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Sammanfattning 
I Norrköping ökade antalet invånare med 4000 mellan åren 2005 och 2010 samtidigt som en 
bostadsbrist uppstod 2009. För att försöka komma tillrätta med bostadsbristen byggs det allt 
mer och många av dessa nya bostäder byggs inne i stadskärnan. Problem som kan uppstå i 
samband med byggnationer i innerstaden är bl.a. att områden ibland spärras av och att tunga 
transporter rör sig i trånga utrymmen vilket blir en säkerhetsrisk för t.ex. fotgängare. Detta har 
lett till att Norrköpings kommun har övervägt frågan om att införa en samlastningscentral för 
byggmaterial för att minska de tunga transporterna.  

Målet med denna studie är att baserat på ett antal kriterier ta fram olika alternativplatser och 
sedan analysera dessa utifrån ett antal aspekter för att ta fram den lämpligaste platsen. 
Aspekterna valdes baserat på vad som ansågs vara viktigast men går även att styrka med hjälp 
av litteratur. Det valdes även olika aspekter för att eventuellt kunna lyfta fram olika styrkor 
och svagheter hos de olika platserna. För att kunna analysera en plats genererades ett antal 
rutter från varje plats till en fast referenspunkt i stadskärnan och denna punkt var densamma 
för alla platser. Dessa rutter genererades med hjälp av Google Maps och fördes sedan in i 
GIS-programmet. Programmet som användes var QGIS och med hjälp av t.ex. olycksstatistik 
gick det att ta fram vilka rutter som var de mest olycksdrabbade. Det som analyserades i 
QGIS var bostadsområden, skolor, olycksstatistik och framkomlighet. Sedan rangordnades de 
olika rutterna från bäst till sämst och poängsattes från 1–10. Ett medelvärde togs fram för varje 
plats där ruttpoängerna dividerades med antalet rutter från just den platsen. Sedan 
rangordnades platserna baserat på medelvärdet där den bästa fick poängen 4 och den sämsta 
poängen 1. Sedan multipliceras denna poäng med den tilldelade faktorn för varje aspekt. 
Därmed får alla aspekter spela in i resultatet och den platsen med den högsta poängen blir den 
bästa placeringen.  

Det visade sig att den plats som är bäst sett ur säkerhet är plats 3: Linköpingsvägen och sett ur 
framkomlighet var plats 1 bäst. Den platsen som var bäst sett från effektivitet var plats 4: 
Söderleden 106. Baserat på alla aspekter blir plats 1: Händelö gård 3 den bästa. Därmed är 
slutsatsen att plats 1 är den bästa totalt men beroende på vad som anses vara viktigast går det 
att få fram olika resultat och skulle andra aspekter användas skulle antagligen ett annat 
resultat fås. 
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Abstract 
In Norrköping did the number of inhabitants increase by 4000 from the year 2005 to 2010 at 
the same time as a housing shortage appeared in 2009. To try to overcome the housing 
shortage new homes are built in the city center. Problem that can occur in relation with 
construction in the city centre are for example that areas are being closed off and that heavy 
trucks are moving in tight areas which can be a security risk for pedestrians. Norrköping’s 
municipality have therefor considered the fact of introducing a distribution centre for 
construction material to reduce the number of transportation trucks.  

The aim with this study is that based on a certain number of criteria produce a few locations 
and then analyze them by a couple aspects to produce the most suitable placement for a 
distribution centre. The aspects were chosen based on what was thought to be the most 
important but can also be proven by the literature. The reason why different aspects were 
chosen was to be able to show pros and cons with the different places. These routes were 
generated with the help of Google Maps and were then transferred into the GIS-program. The 
program that was used was QGIS and with the help of accident statistics is was possible to 
detect the routes with the most accidents. The aspects that were analyzed in QGIS were 
neighborhoods, schools, accident statistics and accessibility. Several routes were generated 
from the different places to a permanent point located in the city center so it would be 
possible to analyze every place. Then would the different routes get ranked from best to worst 
and got a score from 1-10. An average was calculated for each of the places where the routes’ 
scores was divided by the number of routes from just that specific place. The place with the 
best average got a score of 4 and the worst got a score of 1. The was this score multiplied with 
the assigned multiplier for each of the aspects.  

The place that got the best score based on security was place 3: Linköpingsvägen and based 
on accessibility was place 1: Händelö gård 3 the best. Based on efficiency was place 4: 
Söderleden 106 the best. The result of the study was that based on all aspects got place 1the 
best score. So, the conclusion is that place 1 is the best overall and depending on what is 
considered most important will give different results and would other aspects be used would it 
probably give another result as well.  
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1 Inledning 
I detta kapitel följer en beskrivning av bakgrunden, samt presentation av avgränsningar, syfte, 
frågeställningar och mål för studien. 

1.1 Bakgrund 
Urbaniseringen ökar ständigt och enligt Björklund (2012) räknar man med att ca 70% av 
jordens befolkning kommer att bo i städer år 2050. Detta medför positiva aspekter gällande 
miljön då det är kortare avstånd att transportera sig på samt en mer effektiv hantering av 
exempelvis avfall och uppvärmning. Urbaniseringen medför även andra effekter som inte 
anses fördelaktiga, såsom buller och ökad trängsel. Att komma tillrätta med dessa problem är 
en stor utmaning ur ett logistiskt perspektiv. 

Tidigare var det typiskt för bostadsmarknaden att det fanns ett överskott av tillgängliga 
bostäder men sedan 2009 har Norrköping lidit av bostadsbrist. Kraven på de som söker bostad 
har blivit högre samt att väntetiden innan det går att få en bostad ökar. Några av de grupper 
som påverkas starkast av detta är bl.a. ungdomar och studenter. (Framtid i Norrköping, 2016) 
Vilket blir ett problem då Norrköping är en universitetsstad.  

Norrköping är en stad som befinner sig under stor utveckling och för tillfället byggs ca 1 000 

stycken nya lägenheter (Norrköping kommun, 2016d). År 2005 var befolkningen i tätorten 83 

561 personer och fem år senare hade den ökat med nästan 4 000 (Statistiska centralbyrån, 
2016). På grund av detta krävs det att nyttjandet av ytor, som tidigare har kunnat betraktas 
som döda eller exempelvis använts som parkeringsplatser, utnyttjas på ett annat sätt för att 
kunna använda marken mer effektivt. Detta synsätt har blivit en allt mer vanlig aspekt i städer 
runt om i landet för att kunna främja byggandet av nya bostäder. (Norrköpings kommun, 
2016h) 

Allt fler företag väljer även att placera sina verksamheter i Norrköping. Även fler byggherrar 
väljer att satsa på Norrköping för byggande av bostäder. En tänkbar anledning till det kan vara 
Ostlänken, som har planerats under många år. (Norrköpings kommun, 2016e) Ostlänken är ett 
järnvägsprojekt mellan Linköping och Stockholm, som kommer få som effekt att pendling 
mellan Norrköping och exempelvis Stockholm blir mer tillförlitlig samt ta kortare tid. 
(Ostlänken, 2016) 

Eftersom människor, i samband med Ostlänken, kommer kunna röra sig på ett mer flexibelt 
sätt mellan städer, som tidigare varit besvärliga att pendla till, kommer den kulturella samt 
ekonomiska tillväxten att öka (Ostlänken, 2016). För att Norrköping ska få ut så mycket som 
möjligt av Ostlänken kommer områdena Saltängen och Butängen att omvandlas. I Butängen 
kommer det byggas bostäder och verksamheter i anslutning till det nya resecentrum som ska 
byggas i samband med Ostlänken. Utformningen av Butängen måste ske så att området blir en 
del av innerstaden för att det ska bli en koppling mellan innerstaden, resecentrum och 
Butängen. Hamnen kommer att omlokaliseras till Östra Saltängen och kommer döpas om till 
Inre hamnen och denna flytt kommer ske etappvis. För att dessa förändringar ska bli optimala 
kommer förändring i väginfrastrukturer vara tvungna att ske. (Norrköpings kommun, 2016f) 

I figur 1 nedanför visas en karta över hur det är tänkt att Ostlänken ska gå.  
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Figur 1 Karta över Norrköping med den planerade Ostlänken. Karta: Norrköpings kommun 

1.2 Problembakgrund 
Den ökande urbaniseringen är en effekt av en ständigt växande befolkning som i sin tur 
medför att mer gods behöver transporteras. Nathanail et al. (2016) tar upp att detta får som 
följd att bl.a. antalet olyckor ökar då trängsel uppstår. För att motverka dessa faktorer och 
även möta framtidens krav på mer hållbara städer kommer det krävas att företag och 
intressenter samarbetar, i så kallad co-operative logistics.  

I dagsläget pågår det flertal nybyggnationer innanför promenaderna i Norrköping 
(Kartor.norrkoping.se, 2017) och med tanke på den rådande bostadsbristen så kommer 
byggtakten säkerligen inte slås av utan snarare öka.  

Som följd av Norrköpings expandering och stadens ökande byggprojekt kommer med största 
sannolikhet andelen tung trafik att öka i stadskärnan som följd då transporterna ofta går direkt 
från leverantör till byggarbetsplats. Då detta kommer fortlöpa under en längre tid har frågan 
väckts om det finns lösningar som skulle kunna leda till minskad trafik av tyngre transporter, 
vilket i sin tur kan ha goda effekter på säkerhet och miljö.  

Varje byggprojekt är en ny geografisk utmaning och det är ett nytt team som ska hantera 
transporterna på en plats som hela tiden förändras och som Hellner och Modig (2011) 
förklarar så är mycket av det materialet som hanteras väderutsatt och de logistikresurser som 
finns, t.ex. truckar, bygghissar och kranar, är det ofta konkurrens om.  

Efter konversation med tjänsteman på Tekniska Kontoret vid Norrköpings kommun framkom 
det att vid byggnationer tillkommer det många tunga transporter och det innebär även att 
allmän plats tas upp i form av byggställningar, maskiner och staket. Vid byggnationer inne i 
stadsområden blir det en större belastning av tung trafik än normalt på gatorna. Detta innebär 
inte bara att slitaget på gatorna ökar utan det blir även en säkerhetsrisk. Detta kan ses i att alla 
gator inte är anpassade för att lastbilar ska kunna ta sig fram och då måste trottoaren utnyttjas. 
Om då många byggherrar bygger i samma område kommer då transporterna multipliceras 
med antalet byggherrar. (Wantell, 2016) 
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Byggföretagens styrning av material är idag betydligt begränsad, Hellner och Modig (2011) 
tar upp exempel på detta. Bl.a. inköp som görs av underentreprenörer eller projektspecifika 
inköp är i dagsläget en betydande andel av materialinköpen och själva transporten av 
materialet är ofta inkluderad i priset. Detta innebär att byggföretagens styrning av materialet 
till platserna är betydligt begränsat. Detta kan i sin tur leda till att utnyttjandet av de 
logistikresurserna som finns på platsen blir ojämn och som i sin tur kan leda till 
produktionsstörningar. Det kan t.ex. ske att det kommer flera lastbilar med leveranser vid 
samma tidpunkt som ska lossas, det kan uppstå köer vid exempelvis bygghissarna när många 
aktörer vill få in materialet på platsen samtidigt. Något som inte heller är ovanligt är att den 
som ska ta emot en leverans inte är tillgängliga när materialet levereras.  

Stockholms stad (2014) menar att använda sig av ett bygglogistikcenter i samband med 
byggnationer förväntas ge diverse effekter som t.ex. öka den så kallade värdeskapande tiden 
för de som arbetar på byggplatsen, då mindre tid går åt till att vänta på material samt att 
hantera det när det väl kommer fram till platsen. Istället kan de utnyttja tiden mer effektivt 
eftersom BLC samordnar och hanterar materialet innan leverans till byggplatsen.  

Problem som kan uppstå vid tunga transporter som sker i tätbebyggda områden är att barn 
exponeras för denna trafik och som bl.a. Rosenbloom et al. (2015) tar upp så är inte barns 
förmåga att utvärdera trafiksituationer fullt utvecklade förens vid 9–11 års ålder. Därmed är 
det önskvärt att försöka minimera exponeringsrisken vid barntäta områden.  

1.3 Syfte 
Denna studie har som syfte att ta fram fyra lämpliga platser och med hjälp av GIS utreda 
vilken av dessa platser som är mest lämplig för en samlastningscentral av byggmaterial. 

1.4 Mål 
Målet med detta arbete är att ta fram ett antal lämpliga platser för en samlastningscentral i 
Norrköping, samt att dessa platser skall tas fram med följande kriterier i åtanke: 

• Närhet till större väg 
• Inte ligga för nära bostadsområden 
• Undvika olycksdrabbade områden 

• Inte ta för lång tid att åka in till stadskärnan 

Dessa kriterier har tagits fram i samråd med Norrköpings kommun.  

Efter att fyra alternativa platser har framtagits ska den optimala platsen bestämmas baserat på 
olika aspekter. Dessa aspekter förklaras i kapitel 1.5 Frågeställningar.  

1.5 Frågeställningar 
• Var ska en eventuell samlastningscentral placeras i Norrköping? 
• Ur följande aspekter, vilken av de fyra alternativplatserna blir den bästa placeringen? 

o Säkerhet 
▪ Bostadsområden 
▪ Skolor i närheten av rutterna 
▪ Olycksstatistik 

o Framkomlighet 
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▪ Rondellstorlek 
▪ Hastighetsdämpande åtgärder 

o Effektivitet 
▪ Restid 
▪ Kortast väg 

1.6 Avgränsningar 
Studien kommer endast behandla Norrköpings möjligheter att införa en samlastningscentral, 
och tar inte hänsyn till eventuella anläggningskostnader som uppstår i samband med detta. 
Studien kommer enbart ta hänsyn till de byggnationerna som var påbörjade när studien 
startade, inte eventuella som påbörjas senare under studien.  

Studien kommer heller inte ta hänsyn till vem som äger den mark där de eventuella platserna 
bör placeras, inte heller hur rådande förhållanden ser ut på platsen. De olika vägarna samt 
transporter som leverantörerna av byggmaterialet använder sig av tas inte i beaktande. Då det 
inte finns några specifika krav på storlek på samlastningscentralen från kommunen kommer 
studien bara hitta områden som kan tänkas vara nog stora.  

För att få fram rutter som sedan skall analyseras kommer det tas fram en referenspunkt 
lokaliserad i stadskärnan dit rutter från de fyra alternativplatserna skall gå till. Därmed 
kommer inte pågående eller planerade byggnationer tas med i denna uträkning då avståndet 
till varje bygge i sig inte är relevanta utan bara byggen i stadskärnan generellt. 

  



12 
 

2 Litteraturstudie 
En traditionell litteraturstudie har gjorts för att få en förståelse för problemområdet. Den 
litteratur som i huvudsak har använts har varit vetenskapliga artiklar samt rapporter om 
logistik i allmänt, samlastning och säkerhet, främst barns säkerhet. Denna litteratur har 
insamlats från Linköpings universitets biblioteks sökmotor samt de olika databaserna, t.ex. 
Scopus. De ord som har använts för att få tag på litteratur har varit: 

• Distribution centre/center 

• GIS 

• Logistics 

• Traffic safety 

• Childen’s behavior/behaviour 

• Consolidation centre/center 

• City logistics 

• Cirkulationsplatser 

Majoriteten av de metoder som används i denna studie är specifikt framtagna för just detta 
arbete och därför finns det ingen direkt mall att följa. Därmed blir några av de viktigaste 
källorna tidigare studier av samlastningscentraler, bl.a. för att förstå funktionen av denna. 
Utöver denna typ av studier så anses det även viktigt att ha rapporter som belyser de olika 
aspekterna som tas upp i rangordningen, se exempel nedan.  

Rapporterna som har hittats har varit av två typer. Den ena är rapporter som är framställda av 
t.ex. olika kommuner, ett utländskt exempel är rapporten om London Construction 
Consolidation Centre, den andra typen av rapporter är vetenskapliga artiklar. De 
vetenskapliga artiklarna används främst för att få en tyngd i rapporten och för att kunna 
motivera beslut, de är mer baserade på teorier medan den första typen av rapporten skildrar 
verkliga fall och blir en slags recension på hur det verkligen fungerar. De rapporter som 
kommer från byggföretagen skulle dock eventuellt kunna vara lite partiska och därför 
försöker det användas mest vetenskapliga rapporter.  

Litteratur om hur cirkulationsplatser ska utformas anses också viktig då de kan motivera 
varför vissa vägar bör undvikas. Dessa rapporter har främst tillhandahållits via Trafikverket 
samt Transguide som är en databas på VTI. 

Eftersom säkerhet är en viktig aspekt i denna studie har stor vikt lagts på att ta reda på hur 
barn fungerar i trafiken. Då Norrköping är en stad med många skolor lokaliserade i 
stadskärnan så innebär det att det finns många barn i rörelse under vissa tider på dygnet. Finns 
det en större förståelse för detta är det lättare att motivera beslut om t.ex. varför transporter 
ska ske en viss tid eller om de ska ta en alternativ väg. De rapporter som anses vara viktigast 
är Cell phone conversations and child pedestrian’s crossing behavior; a simulator study samt 
Cognition and character traits as determinants of young children’s behaviour in traffic 
situations.  
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3 Teoretisk referensram 
3.1 Logistik 
Historien bakom logistik har sin början under krigstiderna när arméerna var tvungna att få 
support men idag är det mer ihopkopplat med att ha nöjda kunder. (Hamzeh et al., 2007) 

Enligt en prognos gjord av Trafikverket beräknas antalet godstransporter öka fram till år 2050, 
med 61%. En anledning till denna utveckling tros vara att företag anser att de ökade 
transportkostnaderna uppvägs av andra minskade kostnader, exempelvis genom reducerade 
produktionskostnader (Oskarsson et al, 2013). Lastbil, båt, flyg och järnväg räknas till de 
vanligaste transportsätten, men även rörledningar eller så kallade pipelines kan vara ett sätt att 
transportera material på. (Björklund, 2012) 

Björklund (2012) beskriver transporter som en aktivitet i logistikkedjan som både kan skapa 
tid- och platsnytta eftersom den bidrar till hur snabbt material kan förflyttas, till exempel från 
leverantör till slutkund. Hon förklarar även att val av transportsätt måste bestämmas utifrån 
flera olika faktorer. Hur infrastrukturen ser ut är avgörande om huruvida man ska transportera 
med tåg eller lastbil, detta eftersom järnvägen inte alltid når till den plats man vill leverera till. 

