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GIS-baserad analys av kollektivtrafikens tillgänglighet. Fallstudie: Utbyggnad av spårvägen i
Norrköping.

Jenny Kristiansson, Peyman Tavakoli

Syftet med examensarbetet är att analysera de konsekvenser en ny spårväg i Norrköpings kommun har
på befolkningens tillgänglighet till kollektiva transporter.  Arbetet syftar även till att utvärdera
programtillägget Network Analyst utifrån en kollektivtrafikplanerares synvinkel.

Tre nätverksmodeller har skapats för att sedan kunna analyseras med avseende på befolkningen i
Norrköpings tätorts tillgänglighet till kollektiva transporter. Nätverksmodellerna har skapats med hjälp
av Geografiska informationssystem och analyserats med programtillägget Network Analyst.

En av nätverksmodellerna avspeglar dagens kollektivtrafiknät och två av nätverksmodellerna återspeglar
typiska fall på hur kollektivtrafiknätet skulle kunna se ut i framtiden där spårvägen till Ringdansen ingår.
De två nätverksmodeller som har skapats där spårvägen till Ringdansen ingår har i de
tillgänglighetsanalyser som gjorts jämförts med nätverksmodellen som avspeglar dagsläget. 

Tre olika tillgänglighetsanalyser har utförts i de tre olika nätverksmodellerna med hjälp av ArcGIS 9.1
och programtillägget Network Analyst 9.1. Resultatet visade att tillgängligheten för dagens
kollektivtrafiknät är något bättre med avseende på restider och på avstånd för resenärerna till närmaste
hållplats. Resultatet visade att flera av de funktioner som kan användas i Network Analyst är användbara
för en kollektivtrafikplanerare. 
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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att analysera de konsekvenser en ny spårväg i 
Norrköpings kommun har på befolkningens tillgänglighet till kollektiva transporter.  
Arbetet syftar även till att utvärdera programtillägget Network Analyst utifrån en 
kollektivtrafikplanerares synvinkel. 
 
Tre nätverksmodeller har skapats för att sedan kunna analyseras med avseende på 
befolkningen i Norrköpings tätorts tillgänglighet till kollektiva transporter. 
Nätverksmodellerna har skapats med hjälp av Geografiska informationssystem och 
analyserats med programtillägget Network Analyst. Nätverksmodell 1 har skapats för 
att Nätverksmodell 2 och 3 skall kunna jämföras med dagsläget utifrån de analyser som 
utförs.  
 

• Nätverksmodell 1 representerar stomlinjenätet för dagens kollektivtrafik. 
• Nätverksmodell 2 representerar stomlinjenätet för dagens kollektivtrafik med 

förändringen att spårvägslinjen till Ringdansen lagts till och busslinje 113 tagits 
bort.  

• I Nätverksmodell 3 har busslinje 113 tagits bort och spårvägslinjen till 
Ringdansen lagts till. Kungsgatan som i vanliga fall trafikeras av busslinje 113 
täcks i denna nätverksmodell upp av busslinje 117. I denna nätverksmodell har 
linje 117 samma turintervall som tidigare medan turintervallet för linje 118 har 
ökats till 10 minuter.   

 
Den första analysen som utförts är en tillgänglighetsanalys som baseras på buffertzoner 
och polygoner. Buffertzoner med radien 400 meter har ritats ut runt varje hållplats, från 
Söder tull till Ringdansen. Avståndet 400 meter representerar det maximala avståndet 
en resenär skall ha till en hållplats för att tillgängligheten till den skall vara god. 
Resultatet av analysen visade hur stor del av befolkningen i tätorten som har 400 meter 
eller mindre till en hållplats i de olika modellerna. Problemet med buffertzoner är dock 
att de inte bygger på verkliga avstånd utan att avstånden baseras på fågelvägen. För att 
avstånden runt hållplatserna skall representera verkliga avstånd har New Service Area, 
som är en funktion i Network Analyst, använts.  Med hjälp av New Service Area skapas 
polygoner runt varje hållplats är avstånden baseras på längden på de gångvägar som 
finns i nätverksmodellerna.  
 
