

Den största fordonsströmmen genom cirkulationen under maxtimmen sker mellan 

Höstbruksvägen och Traktorvägen södra.  

 

 

Cyklister 

Cyklister som kommer från norr, från överkanten i figur 30, och ska ner i området via 

Traktorvägen har först tillgång till en egen cykelbana intill gångbanan. Därefter leds cykelbanan 

ner i gatan och cyklisterna övergår i att integreras med övrig fordonstrafik.  
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Figur 31, Till vänster, den asfaltsbelagda cykelbanan leds ned i gatan. Till höger, den plattbelagda gångbanan övergår i 
asfaltsbelagd trottoar. 

 

Bilden till vänster i figur 31 visar gång- och cykelbanorna belägna bredvid varandra och hur 

cykelbanan leds ned i gatan inför cirkulationen. Gångbanan fortsätter fram till cirkulationen 

och följer därefter trottoaren åt höger till Höstbruksvägen. Vid Höstbruksvägen slutar 

plattbeläggningen och övergår i asfaltsbelagd trottoar, se högra bilden i figur 31. Det är otydligt 

hur cyklisterna ska ta sig fram precis här. Nedsänkningen av cykelbanan i gatan tyder på att 

cyklisterna ska integreras med trafiken. Dock så är trottoaren längsmed Höstbruksvägen 

asfaltsbelagd och används flitigt av cyklister. Eftersom det inte finns något vägmärke som 

påbjuder cyklister på de asfaltsbelagda trottoarerna då är de tänkta som gångbanor. Cyklisterna 

får alltså inte använda trottoarerna, dock så görs det ändå. 

 

Traktorvägen norra till Höstbruksvägen 

De flesta cyklister som kommer från Traktorvägen norra och ska svänga höger i cirkulationen 

fortsätter på trottoaren och gör en högersväng. Alternativt så använder de gatan och cyklar 

längst denna på höstbruksvägen. Ett tredje alternativ är att omedelbart efter högersväng i 

cirkulationen cykla upp på den asfaltsbelagda trottoaren via övergångsstället. Det är ganska 

svårt att göra den typen av sväng eftersom den blir så snäv. Observationer av filmmaterialet 

visa på att cyklister som kommer från Traktorvägen norra och ska svänga höger in på 

Höstbruksvägen vanligtvis cyklar på den plattbelagda trottoaren som sedan övergår i 

asfaltsbeläggning. 

 

 

Traktorvägen norra till Traktorvägen södra. 

De cyklister vilka kommer från Traktorvägen norra och är på väg rakt fram, och alltså ska 

fortsätta på Traktorvägen, observerades antingen cykla uppe på gångbanan, över 

övergångsstället och därefter på den asfaltsbelagda trottoaren. Eller cykla ned i gatan och 

integreras med övrig fordonstrafik.  
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Från Höstbruksvägen till Traktor södra.  

De som kommer från Höstbruksvägen, från vänster kant i figur 32, och skall göra en högersväng 

mot Traktorvägen södra, har sets använda den asfaltsbelagda trottoaren i ett kontinuerligt flöde, 

enligt den röda pilen. Det har också observerats att de cyklar på den asfaltsbelagda trottoaren 

på andra sidan Höstbruksvägen och sedan över övergångsstället för att komma till andra sidan 

enligt den svarta pilen i figur 32. Cyklisterna har också observerats cykla integrerat med 

fordonstrafiken och genomföra högersvängen på gatan och genom cirkulationen, enligt den blåa 

pilen i figur 32. Det är väldigt otydligt i området om de är tillåtet för cyklisterna att använda de 

asfaltsbelagda trottoarerna eller inte. Enligt det observerade filmmaterialet så använder 

cyklisterna trottoarerna hela tiden.  

 

 
Figur 32, Cyklisternas rörelser i cirkulationen, från Höstbruksvägen till Traktorvägen södra. 
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Från Höstbruksvägen till Traktorvägen norra 

 

 
Figur 33, Cyklisternas framfart vid vänstersväng från Höstbruksvägen i cirkulationen. 

 

 

Cyklister som kommer från Höstbruksvägen cyklar generellt på de asfaltsbelagda trottoarerna 

och har sets cykla på båda sidor om gatan. Vid vänstersväng i cirkulationen så har det 

observerats ske på lite olika sätt. De som kommer från trottoaren på Systembolagets sida, enligt 

den röda linjen i figur 33, cyklar i regel över övergångsstället, alternativt leder cykeln över, 

enligt den orangea pilen i figur 33. De fortsätter sedan på den plattbelagda trottoaren som 

övergår i asfaltsbelagd trottoar längst Traktorvägen norra. Vissa cyklister cyklar helt integrerat 

med övrig fordonstrafik, enligt den blåa pilen i figur 33. Det har också sets att cyklister cyklar 

upp på rondellplattan i cirkulationen vid låga fordonsflöden enligt den svarta pilen i figur 33. 

Det vanligaste beteendet är att cyklisterna cyklar på trottoarerna när de ska passera genom 

cirkulationen. 

 

Traktorvägen södra till Höstbruksvägen 

Det har observerats att cyklister som kommer på Traktorvägen södra och ska göra en 

vänstersväng mot Höstbruksvägen använder cirkulationen integrerat med övrig fordonstrafik. 

Efter cirkulationen så varierar vägvalet något. Antingen så svänger cyklisterna upp via 

övergångsstället på den asfaltsbelagda trottoaren och fortsätter längst denna. En annan 

observation är cyklister som cyklar på Höstbruksvägen tills de kommer till infarten till Coops 

parkering, då de svänger upp på den asfaltsbelagda trottoaren där och fortsätter längst den. Är 

det en hög andel biltrafik i området så kan cyklisterna få det svårt att hinna svänga upp via 

övergångsstället då det kräver en snäv sväng och de kanske håller en för hög hastighet för det. 

För de som fortsätter på Höstbruksvägen efter cirkulationen så kan det bli att trafiken stannar 

upp vid Coops infart till parkeringen eftersom där då kan stå flera bilar i kö i väntan på att få 
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svänga in. Det har även observerats att bilar som ska göra en vänstersväng in på parkeringen 

gör det trots att det kommer en cyklist som möter och cyklisten får då stanna. De flera olika 

sätten som cyklister har observerats framföra sina cyklar på tyder på en otydlighet i området 

för cyklister. De som kommer från Traktorvägen södra kan ha svårt att veta hur de ska bära sig 

åt när de ska svänga vänster i cirkulationen möt Höstbruksvägen. Vid höga flöden bilar i 

området så påverkas cyklisternas tillgänglighet då de på många ställen måste dela körfält med 

bilarna om de ska kunna behålla ett kontinuerligt flöde utan att behöva leda cykeln över 

trottoarkanter och annat.  

 

Traktorvägen södra till Traktorvägen norra. 

De cyklister som kommer från Traktorvägen södra och ska till Traktorvägen norra cyklar 

antingen på den asfaltsbelagda trottoaren som löper längsmed parkeringen utanför 

systembolaget, över övergångsstället och sedan vidare på den plattbelagda av trottoaren på 

andra sidan. De har också sets cykla integrerat med biltrafiken hela vägen genom cirkulationen 

eller cykla hela sträckan på den asfaltsbelagda trottoaren på Traktorvägens östra sida. 

 

Generellt för cyklister så cyklar de på Traktorvägen men inte på Höstbruksvägen. Då använder 

de trottoarerna i stället.  

 

Gående 

Fotgängare som passerar cirkulationen, gör det genom att använda övergångsstället. Det har 

också observerats att gående passerar rakt över cirkulationen samt över Traktorvägen på båda 

sidor om cirkulationen. Det finns inga övergångsställen längsmed Traktorvägen och fotgängare 

som ska ta sig över där måste därför passera över gatan om de inte vill gå en bra bit. Figur 34 

visar en fotgängare som passerar över Traktorvägen. 

 

 

 
Figur 34, Fotgängare som passerar över Traktorvägen. 
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5.2.4 Traktorvägen södra 
Figur 35 föreställer den sträcka som döpts till 

Traktorvägen södra. Det är den del av Traktorvägen 

som ligger söder om cirkulationsplatsen. Längst 

denna gatusträcka så finns in- och utfarten till 

parkeringen framför Systembolaget. Där finns också 

asfaltsbelagda trottoarer längst med Traktorvägen.  

 
 

 

 

Bilar 

I rusningstrafik så är det relativt många fordon i 

flöde längst denna stäcka. Det verkar vara många 

fordon som har parkeringen utanför systembolaget 

som mål. Eftersom Traktorvägen är så bred så bildas 

inte så långa köer åt gången eftersom fordonen kan 

köra om varandra vid höga flöden. Fordonens 

placering blir då en nyckelfaktor. Om samtliga 

fordon har en bra placering så kan andra passera tack 

vare gatubredden. Dock så kan ett fordons 

felplacering stoppa upp trafiken i området. 

Filmmaterialet för sträckan observerades under en 

antagen maxtimme som var mellan klockan 16:00 

och 17:00 under fredagen. Under denna period så 

var flödet enligt figur 36.  

 

Figur 35, Principskiss av Traktorvägen södra samt 
in- och utfarten till parkeringen framför 
Systembolaget 
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Figur 36, Bilarnas svängandelar kring Systembolagets parkering och på Traktorvägen fredagen den 12 februari mellan 
klockan 16:00 och 17:00. 

 

Observationerna under maxtimmen visade på höga flöden längst sträckan. Vid mycket trafik i 

området så var det många bilar kommande från Traktorvägen söder som fick avbryta 

vänstersvängen in till parkeringen på grund av långa bilköer från Traktorvägen norra som skulle 

göra högersväng in på parkeringen. Under observationerna syntes ibland bilister vilka skulle 

göra vänstersväng från Traktorvägen söder in till parkeringen och placerade sig för långt åt 

höger på gatan. Det resulterade då i att långa köer bildades bakom det vänstersvängande 

fordonet. Vid höga flöden så kan ett kort stopp i trafiken medföra en omfattande köbildning i 

området. 