Avstånd är en annan faktor som spelar in då vissa transportsätt används för kortare sträckor 
medan exempelvis flyg lämpar sig för betydligt längre sträckor. En annan viktig aspekt är 
vilken känslighet en produkt eller ett material har. Även den så kallade flödesbalansen har 
betydelse för vilket sätt man väljer att leverera eftersom man här måste anpassa sig efter den 
trafiksituation som råder i det aktuella området. Oftast är dessa flöden obalanserade vilket i 
praktiken innebär att det transporteras mer gods in till en stad än vad det transporteras ut. 
(Björklund, 2012) 

3.2 Citylogistik 
Med begreppet citylogistik syftar man oftast till de godstransporter som färdas i en stad, och 
då särskilt i de allra mest centrala delarna av staden. Lindholm et al. (2014) beskriver 
citylogistik på följande sätt: 

All godstransport in till, ut från genom samt inom urbana områden utförda av tunga eller 
lätta fordon. Detta innefattar även servicetransporter (t.ex. hantverkare), transporter till 
och från byggarbetsplatser, bulktransporter, avfall och godstransporter som utförs av 

privatpersoner (t.ex. inköpsresor). 

Att använda sig av citylogistik har som syfte att främja en mer hållbar utveckling för städer 
och därmed minska de negativa effekter som följer av ökade transporter, som till exempel mer 
trängsel och mindre säkerhet i trafiken. (Lindholm et al., 2014) 

Hållbarhet kan betraktas ur tre olika perspektiv; ekonomiskt, socialt samt ekologiskt. 
Begreppet hållbarhet har många olika definitioner men en beskrivning som ofta användas för 
att beskriva hållbarhet är följande från Brundtlandsrapporten: 

En utveckling som tillåter nuvarande generationer att tillgodose sina grundläggande 
behov utan att äventyra kommande generationers miljö, hälsa och möjlighet att försörja 

sig. (Björklund, 2012) 
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Bohlin et al. (2012) skriver att själva begreppet citylogistik ganska nytt för Sveriges 
kommuner men det har gjort ett antal projekt inom detta område. Bl.a. i Linköping delade 
Schenker, DHL och Posten på godstransporterna vilket fick som effekt att fordonsbehovet 
minskade med ca 25–35% och att fyllnadsgraden ökade.)  

En mer effektiv planering av godstransporter kan ha god effekt på de direktiv man inom EU 
har som mål att uppfylla. Dessa mål delas upp i tre områden, precis som hållbarhet; 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Ekonomiskt sett handlar det om att stadens citylogistik 
är gynnsam för de aktörer som verkar i området, bland annat genom att minska svinn och öka 
tillgängligheten för godsflöden. Sociala mål att uppnå med hjälp av citylogistik är att öka 
tillgänglighet för stadens invånare med bland annat mer grönområden och mötesplatser. 
Andra sätt att främja den sociala trivseln är att försöka minska buller och trängsel, som nästan 
alltid uppstår i samband med mycket godstransporter. Även ökad säkerhet i trafiken är en 
aspekt som bör förbättras. Gällande miljöaspekten handlar det om fasa ut användningen av 
fossila bränslen fram till 2050 och på sätt nå koldioxidfria städer. (Lindholm et al., 2014) 

Postnord (2011) förklarar att det finns ett annat ord för samlastning, det är konsolidering och 
det betyder att två eller fler leveranser kombineras för att minska transportkostnaderna. Det 
engelska ordet för konsolidering är consolidation och detta kan vara en del i ett logistics 
center (Hamzeh et al., 2007). Termen logistics center är inte någon ny term, den har använts 
för att beskriva hur en rad olika logistiska operationer utförs i ett center. Själva termen är 
egentligen en sammanslagning av orden logistics och centre, där logistics står för alla de 
operationer som krävs för att kunna leverera en produkt förutom själva produktionen av 
produkten eller servicen och centre står för ”en plats där en speciell aktivitet utförs”. (Hamzeh 
et al. 2007 se Baudin 2004, American Heritage Dictionary 1992) 

Ett s.k. ”logistikcenter” kan uppfylla många funktioner, några av dessa är: 

• Lagring : Om många olika projekt har samma leverantör och ska ha samma delar så 
går det att uppnå storköpsfördelar och detta skulle kunna sänka försörjningskedjans 
kostnader. Finns det dessutom efterfrågevariationer på samma vara går det att slå ut 
dessa i en och samma ”pool” vilket skulle innebära att det går att sänka säkerhetslager 
som annars kompenserar för variationer och därmed sänka lagerföringskostnaden.  

• Distribution : Ett flertal typer av metoder kan appliceras, det kan t.ex. vara 
mjölkrundor. Materialet som förvaras i lagret kan levereras med JIT (Just In Time) 
eftersom det är möjligt att lagret ligger i närhet till byggarbetsplatsen.  

• Montering och ”kittning”: Det kan finnas möjlighet att sätta ihop vissa made to 
order-produkter på kort varsel. Det kan även finnas en möjlighet att göra olika kit av 
made to stock-produkter. Det kan t.ex. vara att dörrar och fönster till ett bygge 
kommer med varsin lastbil och när dessa anländer till samlastningscentralen så 
ompaketeras de så att de är packade lägenhetsvis om bygget önskar det.  

• Konsolidering, sortering och separera bulk: Material som köps i stora kvantiteter 
kan separeras och sedan levereras ut till de olika byggena. Det kan även fungera så att 
material som kommer från olika leverantörer lastas om och sedan levereras ut till de 
olika byggena. (Hamzeh et al., 2007) 
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3.3 Samlastningscentraler internationellt 
I Bristol, Storbritannien, infördes en samdistributionscentral som ledde till en genomsnittlig 
fyllnadsgrad på 65%, tidigare låg det på ca 35%. Den totala körsträckan per månad minskade 
med ca 1000km. (Pettersson, Orwén and Bohlin, 2012) 

Transport for London genererade en rapport 2008 som heter London Construction 
Consolidation Centre där ett konsolideringscenter för byggmaterial utvärderade. Projektet 
pågick från 2005 till 2007 och var 5000 kvadratmeter stort samt hade möjlighet att hantera mer 
än 200 000 pallar per år. Syftet med byggterminalen var att kunna leverera rätt material till rätt 
byggarbetsplats på rätt tid på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. Förhoppningen 
bakom införandet av byggterminalen var också att reducera antalet leveranser till 
byggplatserna och därmed minska utsläpp och trängsel i trafiken. Fyra byggarbetsplatser var 
involverade i projektet och terminalen hade 480 leverantörer som skickade material till de 
olika platserna. En sjättedel av alla leveranser behövdes inom 24 timmar. (London 
Construction Consolidation Centre, 2008) 

Försörjningskedjan från leverantör till byggarbetsplats via terminal beskrivs i figur 2: 

 
Figur 2 Försörjningskedja för byggterminal, byggarbetsplats samt leverantör. Inspirerad av figur från 

London Construction Consolidation Centre 

Byggplatsen beställer material på traditionellt sätt från sin leverantör, som sedan levererar 
ordern till terminalen. Personalen på byggplatsen får en bekräftelse då terminalen mottagit 
den beställda ordern och därefter har distributionscentralen möjlighet att leverera material 
med kort varsel ut till byggprojekten. Anslutningen till de fyra byggplatserna spelade en viss 
roll vid placeringen av byggterminalen men det som avgjorde vilken plats det i slutänden blev 
var tillgängligheten på själva platsen. (London Construction Consolidation Centre, 2008)  

När projektet utvärderades användes två olika metoder för att mäta om antalet transporter 
minskat i och med användandet av en terminal. Den första metoden gick ut på att jämföra de 
inkommande leveranserna till samlastningscentralen med de utgående till byggplatserna. I den 
andra metoden jämfördes istället antalet avrop med de utgående leveranserna. Resultatet 
visade att antalet transporter minskade med 60% för metod 1 samt 69% för metod 2. Transport 
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for London uppskattade en minskning av CO2-utsläpp med ca 70–80%. Ungefär 3000 olika 
artiklar behövde aldrig köras genom centrala London vilket kan liknas vid ca 6000 resor. Även 
buller i innerstaden minskade då antalet godstransporter i centrala London minskade. (London 
Construction Consolidation Centre, 2008) 

3.4 Bygglogistik Norra Djurgårdsstaden 
I Stockholm pågår ett av de största byggprojekten då man håller på att utveckla en ny 
stadsdel, Norra Djurgårdsstaden. Tanken är att stadsdelen ska rymma 35 000 arbetsplatser och 
12–14 000 nya bostäder. För att minska belastningen på miljön samt kunna hantera materialet 
på ett bättre sätt har man i och med detta byggprojekt infört ett så kallat bygglogistikcenter, 
även kallat BLC. (Stockholms stad, 2014) 

Bygglogistikcentret består av ett korttidslager, där den maximala lagringstiden är 14 dagar. 
Vid leverans av större volymer till korttidslagret, fördelas det stora partiet om och skickas ut i 
mindre volymer till byggarbetsplatsen. Det finns ytterligare 3200 kvm som är förstärkta, till 
skillnad från kortidslagret som är mycket enklare och provisoriskt, och på denna yta finns 
plats för andra lager samt avfallshantering. (NDS Logistik, 2016a) 

I samband med Norra Djurgårdsstaden finns det tre olika sätt att leverera materialet på; 
behovsanpassad leverans, direktleverans och samdistribution.  

Behovsanpassad leverans: Material som förvaras i korttidslager och som sedan skickas ut till 
byggplatserna när de behöver det. 

Direktleverans: Detta är det vanligaste leveranssättet och innebär att leveranserna går direkt 
från leverantör till byggarbetsplats. Är oftast större material som t.ex. stommar och 
fyllnadsgraden på lastbilen måste vara större än 5 kubikmeter.  

Samdistribution: Material som kommer till terminalen med lastbilar med en lägre 
fyllnadsgrad. Fördelen med att samlasta är att den innebär en minskad belastning på miljön i 
och med att antalet transporter till byggplatserna minskar. Det är beräknat att antal transporter 
minskar med 30–40% om samlastning sker. I Norra Djurgårdsstaden sker leveranserna till 
byggarbetsplatserna antingen med elbil eller elhybrider. (NDS Logistik, 2016b) 

3.5 Hållbarhet i städer 
McKinnon et al. (2012) menar att godstransporter i städer är en stor bidragande faktor till 
försämrad miljö, och leder bland annat till buller och försämrad luftkvalité. Befolkningen i 
städerna ökar, och ungefär 80% av invånarna i Europa beräknas bo i städer. Det får som följd 
att godstransporter i tätområden ökar för att kunna tillgodose behov för de växande 
invånarantalen.  

För att kunna ha en så effektiv godstransport i städerna ställer det krav på en fungerande 
planeringsprocess, eftersom man då från början har möjlighet att anpassa transporter efter den 
aktuella stadens restriktioner och förutsättningar. Detta är av stor vikt då det är svårt att få till 
en fungerande samdistribution/citylogistik efter som det är många aktörer som är involverade. 
Planeringsprocesserna fungerar bättre i Sveriges tre största städer (Stockholm, Göteborg och 
Malmö) då nya stadsdelar utformas. (Bohlin, Pettersson and Orwén, 2012) 
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Som Björklund och Gustafsson (2015) förklarar så spelar kommunerna en viktig roll i strävan 
mot att minska koldioxidutsläppen och på så sätt kunna skapa mer hållbara städer för 
framtiden. Mycket har gjorts för att minska den negativa effekten från persontrafiken, dock 
har vägtransporterna till viss del glömts bort. Dessa transporter står för ca 40% av 
koldioxidutsläppen i städer. Ett sätt att motverka dessa utsläpp är att använda sig av 
samdistribution. 8% av Sveriges 218 kommuner hade år 2012 investerat i någon form av 
samlastning för gods. Samlastningen bestod i dessa fall av en central samlastningsterminal, en 
så kallad CDC (Central Distribution center). Detta gällde då gods som sedan skulle fördelas ut 
till kommunens verksamheter.  

Björklund och Gustafsson (2015) tar även upp att det finns ett liknande koncept som används 
i städer, kallat UCC (Urban consolidation centre). Båda typerna av terminaler kan användas 
som lagring för gods och material och har som avsikt att öka fyllnadsgraden. Skillnaden 
mellan dessa koncept är att CDC endast försörjer kommunala verksamheter medan UCC 
samlastar andra typer av gods till en stad, eller stadskärna. Syftet med UCC är att effektivisera 
transporter genom att minska antalet, och som tidigare nämnt, öka fyllnadsgraden på 
fordonen. Därigenom kan det leda till mindre utsläpp samt mindre störningsmoment, såsom 
buller, i stadskärnan. Ur ett socialt perspektiv kan denna typ av samlastning även leda till en 
ökad säkerhet, då det blir mindre trafik där mycket människor rör sig.  

Enligt Trafik för en attraktiv stad (hädanefter förkortat TRAST) finns det fem olika kvalitéer i 
en stad, varav trafiken bör anpassas efter tre av dessa, då godstransporter anses påverka de 
aspekterna. De fem olika perspektiven är: 

• Tillgänglighet 
• Miljö och hälsa 
• Stadens karaktär 
• Trygghet 
• Trafiksäkerhet 

De punkter som är kursiverade är de kvalitéer som godstransporterna i en stad har inverkan 
på. (Bohlin et al., 2011) 

Att ha effektivare godstransporter påverkar miljön i en stad och detta är en viktig aspekt då 
vägtrafiken står för en tredjedel av utsläppen i Sverige. Då höga utsläpp är en bidragande 
faktor till bland annat cancer, astma samt hjärt- och kärlsjukdomar är det av stor vikt att man 
försöker anpassa en stads trafik på ett mer miljövänligt sätt. (Bohlin et al., 2011) 

3.6 Lokalisering av samlastningscentral i GIS 
Med hjälp av olika GIS-program kan fler faktorer tas i beaktande vid lokalisering av en 
samlastningscentral. En av de faktorer som kan tas med i beräkning när lämplig plats skall 
utses är terrängen inte är för ojämn, så som att det är branta backar osv. Andra faktorer som 
spelar stor roll är bra transportvillkor och vad området i övrigt används för. För att inte det 
inte skall vara för mycket buller och luftföroreningar bör platsen vara långt bort från 
tätbebyggelse och skolor. (Yang, 2012) 
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3.7 Cirkulationsplatser 
Det finns tre storlekar av cirkulationsplatser som Trafikverket använder: mini, liten och 
normal. Det är storleken på rondellens radie som avgör vilken ”klass” en cirkulationsplats får. 
En rondell är den ö som är i mitten av cirkulationsplatsen och som trafiken cirkulerar runt. I 
tabell 1 nedan går det att se vilken rondellradie varje storlek har. (Trafikverket, 1994) 

Tabell 1 Typer av cirkulationsplatser 
Cirkulationsplats Rondellradie (m) 
Mini < 2 
Liten 2–10 
Normal > 10 

Enligt VU94 är den rekommenderade rondellradien för en enfilig cirkulationsplats minst 10 m 
om hastigheten är 70 km/h och är hastigheten 50 km/h är det möjligt att använda en liten 
cirkulationsplats. Den minsta typen av cirkulationsplatsen går att använda på huvudgator om 
det är trångt om plats men då ska hastigheten vara högst 50 km/h och i denna typ av 
cirkulationsplats måste rondellen vara överkörbar. Det har även visat sig enligt Brüde & 
Larsson (1999) att just minimåttet på 10 m innebär en god säkerhet för cyklister.  

I VU94 framkommer det att det inte har kunnat påvisas någon skillnad i trafiksäkerhet för 
olika radier på rondeller. En cirkulationsplats kan vara utformad på många olika vis och som 
det förklaras i VU94 är det bl.a. radien på tillfarten och utfarten som påverkar hur effektivt 
flödet kan passera genom cirkulationsplatsen. En nackdel som har påvisats är att en 
cirkulationsplats med liten rondellradie samt liten radie på infarten är att den inkommande 
trafiken måste sänka sin hastighet drastiskt. Detta leder till ökade fordonskostnader, mer 
avgaser och det tillför buller. Denna typ av utformning är även mer obekväm för större fordon 
som t.ex. lastbilar.  

3.8 Barnkonsekvensanalys 
Gummesson och Larsson (2014) förklarar att för på ett organiserat sätt visa hur barn och 
ungdomar påverkas av ett beslut kan en metod som heter barnkonsekvensanalys (BKA) 
användas. Det används även för att hitta åtgärder som lämpar sig bäst för denna grupp. 
Genom att ta med BKA i planeringen är det mer eller mindre garanterat att hänsyn till barns 
behov vid ett bygge och på sätt uppfylls syftet med BKA, nämligen att få ett allsidigt 
beslutsunderlag.  

I deras rapport Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplanering beskrivs god 
tillgänglighet för barn enligt följande. 

God tillgänglighet för barn betyder att barnen på egen hand ska kunna ta sig till 
sina målpunkter: skola, fritidsaktiviteter, kamrater osv. utan att utsätta sig för 

olycks- och hälsorisker och utan att de känner sig rädda eller måste färdas långa 
omvägar. 