Den andra analysen som utförts är en tillgänglighetsanalys som baseras på restid. Denna 
analys har också utförs med hjälp av New service Area. Från punkterna Ringdansen och 
Hageby har tillgänglighetsytor ritats ut med restidsintervallen 5, 10, 15, 30 och 45 
minuter. Areorna för de olika tillgänglighetsytor har räknats ut för att de olika 
nätverksmodellerna skulle kunna jämföras.  
 
Den tredje analysen baserades även den på restider. Den utfördes med hjälp av 
funktionen New Route i Network Analyst. Totala restider räknades ut från Hageby och 
Ringdanser till ett antal målpunkter. Detta utfördes i varje nätverksmodell för att de 
sedan skulle kunna jämföras. De totala restider som beräknats från varje startpunkt i 
varje nätverksmodell har summerats och delats med antalet målpunkter, detta för att 
skapa ett tillgänglighetsindex. Tillgänglighetsindexet representerar en medelrestid från 
startpunkten till alla målpunkter. Detta index har skapats för att en jämförelse av detta 
tillgänglighetsindex skall göra mellan de olika nätverksmodellerna för att se om 
restiderna har ökat eller minskat i respektive nätverksmodell.  



 
Den första analysen visade att fler människor i området från Söder Tull till Ringdansen 
hade 400 meter eller mindre till närmsta hållplats i de modeller som innehöll spårvägen 
till Ringdansen. Detta gällde alltså närverksmodell 2 och 3. Den andra och tredje 
analysen visade att med restiderna ökat för både nätverksmodell 2 och 3 i en jämförelse 
nätverksmodell 1. Analyserna visade dock att restiderna ökat mer för nätverksmodell 2 
än vad de gör för nätverksmodell 3. Skillnaderna mellan de tre nätverkmodellerna var 
dock mycket små. Detta innebär att konsekvenserna som en ny spårväg i Norrköpings 
kommun har på befolkningens tillgänglighet till kollektiva transporter är mycket små. 
 
En kollektivtrafikplanerare skulle kunna använda sig av flera av de analysmetoder som 
finns tillgängliga i Network Analyst. Det som är speciellt positivt med Network Analyst 
är det kan hantera multimodala nätverk, det vill säga nätverk som kan hantera flera olika 
transportmedel. Att Network Analyst kan hantera multimodala nätverk är en förbättring 
i en jämförelse med den tidigare versionen av programmet.    
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Abstract 
The purpose with this Master Thesis is to analyse the consequences of accessibility for 
the public transportation for the inhabitants in Norrköpings municipality when a new 
tramway to Ringdansen is built. The purpose of this Master Thesis is also to evaluate 
the software addition, Network Analyst, from a public transportation planner’s point of 
view.  
 
Three network models have been created and studied. The network models were created 
in a program that handles Geographical information systems.  
 

• Network model 1 represents the net of the public transportation as it looks today, 
and is mainly created for comparison with the other models that have been 
created. 

• Network model 2 represents the net of the public transportation as it looks today 
with the difference that bus line 113 has been removed, and the tramway to 
Ringdansen has been added.  

• In network model 3 the bus line 113 has been removed and the tramway to 
Ringdansen has been added. Kungsgatan that normally is operated by bus line 
113 is in these network model replaced by bus line 117. In this network model 
bus line 118 has a better trip interval; the trip interval is set to 10 minutes. 

  
Three separate studies have been conducted: 
 
The first study was an accessibility analysis based on buffer zones and polygons. Buffer 
zones were created around all stops with a radius of 400 meter. The radius of 400 
meters represents the maximum distance that a traveller should have to the nearest stop 
so that the accessibility to the stop is good. The result of this analyse shows how much 
of Norrköping´s population are either inside or outside the 400 meter zones. The 
problems with buffer zones are that they are not based on real distances. With the 
function New Service Area, polygons were created around the stops instead. These 
polygons are based on real distances. 
 