 

Cyklister 

De som cyklar längst sträckan gör det på ett flertal sätt. Söderifrån har det observerats cyklister 

på båda de asfaltsbelagda trottoarerna samt också integrerat med övrig fordonstrafik. De som 

cyklar på trottoaren på Traktorvägens vänstra sida i figur 36 fick vid ett flertal tillfällen stanna 

upp då de kom till in- och utfarten till parkeringen på grund av att bilar korsar trottoaren där. I 

figur 37 syns problematiken med att bilister stannar till på den asfaltsbelagda trottoaren för att 

väja mot trafiken på Traktorvägen och blockerar därmed trottoaren.  Det syntes flera gånger på 

filmen under höga flöden bilar. Många cyklister cyklar in via parkeringen istället för att cykla 

runt parkeringen på den asfaltsbelagda trottoaren.  



55 
 

 

 
Figur 37, Bilar stannar på den asfaltsbelagda trottoaren när de väjer mot fordonsflödet på Traktorvägen. 

 

Gående  

De gående rör sig på de asfaltsbelagda trottoarerna på båda sidor om Traktorvägen. Det finns 

en gångpassage söder om delområdet Traktorvägen södra, belägen precis utanför ICA:s 

parkering, vilken är den enda överfarten över Traktorvägen. Många gående passerar 

Traktorvägen rakt över gatan för att komma från ena sidan till den andra. Filmmaterialet har 

visat att många passerar över Traktorvägen i höjd med parkeringen framför systembolaget. 

Även gående påverkas av de bilister som stannar till på trottoaren utanför in- och utfarten till 

parkeringen enligt figur 37.  
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5.2.5 Parkeringen utanför Systembolaget 
Parkeringen är relativt stor och det finns gräsmattor på flera ställen. På parkeringen råder 

enkelriktning och runt om löper asfaltsbelagda trottoarer och smala gräsmattor. 

 

 

Längsmed det vita partiet i figur 38 ligger ingångarna till de flera butiker som är belägna där.  

 

 
Figur 38, Principskiss av parkeringen utanför bland annat Systembolaget. 

 

Bilar 

Fordonen måste köra enligt den enkelriktade anvisningen på parkeringen vilket de flesta följer. 

Det förekommer dock fordon som inte följer detta utan kör mot strömmen istället. Filmerna 

visar att det räcker med att ett fordon kör in på fel håll för att det ska bli stopp i trafiken på 

parkeringen. Flera olika trafikantgrupper rör sig på parkeringen vilket medför att det ofta blir 

stopp i fordonsflödet. Figur 39 nedan visar infarten till parkeringen. 
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Figur 39, In- och utfarten till parkeringen framför Systembolaget. 

 

Cyklister 

De som cyklar till området och kommer söderifrån, höger nederkant i figur 38, måste precis 

som de gående ta sig runt hela parkeringen om de ska undvika att cykla på parkeringen. Dock 

så har filmerna visat att de flesta cyklister cyklar in på parkeringen och cyklar mot 

enkelriktningen bort mot butiksingångarna. Det är nämligen i höjd med parkeringens utfart som 

cykelställen är placerade. Cykeltrafik inne på parkeringen som dessutom kör mot 

enkelriktningen bidrar även de till att det kan bli stopp i trafikflödena.  

 

Gående 

De befinner sig ständigt flera fotgängare på parkeringen. Många av dem är på väg till och från 

sina bilar och andra kommer utifrån parkeringen. De som kommer söderifrån, på gångvägen i 

högra nederkanten i figur 38, måste gå runt om hela parkeringen på den asfaltsbelagda 

trottoaren om de inte vill gå rakt över parkeringen. De som kommer norrifrån, högra överkanten 

i figur 38, passerar ibland över gräsmattan och in på parkeringen för att nå butikerna diagonalt 

över parkeringen. Det har observerats vid mer än två tillfällen att gående med rollator lyfter 

denna över kanten in till gräsmattan och vidare in på parkeringen. Sedan går de över 

parkeringen och bort till butikerna. 

 

Längst den gräsmatta som löper längt nederkanten i figur 38 har fotgängare sets gå. Framför 

allt fotgängare kommande söderifrån har använt gräsmattan som gångbana. Den leder nämligen 

direkt till systembolagets butiksingång. Figur 40 visar gräsmattan jämte parkeringen framför 

Systembolaget och hur upptrampad den är på grund av att fotgängare promenerat där. Längst 
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bort mot ingången har det satts upp ett staket, troligtvis för att hindra fotgängare från att gå på 

gräsmattan, se figur 40.  

 

 
Figur 40, Gräsmattan jämte parkeringen framför Systembolaget. Fotgängare har sets använda denna som en gångbana 
för att nå Systembolagets ingång. 
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5.2.6 ICA:s in- och utfart till parkeringen 
Från Traktorvägen finns en in- och utfart till Icas parkering, se figur 41 nedan. Strax norr om 

in- och utfarten ligger en gångpassage. Längsmed Traktorvägen löper asfaltsbelagda trottoarer 

på båda sidor om gatan vilka syns i figur 41. Bredvid in- och utfarten så går en gång- och 

cykelväg vilken leder fram mot gångpassagen.  

 
 

 
Figur 41, Principskiss över in- och utfarten till ICA:s parkering. 

 
 
 
 

 

Bilar 

Infarten till ICA:s parkering har sets fungera lite som en oorganiserad korsning. De bilar som 

kommer från sydväst, från den nedra vänsterkanten i figur 41, håller en relativt hög hastighet, 

vilket gör dem till en barriär under höga fordonsflöden. Det är enkelt för bilar kommande från 

det hållet att göra en högersväng in på parkeringen. Skulle det vara kö in på parkeringen så kan 

bakomvarande fordon, på väg rakt fram, ändå köra om tack vare gatubredden. Eftersom att 

gångpassagen är så bred så fungerar den ibland lite som en flaskhals för trafiken. De som 

kommer norrifrån och ska göra en vänstersväng in på ICA:s parkering får ofta vänta en stund 

på grund av mötande fordonsflöde. De stannar då till precis efter gångpassagen vilket medför 

att bakomvarande trafik inte kommer fram då gatan där är smalare. Det kan då blidas köer. 
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Figur 42, Exempel på en mindre köbildning intill gångpassagen. 

Figur 42 visar ett exempel på en liten kö som uppstått då en bil ska göra en vänstersväng in på 

ICA:s parkering. En annan kö som ofta uppkommer under höga flöden är inne på ICA:s 

parkering. Den består av de fordon som är på väg ut från parkeringen. Det är svårt att uppskatta 

en godtycklig tidslucka hos den fordonsström som kommer från sydväst på Traktorvägen (se 

figur 41), eftersom de kommer i en relativt hög hastighet, och då kan det bildas kö på 

parkeringen.  

 

 

När filmmaterialet studerades räknades också svängandelarna vid in- och utfarten under den 

antagna maxtimmen, alltså mellan klockan 16:00 och 17:00 under en fredag. Resultatet syns i 

figur 43. De högsta flödena är på Traktorvägen och de allra flesta kör norrut. Enligt 

filmmaterialet så är det fler som kör ut från parkeringen än som kör in på den. Det kan bero på 

att det finns en annan infart till parkeringen eller att många besökare lämnade parkeringen 

precis under den valda timmen.  
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Figur 43, Fordonstrafikens flöden och svängandelar under maxtimmen, klockan 16:00-17:00, fredagen den 26e februari. 

 

 

Cyklister  

Den gång- och cykelbana som kommer in i området söderifrån via ICA:s parkering används 

flitigt av cyklister, se GC-bana i figur 43. Därefter varierar cyklisternas beteende något. Vissa 

cyklister cyklar ut på gatan och integreras med övrig fordonstrafik medan andra väljer att cykla 

på de asfaltsbelagda trottoarerna.  

 

De cyklister som kommer norrifrån på Traktorvägen och ska göra en vänstersväng in på 

parkeringen gör antingen det genom att cykla på trottoaren bort till gångpassagen och sedan 

passera över den för att komma till cykelbanan på andra sidan. Det är också många som cyklar 

integrerat med trafiken och gör en vänstersväng efter gångpassagen. Det verkar vara smidigare 

för cyklisterna att cykla på gatan tillsammans med bilisterna då det medför ett mer kontinuerligt 

flöde. Trots att det inte är tillåtet att cykla på trottoarerna så är det många cyklister som gör det 

ändå. 

 
Gående  

Många fotgängare behandlar gångpassagen som ett övergångsställe och passerar rakt över utan 

att se sig för. Andra stannar och väntar länge innan de passerar. Det är även många fotgängare 

som passerar rakt över gatan på andra ställen än gångpassagen på väg till och från parkeringen. 

Generellt så håller sig de gående på trottoarerna. 
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5.3 Tolkning av observationerna 
I delkapitlet observation av filmmaterialet observerades filmmaterialet och det beskrevs hur de 

olika trafikantgrupperna rörde sig i området. I tolkningen av observationerna så tolkas resultatet 

och områdets tillgänglighet och framkomlighet beskrivs utifrån exempelvis vad Lunds kommun 

tycker är tillgängligt enligt ett projekt kallat ”Tillgängliga Lund” (Tekniska förvaltningen, 

2004). De tolkningar som gjorts av observationerna har då delvis varit baserat på det materialet.  

 

Enligt ”Tillgängliga Lund” finns det flera saker som gör ett område tillgängligt respektive 

otillgängligt (Tekniska förvaltningen, 2004). 

 

 

Bänkar 

Bänkar är en viktig faktor längs gångbanor och gångstråk. Speciellt viktigt för de äldre 

medborgarna och de som har en nedsatt gångförmåga. Utformningen av bänkarna är också 

viktig. Det ska vara lätt att ta sig upp från bänken samt att sätta sig ned (Tekniska förvaltningen, 

2004). 

 

Cyklar 

Om cyklister och fotgängare delar på samma bana så kan det bli en otrevlig överraskning för 

personer med nedsatt syn eller hörsel. Trånga utrymmen försvårar också för de som framför en 

barnvagn eller rollator samt för rullstolsburna (Tekniska förvaltningen, 2004). 