Det krävs att det tas stor hänsyn till barns förmåga i trafiken då barn inte alltid har 
förutsättningar för att klara av trafikens stora risker. För barn som korsar vägen vid 
övergångsställe är olycksrisken stor. Andra farliga platser är bl.a. vid runt parkerade bilar och 
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vid korsningar just för att barn inte förstår faran vid dessa omgivningar. (Gummesson och 
Larsson, 2014) 

En viktig del som tas upp av Gummesson och Larsson (2014) är att något som måste skiljas på 
är barnens perspektiv och barnperspektivet. Det förstnämnda betyder att barnen får svara på 
frågor och bidrar med sina synpunkter. Det sistnämnda formuleras av de vuxna för barnen. 
Att se ur barnperspektivet är att barnens behov sätts främst och de ska verka för barnens bästa. 
Att se från barnens perspektiv innebär att fånga ett perspektiv som är barnens. Det kan t.ex. 
betyda att barnen berättar om och kartlägger områden som är vanliga för lek, där de går för att 
komma till skolan osv. Sedan gör planerarna analyser som bygger på konstaterade risker och 
tar hänsyn till barns förmåga i trafiken. Dessa analyser kan då kompletteras med barnens 
lärdomar av de risker som de uppfattar.  

Ett problem kan vara att barn behöver gå eller cykla i vägen, eller att de behöver korsa en högt 
trafikerad väg. Om problemet är genomfartstrafik i ett mindre samhälle måste det kartläggas 
hur många barn som går över ett övergångsställe varje dag eller som rör sig längs med 
sträckan. Det är därför mycket värdefullt att få information hur många som bor i området, 
vilken ålder invånarna är och vilken fördelning det är, skolor osv. (Gummesson och Larsson, 
2014) 

I boken Bygga stad för barn skriven av Suzanne de Laval (2015) definieras 
barnkonsekvensanalys enligt följande: 

Analyser som klargör effekterna för barn av en planerad utbyggnad och/eller 
annan förändring av den fysiska miljö, där barn vistas i sin vardag. 

De Laval (2015) tar bl.a. upp hur olika kommuner/länsstyrelser gör för att utföra deras 
barnkonsekvensanalyser. Länsstyrelsen i Skåne har en lång checklista med frågor och några 
av dessa frågor är: 

• Vilka barn berörs av beslutet? 

• Vilka konsekvenser är mest relevanta att belysa? 
• Vilken kunskap inhämtas från berörda barn och/eller företrädare för barn? 
• Vilka konsekvenser fick beslutet/åtgärden? 

För att se fullständig lista på frågor, se boken.  

Länsstyrelsen i Blekinge har istället gjort ett kunskapsunderlag för hur det ska arbetas med 
BKA. Detta dokument visar hur planerare ska göra och varför de ska göra på ett visst vis. 
Nedanstående är taget från den avslutande sammanfattningen (de Laval, 2015): 

Barn och ungdomar kan vara delaktiga i planeringen vid tre olika tillfällen under 
planprocessens gång; planeringsstadiet, genomförandestadiet och förvaltningsstadiet. 

Barn och ungdomar behöver bli inkopplade i ett tidigt skede, för att få en bra inblick vid 
större projekt… 

I detta kunskapsunderlag tas det upp att ett enkelt sätt att få fram informationen till unga är att 
kommunen själv lägger ut översiktsplanen på sin hemsida. Ett annat bra sätt att nå ut med 
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information angående projekt som ligger nära eller som kommer beröra skolan på något sätt 
är att dessa projekt ställs ut i skolorna och/eller att det behandlas under lektionstid. På så vis 
kan eleverna själva berätta hur de upplever miljön, var de ofta leker eller var många elever rör 
sig som t.ex. speciella gångstråk. All denna information kan sedan läggas in i ett geografiskt 
informationssystem (GIS). För att komplettera dessa data kan det tillkomma tillhörande 
tabeller och diagram. (de Laval, 2015) 

Gotlands kommun har skapat en enkel checklista för barnkonsekvensanalys, där det även 
ingår en stege där graden av barnets medinflytande bestäms. Checklistan är saxad från boken 
och består av två frågor och dessa frågor är: 

• ”På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av denna fråga?” 
• ”Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara i denna fråga? Om Nej, motivera 

varför barns och ungas åsikt ej tagits tillvara i frågan.” (de Laval, 2015) 

En annan viktig fråga som behöver ställas är: 

• ”Om barn och ungdomar tillfrågats – bör en återkoppling/uppföljning till dessa 
göras?” (de Laval, 2015) 

3.9 Barns beteende i trafiken 
Det är vitt känt att många av dagens ungdomar har mobiltelefoner från en ung ålder. Tapiro et 
al. (2016) tar upp att en undersökning i USA från 2011 visade att 20% av alla barn i åldern 7–8, 
40% av alla barn i åldern 10–11 samt 83% av alla barn i åldern 11–14 hade en mobiltelefon. 
Det fastställdes även i undersökningen att trafikolyckor är en stor del av alla dödsfall, i låg- 
och mellaninkomstländer sker en tredjedel av alla trafikolyckor med gångtrafikanter 
inblandade. Andelen barn som skadas eller dör i trafikolyckor är mycket högre än andelen 
vuxna.  

En anledning till varför just barn förorsakas av trafikolyckor kan vara att barn under 14 år 
saknar mycket av det som krävs för att vara en säker gångtrafikant. Det har att göra med att 
deras förmågor såsom motoriska, kognitiva, fysiologiska samt emotionella inte utvecklats helt 
och hållet. Många unga barn har därför svårt att avgöra när det är säkert att gå över vägen. 
(Rosenbloom & Wolf, 2002) Något som faktiskt konstaterades i simulationsstudien utförd av 
Tapiro et al. (2016).  

Rosenbloom et al. (2015) visar på att barns förmåga att utvärdera om en korsning är säker eller 
ej utvecklas först vid 9–11 års ålder. Även om barn verkar vara medvetna om hur en väg ska 
korsas så uppvisar de ofta bara en delvis förståelse för situationen. Trots att de stannar på 
trottoaren innan de går över men det är inte alltid barnen kollar åt båda hållen innan de 
springer över.  

Tapiro et al. (2016) utförde en simulationsstudie där sambandet mellan mobilanvändandet och 
hur människor beter sig när de ska gå över vägen utreddes. Deltagarna i studien fick kolla på 
en 180°-skärm där de kunde se ankommande trafik och trycka på en knapp när de ansåg att det 
var okej att gå över gatan. Sedan fick de göra detta fast nu behövde de prata i telefon 
samtidigt. Samtalen hade olika ”svårighetsgrader”, först behövde deltagarna svara på enklare 
frågor för att sedan försvåras till att de skulle leta efter saker i omgivningen och svara på 
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matematiska frågor. Anledningen till att detta är intressant är för att kunna gå över vägen 
krävs det en rad kognitiva uppgifter. Gångtrafikanter måste uppskatta hastigheten och 
avstånden på de ankommande fordonen, kolla efter skyltar och signaler. Därför finns det olika 
distraktioner som kan ha en negativ påverkan på detta som kan leda till att felaktiga beslut tas, 
t.ex. att man chansar att gå över vägen trots att det kanske inte är säkert. (Tapiro et a., 2016) 

Slutsatsen som Tapiro el al. (2016) kom fram till var att telefonsamtal påverkade både vuxnas 
och barns omdöme, ju mer ansträngande samtalet var ju högre risk blev det att felaktiga beslut 
togs. Det framkom även att barn generellt hade det svårare att korsa vägen än vad de vuxna 
hade.  

Briem och Bengtsson (2000) anser att barns beslut över när det är säkert att gå över vägen 
behöver inte betyda att de är riskabla. De kan snarare anses vara missade möjligheter och att 
de besluten som tas i samband med övergångarna mer hänger ihop med 
uppmärksamhetsbrister än att vara ett tajmingsproblem. Detta verkar även hänga ihop med att 
barn tillförlitar sig på få signaler när de bestämmer sig för när och var de ska korsa gatan.  
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4 Metod 
I detta kapitel kommer metoder som användes i denna studie att presenteras.  

4.1 Stegmetod 
I denna studie har en stegmetod tagits fram. Tanken är att varje steg ska vara en riktlinje vid 
placering av en ny terminal. Den tar upp viktiga frågeställningar och ger även tips på program 
och data som kan vara till hjälp. Observera att eventuella kostnader inte tas med i denna 
metod, då det är en faktor som varierar.  

Steg 1: Identifiera byggnationer  
Finns det tillräckligt många byggplatser för att det ska löna sig med en terminal? Och hur vet 
man hur många som är nog? I detta fall var det Norrköpings kommun som ville att detta 
skulle studeras, i och med att Norrköping befinner sig i en stor expanderingsfas.   

Steg 2: Vilket behov ska terminalen tillgodose? 
Är det för att få bort tung transport ur stadskärnan eller är det för att undvika att materialet 
förstörs på platsen?   

Steg 3: Vilka platser är mest lämpade? 
Tänkbara platser beror på flera olika faktorer. Först och främst, hur stor bör terminalen vara? I 
detta fall bortsågs arbetet med att beräkna hur stort just denna terminal skulle vara. Dock 
studerades liknande projekt och jämfört hur stora terminaler det var i dessa. Några av de 
faktorer som utgicks från var att kolla anslutning till större vägar samt hur långt det var in till 
själva stadskärnan.   

Steg 4: Utvärdera platserna med hjälp av data och lämpligt program  
GIS är ett bra sätt att analysera och utvärdera olika platser. Med hjälp av t.ex. statistik som är 
omvandlade till datalager går det bl.a. att se om platsen ligger i ett område där det bor många 
barn eller om den ligger i närheten av en olycksdrabbad korsning. Om det redan finns 
restriktioner och krav är det då lätt att sålla ut de sämre platserna.   

Steg 5: Utvärdera resultat 
När ett resultat är framtaget är det dags att utvärdera det. Är det resultat som fåtts fram 
realistiskt? Hur lång tid kommer det ta att omsätta i praktiken? Blir situationen annorlunda 
jämfört med innan? Här kan man gå tillbaka till steg 1 och se om det resultat som metoden 
genererat uppfyller de kriterier som fanns från början.  

4.2 Beräkning av koordinater 
Enligt Storhagen (2003) är tyngpunktsmetoden är det enklaste sättet för att få fram 
koordinater. Det bör finnas med i åtanke vid användande av denna metod är att den endast ger 
ett optimalt resultat utifrån de uppgifter som finns att tillgå. Läggs fler variabler till i 
beräkningen kommer lokaliseringen att ändras. Det är därför av stor vikt att man har klart för 
sig vilka aspekter som bör tas i beaktande i ett sådant lokaliseringsproblem. Det kan även 
finnas faktorer som inte går att räkna på men som även har stor påverkan på lokaliseringen.  

Om det är flera kunder som ska dela på en depå eller samlastningscentral går det att räkna ut 
den lämpliga platsen på olika vis. Ett sätt är att ta reda på koordinaterna för de olika kunderna 
och sedan ta fram ett medelvärde på koordinaterna. I tabell 2 går det att se ett exempel på 



23 
 

påhittade kunders efterfrågan samt koordinater och i figur 3 synliggörs de olika kunderna i ett 
koordinatsystem.  

Tabell 2  Kunder med deras efterfrågan samt koordinater 
Kund  Efterfrågan  X-koordinat  Y-koordinat  

1 10 1 9 

2 5 3 4 

3 20 7 2 

4 3 5 6 

5 7 9 3 

 

 
Figur 3 Diagram över kunder 

Formeln som används för att få fram X- respektive Y-koordinaterna för 
depån/samlastningscentralen är (Engelvall, 2015): 隙 = ∑ 隙��∈�� , 桁 = ∑ 桁��∈��  � = �券建�健 倦憲券穴結� 隙� = 隙 − 倦剣剣�穴�券�建 血ö� 倦憲券穴 潔 桁� = 桁 − 倦剣剣�穴�券�建 血ö� 倦憲券穴 潔 

Koordinaterna för depån/samlastningscentralen blir då: 隙 = な + ぬ + ば + の + ひの = の 桁 = ひ + ね + に + は + ぬの = ね,ぱ 

I figur 4 synliggörs det hur det ser ut om denna punkt (röd punkt) sätt in i koordinatsystemet.  

 
Figur 4 Diagram över kunder samt förslag på placering av samlastningscentral 
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Med denna metod tas det ingen hänsyn till hur stor efterfrågan varje kund har vilket kanske 
inte är helt realistiskt. Den metoden som då kan användas är en tyngdpunktsberäkning som 
beskrivs av Heizer och Render (2014, s. 372) där det tas hänsyn till efterfrågan. Denna typ av 
beräkning utförs på följande sätt: 

隙�� = ∑ 穴�掴���∑ ��� , 桁�� = ∑ 穴�槻���∑ ���  隙�� = 隙 − 倦剣剣�穴�券�建 血ö� 建�券訣穴喧憲券倦建結券 桁�� = 桁 − 倦剣剣�穴�券�建 血ö� 建�券訣穴喧憲券倦建結券 穴�掴 = 隙 − 倦剣剣�穴�券�建 血ö� 倦憲券穴 � 穴�槻 = 桁 − 倦剣剣�穴�券�建 血ö� 倦憲券穴 � �� = �血建結�血�å訣�券 血ö� 倦憲券穴 � 
Koordinaterna för den viktade tyngdpunkten blir då: 隙�� = など ∗ な + の ∗ ぬ + にど ∗ ば + ぬ ∗ の + ば ∗ ひなど + の + にど + ぬ + ば = にねぬねの = の,ね 桁�� = など ∗ ひ + の ∗ ね + にど ∗ に + ぬ ∗ は + ば ∗ ぬなど + の + にど + ぬ + ば = なぱひねの = ね,に 

I figur 5 synliggörs det hur det ser ut om denna punkt (grön punkt) sätt in i samma 
koordinatsystem.  

  
Figur 5 Diagram över kunder samt förslag på olika placeringar av samlastningscentral 

Det som då synliggörs är att punkten förskjuts en aning åt höger närmare kund 3 som har den 
högsta efterfrågan. I det här fallet blev det ingen enorm skillnad men om det skulle variera 
mer i efterfrågan så skulle det förmodligen leda till att lokaliseringen av 
depån/samlastningscentralen skulle variera mer beroende på vilken metod som används.  

4.3 Rangordning 
För att väga in de olika aspekterna har en rangordning tagits fram speciellt till denna studie. 
Anledningen till att rangordningen skapades för att kolla över vilka aspekter som fanns och 
sedan göra en bedömning om vad som anses vara viktigast och som då skulle få påverka 
resultatet mest. 

För att veta hur de olika rutterna ska rangordnas kollades det på frågeställningarna för att se 
vilka aspekter som hade valts och dessa går att se i figur 6.  
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Figur 6 Bild över de olika aspekterna 

Sedan ställdes frågan: ”Vad är viktigast?” för att få en bild över vad som ska prioriteras och 
som ska spela störst roll i resultatet. Svaret blev säkerhet, men säkerheten består av tre 
underkategorier: skolor, bostadsområden och olycksstatistik. Då krävs det att det görs en 
prioritering över vilken av dessa underkategorier som är viktigast. Den prioritering som 
uppkom var enligt följande: 

1. Säkerhet 
1. Bostadsområden 
2. Skolor nära rutterna 
3. Olycksstatistik 

2. Framkomlighet 
1. Rondellstorlek 
2. Hastighetsdämpande åtgärder 

3. Effektivitet 
1. Tid 
2. Avstånd 

Syftet med rangordningen är att den aspekten som är satt som det viktigaste ska få påverka 
resultatet mest.  

Det genererades 10 stycken rutter från de fyra olika platserna in till referenspunkten. För att 
alla rutter skulle tas med i beräkningarna för poängsättningen av varje plats fick en rutt en 
poäng mellan 1–10 där 10 är den bästa rutten och 1 är den sämsta. Sedan adderades poängen 
för rutterna från en specifik plats och sedan dividerades med antalet rutter. Efter detta skedde 
en rangordning där den platsen med bäst totalpoäng fick 4 poäng och den med sämst poäng 
fick 1 poäng. Om flera platser hade samma värde, t.ex. samma avstånd tilldelades dessa 
samma poäng. Detta innebar att i vissa fall fanns det inte rangordning från 1–10 utan den 
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kanske gick från 2–10 istället. Denna poäng multiplicerades sedan med den tilldelade faktorn 
för den analyserade aspekten. De olika faktorerna samt vad den högsta totalpoängen som gick 
att få går att se i tabell 3.  

Tabell 3 Poängfördelning 
Aspekt Maxpoäng Multiplikator  Ny maxpoäng 

Barntäta områden 4 1,0 4 

Skolor nära rutterna 4 0,75 3 

Olycksstatistik 4 0,75 3 

Cirkulationsplatsstorlek 4 0,5 2 

Hastighetsdämpande åtgärder 4 0,25 1 

Tid 4 0,25 1 

Avstånd 4 0,1 0,4 

Maximal totalpoäng  14,4 

Viktningen av dessa aspekter är inte baserade på något beslut från Norrköpings kommun eller 
dylikt utan bara baserat på vad som kan anses vara viktigast. Dock har litteratur använts för att 
försöka styrka dessa viktningar, se bl.a. kapitel 3.9 Barns beteende i trafiken. 

Ett exempel kan vara att en plats har tre rutter där dessa rutter har totalt fått en summa på 6 

poäng. Då skall 6 divideras med 3, som är antalet rutter från denna plats, och då får denna 
plats medelvärdet 2. Beroende på vad de andra platserna har fått för medelvärde får denna 
plats en poäng mellan 1–4, blir denna poäng t.ex. 3 skall sedan denna poäng multipliceras med 
den tillhörande faktorn för just den aspekten som analyseras. Ponera att denna faktorn är 0,75 

så blir den slutgiltiga poängen för just denna plats för just denna aspekt 0,75*3=2,25. 

4.4 Geografiska informationssystem (GIS) 
Information som är knutet till geografiska lägen kallas för geografisk information och 
metoder för att använda denna information kallas för geografisk informationsbehandling. För 
att behandla informationen krävs ett system, detta kallas för geografiska informationssystem 
(GIS). Lars Harrie (2013) definierar ett GIS på följande sätt: 

Ett GIS är ett datoriserat informationssystem med funktioner som insamling, lagring, 
bearbetning, analys och visualisering av geografiska data 

De programmen användes i denna studie var främst QGIS för analyserna men för att få fram 
de olika rutterna från platserna och beräkning av tid och avstånd användes Google Maps då 
det är ett smidigt och lättanvänt verktyg. Anledningen till att QGIS användes och inte något 
annat program såsom t.ex. ArcGis var en kompabilitetsfråga. En fördel med Google Maps är 
att det redan finns information i programmet om vilka vägar som är tillåtna att åka på, d.v.s. 
det ger inte förslag att åka på en gångbana, vilket skulle eventuellt kunna hända om det saknas 
information i QGIS. 