The second study was an accessibility analysis based on travel times. This study was 
also created with New Service Area in Network Analyst. From the points Ringdansen 
and Hageby travel time polygons was created with the time intervals 5, 10, 15, 30 and 
45 minutes. 
 
The third study is also based on travel times. This study was created with the function 
New Route in Network Analyst. Travel times from Hageby and Ringdansen to a couple 
of points was calculated.  
The total travel time that was calculated from each starting point has been summarized 
and divided with the total amount of end points. This calculation results in an 
accessibility index. This index represents a mean travel time from every starting points 
to all the ending points. Further is this index compared between all the network models 
to se if the travel times have increased or decreased. 
 
The result of these three studies in all network models were compared with each other. 
The conclusion of the fist study shows that a bigger part of the population that lives in 
the area from Söder Tull to Ringdansen have 400 meter or smaller distance to the 
nearest stop in the two network models when the tramway to Ringdansen was included. 
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The result of the second and the third study shows that the total travel times in network 
model 2 and 3 have increased. The study also shows that the travel times have increased 
more in network model 2 than in network model 3. 
 
All the studies also showed that the differences in accessibility of the public 
transportation for the inhabitants in Norrköpings municipality between the three models 
were wery small.   
 
The analysis tools that are available in Network Analyst are indeed helpful in the work 
area of a public transport planner. The main reason is the new multi module traffic 
network, which allows the user to manage different means of transportation. This 
improvement is only available in the new version of Network Analyst. 
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete på civilingenjörsprogrammet Kommunikations- och 
Transportsystem. Examensarbetet omfattar 20 poäng vilket motsvarar en tid av 20 
effektiva arbetsveckor. Examensarbetet har genomförts för Tekniska kontoret på 
Norrköpings kommun.   
 
Vi vill tacka Anders Wellving, universitetslektor vid institutionen för teknik och 
naturvetenskap. Anders har varit handledare under examensarbetet och har bistått med 
svar på många av de frågor som uppkommit under arbetets gång. Anders Wellving är 
dessutom examinator för detta examensarbete. Vi vill även tacka Mikael Appelberg på 
Tekniska kontoret, Norrköpings kommun, som varit handledare och som hjälpt oss med 
att få tillgång till den information som behövts.   
 
Norrköping den 28 mars 2006 
 
Jenny Kristiansson och Peyman Tavakoli 
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1 Inledning 
Kapitlet beskriver bakgrund och beskrivning av examensarbetet, examensarbetes syfte, 
de avgränsningar som utförts samt den arbetsmetod och tidsplan som satts upp för att 
utföra examensarbetet. Sist i kapitlet beskrivs rapportens struktur.    

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Kollektivtrafiknätet i Norrköpings tätort består idag av två spårvagnslinjer samt av ett 
antal busslinjer. Spårvägen är ryggraden i tätortens kollektivtrafik och den kompletteras 
av de busslinjer som finns i tätorten. De två spårvägslinjerna, linje två och linje tre samt 
fem av de busslinjer som finns i tätorten utgör kollektivtrafikens stomlinjenät i staden.  
  
Sedan slutet av 40-talet har det spekulerats ifall spårvägen skall byggas ut till områdena 
Hageby och Ringdansen, båda områdena ligger i den sydöstra delen av Norrköping.1 
Idag täcks Hageby och Ringdansen upp av kollektivtrafiken genom busslinje 113, 
meningen är dock att denna sträckning i framtiden istället skall täckas upp av spårvägen.  
 