 

 

Hinder 

Andra hinder kan bestå av föremål så som skyltar eller lyktstolpar som är placerade 

ofördelaktigt på gångbanan och därför sitter i vägen. Det kan också bestå av en hög trottoarkant 

(Tekniska förvaltningen, 2004). 

 

5.3.1 Gående  
För de gående är området relativt tillgängligt. Det finns asfaltsbelagda trottoarer på var sida om 

varje gata. Eftersom det inte finns några vägmärken som påbjuder cykeltrafik så anses de 

asfaltsbelagda trottoarerna vara gångvägar. Enligt Trafikförordning (1998:1276) kapitel 3 

paragraf 10 så får cyklister inte vistas på en gångbana annat än att korsa den. På Höstbruksvägen 

är gångvägen separerad från biltrafiken med en bit gräsmatta. Det är många gående som sets 

passera Höstbruksvägen mitt emellan de två övergångsställena vilket verkar tyda på en 

otillgänglighet för de gående där. Det är lite oklart varför de gående väljer att passera rakt över 

gatan när det finns två övergångsställen i närheten men det har observerats vid flera tillfällen 

på videomaterialet. 

 

Eftersom området i regel innehåller mycket bilar så blir dessa ett hinder för de oskyddade 

trafikanterna. Ganska ofta vid in- och utfarter så måste bilarna korsa de asfaltsbelagda 

trottoarerna där de oskyddade trafikanterna vistas. Detta medför att flödena stoppas upp för de 

oskyddade trafikanterna och de får inget kontinuerligt flöde.  

 

Filmmaterialet visar att cirkulationen är tämligen trafikerad och där är mycket rörelse under 

maxtimmen. Vid höga flöden trafik blir det ofta kö in till cirkulationen. Bilisterna är då inte lika 

uppmärksamma på oskyddade trafikanter som ska passera på övergångsstället. Fotgängare som 

står och väntar på att passera över övergångsstället kan då bli stående en stund för att invänta 
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att få passera. Ibland stannar bilisterna till på övergångsstället när de väjer för trafikanter i 

cirkulationen då får de gå runt bilen på någon sida om de vill passera. 

 

Området innehåller inga bänkar, vilket kanske hade behövts till de äldre medborgarna. Eftersom 

det i området inte heller är tydligt för cyklisterna var de får befinna sig så cyklar de ofta på 

gångbanorna. Det kan bli som ett hinder för fotgängarna, framför allt för de med nedsatt syn 

och hörsel. 

 

En positiv effekt av höga flöden bilar är att hastigheten sänks betydligt. Sänkt hastighet kan 

innebära en ökad säkerhet.  

 

5.3.2 Äldre medborgare 
Området är bitvis tillgängligt för de äldre medborgarna i Lunds kommun. De som använder sig 

av rollator vid framfart letar generellt efter den närmsta vägen till målet. Det finns gångbanor i 

området, dock så är de inte alltid möjligt att gå rakt mot målet. Eftersom att parkeringsytor är 

belägna precis intill butikerna så har gångvägar fått dras runt om parkeringen. Detta påverkar 

tillgängligheten för de äldre. Äldre medborgare kanske inte alltid är lika snabba som de yngre 

och de kanske inte heller kan passera över trottoarkanter i samma utsträckning som de yngre. 

Det blir då viktigt med övergångsställen eller gångpassager över gatorna, samt att omvägar 

undviks. Vid två olika tillfällen under filmerna har det observerats att en fotgängare med rollator 

har släpat rollatorn över gräsmattan och över kantstenen vid parkeringen intill Systembolaget 

se inringat område i figur 44. 

 

 

 

 
Figur 44, Parkeringen framför Systembolaget. Det inringade partiet är parkeringens ena hörn. Under observationerna av 

filmmaterialet såg flera fotgängare passera över gräsmattan in på parkeringen där. 

 

5.3.3 Cyklister  
Området har asfaltsbelagda trottoarer på båda sidor om varje gata vilka saknar vägmärken för 

vilken trafikantgrupps som för lov att vistas där. Detta innebär enligt Lunds kommun att 

trottoarerna är till för fotgängarna då det saknas vägmärken som påbjuder cyklister att använda 
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dem. Längsmed en av gatorna, Traktorvägen norra, så finns det en plattbelagd sträcka jämte 

den asfaltsbelagda trottoaren vilken kan tolkas vara en gångbana bredvid en cykelbana. Den 

asfaltsbelagda biten leds ned i gatan inför cirkulationen. Eftersom cyklisterna inte får lov att 

använda de övriga asfaltbelagda trottoarerna så innebär det att cykeltrafiken är integrerad med 

övrig fordonstrafik. Integrationen innebär att cyklisternas flöden blir mer kontinuerliga än om 

de hade fått vistas på gångbanorna då det inte blir lika mycket start och stopp för dem. 

Cyklisterna får då samma tillgänglighet som bilisterna eftersom de delar utrymme.  

 

Allmänt för Traktorvägen så är trottoaren nedsänkt på några ställen. Det beror troligtvis på de 

lastplatser som ligger på baksidan av ICA och citygross och som har åtkomst mot traktorvägen. 

Dessa ramper används av cyklister ibland för att ta sig upp och ned från trottoaren.  

 

5.3.4 Parkering - cykel 
Cyklisterna har mycket få parkeringsplatser och endast på en parkering är platserna belägna 
under tak. Enligt parkeringsnormen för cykelparkering i Lund så fattas det över 100 
parkeringsplatser för cyklisterna. Under inventeringen så besöktes alla cykelställ och några av 
dem var då fullt belastade. Vid Icas huvudingång så ligger cykelstället en bit från ingången. Det 
har då observerats att folk ställer sina cyklar intill byggnadens väggar istället. Det begränsade 
antalet parkeringsplatser kan bidra till att folk inte väljer att cykla till området.  

5.3.5 Bilar 
Vid vissa tider rör sig relativt höga flöden motordriven trafik i området. Trafiken och 

svängandelarna räknades i varje korsning under den antagna maxtimmen. Maxtimmen 

observerades vara under fredag eftermiddag mellan klockan 16:00 och 17:00 på samtliga filmer. 

Tidpunkten observerades på filmerna och flöden togs fram. Flödena gav att den mesta trafiken 

går genom området på Traktorvägen södra och Höstbruksvägen. Traktorvägen södra syns i 

nederkanten av figur 45 och Höstbruksvägen är den gata som knyter samman med Traktorvägen 

i cirkulationen i samma figur. Den Röda stjärnan i figur 45 symboliserar den södra in- och 

utfarten i området och den svarta stjärnan symboliserar den norra. 

 

 

 
Figur 45, Mobiliaområdets två in- och utfarter. Den röda stjärnan visar den södra in- och utfarten och de svarta stjärnan 

symboliserar den norra (© OpenStreetMaps bidragsgivare). 



65 
 

 

Vid den södra in- och utfarten till området, röda stjärnan i figur 45, är inflödet ca 440 

fordon/timme och utflödet ca 450 fordon per timme. 

 

Vid den norra in- och utfarten, svarta stjärnan i figur 45, är inflödet ca 600 fordon/timme och 

utflödet ca 510 fordon/timme.  

 

Det verkar alltså vara fler bilister som använder den norra in- och utfarten i området.  

 

 

5.3.6 Olyckor   
Några olyckor har inte observerats då filmerna analyserats. Dock så har några händelser 

observerats som hade kunnat medföra en olycka om de inblandade inte varit observanta. 

Eftersom filmkvalitén är bristfällig så är det ibland svårt att avgöra avstånd och hastigheter. 

Bromslyktorna går däremot att urskilja hos fordonen vilket gör att det går att se när en bil saktar 

in men inte hur snabbt den stannar. De händelser som observerats presenteras nedan och 

kommer diskuteras senare i diskussionen.  

 

In- och utfarten till parkeringen framför systembolaget.  
Vid in- och utfarten till parkeringen har svaga punkter identifierats rörande: 

- Gående på gångbanan 

- Omkörande bilar på Traktorvägen 

 

Parkeringen framför systembolaget har en in- och utfart vid vilken bilisterna passerar en 

gångbana. Vi höga flöden trafik i området och långa köer bilar kan det bli en stressig stämning 

inför svängar in eller ut på parkeringen. Eftersom gående använder gångbanan framför 

parkeringen så skulle där kunna ske olyckor. 

 

De bilister som kommer från cirkulationen och står och köar för att göra en högersväng in på 

parkeringen blir ibland omkörda av bilister som ska rakt fram på Traktorvägen. Omkörningen 

är genomförbar på grund av den breda gatubredden. Det som kan hända vid denna typ av 

omkörning är att den omkörande bilen krockar med bilister som är på väg ut från parkeringen 

och ska göra en vänstersväng, se figur 46.  
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Figur 46, Principskiss över en riskfylld situation som kan uppstå utanför parkeringen till Systembolaget. 

 

In- och utfarten till Coops parkering  

Utanför ena in- och utfarten till Coops parkering har samma typ av problem observerats. De 

berörda är: 

- Gående på gångbanan 

- Gående som passerar över gatan + bilister 

 

Framför ena in- och utfarten till Coops parkering finns samma problem som vid Systemets 

parkering eftersom det finns en gångbana även där. När bilisterna ska svänga in på parkeringen 

fokuserar de ofta på trafiken på gatan. Det är då enkelt att glömma bort att ha uppsikt över 

gångbanan som de måste passera. Det har sets på filmerna att bilister har fått stanna till strax 

innan gångbanan och väja för fotgängare. Eller att fotgängare har fått stanna upp på grund av 

att en bil passerat gångbanan.   