4.4.1 Indata som krävs 
Metoden som användes i studien var en GIS-analys i programmet QGIS och för att kunna 
utföra denna analys krävdes det viss indata.  
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För att kunna analysera vilka vägar som är riskfyllda att välja krävdes det information om hur 
många olyckor som har skett på en viss sträcka. Dessa data tillhandahölls från STRADA och 
innefattar alla typer av trafikolyckor som har skett mellan år 2011–2015.  

Då studien tar hänsyn till säkerhet för barn krävdes indata om var skolor är lokaliserade och 
hur många barn som går i varje skola. På Norrköpings kommuns hemsida finns det en karta 
där det går att se alla grundskolor, både friskolor och kommunala skolor. Där går det även att 
se hur många barn som går i respektive skola samt vilka koordinater skolorna har vilket 
gjorde att det gick att lägga in i QGIS. Det krävdes även information om hur stor varje 
stadsdel är och hur många barn i åldrarna 6–15 år som bor i varje stadsdel. Information om 
detta fanns också på Norrköping kommuns hemsida där PDF-filer om varje stadsdel fanns 
tillhanda.  

För att få fram information om en väg är lämplig eller inte för en lastbil att åka på krävdes det 
information om var olika hastighetsdämpande åtgärder är placerade, t.ex. en trafikö eller 
farthinder, var placerade. Denna information tillhandahölls från Norrköpings kommun samt 
en kompletterande fil från NVDB (Nationell vägdatabas). Även information om hur stora 
cirkulationsplatser är som ligger på föreslagna rutten krävdes, detta för att se om det blir svårt 
eller inte för en lastbil att ta sig genom denna. För att få fram detta studerades rapporter om 
cirkulationsplatser där vissa standardmått fanns och sedan i QGIS finns det ett mätverktyg 
som används för att mäta rondellradien.  

Då Google Maps användes för att räkna ut avstånd och tid krävdes det inga data till QGIS. 
Skulle detta ha räknats ut i QGIS hade dock hastighet, längderna på vägarna, vilken riktning 
vägarna går samt vilka vägar som är tillåtna att åka på och då vissa vägar saknar hastighet i 
QGIS hade detta blivit svårt. 

4.4.2 Fyra platser för samlastningscentral 
I denna studie valdes fyra alternativa platser för en byggterminal. Vid val av dessa fyra platser 
har fyra kriterier tagits i beaktande. Kriterierna är framtagna i samråd med Norrköpings 
kommun och dessa är: 

• Närhet till större väg 
• Inte ligga för nära bostadsområden 

• Undvika olycksdrabbade områden 
• Inte ta för lång tid att åka in till stadskärnan 

För att få ett varierat resultat valdes platser som ligger långt ifrån varandra. Tanken var att 
placera ut platserna så att de täcker några av de större in- och utfarterna från staden. Detta för 
att lättare kunna avgöra vilket alternativ som var det mest lämpligt och vilka för- respektive 
nackdelar olika placeringar har med den rådande trafiksituationen i Norrköping.  

En viktig aspekt som behövdes tas i beaktande var att det inte är någon befintlig byggnad eller 
planerad på de områdena som har valts. För att veta ungefär hur stor yta som kommer krävas 
för samlastningscentralen har platserna jämförts med hur stort området för BLC för Norra 
Djurgårdsstaden är. Där finns det en 2 000m2 stor lagerhall och sedan 7 000m2 terminalytor 
(NDS Logistik, 2016a). Mätningarna har utförts i QGIS och har sedan verifierats med ett 
annat program för att se att arean stämmer.  
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De fyra alternativen har fått benämningarna 1, 2, 3 och 4, dessa kan ses i figur 7. 

 
Figur 7 Karta över de fyra föreslagna platserna 

4.4.2.1 Plats 1: Händelö gård 3 
Denna plats valdes då den ligger i ett industriområde en bit utanför stadskärnan men har ändå 
bra förbindelser in till staden. Platsen har en area på ca. 25 000m2 vilket skulle räcka för att 
rymma en samlastningscentral. Fördelen med denna plats är att det inte är mycket bebyggelse 
i närheten vilket skulle innebära att ökad trafik antagligen inte skulle bli ett stort 
säkerhetsproblem. En annan fördel är att transporten in till staden under en lång tid inte 
passerar några bostadsområden vilket är en viktig säkerhetsaspekt. En nackdel är dock att den 
ligger på en enkelriktad väg, detta skulle kunna leda till att flödet inte blir lika optimalt. För 
att lösa detta problem skulle kanske en förändring inom infrastrukturen vara nödvändig för att 
kunna hantera den ökade mängden godstrafik. Karta över området går att se i figur 8. 

 
Figur 8 Karta över föreslagen plats till plats 1: Händelö gård 3 

Plats 3 

Plats 4 

Plats 1 

Plats 2 
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4.4.2.2 Plats 2: Ströbogatan 10 (Ingelsta) 
Denna plats valdes för att det redan finns en lagerverksamhet i området och därmed borde 
vägarna vara anpassade efter det. Området som har valts har en area på ca. 40 000m2, detta är 
ungefär lika stort som Stadiums centrallager som ligger precis i närheten. En fördel med 
denna plats är att det inte är några bostadsområden i den direkta omgivningen och att det finns 
mycket goda förbindelser tack vare E4:an. Ett problem skulle dock kunna vara att det är en 
golfbana i närheten och det innebär att under sommarhalvåret kommer det vara många 
människor i rörelse. En ökad mängd godstrafik skulle då kanske kunna innebära en trafikfara 
för dessa människor. Karta över området går att se i figur 9. 

 
Figur 9 Karta över föreslagen plats till plats 2: Ströbogatan 10 (Ingelsta) 

4.4.2.3 Plats 3: Linköpingsvägen 
Denna plats valdes främst för att det var gott om utrymme och det finns inte några direkta 
bostadsområden i närheten. Området som har en area på 36 000m2 vilket är oerhört stort, men 
det innebär att det finns gott om utrymme för att få plats med en central. Det ser ut som att det 
ligger nära bostadsområdet Klockaretorpet men eftersom området inte ligger på den passerade 
vägen som transporterna kommer ske på utan det ligger en bit bort så borde det inte vara ett 
problem. Den ligger inte optimalt för att det ska vara lätt att nå platsen om transporterna 
kommer från E4:an då väg bytet för att komma in på Linköpingsvägen ligger en bit bort från 
själva centralen men det borde inte vara ett enormt problem. Det är däremot lättare att nå 
platsen om transporterna kommer från E22:an. Det är även bra vägar in till stadskärnan där de 
flesta byggena sker. I figur 10 går det att se en karta över det föreslagna området.  
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Figur 10 Karta över föreslagen plats till plats 3: Linköpingsvägen 

4.4.2.4 Plats 4: Söderleden 106 
Denna plats valdes då den ligger i ett industriområde men är även relativt nära stadskärnan. 
Det är bra kommunikationer till denna plats vilket gör det lätt för godstrafiken att komma 
fram. Området har en area på nästan 34 000m2. En fördel med denna plats är att den ligger så 
nära stadskärnan vilket göra att det skulle gå snabbt att leverera materialet till de olika 
byggena. Ett problem skulle kunna vara att det antagligen kommer vara mycket pendeltrafik 
på Söderleden, främst från Lindö, vilket kommer innebära att det är många människor i 
omlopp. Detta skulle då kunna ses som en säkerhetsrisk för människorna om godstrafiken 
skulle öka i området. Det innebär även att det antagligen kommer bli köer längs med denna 
väg. Karta över området går att se i figur 11. 

 
Figur 11 Karta över föreslagen plats till plats 4: Söderleden 106 

4.4.3 Beräkning av kortaste väg 
För att beräkna avståndet mellan de olika platserna för samlastningscentralen till 
referenspunkten inne i stadskärnan användes Google Maps. För att få fram kortaste vägen 
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skrevs bara start- och slutpunkt in och så beräknade programmet fram den kortaste vägen och 
det visade även hur lång tid det skulle ta. Något som var tvunget att tas i beaktande i det här 
fallet var att kontrollera att den föreslagna rutten inte går under några broar som är för låga för 
att kunna passera under. Om detta var fallet krävdes en manuell korrigering så att rutten är 
lämplig.  

Referenspunkten som valdes var Gamla Rådstugugatan 36 då den ligger ungefär mitt i 
stadskärnan och det går att ta sig dit på olika vis. Tog Google Maps bara fram en väg så var 
det bara den som användes. För att kunna bestämma vilken plats som var den bästa tilldelade 
varje rutt en poäng mellan 1–10 där den med kortast avstånd/tid fick 10 poäng och den med 
längst avstånd/tid fick 1. Något som användes senare i analysdelen är skillnaden i tid mellan 
när det är ingen trafik jämfört vid kl.8 och kl.17. 

4.4.4 Beräkning av olycksstatistik 
I denna studie valdes det att ha ett lager i GIS-programmet med de framtagna rutterna och ett 
annat med de olyckor som finns registrerade. Då gick det att se var de två överlappade 
varandra och därmed gick det att se hur många olyckor som ”fanns” på en rutt. I programmet 
var det inte definierat i vilken riktning olyckan skedde och ibland hamnar inte 
”olyckspunkten” på en definierad väg. Om en väg är enkelriktad är det självklart att olyckan 
har skett i riktningen vägen går. Om det dock inte finns något som distinkt visar skillnaden 
mellan vägbanorna går det inte att lätt säga i vilken riktning olyckan har skett. Därför blir 
resultatet inte helt exakt utan det blir en bedömningsfråga om olyckan anses ha hänt i just den 
riktningen. Detta är ingen standardmetod utan har specifikt framtagits för denna studie.  

4.4.5 Beräkning av framkomlighet 
I detta kapitel kommer det presenteras hur beräkningarna av framkomlighet har utförts.  

4.4.5.1 Beräkning av framkomlighet baserat på cirkulationsplatsstorlek 
I VU94 presenteras det att en cirkulationsplats kan delas upp i 3 kategorier baserat på 
rondellradien. För att kunna poängsätta en rutt baserat på hur stor en cirkulationsplats är har 
dessa klasser poängsatts, där en större radie innebär lägre poäng. Anledningen till detta är att 
det optimala kan tänkas vara att rutten inte passerar några cirkulationsplatser och därmed ge 
en så hög eller låg poäng som möjligt. I denna studie gavs detta alternativ poängen 0 och 
därmed var det eftersträvade resultatet att få så låg poäng som möjligt. Sedan dividerades den 
totala poängen för varje rutt med antalet passerade cirkulationsplatser. För att kunna 
rangordna rutterna från 1 till 10 så fick den med högst kvot (dvs. poäng/antal passerade 
cirkulationsplatser) lägst poäng, dvs. 1. Om flera rutter hade samma poäng rangordnades den 
som passerar minst antal cirkulationsplatser högre. Om två rutter passerade lika många 
cirkulationsplatser och hade samma poäng tilldelades de samma poäng i rangordningen. 
Sedan summerades poängen för alla rutter för en viss plats och sedan dividerades denna 
poängen med antalet rutter för att få fram ett medelvärde för just den platsen. Den platsen som 
sedan hade det högsta medelvärdet fick poängen 4 och den med sämst fick poängen 1. Denna 
poäng multiplicerades sedan med den tilldelade faktorn.   

Varje rutt analyserades för att se vilka cirkulationsplatser denna passerade och varje 
cirkulationsplats markerades manuellt i programmet. För att det skulle vara enkelt att 
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identifiera storleken på en cirkulationsplats tilldelades storleken ”liten” en röd färg och 
”normal” har fick en grön färg. Det upptäcktes att ingen av rutterna passerade en 
cirkulationsplats med en rondell av typen mini.  

Alla mätningar gjordes i QGIS med hjälp av satellitfoton i skalan 1:2 000 då detta gav en 
relativt realistisk bild över hur stor rondellradien är. En första tanke var att ju större skala 
desto mer exakt skulle det bli men ett test genomfördes på skala 1:200 och där en rondellradie 
mättes och måtten verkade inte stämma så en bil provmättes och dennes längd blev då drygt 
två meter. När samma bil mättes i skalan 1:2 000 blev denna ca. 4,5 meter vilket 
överensstämmer bättre med verkligheten.  

4.4.5.2 Beräkning av framkomlighet baserat på hastighetsdämpande åtgärder 
Med hjälp av data från Norrköpings kommun och NVDB har alla hastighetsdämpande 
åtgärder markerats ut på en karta. Sedan kontrollerades manuellt hur många 
hastighetsdämpande åtgärder som låg på en rutt. För varje passerat farthinder tillräknades 1 

poäng och den rutten som passerade minst antal farthinder, alltså fick den lägsta poängen, fick 
en ruttpoäng på 10 poäng och den som passerade flest farthinder fick 1 poäng. Sedan 
summerades poängen för alla rutter för en viss plats och sedan dividerades denna poängen 
med antalet rutter för att få fram ett medelvärde för just den platsen. Den platsen som sedan 
hade det högsta medelvärdet fick poängen 4 och den med sämst fick poängen 1. Denna poäng 
skall sedan multipliceras med den tilldelade faktorn.   

4.4.6 Beräkning av barnsäkerhet 
I detta kapitel kommer det presenteras hur barnsäkerhet har beräknats, det innefattar skolor i 
Norrköping samt bostadsområden. 

4.4.6.1 Skolor 
Vitsen med att räkna ut barnsäkerheten var att se till att så få barn som möjligt exponerades 
för den tunga trafiken. En skola innebär det att många barn antagligen kommer röra sig i 
området, i och med att de går till och från skolan, samt rör sig i området i närheten av skolan. 
För att kunna se detta fanns det ett lager i QGIS där alla grundskolor fanns med samt hur 
många inskrivna elever det finns i respektive skola. Därefter lades en buffertzon till på varje 
rutt som ger 100m åt båda hållen från rutten. En anledning till att det var en så pass stor 
buffertzon var för att ta med i beräkning att barnen rör sig i området och inte bara i själva 
skolan. Om en skola hamnar i buffertzonen räknades den med. Detta är ingen standardmetod 
utan den har utformats specifikt för detta problem. 

I QGIS var skolorna utmärkta som punkter vilket gör att deras riktiga storlekar inte 
nödvändigtvis representerades på kartan. Ett exempel är Djärkneparksskolan som på kartan 
ser ut att ligga på Repslagaregatan. I själva verket tar skolan upp ett mindre kvarter. Detta är 
den andra anledningen till varför buffertzonen är satt till 100m, eftersom eventuella 
felmarginaler då tas i beaktande. Detta går att se i figur 12 nedan där skolan är inringad. 
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Figur 12 Karta över Östantill där Djäkneparksskolan är markerad 

De skolor som det går flest elever i redovisas i tabell 4 nedanför. Då går det att se att den 
skolan med flest elever är Söderporten som är belägen i stadsdelen Hageby. 

Tabell 4 De 10 största skolorna i Norrköping 
Skola Antal elever 

Söderporten 600 

Navestadsskolan 598 

Hagaskolan 540 

Erlaskolan Ö 503 

Kunskapsskolan Strömmen 478 

Prolympia 477 

Djäkneparksskolan 419 

Ektorpsskolan 408 

Enebyskolan 395 

Ektorpsringen 381 

 
4.4.6.2 Bostadsområden 
För att sedan kolla om en rutt gick genom eller nära ett bostadsområde med många barn togs 
det fram statistik från Norrköpings kommun där alla stadsdelar fanns med samt hur många 
barn som bor i den stadsdelen. Åldern som valdes att räkna på är 6–15 år, då barn yngre än 6 

år antagligen inte vistas utanför hustomten eller är ute och går. Vissa stadsdelar hade inga data 
över invånarantal, detta är främst kända industriområden och då har antalet barn satts till 0. I 
tabell 5 nedan går det att se de 10 stadsdelarna med flest barn i åldrarna 6–15 år. All denna 
statistik kommer från Norrköpings Kommun. (Norrköpings kommun, 2016g) 

Tabell 5 De 10 stadsdelarna med flest barn i åldrarna 6–15 år 
Område Antal barn 6–15 år 
Hageby 1225 

Klockaretorpet 982 

Lindö 732 
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Enebymo 529 

Ektorp 522 

Östantill 467 

Marielund 451 

Haga 430 

Nordantill 425 

Smedby 383 

Något som behövdes tas med i beräkning är att ett helt område får en färg baserat på hur 
många barn som bor i just det området, men i verkligheten så är det inte jämnt fördelat över 
hela området, då bor människor mer i kluster. Därför gjordes en beräkning om hur många 
barn det finns per m2 i varje område för att då hitta de mest barntäta områdena. Om det enbart 
skulle baseras på hur många barn som bor i ett område och inte ta hänsyn till storleken på 
området skulle rent krasst ett enormt område som även innehåller många barn vara ”sämre” 
än ett litet område med något färre barn, trots att det mindre området har fler barn per m2. 
Därför visar inte kartan hela sanningen men det ger ändå en fingervisning om var det finns 
många barn.  

Sedan gjordes en karta där alla områden markerades och satte antalet barn som ett attribut. 
Sedan för att få fram antalet barn per m2 användes en funktion som kallas fältkalkylator där 
varje stadsdels attribut barn 6–15 dividerades men arean för just detta område. För att se vilka 
områden som har flest barn användes en intervallbaserad indelning som då delade upp data i 5 

olika kategorier där den kategorin med flest antal barn per m2 får en röd färg och den med 
minst barn får en grön färg.  

