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Mobiliaområdet i Lund – En analys med 
inspiration av åtgärdsvalsstudier.  
  

I nordvästra Lund finns ett 

handelsområde med dagligvaruhandel 

och industri. Området anses vara 

otillgängligt för såväl bilister som 

fotgängare och cyklister vid höga 

trafikflöden. Eftersom området 

innehåller både mataffärer och ett 

systembolag är det mycket rörelse på 

kvällar och helger. Mest otillgänglig 

anses området vara för fotgängarna och 

cyklisterna. Området har därför 

analyserats för att undersöka 

uppkomsten av den upplevda 

otillgängligheten. Som hjälpmedel vid 

analysen så har en kamera placerats i 

området vid tre tillfällen för att 

möjliggöra en djupare förståelse för 

problematiken i området.  

Inspiration av åtgärdsvalsstudier 

Åtgärdsvalsstudier är en omfattande 

analysmetod vilken innehåller fyra steg. 

Metoden är framtagen av Trafikverket och 

kan användas för att hitta de bästa 

åtgärderna till ett område där det finns 

problem. Avgränsningar genomfördes i ett 

tidigt skede för att plocka ut det viktigaste 

delarna till analysen.  

I det första steget undersöktes området 

ytligt genom att detaljplaner studerades och 

dessutom besöktes området. I andra steget 

sattes kameran upp vid tre tillfällen för att 

filma tre delar av området. I tredje steget 

kunde olika förslag på åtgärder tas fram för 

området och vissa av dem simulerades i ett 

program som heter Vissim. Vissim är ett 

simuleringsprogram som gator och vägar 

kan läggas in i. Trafikflöden matas in och 

när programmet körs så kör bilarna runt på 

gatorna. På så sätt går det att se om det blir 

köer eller andra problem i området. 

Programmet innehåller bara biltrafik och 

inte fotgängare och cyklister. Därför gick 

det att se vad åtgärderna som skulle 

förbättra för fotgängarna och cyklisterna 

skulle påverka bilisterna. I det fjärde och 

sista steget i analysen så diskuterades olika 

kombinationer av åtgärder och deras 

fördelar och nackdelar.  

Svårt att göra alla nöjda 

Resultatet av analysen visar på att det finns 

tillgänglighetsbrister för fotgängarna och 

cyklisterna. Simuleringarna visade att om 

det förbättras för cyklister och fotgängare så 

kan det försämra läget för bilisterna. Det 

sågs nämligen att det blev mycket längre 

köer för bilisterna i simuleringarna. Det är 

alltså svårt att göra området tillgängligt för 

alla.  

Förtydliga för cyklisterna 

Lunds kommun har cykelstrategier och 

andra mål som säger att det ska vara enkelt 

att ta sig fram till fots och med cykel. Med 

tanke på det bör det göras förtydliganden för 

hur alla trafikantgrupper ska ta sig fram. Det 

finns åtgärder som inte skulle innebär så 

höga kostnader som säkert skulle passa bra 

i området. Cyklisterna delar i dagsläget 

körbana med bilisterna i området, men det 

verkar få förstå. Om det förtydligas så kan 

det bidra till att lösa problemen. Cyklisterna 

är den grupp som verkar ha mest begränsad 

tillgänglighet i området. Det kan lösas 

genom att måla streckade linjer i gatan för 

att ge cyklisterna en egen plats. I dagsläget 

så cyklar cyklisterna på trottoarer och kors 

och tvärs i området. Ett förtydligande hade 

troligtvis underlättat situationen.  