 

Det är många gående som passerar över Höstbruksvägen mellan de två övergångsställena som 

finns där. En händelse som då har observerats är när fotgängare passar på att passera när en bil, 

kommande väster ifrån, har stannat till för att göra en vänstersväng in på parkeringen framför 

Coop. När den gående kommer ut en bit på gatan så har den vänstersvängande bilen gjort sin 

sväng och då syns plötsligt bakomvarande fordon vilken ska rakt fram. Det har då resulterat i 

att fotgängaren fått springa sista biten över gatan.  
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6. Prova på åtgärder 
 
Enligt åtgärdsvalsstudier så innebär det tredje steget att tänkbara lösningar skall prövas. Det 

betyder att olika lösningar och åtgärder diskuteras och det görs en bedömning utifrån bland 

annat de effekter, måluppfyllelser och konsekvenser som de medför. Alternativa lösningar 

identifieras och som stöd används fyrstegsprincipen (Trafikverket 2015a).  

 

I rapporten genomfördes detta genom att förslag på åtgärder togs fram och diskuterades. 

Simuleringsprogrammet Vissim användes för att simulera vissa åtgärder. Vissim är ett 

simuleringsprogram i vilket det går att bygga upp gatunät och lägga in information om flöden, 

svängandelar och annan fakta. Programmet simulerar sedan trafiken visuellt och det går att se 

om det bildas köer eller om trafiken stoppas upp och på så sätt så kan svaga punkter i nätet 

identifieras. De åtgärder som inte går att simulera kommer istället att diskuteras. Detta kapitel 

kommer att behandla både simuleringsprocessen och dess resultat, men också diskussion av de 

åtgärder som inte går att simulera.  

 
Avgränsning  

Eftersom rapporten syftar till att undersöka bland annat tillgängligheten och framkomligheten 

för de oskyddade trafikanterna kanske ett simuleringsprogram av den typen bör användas. Det 

gjordes en avgränsning gällande simuleringarna. Ett simuleringsprogram för fotgängare och 

cyklister ansågs det inte finnas tid att använda. I stället så användes simuleringsprogrammet 

Vissim. Det är ett program som simulerar främst fordonstrafik och det användes för att 

undersöka vilka effekter som åtgärderna för de oskyddade trafikanterna medförde för den 

motordrivna trafiken.  

 
 
 

6.1 Tänkbara åtgärder 
Tänkbara åtgärder togs fram från egna funderingar och med underlag från filmmaterialet. Från 

filmmaterialet har brister och kvalitéer kunnat observeras och utifrån det föreslås följande 

åtgärder. Dessutom så beskrivs det hur åtgärderna simuleras i de fall som en simulering varit 

möjlig. 

 

6.1.1 Gångpassagen till övergångsställe 
I dagsläget så verkar de flesta tro att gångpassagen är ett övergångsställe så de motordrivna 

fordonen brukar väja för oskyddade trafikanter där. Det kan ändå vara intressant att se vad som 

händer om det görs om till ett övergångsställe. 

 

I Vissim simulerades detta genom att lägga in en fördröjning för den motordrivna trafiken strax 

innan gångpassagen sådant att fordonen saktar in och väjer. 

 

6.1.2 GC-vägar längst Traktorvägen 
Traktorvägen är i dagsläget mycket bred, ca 12 meter, och har asfaltsbelagda trottoarer på båda 

sidor om gatan. Den ena trottoaren, belägen på östra sidan, har lyktstolpar placerade relativt 

centrerat i trottoaren. Lyktstolparna kan fungera lite som ett hinder. Cyklisterna får inte använda 

de asfaltsbelagda trottoarerna då de endast är till för fotgängare. Det vore intressant att se hur 
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en åtgärd där gatan smalnas av och ordentliga gång- och cykelvägar utformas skulle påverka 

den motordrivna trafiken.  

 

Detta simulerades genom att gatan smalnas av så att de motordrivna fordonen inte kan köra om 

varandra. 

 

6.1.3 Alternativ till cykelvägar längsmed Traktorvägen 
Ett alternativ till att bygga nya cykelbanor längs Traktorvägen är att förtydliga att cykeltrafiken 

är integrerad med övrig fordonstrafik genom att måla streckade linjer i gatan. Åtgärden innebär 

att bilisterna får mindre utrymme på Traktorvägen förutsatt att de uppmärksammar linjerna.  

 

 

6.1.4 Gång- och cykelväg sydväst om parkeringen framför systembolaget 
Oskyddade trafikanter kommande söderifrån måste ta sig runt om hela parkeringen belägen 

framför systembolaget om de ska kunna ta sig till butiken genom att använda gång- och 

cykelvägarna. Längst parkeringens sydvästra sida finns det plats för att etablera en gång- och 

cykelväg. Denna hade troligtvis underlättat tillvaron för de oskyddade trafikanterna eftersom 

deras sträcka blivit betydligt kortare, för de kommande söderifrån. Dessutom skulle det 

innebära färre trafikanter i rörelse på parkeringen under rusningstid. Den hade också underlättat 

för gående till och från sina bilar. Nackdelen är att där i dagsläget är gräsmatta vilken hade varit 

tvungen att smalnas av i sådana fall. Se figur 47. 

 

Denna åtgärd är svår att simulera och kommer därför istället att diskuteras. 

 

 
Figur 47, Gräsmattan längt sydvästra sidan om parkeringen framför systembolaget. 
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6.1.5 Gångväg på parkeringen framför Systembolaget 
Eftersom det i dagsläget är mycket rörelse på parkeringen framför Systembolaget och det 

tenderar att bilda köer ut på gatan i rusningstrafik så kanske en gångväg kan anläggas inne på 

parkeringen där det idag är en refug med sten innanför och kantsten runt om. En gångväg där 

hade kanske reducerat rörelsen något och underlättat framfarten på parkeringen för alla. Det 

hade kanske också blivit säkrare för gående till och från sina bilar.  

 

Svårt att simulera i Vissim, så åtgärden får diskuteras istället.  

 

6.1.6 Cykelåtgärder i cirkulationen 
I dagsläget verkar cyklisternas tillgänglighet inte vara så bra i cirkulationsplatsen och den bör 

därför åtgärdas. Detta kan göras genom att integrera cykeltrafiken på ett tydligt sätt. Linjer kan 

målas i cirkulationen så att det blir tydligt för cyklisterna med placering och framfart. Det gör 

det också tydligare för bilisterna att det kan förekomma cyklister i cirkulationen. Linjerna kan 

kombineras med breda cykelvägar längsmed Traktorvägen för att underlätta ännu mer för de 

cyklister som ska rakt fram på Traktorvägen.  

 

Förslaget simulerades genom att fördröjningar lades in i cirkulationen. Detta för att simulera att 

den motordrivna trafiken väjer för eventuella cyklister.  

 

Vänstra bilden i figuren nedan föreställer cirkulationsplatsen då åtgärder genomförts. 

Traktorvägen har smalnats av vilket gör att ordentliga cykelbanor får plats vid sidorna av 

cirkulationen. Streckade linjer har målats i cirkulationen för att förtydliga att där kan 

förekomma cyklister. Ett alternativ till att både smalna av gatan och måla streckade linjer i 

cirkulationen är att enbart åtgärda med hjälp av de streckade linjerna.  

 

 
Figur 48, Till vänster, åtgärder genomförda i cirkulationen. Till höger, cirkulationen i dagsläget. 
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6.1.7 Traktorvägen norra 
I dagsläget så finns det gång- och cykelvägar norrifrån och ned i området längsmed 

Traktorvägen från Boställsvägen vilka är separerade genom olika beläggning. Dock så leds 

cykelvägen ned i gatan ca 10 meter innan cirkulationen och endast gångvägen fortsätter längst 

trottoaren. Gångvägen är belagt med plattor och övergår, efter svängen till Höstbruksvägen, till 

asfaltsbeläggning. För cyklister som skall göra en vänstersväng i cirkulationen blir det otydligt 

hur de ska ta sig fram. En åtgärd för detta är att låta den asfaltsbelagda trottoaren fortsätta längst 

med gångvägen sådant att det är möjligt för cyklisterna att göra en högersväng utan att lämna 

trottoaren (se skillnaden i bilderna i figur 48). Detta förslag förutsätter dock att det finns 

ordentliga cykelbanor i övriga området.  

 

Även denna åtgärd är svår att simulera och därför så kommer den enbart att diskuteras. 

 

6.1.8 ICA:s parkering 
Gång- och cykelvägen på ICA:s parkering är utformad genom att linjer har dragits i gatan. 

Linjerna är nästan helt utsuddade och borde målas i igen för att tydliggöra för både de 

oskyddade trafikanterna och för de motordrivna fordonen att det finns en gång- och cykelbana 

på platsen.  

 

Det är svårt att simulera denna åtgärd så den kommer endast att diskuteras. 

 

6.1.9 In- och utfarten till parkeringarna 
Fordon på väg in till eller ut från alla parkeringar i området passerar en asfaltsbelagd trottoar. 

Under rusningstrafik så kan bilisternas beteende verka lite stressat emellanåt. Passage över 

trottoaren kan då ske snabbt och uppsikten blir då inte så bra. Kanske kan detta åtgärdas med 

att trottoaren höjs upp vid in- och utfarten för att få upp sikten där hos den motordrivna trafiken.  

 

Denna åtgärd skulle kunna symboliseras i Vissim genom en fördröjning vid varje infart för att 

simulera att bilisterna väjer för eventuellt fotgängarflöde. 
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6.2 Simulering i Vissim 
Vissim är ett simuleringsprogram som simulerar biltrafik. I programmet byggs gatunätet upp 
utanpå en bakgrundkarta över området, så att alla gator hamnar rätt. Därefter så läggs indata in 
i form av väjningar, fordonsflöden, svängandelar och annat. Programmet simulerar sedan 
trafiken visuellt så att det går att se om det uppkommer köer eller om någon del av nätet fungerar 
dåligt.  

Vissim användes för att undersöka hur vissa av åtgärderna, som ska förbättra för de oskyddade 

trafikanterna, påverkade tillvaron för den motordrivna trafiken. I dagsläget så verkar området 

vara utformat för att i första hand prioritera den motordrivna trafiken och på så sätt kan det vara 

intressant att se hur de påverkas av åtgärderna.  