Grupperingen baserades på något som kallas naturliga brytpunkter, det innebär att 
programmet letar efter naturliga gränser. Det innebär att värden i samma klass hamnar i 
kluster och detta är en bra metod för att kategorisera värden som inte är jämnt fördelade. 
(Doc.arcgis.com, 2016) 

I figur 13 går att se hur de olika områdena ser ut samt vilken färg de har blivit tilldelade och i 
tabell 6 går det att se vilka stadsdelar som har respektive färger och tillhörande poäng.  
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Figur 13 Karta över Norrköpings stadsdelar med tillhörande färg, se tabell 6 för fullständig 

klassificering 

För att kunna göra någon typ av beräkning om vilken rutt som är säkrast blir de olika 
kategorierna tilldelades poäng där den säkraste kategorin får siffran 5 och den sämsta 1. Det i 
sig skulle dock innebära att ju fler bostadsområden som passeras ju säkrare blir det, därför 
divideras sedan poängen med antal passerade stadsdelar.  

Det var svårt att avgöra vilka områden som en rutt går igenom dels eftersom många områden 
går längs med vägar vilket gör att rutten går mellan två områden och områdena är manuellt 
inlagda i programmet. Därför har det gjorts en uppskattning om vilket område som en viss 
väg tillhör. Om en rutt nuddar eller går längs med ett område så innebar det inte per automatik 
att den skulle räknas med. Det kunde t.ex. handla om att det går en järnväg mellan två 
områden och då bör inte området på andra sidan räknas med då dessa barn inte exponeras för 
denna trafik på samma sätt. Ett exempel på detta är Haga och Lagerlunda, dessa ligger jämte 
varandra men det går en järnväg mellan dessa där Lagerlunda ligger på andra sidan järnvägen. 
Därför kommer inte barnen på den sidan komma i samma kontakt med vägen som de som bor 
i Haga. Ett annat exempel är plats 3 där det ser ut som att rutterna går via Klockaretorpet men 
i verkligheten går inte transporterna i närheten av själva bostadsområdena i Klockaretorpet 
och därför räknas inte det med då det skulle dra ner totalpoäng utan en egentlig anledning. Det 
är dock viktigt att det sker noggrant så att det sker på lika villkor för alla rutter. 

Varje rutt analyserades och poängsattes från 1–10, där 1 är sämst och 10 är bäst. Sedan 
summerades poängen för alla rutter från en viss plats och sedan dividerades denna poäng med 
antalet rutter för att få fram ett medelvärde för platsen. Sedan rangordnades platserna där 
bästa platsen fick 4 poäng och den sämsta 1 poäng. Detta multiplicerades till sist med den 
specifika faktorn som just detta perspektiv blev tilldelad.  

Den rutt som till sist hade den högsta poängen ansågs vara säkrast. I tabell 6 nedanför går det 
att se alla stadsdelar och i vilken klass de hamnade i med tillhörande färg. 
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Tabell 6 Klassificering samt tilldelad färg 
Stadsdelar Färg Poäng 

Borgs landsbygd 
Butängen 
Fiskeby 

Herstadberg 
Himmelstalund 

Händelö 
Ingelsta 

Kvillinge landsbygd 
Risängen 
Saltängen 

Slottshagen 
Sylten 

 5 

Klinga 
Kneippen 

Lagerlunda 
Lindö 

Pryssgården 
Skarphagen 

Smedby  
Såpkullen 

 4 

Berget  
Enebymo 

Gamla Staden 
Haga 

Klockaretorpet 
Ljura 

Marielund 
Oxelbergen 
Söderstaden 
Vilbergen 

 
 

3 

Ektorp  
Hageby 

Nordantill 

 2 

Östantill  1 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet av studien att presenteras. 

5.1 Uträkning av koordinater för samlastningscentral 
För att få fram alternativa platser för samlastningscentralen användes olika typer av 
beräkningar. Den första var att ta de olika koordinaterna för de pågående byggena och ta ett 
medelvärde av dessa och på så sätt lokaliserades samlastningscentral i mitten av dessa. Den 
andra typen av beräkning var att ta hänsyn till efterfrågan, eller i det här fallet, hur många 
våningar det är på huset. Det huset med mest våningar blir på så sätt mest prioriterat. 
Anledningen till detta är att ju fler våningar huset har ju mer material kommer det antagligen 
gå åt och desto fler transporter behöver ta sig till byggarbetsplatsen. 

Dessa uträkningar gjordes sedan på två olika sätt. Med det ena sättet togs alla pågående 
byggprojekt med i beräkningen, även de som låg en bit utanför promenaderna (exempelvis 
Klockaretorpet). Med det andra sättet gjordes bara beräkningar på byggprojekt innanför 
promenaderna och de som låg i närheten, alltså de som ändå kan anses vara lokaliserade i 
centrum. 

I figur 14 nedan går det att se alla byggnationer som var påbörjade då studien startade och 
som delar av studien baseras på, de mörka punkterna representerar byggnationer. 

 
Figur 14 Karta över alla pågående byggnationer 

5.1.1 Uträkning baserad på alla byggnationer i Norrköping 
De byggen som uträkningarna har baserats på går att ses i tabell 7 nedanför. 

Tabell 7 Pågående byggprojekt i Norrköping då studien påbörjades 
Projekt X-koordinat Y-koordinat Antal lägenheter Område 

Sandbyhov 30 130301 6498874 75 Haga/Enebymo 
Harpan 6 129197 6495901 42 Klockaretorpet 
Lyran 2 129239 6495996 12 Klockaretorpet 
Pukan 1 129159 6496193 39 Klockaretorpet 
Tuban 1 129363 6495976 37 Klockaretorpet 

Ormen 21 130339 6496123 69 Kneippen 
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Publiken 1 131085 6496375 266 Såpkullen 
Hejaklacken 1 131077 6496241 66 Såpkullen 

Kopparkypen 18 131391 6496811 144 Berget 
Sista Supen 1 131407 6497056 23 Nordantill 
Mjölnaren 9 131448 6497070 69 Nordantill 

Vattenkannan 2 132558 6496387 22 Ljura 
Tändstickan 1 132381 6495905 51 Ljura 
Tändstickan 5 132425 6495843 46 Ljura 

Formlerna nedan är de som användes för att få fram de oviktade koordinaterna. 隙 = なぱぬなぬばどなね ≈ なぬどぱなに   桁 = ひどひのどばのななね = はねひはねぱに 

De oviktade koordinaterna blev då X=130812 och Y=6496482. Placeringen för denna går att 
se i figur 14.  

För att få fram koordinater som är viktade efter antal lägenheter (eg. efterfrågan) användes 
följande formler. 隙 = なにのぱのぱにははひはな = なぬどひはの,ひぬばは ≈ なぬどひはは 桁 = はにねぬにどひねばのひはな = はねひはのばの,ひね ≈ はねひはのばは 

De viktade koordinaterna blev då X=130966 och Y=6496576. Placerade på kartan går det då 
att se både var den hamnar i jämförelse med de pågående byggnationerna och den oviktade 
samlastningscentralen. Det går då att se att den viktade blev förskjuten ca. 180 meter nordost. 
I figur 15 nedanför går det att se den oviktade (grön punkt) samt den viktade (blå punkt) 
punkten hamnar.  

 
Figur 15 Karta som visar var samlastningscentraler skulle ligga med hjälp av medelpunkt- och 

tyngdpunktsberäkning 
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5.1.2 Uträkning baserad på utvalda byggnationer i Norrköping 
Då det pågår många byggnationer utspritt över hela Norrköping baserades den tidigare 
uträkningen på byggnationer ända från Haga/Enebymo till Ljura. Då områden som 
Haga/Enebymo och Klockaretorpet ligger en bit utanför själva centrumkärnan kan det hända 
att deras ”extremvärden” påverkar uträkningar för mycket. Därför utfördes en beräkning där 
endast byggnationer innanför eller strax utanför promenaderna togs med i beräkning. Dessa 
byggnationer går att se i tabell 8: 

Tabell 8 Tabell över pågående byggnationer i Norrköpings centrum 
Projekt X-koordinat Y-koordinat Antal lägenheter Område 

Ormen 21 130339 6496123 69 Kneippen 
Publiken 1 131085 6496375 266 Såpkullen 

Hejaklacken 1 131077 6496241 66 Såpkullen 
Kopparkypen 18 131391 6496811 144 Berget 

Sista Supen 1 131407 6497056 23 Nordantill 
Mjölnaren 9 131448 6497070 69 Nordantill 

Vattenkannan 2 132558 6496387 22 Ljura 
Tändstickan 1 132381 6495905 51 Ljura 
Tändstickan 5 132425 6495843 46 Ljura 

Nedanstående beräkningar är utförda likadant som i kapitel 5.1.1 Uträkning baserad på alla 
byggnationer i Norrköping. Först beräknades de oviktade koordinaterna, d.v.s. enbart ett 
medelvärde för koordinaterna för de olika byggnationerna beräknades. Nedanför går det att se 
de beräknade koordinaterna. 

隙 = ななぱねなななひ = なぬなのはば,ぱひ ≈ なぬなのはぱ  桁 = のぱねはばぱななひ = はねひはねにぬ,ねね ≈ はねひはねにぬ 

Sedan beräknades de viktade koordinaterna för utvalda byggnationer, d.v.s. det togs med i 
beräkningarna hur många lägenheter varje hus hade för att de skulle få påverka placeringen av 
koordinaterna. X- respektive Y-koordinaterna multipliceras sedan med antalet lägenheter för 
varje byggnation och sedan divideras detta med summan av alla lägenheter. Resultatet av 
dessa uträkningar går att se nedan.  

隙 = ひひにぱねひなばばのは = なぬなぬにひ,にののぬ ≈ なぬなぬにひ 桁 = ねひななぬななねひにばのは = はねひはねねぬ,ばばに ≈ はねひはねねね 

I figur 16 nedan går det att se hur de olika punkterna hamnar i relation till varandra. Röd 
punkt innebär viktad och lila punkt oviktad för de utvalda byggnationerna i Norrköping. Grön 
punkt innebär oviktad och blå punkt viktad för alla byggnationer i Norrköping.  

En nackdel med denna typ av modell är den inte tar hänsyn de fysiska avstånd som finns. Det 
kan t.ex. ge resultatet att tyngdpunkten hamnar ute på en ö bara för att det är fler kunder där 
men det kanske finns ett bättre ställe ur ett logistiskt perspektiv som skulle göra att 
kostnaderna minskas. Modellen förutsätter även att transporterna är linjära med avståndet och 
att kostnaderna är lika stora i alla riktningar. (Engevall, 2015)  
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Figur 16 Bild på förslag på plats för samlastningscentral enligt uträkningar 

Det som visualiseras i bilden är att punkterna inte hamnade allt för långt bort från varandra. 
Punkterna hamnade i ett spann på ca. 750 meter. Den gröna punkten (oviktade för alla 
byggnationer) hamnade på baksidan av fotbollsarenan och den lila (oviktade för utvalda 
byggnationer) hamnade på Gymnastikgatan. Det innebär i det här fallet att de parametrarna 
som togs med i beräkningarna inte påverkade resultatet speciellt mycket. 

5.2 Avstånd och tid 
I detta kapitel kommer de olika rutterna utvärderas med fokus på tiden det tar från plats 1, 2, 3 
respektive 4 till referenspunkten som ligger mitt i centrum. Avstånden är uträknade med hjälp 
av Google Maps och sedan är dessa införda i QGIS för att kunna göra vidare analyser. Något 
som behövdes tas i beaktande är att kolla så att de rutterna som genererades funkar att köra 
med lastbil så att det t.ex. inte är några broar som är för låga.  

Plats nummer 1 är Händelö Gård 3 som ligger relativt nära E4an.  

I tabell 9 visas den väg som Google Maps tog fram från Händelö Gård 3 till Gamla 
Rådstugugatan 36. Avståndet är 5,9 minuter och tar ca 9 minuter utan trafik. Vägen som 
föreslås är att åka via Bravikenvägen över på Hanholmsvägen, in på Norra Promenaden. Vid 
Resecentrum åka över till Drottninggatan och sist Gamla Rådstugugatan. 

Tabell 9 Rutt från plats 1 till referenspunkt 
Rutt Avstånd Tid utan 

trafik 
Tid 
kl.8 

Tid 
kl.17 

Bravikenvägen /Norra Promenaden/ 
Drottninggatan 

5,9 km 9 min 12 min 12 min 

I figur 17 visas den väg i fågelperspektiv som Google Maps tog fram. 
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Figur 17 Karta över rutt från punkt 1 till referenspunkt 

Plats nummer 2 är Ströbogatan 10 som ligger alldeles bredvid E4:an. 

I tabell 10 visas de rutter som Google Maps tog fram från plats 2 till referenspunkten, färgen 
som vägarna har motsvarar färgen på rutten i figuren. Den första rutten är även den kortaste. 
Den går via Malmgatan, ut på Ståthögavägen och in på Norra Promenaden för att sedan 
svänga in på Drottninggatan vidare till Gamla Rådstugugatan. Den andra rutten tar lika lång 
tid som den första men är 1 kilometer längre. Rutten går först ut på Väg 55 som går genom 
området Ingelsta, sedan via Stockholmsvägen leder ut på Norra Promenaden och sist upp på 
Drottninggatan vidare till Gamla Rådstugugatan. Den sista rutten är betydligt längre än de två 
tidigare och tar ca tre minuter längre. Den går också via Väg 55 men istället för att gå via 
Norra Promenaden går den via Riksvägen in på Söderleden, vidare upp på Gamla Övägen och 
sist till Gamla Rådstugugatan. Den blåa rutten krävde viss modifiering då den ursprungligen 
går under rondellen Trafikplats Beckershov och lastbilarna kommer förmodligen vara för höga 
för att kunna åka under. Därför måste den åka upp och genom rondellen för att kunna åka den 
rutten.  

Tabell 10 Rutter från plats 2 till referenspunkt 
Rutt Avstånd Tid utan 

trafik 
Tid kl. 8 Tid kl. 17 

Malmgatan/ Ståthögavägen 6,7 km 11 min 10–14 

min 
10–14 
min 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra 
Promenaden 

7,7 km 11 min 12–14 

min 
12–16 

min 
Väg 55/ Riksvägen/ Söderleden/ Gamla 

Övägen 
10,7 km 15 min 14–18 

min 
14–18 
min 

I figur 18 visas de rutter som genererades. 
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Figur 18 Karta över rutter från plats 2 till referenspunkt 

Plats nummer 3 ligger på Linköpingsvägen i nära anslutning till E22. 

I tabell 11 visas de rutter som Google Maps tog fram från plats 3 till referenspunkten. Den 
första rutten är den kortaste och ta ca. 8 minuter att åka utan trafik. Den går via 
Linköpingsvägen ut på Södra Promenaden och ner på Gamla Rådstugugatan. Den andra rutten 
tar lika lång tid men är ca 1,5 kilometer längre. Den går via Linköpingsvägen upp på 
Söderleden och sedan via Gamla Övägen till Gamla Rådstugugatan. Den sista rutten går även 
den via Linköpingsvägen och Söderleden men går istället via Skarphagsleden och 
Albrektsvägen till Södra Promenaden för att sedan komma till Gamla Rådstugugatan.  

Tabell 11 Rutter från plats 3 till referenspunkt 
Rutt Avstånd Tid utan 

trafik 
Tid kl. 8 Tid kl. 17 

Linköpingsvägen/ Södra Promenaden 5,1 km 8 min 9–10 
min 

8–10 min 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Gamla Övägen 6,6 km 8 min 10 min 9 min 
Linköpingsvägen/ Söderleden/ Södra 

Promenaden 
6,4 km 10 min 10 min 10 min 

I figur 19 nedan visas de rutter som Google Maps genererade. 
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Figur 19 Karta över rutter från plats 3 till referenspunkt 

Plats 4 ligger längs med Söderleden i ett industriområde i närheten av flygplatsen. 

Google Maps tog fram 3 rutter från plats 4 där den första går via Lindövägen ut på 
Repslagaregatan som sedan leder till referenspunkten på Gamla Rådstugugatan. Den andra 
rutten tar lika lång tid som den första men är 0,7 km längre. Den rutten går istället längs med 
hamnen på Sjötullsgatan ut på Fleminggatan och sedan vidare till Gamla Rådstugugatan. Den 
sista rutten är 1,4 km längre än den första och tar 1 minut längre att köra och den går via 
Söderleden in på Söderköpingsvägen för att gå via Södra Promenaden in på Gamla 
Rådstugugatan. Dessa rutter går att se i tabell 12. 

Tabell 12 Rutter från plats 4 till referenspunkt 
Rutt Avstånd Tid utan 

trafik 
Tid 
kl.8 

Tid 
kl.17 

Lindövägen/ Repslagaregatan 2,6 km 6 min 8 min 8 min 
Sjötullsvägen/ Hamngatan/ Gamla 

Rådstugugatan 
3,3 km 6 min 7–9 

min 
7–9 min 

Söderleden/ Söderköpingsvägen/ Södra 
Promenaden 

4 km 7 min 8–9 

min 

8–12 
min 

I figur 20 visas de rutter som Google Maps genererade. 
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Figur 20 Karta över rutter från plats 4 till referenspunkt 

5.2.1 Sammanställning 
I tabell 13 nedanför går det att se en sammanställning över alla de olika rutterna med dess 
poäng för både avstånd och tid. 

Tabell 13 Sammanställning över alla rutter 
Rutt Avstånd Poäng 

avstånd 
Tid utan 

trafik  
Poäng 

tid 
Bravikenvägen / Norra Promenaden/ 

Drottninggatan 
5,9 km 6 9 min 5 

Malmgatan/ Ståthögavägen 6,7 km 3 11 min 3 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra 
Promenaden 

7,7 km 2 11 min 3 

Väg 55/ Riksvägen/ Söderleden/ Gamla 
Övägen 

10,7 km 1 15 min 1 

Linköpingsvägen/ Södra Promenaden 5,1 km 7 8 min 7 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Gamla 
Övägen 

6,6 km 4 8 min 7 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Södra 
Promenaden 

6,4 km 5 10 min 4 

Lindövägen/ Repslagaregatan 2,6 km 10 6 min 10 

Sjötullsvägen/ Hamngatan/ Gamla 
Rådstugugatan 

3,3 km 9 6 min 10 

Söderleden/ Söderköpingsvägen/ Södra 
Promenaden 

4 km 8 7 min 8 

Då går det att se att platsen som har den kortaste rutten från samlastningscentralen till 
referenspunkten är plats 4 med 2,6 kilometer.  