 

Gällande framtagningen av svängandelarna hos fordonstrafiken så valdes en så kallad 

maxtimme ut vilken skulle symbolisera en hög belastning på nätet. Maxtimmen valdes under 

fredag eftermiddag mellan klockan 16:00 och 17:00. Filmmaterialet består av tre uppsättningar, 

alla gjorda under helger, därför antogs maxtimmen vara under helgen. Eventuella felkällor 

består av om timmen inte skulle ske under helgens timmar utan vid annat tillfälle. Maxtimmen 

valdes ut genom att filmmaterialet studerades. Därefter så studerades svängandelarna under 

maxtimmen på samtliga filmer. Timmen delades upp i kvartperioder för att få fyra olika 

kvartsintervall per timme och på så vis naturlig variation under maxtimmen. Samma timme 

valdes för samtliga filmer och därmed olika anläggningar i nätet. En felkälla är därför att samma 

timme kanske inte är maxtimmen på alla filmer. Dock så valdes ändå samma timme för alla tre 

filmerna.  

 

Svängandelarna togs fram genom att studera filmmaterialet och använda klickräknare. Två 

klickräknare gav enkelt två flöden åt gången. Fördelen med att studera filmmaterial var att 

samma film kunde studeras flera gånger och på så sätt gicks inga svängar miste om.  

 
Två scenarier 

Två scenarier byggdes upp i Vissim. Dels byggdes situationen i dagsläget upp och döptes till 

nulägesmodellen i området. I det andra scenariot simulerades de tänkbara åtgärder som kan 

komma att underlätta för de oskyddade trafikanterna, och döptes till åtgärdsmodellen. 

Anledningen till att endast två scenarier byggdes upp var att flera scenarier med en åtgärd i 

varje troligtvis inte skulle ge så stor förändring. Åtgärderna är nämligen relativt små för sig och 

blir mer betydande tillsammans.  

 

 

6.2.1 Metod 

 
Nulägesmodellen 

Figur 49 visar den modell för hur området ser ut i dagsläget i Vissim. Där gjordes gatunätet 

tvåfiligt på vissa sträckor längst Traktorvägen för att symbolisera att det går att köra om 

framförvarande fordon på vissa ställen, se figur 49. En stoppsignal placeras en bit in på varje 

parkering för att symbolisera att de som kommer in på parkeringsytorna stannar upp och väjer 

för trafikanter som befinner sig på parkeringen. Egentligen så är cykeltrafiken integrerad med 

övrig fordonstrafik i hela området, men då cyklisterna oftast väljer att cykla på gångbanan så 

läggs inte någon extra tidsfördröjning in för att symbolisera integreringen. Vid övergångsstället 

intill cirkulationen så lades en tidsfördröjning in för att symbolisera väjning. Däremot så var 

fördröjningen mycket kort eftersom få motordrivna fordon väjde för fotgängare där under 

filmernas antagna maxtimme.  
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Det finns fyra korsningspunkter i nätet som togs hänsyn till i simuleringen, se figur 49. Den 

första är vid Icas parkeringsinfart. Där togs det hänsyn till den asfalterade trottoar som fordonen 

passerar då de ska in respektive ut från parkeringen. Intill in- och utfarten ligger gångpassagen 

som ofta fungerar som ett övergångsställe. Den andra är vid infarten till parkeringen framför 

systembolaget. Där löper också en gångbana som den motordrivna trafiken måste passera för 

att komma in på parkeringen. Tredje korsningspunkten är cirkulationsplatsen som knyter 

samman Traktorvägen med Höstbruksvägen. I dagsläget är cykeltrafiken integrerad i 

cirkulationen vilket inte många följer. Den sista korsningspunkten är högst upp i figur 49, och 

är infarten till parkeringen utanför Coop. Vid alla in- och utfarter till parkeringarna i området 

måste den motordrivna trafiken korsa en gångbana. Eftersom väldigt få fordon faktiskt väjer 

för fotgängare vid in- och utfarterna till parkeringarna så lades mycket korta fördröjningar in 

just där.  

 

 
 
  

Figur 49, Skärmdump från uppbyggnaden av gatunätet i Vissim. 
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6.2.2 Indata  
Följande data är hämtad från filmerna. De finns också i kapitlet med observationerna, där är de 

inskrivna i bilder över anläggningarna. När flödena läggs in i Vissim görs det med kvartstrafik 

för att göra simuleringen så lik verkligheten som möjligt under den observerade maxtimmen.  

Tabellerna nedan innehåller flödena från varje kvart sammanslagna för att symbolisera flödet 

under hela maxtimmen.   

 
Tabell 1, Svängandelarna i Cirkulationsplatsen 

16:00-17:00 Från      

Cirkulationen Höstbruksvägen Traktorvägen södra Traktorvägen norra 

Höstbruksvägen   284 196 

Traktorvägen södra 284   185 

Traktorvägen norra 167 202   

 
Tabell 2, Svängandelarna vid Coops ena in- och utfart. 

16:00-17:00 Från     

Coops infart Höstbruksvägen, väst Höstbruksvägen, öst Coops infart 

Höstbruksvägen, väst   424 87 

Höstbruksvägen, öst 409   40 

Coops infart 185 59   

 
Tabell 3, In- och utfarten till parkeringen framför Systembolaget. 

16:00-17:00 Från     

Systemets infart Traktorvägen södra Traktorvägen norra Systemets infart 

Traktorvägen södra   293 128 

Traktorvägen norra 386   104 

Systemets infart 78 149   

 
Tabell 4, In- och utfarten till parkeringen framför ICA. 

16:00-17:00 Från     

ICA:s infart Traktorvägen södra Traktorvägen norra ICA:s infart 

Traktorvägen södra   343 114 

Traktorvägen norra 357   112 

ICA:s infart 81 58   

 
Tabellerna över kvartstrafiken finns som bilaga.  
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Åtgärdsmodellen 

Åtgärdsmodellen gjordes i Vissim och baserades på nulägesmodellen fast med implementerade 

åtgärder. Bland annat så smalnades Traktorvägen av för att symbolisera att cykeltrafiken fått 

mer utrymme. Antigen i form av cykelbanor längsmed gatan eller streckade linjer i gatan. 

Fördröjningar lades in intill varje parkering för att symbolisera att den motordrivna trafikens 

väjning för fotgängare på gångbanorna, då gångbanorna antas vara upphöjda alternativt 

tydligare. I cirkulationen lades fördröjningar in för att symbolisera bilisternas väjning för 

trafikanter på det upphöjda övergångsstället intill och för eventuella cyklister i cirkulationen. 

Figur 50 nedan visar en skärmdump av åtgärdsmodellen.  

 

 
Figur 50, Skärmdump av åtgärdsmodellen i Vissim 

6.3 Resultat av åtgärdsimplementeringen   
 
Figur 51 och figur 52 visar simuleringarna av nulägesmodellen respektive åtgärdsmodellen. 
Båda modellerna har samma flödesindata och figurerna visar skärmdumpar från Vissim efter 
att precis lika lång tid passerat i simuleringen. Som synes så är det betydligt mer köbildning i 
figur 52 än vad det är i figur 51.  

Med hjälp av ett verktyg i simuleringsprogrammet där noder placerades ut runt korsningarna i 
trafiknätet kunde maximala kölängder samt kölängder vid 85%-percentilen plockas ut. Vid 
infarten till Systembolagets parkering är Traktorvägen så bred att de som kommer söderifrån 
och ska besöka parkeringen kan stå i en separat fil. Därför undersöktes köbildningen från 
Traktorvägen södra in till parkeringen både innan och efter gatan smalnats av. Nulägesmodellen 
gav en maximal kölängd på ca 40 meter och 85%-percentilen blev 30 meter. Åtgärdsmodellen, 
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där gatan smalnats av, gav en maximal kölängd på ca 90 meter och 85%-percentilen blev 75 
meter.  

Eftersom att simuleringen enbart visar den motordrivna trafikens framfart så är det den som 
diskuteras kring och det får antas att de oskyddade trafikanterna fått en ökad tillgänglighet. 

 

 
Figur 51, Nulägesmodellen. Områdets utseende i dagsläget. 

 
Figur 52, Åtgärdsmodellen. Alla simuleringsbara åtgärder implementerade. 

Den motordrivna trafiken kommer fram mycket långsammare i åtgärdsmodellen, figur 52, 

eftersom den får väja på många fler ställen. I nulägesmodellen så har inte väjning lagts in 

överallt där det kanske borde ha lagts in. Modellen har i stället utformats utifrån vad som 

observerats på filmmaterialet för att det ska likna verkligheten så mycket som möjligt. Under 

maxtimmen på filmerna så väjer nämligen inte den motordrivna trafiken för de oskyddade 
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trafikanterna i samma utsträckning som de gör vid mindre flöden. Då ansågs det viktigt att det 

skulle speglas i simuleringen. En simulering av trafik är alltid svårt att dra slutsatser från 

eftersom det beror så mycket på indata och inte alltid fångar upp det mänskliga beteende som 

förekommer i verkligheten. I åtgärdsmodellen har det lagts in fördröjningar på flera ställen i 

nätet då det antas att fordonen verkligen väjer vid in- och utfarterna till parkeringarna och vid 

varje övergångsställe. Detta kanske inte alls är rimligt eftersom många inte väjer där i dagsläget.  

 

Resultatet av simuleringen visar att den motordrivna trafikens tillgänglighet kommer att bli 

sämre vid införandet av åtgärderna. Detta förutsatt att simuleringarna går att lita på. En ökad 

tillgänglighet för de oskyddade trafikanterna medför alltså en sämre tillgänglighet för den 

motordrivna trafiken. 

 

6.4 Åtgärder som inte simulerats 
Åtgärden med gång- och cykelbana intill systemets parkering, där det i dagsläget är gräsmatta, 
kan inte simuleras. Dock så anses den medföra en mycket bättre framkomlighet till butikerna 
för de oskyddade trafikanter som kommer in i området söderifrån. Risken är att gång- och 
cykelbanan blir en genomfartsled i området och därmed också precis förbi alla butiksingångar 
vid Systembolagets parkering. Figur 53 nedan visar hur gång- och cykelbanan då skulle 
placeras enligt den svarta linjen.  
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Det är troligtvis inte önskvärt att cyklisterna rör sig precis utanför butiksingångarna, dock så 
skulle det vara mycket bra för fotgängarna.  