Om fokus sedan läggs på hur lång tid det tar att åka från en samlastningscentral till 
referenspunkten så är det plats 4 som tar kortast tid med 6 minuter.  

Sammanställning och poängsättning går att se i tabell 14. 
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Tabell 14 Sammanställning över vilken plats som hade kortast avstånd och tid 
Plats Medelvärde

avstånd 
Poäng Poäng 

med 
faktor 

Plats Medelvärde 
tid 

Poäng Poäng 
med 

faktor 
Plats 1: 

Händelö gård 
3 

6 3 0,3 Plats 1: 
Händelö gård 

3 

5 2 0,5 

Plats 2: 
Ströbogatan 

10 

はぬ = に 
1 0,1 Plats 2: 

Ströbogatan 
10 

ばぬ = に,ぬぬ 
1 0,25 

Plats 3: 
Linköpings-

vägen 

なはぬ = の,ぬぬ 
2 0,2 Plats 3: 

Linköpings-
vägen 

なぱぬ = は 
3 0,75 

Plats 4: 
Söderleden 

106 

にばぬ = ひ 
4 0,4 Plats 4: 

Söderleden 
106 

にぱぬ = ひ,ぬぬ 
4 1 

I tabell 15 går det att se den ackumulerade poängen efter kapitel 5.2. 

Tabell 15 Ackumulerad totalpoäng efter kapitel 5.2 
Plats Poäng 

Plats 1: Händelö gård 3 0,8 

Plats 2: Ströbogatan 10 0,35 

Plats 3: Linköpingsvägen 0,95 

Plats 4: Söderleden 106 1,4 

I figur 21 går det även att se ett stapeldiagram över poängfördelningen hittills. Diagrammet 
skall förhoppningsvis göra det enklare att se vilka hur mycket aspekterna påverkar den totala 
poängen efter varje kapitel.  

 

Figur 21 Stapeldiagram över poängfördelningen 

5.3 Barnsäkerhet 
Detta kapitel kommer redovisa resultatet av hur många skolor som ligger nära eller på rutterna 
samt hur många bostadsområden som en rutt passerade. 

Alla rutter som används i följande kapitel är samma som i kapitel 5.2 Avstånd och tid. 
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0,5

1

1,5

Plats 1 Plats 2 Plats 3 Plats 4

Avstånd Tid
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5.3.1 Rutter som passerar bostadsområden 
Den första platsen som analyserades var plats 1 och den rutten som finns för denna plats gick 
igenom 5 olika stadsdelar, detta går att se i figur 22. 

 
Figur 22 Karta över rutt från plats 1 till referenspunkt samt stadsdelar som rutten passerar 

I tabell 16 nedanför går det att se vilka områden rutten passerar samt vilken poäng rutten fick.  

Tabell 16 Rutt från plats 1 till referenspunkt samt passerade stadsdelar med poäng 
Rutt Passerade stadsdelar Totalpoäng 

Bravikenvägen/Norra 
Promenaden/Drottninggatan 

Händelö 
Slottshagen 
Saltängen 
Nordantill 

Gamla Staden 

にどの = ね 

Sedan analyserades plats 2 och dess rutter. I figur 23 går det att se de olika rutterna samt vilka 
stadsdelar de passerar. 

 
Figur 23 Rutter från plats 2 till referenspunkt samt stadsdelar som passeras 
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Som det går att se i tabell 17 passerar den gröna rutten sex områden, egentligen sju men den 
nuddar Lagerlunda genom en rondell och därför ansågs den inte behöva räknas med. Den lila 
rutten passerar också sex områden men många av dessa områden är relativt barntäta och 
därför får denna rutt en lägre poäng. Den sista rutten passerar 14 områden då denna rutt är 
betydligt längre än de andra. Den passerar båda ”säkra” och mer riskfyllda områden men 
totalt så får denna rutt lägst poäng av de som går från plats 2.  

Tabell 17 Rutter från plats 2 till referenspunkt samt passerade stadsdelar med poäng 
Rutt Passerade stadsdelar Totalpoäng 

Malmgatan/ Ståthögavägen Kvillinge Landsbygd 
Ingelsta 

Butängen 
Saltängen 
Nordantill 

Gamla Staden 

にのは = ね,なば 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra 
Promenaden 

Kvillinge Landsbygd 
Ingelsta 
Haga 

Marielund 
Nordantill 

Gamla Staden 

になは = ぬ,の 

 

Väg 
55/Riksvägen/Söderleden/Gamla 

Övägen 

Kvillinge Landsbygd 
Ingelsta 
Haga 

Marielund 
Klingsberg 
Såpkullen 

Söderstaden 
Gamla Staden 

ぬどぱ = ぬ,ばの 

 

Nästa plats som analyserades var plats 3 som ligger på Linköpingsvägen. I figur 24 går det att 
se en karta över de olika rutterna. 
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Figur 24 Rutter från plats 3 till referenspunkt samt stadsdelar som passeras 

Den röda rutten passerar sex områden även om det enligt kartan ser ut att vara fler. 
Anledningen till att vissa områden har plockats bort är för att rutten i verkligheten inte går i 
själva bostadsområdet utan den går via de större vägarna utanför området som är de vägarna 
som föredras och därför skall inte rutten få sämre poäng bara för det ser ut som att den går via 
ett barntätt område. Den blå rutten passerar ett område mindre än den röda men denna rutt 
passerar Ektorp som har fått en lägre poäng vilket drar ner totalpoängen. Den gröna rutten 
passerar lika många stadsdelar som den röda. Detta visualiseras i tabell 18. 

Tabell 18 Rutter från plats 3 till referenspunkt samt passerade stadsdelar med poäng 
Rutt Passerade stadsdelar Totalpoäng 

Linköpingsvägen/Södra 
Promenaden 

Borgs Landsbygd 
Kneippen 
Såpkullen 

Berget 
Söderstaden 

Gamla Staden 

にには = ぬ,はば 

Linköpingsvägen/Söderleden/Gamla 
Övägen 

Borgs Landsbygd 
Klingsberg 
Såpkullen 

Söderstaden 
Gamla Staden 

なひの = ぬ,ぱ 

Linköpingsvägen/Söderleden/Södra 
Promenaden 

Borgs Landsbygd 
Ektorp 

Såpkullen 
Berget 

Söderstaden 
Gamla Staden 

にどは = ぬ,ぬぬ 

Den sista platsen som analyserades var den fjärde som ligger i området Sylten och karta över 
dessa rutter går att se i figur 25. 
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Figur 25  Rutter från plats 4 till referenspunkt samt passerade stadsdelar med poäng 

Den lila rutten passerar fyra stadsdelar. Den gula rutten passerar en stadsdel mindre än den 
lila rutten men de har fått samma poäng. Den orangea rutten passerar fem stadsdelar men det 
ser ut att vara fler men många av dessa har sorterats bort då de egentligen inte passerar själva 
bostadsområdena, detta är även den rutten av dessa som har fått den högsta poängen. Detta 
går att se i tabell 19. 

Tabell 19 Rutter från plats 4 till referenspunkt samt passerade stadsdelar med poäng 
Rutt Passerade stadsdelar Totalpoäng 

Lindövägen/Repslagaregatan Sylten 
Oxelbergen 

Östantill 
Gamla Staden 

なにね = ぬ 

Sjötullsvägen/Hamngatan/Gamla 
Rådstugugatan 

Sylten 
Östantill 

Gamla Staden 

ひぬ = ぬ 

Söderleden/Söderköpingsvägen/Södra 
Promenaden 

Sylten 
Risängen 
Östantill 

Söderstaden 
Gamla Staden 

なばの = ぬ,ね 

 

5.3.1.1 Sammanställning 
I tabell 20 nedanför går det att se en sammanställning över vilka stadsdelar en rutt passerar 
samt vilken totalpoäng en rutt fick.  

Tabell 20 Sammanställning över alla rutter och passerade stadsdelar med poäng 
Rutt  Passerade stadsdelar Totalpoäng 

Bravikenvägen/Norra 
Promenaden/Drottninggatan 

Händelö 
Slottshagen 
Saltängen 
Nordantill 

にどの = ね 
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Gamla Staden 
Malmgatan/ Ståthögavägen Kvillinge Landsbygd 

Ingelsta 
Butängen 
Saltängen 
Nordantill 

Gamla Staden 

にのは = ね,なば 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra 
Promenaden 

Kvillinge Landsbygd 
Ingelsta 
Haga 

Marielund 
Nordantill 

Gamla Staden 

になは = ぬ,の 

 

Väg 55/Riksvägen/Söderleden/Gamla 
Övägen 

Kvillinge Landsbygd 
Ingelsta 
Haga 

Marielund 
Klingsberg 
Såpkullen 

Söderstaden 
Gamla Staden 

ぬどぱ = ぬ,ばの 

 

Linköpingsvägen/Södra Promenaden Borgs Landsbygd 
Kneippen 
Såpkullen 

Berget 
Söderstaden 

Gamla Staden 

にには = ぬ,はば 

Linköpingsvägen/Söderleden/Gamla 
Övägen 

Borgs Landsbygd 
Klingsberg 
Såpkullen 

Söderstaden 
Gamla Staden 

なひの = ぬ,ぱ 

Linköpingsvägen/Söderleden/Södra 
Promenaden 

Borgs Landsbygd 
Ektorp 

Såpkullen 
Berget 

Söderstaden 
Gamla Staden 

にどは = ぬ,ぬぬ 

Lindövägen/Repslagaregatan Sylten 
Oxelbergen 

Östantill 
Gamla Staden 

なにね = ぬ 

Sjötullsvägen/Hamngatan/Gamla 
Rådstugugatan 

Sylten 
Östantill 

Gamla Staden 

ひぬ = ぬ 

Söderleden/Söderköpingsvägen/Södra 
Promenaden 

Sylten 
Risängen 

なばの = ぬ,ね 
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Östantill 
Söderstaden 

Gamla Staden 

Det som då går att se i tabell 21 är att plats 1 hade den rutten som hade den säkraste rutten sett 
ur denna aspekt, dvs. undvika bostadsområden med många barn. Därefter kom plats 2 och 
sedan var det jämnt mellan plats 3 och 4 men plats 3 hade en aningen bättre rutt som därför 
fick en högre poäng.  

Tabell 21 Sammanställning och poängsättning av de olika rutterna 
Plats Medelvärde Poäng Faktor Poäng med faktor 

Plats 1: Händelö gård 3 9 4 1 4 

Plats 2: Ströbogatan 10 になぬ = ば 
3 1 3 

Plats 3: Linköpingsvägen なひぬ = は,ぬぬ 
2 1 2 

Plats 4: Söderleden 106 ばぬ = に,ぬぬ 
1 1 1 

I tabell 22 går det att se den ackumulerade poängen efter detta kapitel. 

Tabell 22 Ackumulerad totalpoäng efter kapitel 5.3.1 
Plats Totalpoäng 

Plats 1: Händelö gård 3 4,8 

Plats 2: Ströbogatan 10 3,35 

Plats 3: Linköpingsvägen 2,95 

Plats 4: Söderleden 106 2,4 

I figur 26 går det att se ett stapeldiagram över poängfördelningen för de olika platserna efter 
att aspekten ”Bostadsområden” har analyserats. 

 

Figur 26 Stapeldiagram över poängfördelning 

5.3.2 Skolor i närheten av rutterna 
Den först analyserades plats 1 och det var bara en skola som hamnade inom buffertzonen, det 
var dock Kunskapsskolan Strömmen som är en av de större skolorna i Norrköping. En 
minoritet av skolorna ligger norr om referenspunkten vilket gör att helst ska transporterna 
komma norrifrån för att skolorna ska exponeras så lite som möjligt för den tunga trafiken. Det 
är bl.a. därför som denna rutt bara passerar en skola. Detta går att se i tabell 23. 
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Tabell 23 Rutt från plats 1 till referenspunkt samt passerade skolor 
Rutt Passerade skolor Antal inskrivna elever 

Bravikenvägen/Norra 
Promenaden/Drottninggatan 

Kunskapsskolan Strömmen 478 

I figur 27 går det att se rutten från plats 1 till referenspunkten med buffertzonen på 100 meter 
samt alla skolor som är i närheten av rutten, skolorna är markerade som mörkblå punkter.  

 
Figur 27 Karta över rutt från plats 1 till referenspunkt med buffertzon 

Sedan analyserades plats 2 och den bästa rutten som gick från denna plats var den blå då den 
inte passerade någon skola alls. Både den gröna och lila rutten passerar samma skola som är 
Kunskapsskolan Strömmen, anledningen till att båda passerar just den skolan är för att 
rutterna går på samma ställe den sista biten. I tabell 24 nedanför går det att se vilka skolor 
respektive rutt passerar.  

Tabell 24 Rutter från plats 2 till referenspunkt samt passerade skolor 
Rutt  Passerade skolor Antal inskrivna elever 

Malmgatan/ Ståthögavägen Kunskapsskolan Strömmen 478 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ 
Norra Promenaden 

Kunskapsskolan Strömmen 478 

Väg 55/ Riksvägen/ 
Söderleden/ Gamla Övägen 

Inga skolor passerade - 

I figur 28 nedanför går det att se de olika rutterna från plats 2 till referenspunkten samt de 
grundskolor som finns i Norrköpings centrum.   
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Figur 28 Karta över rutter från plats 2 till referenspunkt med buffertzon 

Sedan analyserades den tredje platsen som ligger på Linköpingsvägen och där var den blå 
rutten den bästa då den inte passerar några skolor. Efter det kom den gröna rutten som 
passerar två skolor med totalt 223 stycken elever. Sist kom den röda rutten som passerar tre 
skolor med totalt 389 elever. Den gröna och den röda rutten passerar nästan samma skolor, 
den röda passerar en extra och det är Vi llastadsskolan, annars passerar de samma. Allt detta 
synliggörs i tabell 25. 

Tabell 25 Rutter från plats 3 till referenspunkt samt passerade skolor 
Rutt Passerade skolor Antal inskrivna elever 

Linköpingsvägen/Södra 
Promenaden 

Villastadsskolan 
Erlaskolan S 

Mottagningsskolan 

166 
166 
57

 
389 

Linköpingsvägen/Söderleden/Gamla 
Övägen 

Inga skolor passerade - 

Linköpingsvägen/Söderleden/Södra 
Promenaden 

Erlaskolan S 
Mottagningsskolan 

166 
57

 
223 

I figur 29 går det att se de olika rutterna från plats 3 till referenspunkten samt de olika 
grundskolorna som ligger i närheten av rutterna.  
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Figur 29 Karta över rutter från plats 3 till referenspunkten med buffertzon 

Den sista platsen som analyserades var plats 4 där den bästa rutten är den orangea som 
passerar Gustav Adolfskolan som har 207 inskrivna elever. Den näst bästa rutten är den lila 
och då blir det en ganska stor skillnad i antal elever Djäkneparksskolan har mer än dubbelt så 
många elever som Gustav Adolfskolan. Sist kommer den gula rutten som också bara passerar 
en skola men det är Kunskapsskolan Strömmen som har 478 elever inskrivna. Detta går att se i 
tabell 26 nedanför.  

Tabell 26 Rutter från plats 4 till referenspunkt samt passerade skolor 
Rutt  Skolor passerade Antal inskrivna elever 

Lindövägen/Repslagaregatan Djäkneparksskolan 419 

Sjötullsvägen/Hamngatan/Gamla 
Rådstugugatan 

Kunskapsskolan Strömmen 478 

Söderleden/Söderköpingsvägen/Södra 
Promenaden 

Gustav Adolfskolan 207 

I figur 30 går det att se de olika rutterna från plats 4 till referenspunkten samt vilka skolor som 
hamnar inom buffertzonen.  
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Figur 30 Karta över rutter från plats 4 till referenspunkt med buffertzon  

5.3.2.1 Sammanställning 
I tabell 27 nedanför går det att se en sammanställning över hur många skolor en rutt passerar 
samt hur många inskrivna elever varje skola har. 

Tabell 27 Sammanställning för alla rutter samt passerade skolor 
Rutt Antal skolor passerade Antal inskrivna elever 

Bravikenvägen/Norra 
Promenaden/Drottninggatan 

Kunskapsskolan Strömmen 478 

Malmgatan/ Ståthögavägen Kunskapsskolan Strömmen 478 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra 
Promenaden 

Kunskapsskolan Strömmen 478 

Väg 55/ Riksvägen/ Söderleden/ 
Gamla Övägen 

Inga skolor passerade - 

Linköpingsvägen/Södra Promenaden Villastadsskolan 
Erlaskolan S 

Mottagningsskolan 

166 
166 
57

 
389 

Linköpingsvägen/Söderleden/Gamla 
Övägen 

Inga skolor passerade - 

Linköpingsvägen/Söderleden/Södra 
Promenaden 

Erlaskolan S 
Mottagningsskolan 

166 
57

 
223 

Lindövägen/Repslagaregatan Djäkneparksskolan 419 

Sjötullsvägen/Hamngatan/Gamla 
Rådstugugatan 

Kunskapsskolan Strömmen 478 

Söderleden/Söderköpingsvägen/Södra 
Promenaden 

Gustav Adolfskolan 207 

Poängsättningen enligt blir enligt följande, se tabell 28.  
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Tabell 28 Sammanställning över alla rutter antal passerade skolor med poängsättning 
Plats Medelvärde Poäng Faktor Poäng med faktor 

Plats 1: Händelö gård 3 4 1 0,75 0,75 

Plats 2: Ströbogatan 10 なぱぬ = は 
3 0,75 2,25 

Plats 3: Linköpingsvägen にぬぬ = ば,はば 
4 0,75 3 

Plats 4: Söderleden 106 なばぬ = の,はば 
2 0,75 1,5 

I tabell 29 går det att se den ackumulerade poängen efter detta kapitel. 