 

Åtgärden att ersätta den refug mellan två av parkeringsraderna på parkeringen framför 
systembolaget med en gångbana skulle troligtvis lätta situationen på parkeringen. I dagsläget 
är det mycket rörelse på parkeringen och eftersom den är enkelriktad så tar det ibland mycket 
lång tid för bilisterna att köra runt. En gångbana mitt i parkeringen skulle troligtvis underlätta 
för de som ska passera över parkeringen eller gå till och från sina bilar. Dock så är det redan så 
mycket hårdgjorda ytor i området så att det kanske behöver vara som det är i dagsläget med 
tanke på dagvattenhanteringen.  

 

6.5 Områdets mål och strategier  
Enligt Lunds kommuns cykelstrategi så ska andelen cyklande öka varje år. Eftersom Lund 
ständigt växer så kommer resandet också öka både regionalt och lokalt. Lunds kommun har en 
då en cykelstrategi som innebär att de vill skapa förutsättningar för medborgarna att kunna välja 
hållbara transporter. På så sätt ska cykeltrafiken öka (Holgersson, E. 2013). En satsning i 

Figur 53, Åtgärd med gång- och cykelväg intill parkeringen framför Systembolaget (© OpenStreetMaps 
bidragsgivare). 
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Mobiliaområdet med nybyggda cykelvägar bidrar till en ökad tillgänglighet för cyklister i 
området vilket då kan bidra till att kommunen uppnår målen.  

 

6.5.1 LundaMaTs 
LundaMaTs står för MiljöAnpassat TransportSystem och är ett dokument vilket anger riktlinjer 
för hur tjänstemän och politikers arbete med staden ska gå till. LundaMaTs innehåller ett antal 
mål som ska vara uppfyllda till 2020 samt 2030. Målen går ut på att bland annat förbättra miljön 
i form av utsläpp och trafikbuller, öka gång-, cykel- och kollektivtrafiken samt förbättra 
trafiksäkerheten. Trafiken med motordrivna fordon ska också minska (Lunds kommun 2014). 
Åtgärderna kan bidra till en ökning av gång- och cykeltrafiken i området om de får bättre 
tillgänglighet.  

6.5.2 Fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen är mycket viktig när åtgärder ska tas fram. Fyrstegsprincipen presenterades 
i litteraturstudien och innebär att vid åtgärder i ett område så ska det undersökas hur stora 
åtgärderna behöver vara. Förändringar och åtgärder genomförs efter olika steg och där endast 
de sista stegen innefattar större ombyggnader eller nybyggnader. Generellt så strävas det efter 
att i göra mindre omfattande åtgärder och förändringar enligt steg ett och två i fyrstegsprincipen 
för att hålla ned priset och inte bygga nytt i onödan.  

 

För åtgärden att smalna av Traktorvägen och bygga ordentliga cykelvägar finns ett annat 
alternativ. Det kan i stället målas streckade linjer som förtydligar att cykeltrafiken är integrerad. 
Den alternativa åtgärden hade blivit billigare och fallit under ett tidigare steg i 
fyrstegsprincipen. Det kommer en cykelbana ner i området från Boställsvägen via Traktorvägen 
vilken leds ned i gatan inför cirkulationen. Denna typ av utformning visar att cykeltrafiken 
troligtvis är integrerad i området. Detta borde då förtydligas i hela området med streckade linjer 
så att det blir tydligt för cyklisterna var de får röra sig. 

 

Upphöjda gångbanor intill in- och utfarterna till parkeringarna kan också genomföras på ett 
alternativt sätt. I stället för nybyggnad av ett farthinder så kan tydliga väjningstrianglar målas i 
gatan för att förtydliga för den motordrivna trafiken att de passerar en gångbana. Det faller då 
under ett tidigare steg i fyrstegsprincipen och behöver inte bli lika kostsamt. 

 

De andra åtgärderna med nybyggda cykelvägar, avsmalning av Traktorvägen, samt upphöjda 
gångbanor intill parkeringarna hamnar i fyrstegsprincipens senare steg och blir kostsamma. 

6.5.3Diskussion 
Det är viktigt att området är tillgängligt för de oskyddade trafikanterna eftersom det står i både 
strategier och mål. Däremot så har allt ett pris och kan något genomföras i ett tidigare steg i 
fyrstegsprincipen så är det alltid önskvärt. 
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7. Eventuella åtgärder/lösningar samt 
effektbedömning 
Kan ses som det fjärde steget i åtgärdsvalsstudier. Förslag på åtgärder tas fram och formuleras 

i olika åtgärdspaket. Fördelar och nackdelar med åtgärdspaketen diskuteras. En 

effektbedömning görs utifrån olika förslag.  

 

 

7.1 Förslag på åtgärdspaket  
Ett antal åtgärder har tagits fram och de kan kombineras genom olika åtgärdspaket. De åtgärder 
som påverkar den motordrivna fordonstrafiken har simulerats tillsamman i Vissim för att 
undersöka hur de påverkas.   

 

Ett åtgärdspaket som innebär ganska stora förändringar är att smalna av Traktorvägen och i 
stället etablera nya cykelbanor längsmed sidorna. Inför cirkulationen hade cykelbanorna kunnat 
ledas ned i gatan och integreras på ett tydligt sätt med streckade linjer. Vid varje in- och utfart 
till parkeringarna hade de passerande gång- och cykelbanorna kunnat höjas upp för att 
förtydliga för den motordrivna trafiken att de passerar en gång- och cykelbana.  Dessa åtgärder 
hade kunnat förbättra framkomligheten för såväl cyklister som gående i området men inneburit 
höga kostnader.  

 

Ett annat åtgärdspaket som inte krävt så mycket nybyggnad i området är att tydliggöra att 
cykeltrafiken är integrerad med övrig fordonstrafik genom att måla streckade linjer längsmed 
alla gator. En tydlighet i att cyklisterna ska röra sig på gatan hade underlättat för dem och för 
de gående som hade fått gångbanan för sig själva. Vägmärken hade kunnat placeras vid varje 
gångbana att det är förbjudet för cykeltrafiken att vistas där. Gällande problematiken vid varje 
parkerings in- och utfart så hade tydliga linjer kunnat målas även där. Dessutom kan 
väjningstrianglar målas i gatan för att förtydliga för de motordrivna trafiken att de passerar en 
gångbana. Detta paket hade troligtvis inte inneburit lika höga kostnader för genomförandet. 

 

Oavsett vilket förslag som väljs så kommer det krävas utredningar gällande bland annat 
trafiksäkerhet för att undersöka om det är genomförbart.  

 

Gång- och cykelvägen intill parkeringen framför Systembolaget kan etableras i båda paketen. 

 

7.2 Effektbedömning 
Fördelar och nackdelar med de olika åtgärdspaketen. 

 

Det åtgärdspaket som faller under de tidigare stegen i fyrstegsprincipen kräver inte lika stora 

ombyggnader vilket är bra ur en ekonomisk synvinkel. Däremot är det inte säkert att det 

påverkar tillgängligheten i den utsträckning som eftersträvas för cyklisterna. Eftersom området 

under rusningstid är relativt biltätt så kan det medföra att cyklisterna ändå väljer att cykla på 

trottoarerna. Trots att där finns vägmärken som säger att de inte får göra det. Stressade bilister 

kan också ha svårt att hålla avstånd till cyklisterna på gatan. Bilisterna kan också ha svårt att 

uppfatta att det är integrerat och kanske ändå kör innanför cyklarnas markeringar.  
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Åtgärdspaketet med flera stora ombyggnationer i området kanske blir lite väl omfattande och 

dyrt då området inte är så stort. Dock så kan det vara en stor fördel om fler och fler väljer att ta 

cykeln till området istället för bilen. Enligt Vissim så skulle scenariot med de 

ombyggnationerna medföra att den motordrivna trafiken får mindre plats och att de skulle leda 

till längre köer.  

 
 

7.3 Slutsats 
Beroende på hur stora framkomlighets- och tillgänglighetsproblem som de oskyddade 
trafikanterna anses ha så kan mer eller mindre åtgärder implementeras. Det verkar främst vara 
cyklisterna som har tillgänglighetsproblem och de verkar mest bero på otydlighet. Om området 
användning förtydligas för cyklisterna och de andra trafikantgrupperna så skulle det troligtvis 
förändra den upplevda tillgängligheten. Därför så kanske det räcker med tydliga linjer i gatan 
för att visa för cyklisterna var de ska vara.  

 

Fler cykelställ bör placeras ut i området för att försöka öka andelen cyklister. Bänkar bör också 
placeras ut för att underlätta för fotgängarna, framför allt de äldre. Eftersom gångbanorna löper 
runt parkeringarna och det inte alltid går att gå raka vägen mot ett mål så kan en bänk kanske 
vara en bra lösning.  
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8. Diskussion  
 
 

I tidigare kapitel så har åtgärder diskuterats och åtgärdspaket tagits fram. Oavsett vilken eller 

vilka åtgärder som genomförs så måste de bearbetas mer djupgående och säkerhet, miljö och 

annat måste undersökas. Det som kom fram i analysen var att oskyddade trafikanter vid flera 

tillfällen har påverkad tillgänglighet och framkomlighet i området. Även händelser som kanske 

kunnat leda till en olycka observerades.  

 

Innan någon åtgärd genomförs så måste det klargöras vad det är för ett område. När området 

byggdes så var det troligtvis tänkt som ett externt handelsområde varvid fordonstrafiken 

tillgänglighet kanske är mer prioriterad än de oskyddade trafikanternas. Allt eftersom Lund 

växer och blir större så slukas externa handelsområden av bostadsområden och andra 

verksamheter. Det kan då behövas tas beslut gällande vad området ska vara för typ av område.  