Tabell 29 Ackumulerad totalpoäng efter kapitel 5.3.2 
Plats Totalpoäng 

Plats 1: Händelö gård 3 5,55 

Plats 2: Ströbogatan 10 5,6 

Plats 3: Linköpingsvägen 5,95 

Plats 4: Söderleden 106 3,9 

I figur 31 går det att se ett stapeldiagram över den totala poängfördelningen för de olika 
platser efter att aspekten ”Skolor” har analyserats.  

 

Figur 31 Stapeldiagram över poängfördelningen 

5.4 Olycksstatistik 
I detta kapitel kommer de olika rutterna utvärderas med fokus på olyckor. Denna gång är 
målet att hitta den rutten som har bäst olycksstatistik, d.v.s. den som har minst antal olyckor.  

Eftersom Google Maps bara genererade en rutt så är det enbart den som analyseras för plats 1. 
Antalet olyckor som har varit på denna rutt de mellan 2011–2015 är 27 stycken, detta går att 
se i tabell 30.  

Tabell 30 Rutt från plats 1 till referenspunkt samt antal olyckor på rutten 
Rutt Antal olyckor (cirka) 

Bravikenvägen/ Norra Promenaden/ 
Drottninggatan 

27 

Den rutten från plats 2 med minst olyckor är den gröna som har ca 35 olyckor sedan 2011. 
Efter det kommer en lila rutten med 88 olyckor och sist den blå rutten med 97 olyckor. 
Procentuellt står den gröna rutten för 15,4% till skillnad mot de andra rutterna som står för 
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28,8 samt 45,8 %. Allt detta synliggörs i tabell 31 nedanför. Anledningen till att den gröna 
rutten har betydligt färre olyckor är antagligen att den rutten går mestadels genom 
industriområden där det inte rör sig mycket vanlig trafik.  

Tabell 31 Rutt från plats 2 till referenspunkt samt olyckor på rutterna 
Rutt Antal olyckor (cirka) Procentuell andel 

olyckor 
Malmgatan/ Ståthögavägen 35 15,4 % 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra 
Promenaden 

88 38,8 % 

Väg 55/Riksvägen/Söderleden/Gamla 
Övägen 

104 45,8 % 

Totalt antal olyckor 227  

Den rutten från plats 3 med minst olyckor är den blå med 42 stycken. Skillnaden mellan den 
röda och gröna rutten är liten, den röda rutten har 60 olyckor och den gröna har 58 olyckor. 
Eftersom det totalt är färre olyckor från plats 3 och det skiljer inte lika mycket mellan de olika 
rutterna blir även den procentuella skillnaden mellan de olika rutterna mindre. Den bästa 
rutten står för 26,25% av alla olyckor på rutten medan den sämsta står för 37,5%. Detta går att 
se i tabell 32.  

Tabell 32 Rutter från plats 3 till referenspunkt samt olyckor på rutterna 
Rutt Antal olyckor (cirka) Procentuell andel 

olyckor 
Linköpingsvägen/Södra Promenaden 60 37,5% 
Linköpingsvägen/Söderleden/Gamla 

Övägen 

42 26,25% 

Linköpingsvägen/Söderleden/Södra 
Promenaden 

58 36,25% 

Totalt antal olyckor 160  

Den rutten från plats 4 med minst antal olyckor är den gula med 22 olyckor. Detta är den 
platsen som totalt har minst antal olyckor, om man bortser från plats 1 som bara har en rutt. 
Den rutten som har flest olyckor är den orangea med 59 olyckor. Detta går även att se i tabell 
33 nedanför. 

Tabell 33 Rutter från plats 4 till referenspunkt samt olyckor på rutterna 
Rutt Antal olyckor (cirka)  Procentuell andel 

olyckor 
Lindövägen/Repslagaregatan 35 30% 

Sjötullsvägen/Hamngatan/Gamla 
Rådstugugatan 

22 19% 

Söderleden/Söderköpingsvägen/Södra 
Promenaden 

59 51% 

Totalt antal olyckor 116  
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5.4.1 Sammanställning 
I tabell 34 nedanför går det att se en sammanställning över alla rutter och olyckor. 

Tabell 34 Sammanställning över alla rutter och olyckor 
Rutt Antal 

olyckor 
Bravikenvägen /Norra Promenaden/ Drottninggatan 27  

Malmgatan/ Ståthögavägen 35  
Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra Promenaden 88  

Väg 55/ Riksvägen/ Söderleden/ Gamla Övägen 104  
Linköpingsvägen/ Södra Promenaden 60 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Gamla Övägen 42  
Linköpingsvägen/ Söderleden/ Södra Promenaden 58  

Lindövägen/ Repslagaregatan 35  
Sjötullsvägen/ Hamngatan/ Gamla Rådstugugatan 22  

Söderleden/ Söderköpingsvägen/ Södra Promenaden 59  

Då går det att se att den rutten som har minst antal olyckor av alla rutter är den orangea som 
går via Sjötullsvägen/ Hamngatan/ Gamla Rådstugugatan. Antal olyckor på denna rutt är 22 

stycken mellan år 2011–2015. 

I tabell 35 nedanför går det att se poängsättningen för de olika platserna. 

Tabell 35 Rangordning av platserna med poängsättning 
Plats Medelvärde Poäng Faktor Poäng med faktor 

Plats 1: Händelö gård 3 9 4 0,75 3 

Plats 2: Ströbogatan 10 ななぬ = ぬ,はば 
1 0,75 0,75 

Plats 3: Linköpingsvägen なねぬ = ね,はば 
2 0,75 1,5 

Plats 4: Söderleden 106 ににぬ = ば,ぬぬ 
3 0,75 2,25 

I tabell 36 går det att se den ackumulerade totalpoängen efter kapitel 5.4.  

Tabell 36 Ackumulerad totalpoäng efter kapitel 5.4 
Plats Totalpoäng 

Plats 1: Händelö gård 3 8,55 

Plats 2: Ströbogatan 10 6,35 

Plats 3: Linköpingsvägen 7,45 

Plats 4: Söderleden 106 6,15 

I figur 32 går det att se ett stapeldiagram över den totala poängfördelningen för de olika 
platserna hittills efter att aspekten ”Olyckor” har analyserats och poängsatts.  
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Figur 32 Stapeldiagram över poängfördelningen 

5.5 Framkomlighet 
I detta kapitel kommer antal passerade cirkulationsplatser samt hastighetsdämpande åtgärder 
att presenteras.  

5.5.1 Storlek på rondell 
Från plats 1 till referenspunkten går det endast en rutt och denna passerar 3 normalstora 
cirkulationsplatser och tilldelas därmed poängen 1. Detta går att se i tabell 37 nedan.  

Tabell 37 Antal passerade cirkulationsplatser samt poäng för plats 1 
Rutt Antal passerade 

cirkulationsplatser 
Poäng 

Bravikenvägen/ Norra Promenaden/ 
Drottninggatan 

3 ぬぬ = な 

Den första rutten från plats 2 till referenspunkten passerar åtta cirkulationsplatser varav två av 
dessa är av typen ”liten” och resterande är normala. Därmed tilldelas denna rutt poängen 1,25.  
Den andra rutten passerar sju cirkulationsplatser och alla dessa är av typen ”normal” och detta 
gör att den tilldelade poängen blir 1. Den tredje rutten passerar nio cirkulationsplatser varav 
en av dessa är en liten. Därmed tilldelas denna rutt poängen 1,11. Detta går att se i tabell 38 

nedan.  

Tabell 38 Antal passerade cirkulationsplatser samt poäng för plats 2 
Rutt Antal passerade 

cirkulationsplatser 
Poäng 

Malmgatan/ Ståthögavägen 8 などぱ = な,にの 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra Promenaden 7 ばば = な 

Väg 55/ Riksvägen/ Söderleden/ Gamla 
Övägen 

9 などひ = な,なな 

Den första rutten från plats 3 till referenspunkten passerar två cirkulationsplatser varav en av 
dessa är av typen ”liten” den tilldelade poängen blir 1,5. Den andra rutten passerar tre 
rondellen och även denna passerar en liten cirkulationsplats och tilldelas därför poängen 1,33. 
Den sista rutten passerar sex cirkulationsplatser varav fem av dessa är av typen ”liten” och 
därmed blir poängen 1,83 som är en aning högre än tidigare rutter. Detta går att se i tabell 39 

nedan. 
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Tabell 39 Antal passerade cirkulationsplatser samt poäng för plats 3 
Rutt Antal passerade 

cirkulationsplatser 
Poäng 

Linköpingsvägen/ Södra Promenaden 2 ぬに = な,の 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Gamla Övägen 3 ねぬ = な,ぬぬ 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Södra 
Promenaden 

6 ななは = な,ぱぬ 

Från plats 4 till referenspunkten går det tre rutter där den första passerar två 
cirkulationsplatser där en av dessa är en liten. Därmed tilldelas den första rutten poängen 1,5. 
Den andra rutten passerar bara en cirkulationsplats och detta är en normal och därmed 
tilldelas poängen 1. Den sista rutten passerar tre cirkulationsplatser och alla dessa är av typen 
”normal” och därför tilldelas denna poängen 1. Detta går att se i tabell 40 nedan.  

Tabell 40 Antal passerade cirkulationsplatser samt poäng för plats 4 
Rutt Antal passerade 

cirkulationsplatser 
Poäng 

Lindövägen/ Repslagaregatan 2 ぬに = な,の 

Sjötullsvägen/ Hamngatan/ Gamla 
Rådstugugatan 

1 なな = な 

Söderleden/ Söderköpingsvägen/ Södra 
Promenaden 

3 ぬぬ = な 

 

5.5.1.1 Sammanställning 
I tabell 41 nedan är det möjligt att se en sammanställning över alla rutten samt hur många 
cirkulationsplatser var och en av dessa passerar och även vilken poäng varje rutt blir tilldelad.  

Tabell 41 Sammanställning över cirkulationsplatser på rutter 
Rutt  Antal passerade cirkulationsplatser Poäng 

Bravikenvägen/ Norra Promenaden/ 
Drottninggatan 

3 1 

Malmgatan/ Ståthögavägen 8 1,25 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra Promenaden 7 1 

Väg 55/ Riksvägen/ Söderleden/ Gamla 
Övägen 

9 1,11 

Linköpingsvägen/ Södra Promenaden 2 1,5 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Gamla Övägen 3 1,33 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Södra 
Promenaden 

6 1,83 

Lindövägen/ Repslagaregatan 2 1,5 

Sjötullsvägen/ Hamngatan/ Gamla 
Rådstugugatan 

1 1 

Söderleden/ Söderköpingsvägen/ Södra 
Promenaden 

3 1 
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Efter att alla rutter har sammanställts och tilldelats en poäng från 1–10 och ett medelvärde för 
varje plats beräknats skall de tilldelas en poäng från 1–4. Denna slutgiltiga poängsättning går 
att se i tabell 35 nedan och där går det även att se den tillhörande faktorn. I tabell 42 går det 
sedan att se den ackumulerade poängen hittills.  

Tabell 42 Rangordning av platserna med poängsättning 
Plats Medelvärde Poäng Faktor Poäng med faktor 

Plats 1: Händelö gård 3 9 4 0,5 2 

Plats 2: Ströbogatan 10 なぱぬ = は 
2 0,5 1 

Plats 3: Linköpingsvägen ぱぬ = に,はば 
1 0,5 0,5 

Plats 4: Söderleden 106 ににぬ = ば,ぬぬ 
3 0,5 1,5 

Tabell 43 Ackumulerad totalpoäng efter kapitel 5.5.1 
Plats Totalpoäng 

Plats 1: Händelö gård 3 10,55 

Plats 2: Ströbogatan 10 7,35 

Plats 3: Linköpingsvägen 7,95 

Plats 4: Söderleden 106 7,65 

I figur 33 går det att se den totala poängfördelningen hittills för de olika platserna efter att 
aspekten ”Rondellstorlek” har analyserats. 

 

Figur 33 Stapeldiagram över poängfördelningen 

5.5.2 Hastighetsdämpande åtgärder 
Rutten som går från plats 1 till referenspunkten passerar inga hastighetsdämpande åtgärder 
och detta går att se i tabell 44. 

Tabell 44 Rutter från plats 1 till referenspunkt samt passerade hastighetsdämpande åtgärder 
Rutt Antal passerade hastighetsdämpande åtgärder 

Bravikenvägen/ Norra Promenaden/ 
Drottninggatan 

0 

Den första rutten som går från plats 2 till referenspunkten passerar inga hastighetsdämpande 
åtgärder. Den andra rutten passerar fyra stycken och den sista passerar enbart en. Detta går att 
se i tabell 45 nedan.  
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Tabell 45 Rutter från plats 2 till referenspunkt samt passerade hastighetsdämpande åtgärder 
Rutt Antal passerade hastighetsdämpande åtgärder 

Malmgatan/ Ståthögavägen 0 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra Promenaden 4 

Väg 55/ Riksvägen/ Söderleden/ Gamla 
Övägen 

1 

Från plats 3 till referenspunkten går det tre rutter där den första av dessa passerar fem 
hastighetsdämpande åtgärder. Den andra rutten passerar inga hastighetsdämpande åtgärder 
och den sista rutten passerar två stycken. Detta går att se i tabell 46 nedan.  

Tabell 46 Rutter från plats 3 till referenspunkt samt passerade hastighetsdämpande åtgärder 
Rutt  Antal passerade hastighetsdämpande åtgärder 

Linköpingsvägen/ Södra Promenaden 5 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Gamla Övägen 0 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Södra 
Promenaden 

2 

Från plats 4 till referenspunkten går det tre rutter och var och en av dessa rutter passerar lika 
många hastighetsdämpande åtgärder som rutterna från plats 3. Första rutten passerar fem 
stycken, den andra rutten passerar inga och den sista rutten passerar två stycken 
hastighetsdämpande åtgärder. Detta går att se i tabell 47 nedan.  

Tabell 47 Rutter från plats 4 till referenspunkt samt passerade hastighetsdämpande åtgärder 
Rutt  Antal passerade hastighetsdämpande åtgärder 

Lindövägen/ Repslagaregatan 5 

Sjötullsvägen/ Hamngatan/ Gamla 
Rådstugugatan 

0 

Söderleden/ Söderköpingsvägen/ Södra 
Promenaden 

2 

 

5.5.2.1 Sammanställning 
I tabell 48 nedan går det att se en sammanställning över alla rutter.  

Tabell 48 Sammanställning över hastighetsdämpande åtgärder på rutter 
Rutt  Antal passerade hastighetsdämpande åtgärder 

Bravikenvägen/ Norra Promenaden/ 
Drottninggatan 

0 

Malmgatan/ Ståthögavägen 0 

Väg 55/ Stockholmsvägen/ Norra Promenaden 4 

Väg 55/ Riksvägen/ Söderleden/ Gamla 
Övägen 

1 

Linköpingsvägen/ Södra Promenaden 5 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Gamla Övägen 0 

Linköpingsvägen/ Söderleden/ Södra 
Promenaden 

2 

Lindövägen/ Repslagaregatan 5 
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Sjötullsvägen/ Hamngatan/ Gamla 
Rådstugugatan 

0 

Söderleden/ Söderköpingsvägen/ Södra 
Promenaden 

2 

Efter att alla rutter har poängsatts från 1–10 och ett medelvärde för varje plats har tagits fram 
tilldelas platser poängen 1–4 och sedan multipliceras denna poängen med faktorn. Detta går 
att se i tabell 49 nedan.  

Tabell 49 Poängfördelning samt ny poäng med faktor 
Plats Medelvärde Poäng Faktor Poäng med faktor 

Plats 1: Händelö gård 3 10 4 0,25 1 

Plats 2: Ströbogatan 10 なひぬ = は,ぬぬ 
3 0,25 0,75 

Plats 3: Linköpingsvägen なばぬ = の,はば 
2 0,25 0,5 

Plats 4: Söderleden 106 なばぬ = の,はば 
2 0,25 0,5 

I tabell 50 går det sedan att se den ackumulerade poängen hittills. 

Tabell 50 Ackumulerad poäng efter kapitel 5.5.2 
Plats Totalpoäng 

Plats 1: Händelö gård 3 11,55 

Plats 2: Ströbogatan 10 8,1 

Plats 3: Linköpingsvägen 8,45 

Plats 4: Söderleden 106 8,15 

I figur 34 går det att se den totala poängfördelningen hittills för de olika platserna efter att 
aspekten ”Rondellstorlek” har analyserats. 

 

Figur 34 Stapeldiagram över poängfördelningen 
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6 Analys 
Det visade sig under litteratursökningsstadiet att det fanns inte speciellt mycket litteratur om 
hur tillvägagångssätt bör vara vid lokalisering av samlastningscentral eller dylikt. Därför 
valdes det att lägga fokus på att hitta litteratur som skulle stödja de olika aspekterna som 
skulle analyseras som t.ex. hur cirkulationsplatser bör vara utformade för att fungera så bra 
som möjligt samt hur barn beter sig i trafiken just för att visa att detta är en viktig aspekt som 
måste få stor inverkan.  

Efter att alla uträkningar hade utförts var det plats 1: Händelö gård 3 som hade den högsta 
poängen och därmed är den bästa med hänsyn till de vikterna som applicerades. Ett test 
utfördes där inga vikter applicerades enbart för att ta reda på hur stor roll vikterna hade. I 
tabell 51 nedan går det att se poängskillnaden med och utan vikter. 

Tabell 51 Poängskillnad med och utan vikter 
Viktning/Plats 1 2 3 4 

Utan vikter 22 14 16 19 
Med vikter 11,55 8,1 8,45 8,15 

Det som då går att se är att det fortfarande är plats 1 som är den bästa om vikterna tas bort. 
Däremot tar plats 4 andraplatsen istället för plats 3 som var tvåa när vikterna var applicerade. 
Plats 2 fick sämst poäng oberoende på om det var med eller utan viktning. Vid en noggrannare 
granskning av poängsättningen för plats 2 går det att se att denna plats i 4 av 7 aspekter fick en 
poäng som var 2 eller lägre och därför hamnar denna sist. Detta går att se i tabell 52 nedan.  