 

Området 
Denna omvandling verkar pågå i Mobiliaområdet. Det verkar vara i en slags övergångsperiod 

från att ha varit ett extern handelsområde till att bli någon typ av stadsdelskärna. I en sådan 

övergång så förändras också situationen för vilka trafikslag som ska kunna ta sig runt i samt till 

och från området. I en stadsdels centrum så är nog den generella uppfattningen att det ska vara 

relativt bilbegränsat. Det ska gå smidigt att ta sig dit till fots och med cykel men också runt i 

området. I ett externt handelsområde så verkar det vara mer accepterat med begränsningar för 

oskyddade trafikanter. Eller snarare, det ska vara enkelt för motordrivna fordon att ta sig till 

området och runt i området. Man ska inte behöva bo precis intill området för att kunna handla 

där. I ett externt handelsområde verkar det vara viktigt att parkeringsstrukturen fungerar för 

främst den motordrivna trafiken. I Mobiliområdet finns det gott om bilparkering och de 

uppfyller Lunds kommuns parkeringsnormer med marginal. Vissa parkeringar har dessutom 

flera in- och utfarter för att underlätta parkeringsmöjligheterna för de som väljer att köra dit. 

Cykelparkeringen i området är mycket mer begränsad, och det är också framkomligheten för 

cyklister. Området verkar alltså vara tänkt att användas för främst bilister.  

 

Om området anses vara ett extern handelsområde, då kanske det inte gör så mycket att det är 

mer tillgängligt för den motordrivna trafiken än för de oskyddade trafikanterna. De olika 

åtgärder som ska öka tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna verkar medföra en 

försämrad tillgänglighet för den motordrivna trafiken. Får de en sämre tillgänglighet så kanske 

de väljer att handla sin mat någon annan stans och då kan handeln i området gå dåligt. Eller så 

medför en sämre tillgänglighet för den motordrivna fordonstrafiken att fler väljer att cykla eller 

gå till området vilket vore jättebra.   

 

Det är mycket svårt att göra ett område tillgängligt för samtliga trafikantgrupper, prioriteringar 

måste därför genomföras. Därför är det så viktigt att det tas ett beslut om vad det ska vara för 

typ av område, för då kanske prioriteringar kan göras därefter.  

 

Mobiliaområdet ligger lite i Lunds ena kant och är halvt inringat av större vägar med mycket 

trafik. Detta medför att området har flera barriärer som gör det besvärligt för oskyddade 

trafikanter att ta sig dit. Det är nog vanligare att folk använder bil som färdmedel än något annat 

vid färd dit, även om de bor i närområdet.  

 



82 
 

Parkeringarna är de centrerade delarna av området. Framför varje butik så har en parkering 

placerats och först därefter så verkar det som att gångvägar placerats ut. Detta gör att 

gångvägarna ibland måste löpa runt om parkeringarna och det blir då långa sträckor att gå och 

svårt att gå ”raka” vägen till målet.  

 

Fotgängarna 
LundsMaTs är en strategi för som används för att ett hållbart transportsystem skall kunna 

uppnås. Ett utav målen i LundaMaTs är att andelen gående ska öka i Lunds kommun (Lunds 

kommun, 2014). I dagsläget är det mycket fotgängare som rör sig i området. Vissa är på väg 

till och från bussen, eller så har de parkerat på någon av parkeringarna och ska över till en butik 

någon annan stans i området för att de ska inhandla något. Trots att Höstbruksvägen har två 

övergångsställen så är det förvånansvärt många fotgängare som passerar rakt över 

Höstbruksvägen. Detta beteende tyder på en otillgänglighet för fotgängarna eftersom de inte 

väljer att passera på något av de två övergångsställena. Även vid höga flöden bilar så går 

fotgängare rakt över gatan i stället för att gå bort mot ett övergångsställe. En anledning till att 

det är så höga fotgängarflöden över Höstbruksvägen kan vara att parkeringen utanför 

systembolaget är full eller att det är så mycket trafikanter där emellanåt så att folk väljer att 

parkera på andra ställen och gå dit.  

 

I övrigt verkar fotgängarna ha en ganska god tillgänglighet och framkomlighet i området. Dock 

så skulle deras tillgänglighet och framkomlighet kunna förbättras enligt de föreslagna 

åtgärderna. Exempelvis så kan en gångväg etableras intill parkeringen framför systembolaget 

där det i dagsläget är en gräsmatta. Åtgärden har nämnts tidigare och anses underlätta för de 

fotgängare som kommer söderifrån och besöker området. Bänkar skulle också kunna placeras 

ut för att öka tillgängligheten för framför allt de äldre medborgarna. Finns det möjlighet att sitta 

ned och ta en paus så kan det medföra att besökaren är villig att gå längre.  

 

 

Bilarna 
Trots att området anses ha bäst tillgänglighet och framkomlighet för bilisterna så är den ändå 
inte jättebra. Vid höga flöden bilar så blir det långa köer och trafiken står still. Det finns många 
parkeringsplatser i området, men trots det så är det ibland ändå fullt. Det finns flera åtgärder 
som kan göras för att underlätta för bilarna. Eftersom att gatubredden är så stor på bland annat 
Traktorvägen så hade åtgärder kunnat genomföras så som linjer i gatan som visar placeringar 
för svängfiler. Framför allt intill in- och utfarterna till parkeringarna. Hade det varit tydligt med 
placeringarna där så hade troligtvis inte biltrafiken stoppats upp i den utsträckning som den 
görs i dagsläget. Det uppkommer nämligen ofta köer i samband med att bilisterna ska göra 
vänstersvängar in på parkeringarna i området. Frågan är då bara om man vill underlätta för 
bilarna eller inte. Om bilarnas situation åtgärdas så kan det medföra att fler väljer att ta bilen 
till området och det går emot de strategier och mål som Lunds kommun har uppsatta för 
minskad bilkörning och ökad andel hållbara transporter.  

 

De föreslagna åtgärderna för oskyddade trafikanter verkar enligt simuleringsprogrammet 
Vissim försämra framkomligheten och tillgängligheter för bilisterna. Resultatet av det kan bli 
på lite olika sätt. Förhoppningsvis så väljer fler i stället att ta sig till området med ett annat 
färdmedel, så som cykel eller kollektivtrafik. Dock så kan handeln påverkas i området om 
andelen besökare plötsligt blir mycket färre. Avgränsningar har gjorts gällande handeln och vad 
som påverkar den, så det kommer inte tas upp så mycket.  
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Cyklisterna  
Cyklisterna är i dagsläget integrerade med biltrafiken i området vilket inte så många verkar 
känna till. Filmmaterial och besök i området har påvisat att många cyklister cyklar på de 
asfaltsbelagda trottoarerna vilka egentligen är gångbanor. Eftersom det inte finns några 
vägmärken uppsatta längsmed gångbanorna så framgår det inte att det är förbjudet att cykla där. 
Hade cyklarnas integrering med den övriga motordrivna trafiken förtydligats så hade nog 
området upplevts vara betydligt mer tillgängligt för cyklisterna.   

 

Cykelparkeringarna i området är mycket få och ligger långt under Lunds kommuns egna 
normer. Det kan vara en annan orsak till att folk inte väljer att cykla till området. Hade fler 
parkeringar placerats i närheten av butiksingångarna så hade det kunnat medföra att fler valt att 
cykla till området. 

 

Egna tankar och egen tolkning av filmmaterialet. 
Enligt mig så är området otillgängligt för samtliga trafikantgrupper på olika sätt. För bilisterna 

så är det krångligt att köra i området i rusningstid. Parkeringen framför Systembolaget är rörig 

och trots att den enkelriktade utformningen underlättar så gör den endast det när den används 

på rätt sätt. Många gånger så är det rörelse mot enkelriktningen ändå av exempelvis cyklister 

som är på väg in på parkeringen.  

Cyklister 
Området är mycket otydligt för cyklisterna. De asfaltsbelagda trottoarerna som finns på var sida 

om alla gator i området har varken vägmärken eller målning i gatan som visar på vilken 

trafikantgrupp som får vistas där. Cykeltrafiken är integrerad med biltrafiken men det är mycket 

otydligt och enligt filmmaterialet så har bilisterna generellt alldeles för lite tålamod att släppa 

in cyklister eller visa hänsyn till dem. Cyklisterna verkar mest ses som om de är i vägen då de 

vistas på gatorna. Filmmaterialet vid ICA:s in- och utfart visar cyklister som kommer från 

Traktorvägen norra och ska göra en vänstersväng in på ICA:s parkering och får stå och vänta 

länge. I början av väntan står de mitt i gatan och hindrar därför bakomvarande fordon från att 

passera. Det är inget ljud på filmerna med medan de stått där en stund så hoppar de till och 

sedan aktar de sig så att bakomvarande fordon kan ta sig fram. Det är precis som att bilisten 

bakom har tutat på dem. De kan jag ju såklart inte veta, men filmmaterialet tyder på det. Även 

om bilen inte tutar så har bilisten ingen förståelse för varför hen ska stå och vänta för att 

cyklisten ska kunna göra en vänstersväng. Bilisten hade troligtvis inte tutat om det varit en bil 

som stått framför i stället. Men det är förstås också bara ett antagande och går såklart inte heller 

att veta. 

Så, de cyklister som cyklar på gatan verkar inte bli så väl bemötta av övrig fordonstrafik. Cyklar 

de i stället på de asfaltsbelagda trottoarerna så utgör de ett hinder för fotgängarna istället. De 

gåendes tillgänglighet baseras ju bland annat på hur deras framfart ser ut på gångbanan. Är det 

då så att det kan komma en cyklist cyklandes i hög hastighet så kan det innebära en säkerhetsrisk 

och en tillgänglighetsbrist för fotgängarna.  

 

Fotgängare 
Tillgängligheten för fotgängare är relativt god. Det är vid höga flöden som det ibland kan ses 

att fotgängare har svårt att passera på övergångsställen för att där står bilar i vägen. Men under 
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andra tider är deras tillgänglighet i området bra. Dock så är det lite förvånande att de under 

observationerna sågs att endast 35% av fotgängarna använde övergångsstället vid cirkulationen 

när de skulle passera Höstbruksvägen. Resterande fotgängare promenerade rakt över gatan. Vid 

några tillfällen fick de dessutom springa sista biten över eftersom bilar kom i full fart emot dem. 