Tabell 52 Sammanställning över poängfördelningen för alla aspekter 
Viktning/Plats 1 2 3 4 

Avstånd 3 1 2 4 

Tid 2 1 3 4 

Olyckor 4 1 2 3 

Skolor 1 3 4 2 

Bostadsområden 4 3 2 1 

Farthinder 4 3 2 2 
Rondellstorlek 4 2 1 3 

För att ta reda på hur känslig denna typ av modell är provades det att kasta om vikterna. Det 
gjordes ytterligare 6 olika viktningar för att alla de olika aspekterna skulle få en vikt mellan 
0,1 till 1,0. Det användes alltså samma vikter som tidigare men de kastades om mellan de olika 
aspekterna. I tabell 53 nedan går det att se vilken poäng respektive plats fick för de olika 
scenarierna. Den platsen som får den högsta poängen står i fet stil och den lägsta i kursiv stil.  

Tabell 53 Sammanställning över alla viktningar 
Scenario/Plats 1 2 3 4 

Alternativ 1 9,65 7,2 9,85 9,8 
Alternativ 2 11,4 5,55 8,2 10,95 
Alternativ 3 10,15 6,05 8,45 11,6 
Alternativ 4 12,6 6,55 6,9 10,7 
Alternativ 5 12,4 8,1 7,2 9,05 
Alternativ 6 11,45 8,85 8,55 8,15 
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Det går då att se att plats 1 får den bästa poängen i 4 av 6 fall och de gånger som den inte har 
den bästa poängen så har den aldrig den sämsta. Det går även att se att plats 2 har den sämsta 
poängen i 4 av 6 fall. Plats 3 och 4 har den bästa poängen 1 av 6 gånger och likaså sämsta 
poängen 1 av 6 fall. Dock så har plats 4 oftare en högre poäng än plats 3 och därmed skulle det 
kunna påstås att plats 4 är aningen bättre.  

För att kunna utesluta att plats 1 alltid får så höga poäng enbart för att det finns en rutt från 
denna plats så tvingades det fram ytterligare en rutt, på så vis skulle en ”sämre” rutt dra ner 
medelvärdet för denna plats. Anledningen till att denna rutt inte finns med från början är 
antagligen för att Google Maps ansåg att den tar för lång tid för att den ska anses vara aktuell. 
Alla olika aspekter beräknades om och poängen omfördelades. I tabell 54 nedan går det att se 
hur den nya poängsättningen blev.  

Tabell 54 Sammanställning över hur ny poängfördelning skulle bli om ny rutt lades till 
Viktning/Plats 1 2 3 4 

Utan vikter 19 13 18 21 

Med vikter 9,95 7,25 9 9,25 

Om en jämförelse skall göras mot tidigare resultatet så går det att se att utan viktning så är det 
nu istället plats 4 som blir den bästa, följt av plats 1. Om vikterna appliceras blir det istället 
plats 1 som blir den bästa, följt av plats 4. Detta skiljer sig då lite jämfört med det tidigare 
resultatet då det var plats 3 som fick det näst bästa resultatet. Det som dock går att se är att om 
vikterna är applicerade så är det plats 1 som är den bästa oavsett om den har en eller två rutter.  

Det som talar för plats 1 är dels att den ligger utanför stadskärnan och att den ligger i ett 
industriområde. Det som däremot kan anses vara nackdelar är att den ligger an aning avsides 
från någon större väg och det finns egentligen bara en väg från E4:an till denna plats och 
skulle den stängas av så skulle antagligen alla transporter behöva gå genom stadskärnan, då 
försvinner syftet med att hålla onödiga transporter ute från staden. Ett annat problem skulle 
kunna vara att den närmaste vägen in till stadskärnan behöver stängas av för t.ex. vägarbete 
eller dylikt. Då måste transporterna gå via den andra vägen som fick tvingas fram i Google 
Maps då den var avsevärt längre och tog mycket längre tid än den första vägen. På så vis är 
den platsen ganska känslig jämfört med t.ex. plats 2. En annan nackdel med denna plats är 
även att vägen som den kan tänkas ligga på är enkelriktad vilket leder till att transporterna 
kommer behöva ta en längre väg för att ta sig antingen till eller från centralen.   

Om fokus läggs på olyckor så går det att se ett mönster att ju längre en rutt är desto fler 
olyckor har det varit på den sträckan. Det i sig kanske inte är så konstigt men det skulle då 
innebära att man vill ha en så kort rutt som möjligt och med det resonemanget så skulle den 
önskvärda placeringen av centralen vara i mitten av stadskärnan. Då skulle dock trafiken öka i 
innerstaden och det är just det som vi inte vill. En sak som bör tas i beaktande är att den 
statistiken som används i detta arbete innefattar alla olyckor och inte enbart olyckor med 
lastbil. Denna typ av statistik kanske inte är den bästa men det ger ändå en fingervisning om 
vilka vägar som bör undvikas.  
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Sett till kortast avstånd är plats 4 den bästa och plats 1 den näst bästa. Även sett till tid är plats 
4 den bästa men då är plats 3 den näst bästa. Anledningen till detta kan vara att rutten som går 
från plats 1 till referenspunkten är mer drabbad av köer än t.ex. plats 4.  

Om fokus läggs på olyckor och dess statistik är det plats 1 som är den plats vars rutter har 
minst antal olyckor. Anledningen till att plats 1 är den med minst antal olyckor kan bl.a. vara 
att delar av de vägar som den rutten tar har en lägre hastighet och därmed mindre risk att 
allvarligare olyckor sker.  

Nästa aspekt är hur många skolor en rutt passerar och där fick plats 3 den bästa poängen, 
mycket beroende på att två av rutterna som går från den platsen inte passerade några skolor 
alls. Den sista av de tre rutterna som går från platsen passerar en skola som har 478 stycken 
inskrivna elever. I denna studie har det valts att kolla på antalet elever som kan tänkas 
exponeras för en tunga transporttrafiken och inte kolla på hur många skolor i sig som rutten 
passerar. Även om det inte är bra att några barn överhuvudtaget exponeras för denna typ av 
trafik men genom att få fram ett värde för hur många barn i snitt som kan drabbas så går det 
att se vilka rutter som är att föredra. Om det är så att flera rutter passerar ett stort antal elever 
så borde dessa rutter undvikas i så stor mån som möjligt.  

Bedömningen av vilken rutt som var den bästa med hänsyn till hur många bostadsområden 
den passerade var väldigt svårt. På kartan kan det se ut som att en rutt passerar ett visst 
bostadsområde men i själva verket är det den inte i närheten. När ska då en rutt anses påverka 
ett bostadsområde? Det som bestämdes i studien var att om en rutt går längs med en 
stadsdelsgräns skall denna stadsdel tas med i beräkningen om det ligger hus i nära anslutning 
till vägen eller om en rutt går genom en stadsdel. Med detta bestämt var det plats 1 som hade 
den bästa poängen. Ett annat sätt som faktiskt tänktes användas var att införa en buffertzon på 
x antal meter på rutterna. Eftersom densiteten på stadsdelarna redan har tagits fram skulle man 
kunna få ut ett värde på hur många barn som skulle hamna innanför denna buffertzon. På så 
vis skulle det kanske vara möjligt att få ett ”säkrare” värde på hur många barn som påverkas. 
P.g.a. tidsbrist gick det inte att genomföra denna beräkning men det hade varit intressant att få 
reda på hur resultatet hade skiljt sig jämfört med det nuvarande. 

Sett till hur många farthinder som en rutt passerar var det återigen plats 1 som hade den bästa 
poängen då denna rutt inte passerade ett enda farthinder. Varje plats hade en rutt som inte 
passerade några hastighetsdämpande åtgärder men plats 2 till 4 hade andra rutter som däremot 
passerade ett antal hinder och därför drogs poängen för dessa platser ner.  

Den sista aspekten som analyserades var antal cirkulationsplatser som en rutt passerade. 
Tanken var att det optimala alternativet skulle vara att en rutt inte använde sig av 
cirkulationsplatser men det skulle även kunna gå att vända på det så att det vore bättre att 
använda sig av cirkulationsplatser. T.ex. så är antagligen en skarp vänstersväng svårare att 
göra än att ta avfart till vänster i en cirkulationsplats. Men i denna studie var tanken att 
försöka undvika de mindre cirkulationsplatserna då dessa kan vara krångliga för en lastbil att 
passera beroende på måtten på rondellen. Den platsen som fick den bästa poängen var plats 1 

och därefter plats 4. Det var ingen rutt som inte passerade någon cirkulationsplats och endast 
en rutt som passerade enbart en cirkulationsplats. Det går sedan att ifrågasätta hur en rutt som 
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passerar t.ex. fem cirkulationsplatser anses ”bättre” än en annan rutt som passerar två stycken. 
I detta fall baseras det på medelpoängen som varje rutt får, om en rutt har medelpoängen 1 så 
rankas denna högre än en rutt som har medelpoängen 1,5. En högre medelpoäng innebär att 
den rutten passerar åtminstone en cirkulationsplats av mindre storlek och en mindre 
cirkulationsplats ansågs sämre för en lastbil och därför rankas den rutten med högre 
medelpoäng sämre.  

Beroende på vad som anses vara viktigt går det att få fram andra resultat med hjälp av olika 
vikter. Det som dock går att se är att plats 1 faktiskt har den bästa poängen i 4 av 7 fall så sett 
till dessa fall så är det den bästa placeringen. Detta är också anledningen till att denna plats 
har en så pass hög totalpoäng då majoriteten av dessa fall har en högre faktor. Sett till  
säkerhet, framkomlighet och effektivitet så är plats 3 bäst när det kommer till säkerhet, plats 
är bäst när det gäller framkomlighet och plats 4 när det gäller effektivitet. Något som är viktigt 
att komma ihåg är att resultatet som producerats i denna studie enbart grundar sig på de tio 
rutterna som är framtagna men i verkligheten kommer det finns ett mycket större antal rutter 
då nya byggen tillkommer hela tiden. Därmed kan det gå att ifrågasätta hur ”säkert” resultatet 
kan anses vara men då referenspunkten har nåtts på med många olika vägar borde inte 
resultatet förkastas. Hade alla rutter gått mer eller mindre samma vägar hade det varit en 
annan fråga men nu har majoriteten av de större vägarna använts och dessa kommer 
antagligen användas i framtida fall och därför anses resultatet vara rimligt.  

Något som inte beräknats i just den här studien är miljöpåverkan då det är ett svårt och 
komplext problem att beräkna. Det skulle kunna gå att beräkna CO2-utsläpp men det är 
beroende på så många faktorer att det även där blir svårt. Något som ändå går att analysera 
runt är hur mycket tomgångskörning det blir på en rutt. Detta går att kolla lite på baserat på 
vilka rutter som är mest benägna att drabbas av köbildning. I denna studie har det valts att 
kolla på hur lång tid en rutt tar när det inte är någon trafik jämfört med kl.8 eller kl.17. För att 
kolla detta har tidsskillnaden för varje rutt mellan kl.8, eller kl.17, och när det inte är någon 
trafik tagits fram och sedan har ett medelvärde för varje plats beräknats med hjälp av denna 
tid. På så vis går det att få fram ett medelvärde för vad som kan vara en förväntad förlängd tid 
och ju högre värde desto mer köer kan det tänkas bli då detta skulle förlänga tiden. I detta fall 
blev det inga stora tidsskillnader, för vad som kan tänkas vara morgonrushen låg 
medelvärdena mellan 1,33 och 3 minuter och för eftermiddagen låg de mellan 0,67 och 3. 
Eftersom plats 1 bara har en rutt så fick denna en skillnad på 3 minuter både för morgonen och 
eftermiddagen. Som om denna typ av resonemang skall appliceras så är plats 1 den värsta 
eftersom den verkar vara mest drabbad av köer och därmed kommer lastbilarna stå på 
tomgång mest vid användande av denna och på så vis släppa ut mest CO2. Problemet är 
såklart med komplext än detta men det är nog ändå något som bör tas i beaktande på något 
sätt.  

Det är alltså mycket som spelar in och beroende på hur man ser på problemet så går det att få 
fram olika lösningar. Det kan även bli så att det som man trodde skulle bli den bästa platsen 
istället blir den sämsta. Det kanske t.ex. förväntades att plats 2 skulle få mycket högre poäng 
då platsen i sig verkade optimal men enligt denna studie var detta det sämsta alternativet men 
hade andra aspekter valts hade den kanske fått högre poäng.  
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Enligt tyngdpunktsberäkningen skulle den optimala platsen ligga ungefär vid fotbollsarenan 
Östgötaporten. Denna typ av beräkningar bygger dock att den uträknade punkten skall hamna 
i mitten av alla ”kunder” som skall nyttja denna. I det här fallet var inte detta en lämplig 
metod då syftet med samlastningscentralen var att minska trafiken i innerstaden och om en 
central skulle placeras i centrum så skulle transporterna vara tvungna att gå genom eller nära 
stadskärnan. Tyngdpunktsberäkningar passar bättre till fall där t.ex. ett centrallager skall 
placeras där kunderna är lokaliserade i olika städer. Ett sätt som kanske hade varit möjligt att 
använda i denna studie är att istället kolla var leveranserna kommer ifrån och på så sätt veta 
om centralen t.ex. skulle behöva anläggas norr om Norrköping. Detta skulle dock vara svårt 
då leverantörsinformation för alla byggnationer skulle behövas och det är inte säkert att det 
går att få tag på. Då nya byggnationer tillkommer konstant är det möjligt att vad som en 
månad är den bästa kanske inte alls är det några månader senare.  

Stor vikt har lagts på säkerhet och främst barns säkerhet i denna studie. Anledningen till 
denna är efter att ha läst litteratur om hur barn beter sig i trafik så framkommer det att de inte 
har samma förmågor i trafiken som vuxna. Just därför är det oerhört viktigt att det tas i 
beaktande hur de kan tänkas påverkas om t.ex. en samlastningscentral placeras i närhet till ett 
bostadsområde eller bara att transporterna kommer ske kontinuerligt på en väg som är känd 
för att korsas av barn eller att de är i närheten. Om barnkonsekvensanalys används vid sådana 
beslut så är det nästan garanterat att barns behov tas i beaktande. Att göra en s.k. BKA är en 
rapport i sig och därför för stort att göra i denna studie men det kan ändå vara bra att belysa 
problemet och vilka verktyg det går att använda. En annan typ av uträkningar som skulle 
kunna utföras är samhällsekonomiska kalkyler för att få ett värde på hur mycket samhället 
skulle förlora eller tjäna på att införa en samlastningscentral. Detta var dock för stort för att 
kunna behandla i denna studie och kräver mycket mer data än vad som har funnits tillgängligt.  
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7 Slutsats 
De platser som valdes utifrån de olika kriterierna var Händelö gård 3, Ströbogatan 10, 
Linköpingsvägen och Söderleden 106. Dessa platser ansågs lämpliga då alla bl.a. hade nära 
till en större väg, även om de inte låg precis intill är det relativt lätt att ta sig till platsen. Ingen 
av platsen låg nära ett bostadsområde och det var inga olycksdrabbade områden. Det tog inte 
längre än 10 minuter att ta sig från platserna till referenspunkten om det inte var någon trafik. 
Därmed skulle det anses lämpligt att samlastningscentralen placerades på någon av dessa 
platser.  

Sett till säkerhet och dess underkategorier så var det plats 3: Linköpingsvägen som var den 
bästa. Om framkomlighet är det som är det viktigaste är plats 1: Händelö gård 3 den bästa och 
om man vill basera beslutet på effektivitet så är plats 4: Söderleden 106 den bästa. Om sedan 
alla aspekter tas med i beräkningen så var det plats 1 som var den bästa.  

Flera alternativa viktningar utfördes för att göra en känslighetsanalys på modellen. Slutsatsen 
av detta test var att plats 1 hade bäst totalpoäng i 4 av 6 viktningar. Ytterligare en rutt från 
plats 1 genererades för att utesluta att den fick bra resultat enbart för att den hade en rutt. Efter 
att alla beräkningar gjorts om och vikterna hade applicerats så var det fortfarande plats 1 som 
var den bästa. Därmed går det att säga att resultatet är relativt tillförlitligt och modellen är inte 
för känslig. Slutsatsen av detta är även då att plats 1 anses vara den bästa placeringen. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att denna studie enbart har gett en förenkling av 
verkligheten då så många fler faktorer spelar in och här har enbart ett fåtal valts. Beroende på 
vilka faktorer som väljs blir det olika resultat. Detta resultat baseras på ett fåtal rutter, i 
verkligheten kommer rutterna förändras konstant då nya byggen tillkommer och de som är 
färdigställda inte längre kommer nyttja centralen. Då referenspunkten var satt i centrum och 
majoriteten av de större vägarna till just denna plats har nyttjats i studien så kan det ändå visa 
lite var farorna ligger. Om det är på något sätt möjligt att kolla ett större antal rutter är det 
möjligt att det går att få fram ett annat resultat.  

En av de avgränsningar som kunde ha påverkat resultatet hade varit om hänsyn till 
leverantörerna hade tagits. Om t.ex. majoriteten av leveranserna kommer från norr hade det 
kanske varit önskvärt att placera en central norr om stadskärnan för att underlätta för 
transporterna. Problemet med detta kan vara att de nya byggnationerna inte kommer använda 
sig av samma leverantörer som de tidigare projekten och om då majoriteten av leveranserna 
kommer från söder så är helt plötsligt den tidigare platsen inte alls optimal längre. Sedan är 
inte säkert att byggherrarna är villiga att lämna ut denna typ av information och därför kan sån 
information vara svåråtkomlig.  

Det kan även vara rekommenderat att utföra någon typ av samhällsekonomisk kalkyl vid 
införandet av en samlastningscentral för att få ”svart på vitt” vilken nytta det blir för 
samhället.  
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