Det är ju svårt att avgöra ibland på filmerna hur snabbt bilisterna kör och hur långa avstånd det 

rör sig om. Dock så får jag nog säga att det har upplevts vara nära en olycka vid några tillfällen 

exempelvis då fotgängare passerar över gatan. 

 

Allmänt 
Det är väldigt intressant hur hierarkin kan fungera i ett område. Det är precis som om det finns 

en oskriven regel att de som kör bil i området självklart måste kunna komma fram så snabbt de 

önskar och de ska inte behöva vänta i onödan. Frågar man sig vad detta beteende kan komma 

ifrån och inte menar så djupgående, så skulle det kunna beror på att området tidigare verkat 

fungera som ett extern handelsområde. Då har bilisterna haft högsta prioritet och det har inte 

funnits några konstigheter kring att de skulle vara så. I dagens samhälle så börjar miljötänket 

bli större och cykelstrategier och liknande har tagit fart. Min upplevelse är dock att det kommer 

ta mycket lång tid innan allt accepteras av allmänheten. Det är en fin tanke att det skulle vara 

cykelvänligt överallt och att bilisterna ska bli färre. Men i dagsläget så är det precis som om det 

inte riktigt gäller för alla. I området så är alla som befinner sig på gatan i vägen för bilisterna. 

Det är intressant att man ser det så, att bilisterna är de som ska bedöma vad som är i vägen och 

inte i vägen, i stället för att se det som att bilisterna är i vägen för cyklisterna. Men så tänker 

man fortfarande inte. Den generella uppfattningen verkar vara att det inte är jobbigt för en 

cyklist att tvärbromsa och få vänta på att väja för någon annan men det är det för en bilist. Och 

det är ju himla konstigt eftersom en cyklist faktiskt gör en fysisk ansträngning när denna cyklar, 

till skillnad från en bilist.  

Sen kan man också dra paralleller till hela miljötänket och mena på att bilisternas start och stopp 

påverkar utsläppen. Och att det då skulle vara bättre om de kunde köra kontinuerligt genom 

området utan att behöva stanna. Dock så är det ju i så fall bättre att de inte kör alls i området. 

 

Allting beror på hur man ser det. Om man anser att det måste finnas handelsområden där bilister 
ska kunna storhandla så kan det ju absolut finnas fördelar i att de handlar i utkanten av staden 
istället för att köra in i centrala Lund. Jag tror inte det hade varit så populärt att försvåra mer 
för bilisterna i området. Dels för den enkla anledningen att det bli långa köer och besvärligt för 
folk att ta sig igenom. Men också att köerna kan påverka vägnätet runtomkring och stoppa upp 
där. Sen är det ju också all handel i området, alla matbutiker som behöver ha bilisterna där så 
att de handlar mycket och det går bra för butiken. De skulle nog också tycka att det var negativt 
om det blir svårare att ta sig runt i området med bil. Däremot så kanske det är nödvändigt att 
det blir svårare för bilisterna att handla i området. För allt måste ha sin början någonstans, och 
så länge det är enkelt att ta sig till området och runt i området med bil så kommer folk att göra 
det. 

Slutsats 
Området verkar vara otillgängligt för samtliga trafikantgrupper och mycket talar för att det är 
bättre att satsa på framkomligheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna. Det 
kan göras på olika sätt. Antingen så byggs hela området om och cykelbanor etableras överallt. 
Det är en mycket kostsam process och skulle troligtvis ta tid. Om en mindre förändring ska 
genomföras så föreslår jag att cyklarnas integrering förtydligas. Tydliga linjer målas i gatan och 
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i cirkulationen så att det blir tydligt för alla trafikantgrupper cyklisterna är integrerade med 
övrig fordonstrafik. Vägmärken som förbjuder cykeltrafik och påbjuder fotgängartrafik sätts 
upp på trottoarerna för att göra fotgängarnas framkomlighet bättre då de får gångbanan för sig 
själva. Cyklisterna får de också bättre då det blir tydligt var de får vara. Bilisterna förstår 
förhoppningsvis också att de ska släppa in cyklisterna och visa hänsyn.  

 

 

Hur området än åtgärdas så tycker jag att det ska etableras en asfalterad gångbana längsmed 
parkeringen framför systembolaget. En gångbana där hade troligtvis medfört att färre 
fotgängare väljer att gå på parkeringen. Det underlättar dessutom mycket för de som kommer 
söderifrån. Dessutom bör fler cykelställ placeras ut för att locka dit fler cyklister. Bänkar bör 
också placeras ut för att öka tillgängligheten för fotgängarna.  

 

Förslag på fortsatta studier  
Examensarbetet syftade till att analysera området och åtgärder togs enbart fram som förslag och 
var inte huvudmålet. Förslag på fortsatta studier är därför att lägga mer vikt vid att ta fram 
åtgärdsförslag och bearbeta de mer djupgående. Andra förslag är att studera hur de föreslagna 
åtgärderna påverkar området ur andra synvinklar så som ur handelssynpunkt. Hur påverkas 
handeln av att områdets tillgänglighetsfokus flyttas från bilisterna till de oskyddade 
trafikanterna? 

 

Området har analyserats med avseende på hur det ser ut i dagsläget. Dock så har Lunds kommun 
planer på att bygga ett långt stråk med bostäder och annat som ska sträcka sig från stadskärnan 
och ut till det undersökta området. Då kan det bli mer angeläget att området förvandlas till en 
stadskärna. I dagsläget upplevs området nämligen mer som ett externt handelsområde. 
Beroende på vad området har för karaktär så varierar troligtvis kraven gällande tillgänglighet. 
Ett externt handelsområde verkar fokusera mer på den motordrivna trafiken jämfört med ett 
stadsdelscentrum. En fortsatt studie skulle därför kunna fokusera på om området går att göra 
om till ett stadsdelscentrum.  
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Bilaga – tabeller över svängandelarna 
 

fredagen 5/2 16:00-16:15 från     

  Cirkulationen höstbruksvägen traktorvägen söd traktorvägen norr 

till höstbruksvägen   68 48 

  traktorvägen söd 70   37 

  traktorvägen norr 46 55   

  16:15-16:30 från      

  Cirkulationen höstbruksvägen traktorvägen söd traktorvägen norr 

till höstbruksvägen   77 50 

  traktorvägen söd 68   58 

  traktorvägen norr 38 51   

  16:30-16:45 från      

  Cirkulationen höstbruksvägen traktorvägen söd traktorvägen norr 

till höstbruksvägen   65 45 

  traktorvägen söd 77   48 

  traktorvägen norr 32 51   

  16:45-17:00 från      

  Cirkulationen höstbruksvägen traktorvägen söd traktorvägen norr 

till höstbruksvägen   74 53 

  traktorvägen söd 69   42 

  traktorvägen norr 51 45   

 

Svängandelarna i cirkulationen.  
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fredagen 5/2 16:00-16:15 från     

  Coops infart Höstbruksvägen, väst Höstbruksvägen, öst Coops infart 

till Höstbruksvägen, väst   110 24 

  Höstbruksvägen, öst 108   9 

  Coops infart 41 8   

  16:15-16:30 från     

  Coops infart Höstbruksvägen, väst Höstbruksvägen, öst Coops infart 

till Höstbruksvägen, väst   106 26 

  Höstbruksvägen, öst 95   10 

  Coops infart 51 21   

  16:30-16:45 från     

  Coops infart Höstbruksvägen, väst Höstbruksvägen, öst Coops infart 

till Höstbruksvägen, väst   95 21 

  Höstbruksvägen, öst 100   9 

  Coops infart 48 16   

  16:45-17:00 från     

  Coops infart Höstbruksvägen, väst Höstbruksvägen, öst Coops infart 

till Höstbruksvägen, väst   113 16 

  Höstbruksvägen, öst 106   12 

  Coops infart 45 14   

Svängandelarna vid Coops in- och utfart 

fredagen 12/2 16:00-16:15 från     

  Systemets infart traktorvägen söd traktorvägen norr Systemets infart 

till traktorvägen söd   70 30 

  traktorvägen norr 80   26 

  Systemets infart 26 30   

  16:15-16:30 från     

  Systemets infart traktorvägen söd traktorvägen norr Systemets infart 

till traktorvägen söd   89 39 

  traktorvägen norr 92   24 

  Systemets infart 20 41   

  16:30-16:45 från     

  Systemets infart traktorvägen söd traktorvägen norr Systemets infart 

till traktorvägen söd   66 32 

  traktorvägen norr 119   29 

  Systemets infart 14 41   

  16:45-17:00 från     

  Systemets infart traktorvägen söd traktorvägen norr Systemets infart 

till traktorvägen söd   68 27 

  traktorvägen norr 95   25 

  Systemets infart 18 37   

Svängandelarna vid Systembolagets in- och utfart 
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fredagen 26/2 16:00-16:15 från     

  Ica:s infart traktorvägen söd traktorvägen norr Ica:s infart 

till traktorvägen söd   91 21 

  traktorvägen norr 100   25 

  Ica:s infart 21 14   

  16:15-16:30 från     

  Ica:s infart traktorvägen söd traktorvägen norr Ica:s infart 

till traktorvägen söd   91 33 

  traktorvägen norr 76   29 

  Ica:s infart 21 14   

  16:30-16:45 från     

  Ica:s infart traktorvägen söd traktorvägen norr Ica:s infart 

till traktorvägen söd   89 34 

  traktorvägen norr 100   27 

  Ica:s infart 22 17   

  16:45-17:00 från     

  Ica:s infart traktorvägen söd traktorvägen norr Ica:s infart 

till traktorvägen söd   72 26 

  traktorvägen norr 81   31 

  Ica:s infart 17 13   

Svängandelarna vid ICA:s in- och utfart 