Att bygga ut spårvägen till Ringdansen kommer att innebära stora investeringskostnader 
för kommunen vilket gör att kommunen inte har möjlighet att finansiera hela projektet. 
För hjälp med finansiering av utbyggnaden har kommunen ansökt om statsbidrag. 
Statsbidrag kommer att erhållas men storleken är ännu okänt. Problemet med storleken 
på statsbidraget gör att utbyggnaden av spårvägen drar ut på tiden. 
 
Norrköpings kommun har ett intresse av att en utredning görs kring vilka konsekvenser 
den planerade spårvägen kommer att ha på befolkningens tillgänglighet till kollektiva 
transporter.   

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att analysera de konsekvenser som en ny spårväg i 
Norrköpings kommun har på befolkningens tillgänglighet till kollektiva transporter.  
Arbetet syftar även till att utvärdera programtillägget Network Analyst utifrån en 
kollektivtrafikplanerares synvinkel.  

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet behandlar endast Norrköpings tätort. All modellering och analys har 
skett med hjälp av ArcGIS 9.1 och programtillägget Network Analyst. I de multimodala 
nätverksmodeller2 som skapats har ett antal förenklingar av verkligheten gjorts, detta på 
grund av begränsningar i programmet samt begränsningar i tid då tidsramen för 
examensarbetet har varit 20 veckor. Alla de tillgänglighetsanalyser som utförts i 
examensarbetet är tillgänglighetsanalyser som baseras på restid eller avstånd. 

1.4 Arbetsmetod och tidsplan 
Första steget bestod av att sätta sig in i problemet samt studera befintliga utredningar 
gällande den planerade spårvägslinjen till Ringdansen. I detta steg formulerades även 
själva problemet. Tidsramen för detta var två veckor.  
 

                                                 
1 Svensson Tomas, Nilsson Johannes, VTI meddelande 964 – 2004 (2004). Integrerad planering och 
kollektivtrafik – Ny spårvägslinje i Norrköping. sid. 36 
2 Multimodalt nätverk är ett nätverk som kan hantera olika typer av transportmedel inom samma nätverk.  
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Det andra steget i projektet bestod av att samla in indata. Indata som behövdes för detta 
projekt var data gällande kollektivtrafiknätets uppbyggnad i dagsläget samt 
kollektivtrafiknätets uppbyggnad efter den planerade omstruktureringen. Även data som 
kartor över Norrköpings kommun, hur befolkningsmängden är uppdelad i Norrköpings 
tätort samt data om pendlingsmönstret behövdes. Tidsramen för detta steg var en vecka.  
 
Steg nummer tre bestod av att bearbeta indata samt att bygga de nätverksmodeller som i 
ett senare skede analyserats. I detta steg bearbetades den indata som insamlats så att 
dessa kunde användas av programmet ArcGIS 9.1 och programtillägget Network 
Analyst. Den information som bearbetats har implementerats i olika lager3, dessa lager 
sammankopplades för att skapa olika multimodala nätverk. Detta var det mest kritiska 
steget eftersom det var svårt att veta hur lång tid detta steg skulle ta. Tidsramen för detta 
steg var åtta veckor.  
 
Det fjärde steget bestod av experimentering och analys. Experimenteringen och 
analysen innebar att analysera befolkningens tillgänglighet till kollektiva transporter i 
de olika nätverksmodellerna, multimodala nätverken, som skapats. Tidsramen för denna 
del av projektet var fyra veckor.  
 
Det sista och det femte steget bestod av dokumentering. I detta steg dokumenterades en 
litteraturstudie, alla de steg som tagits under projektets gång samt alla resultat som 
bearbetats fram under experimenterings- och analysstadiet. Tidsramen för detta steg var 
fem veckor.  

1.5 Rapportens struktur 
Rapporten inleds efter detta kapitel med en litteraturstudie som behandlar: 
 

• Kollektivtrafik 
• Kollektivtrafikplanering 
• Begreppet tillgänglighet 
• Kollektivtrafiksituationen i Norrköpings tätort 
• GIS-baserad analys av tillgänglighet 
• ArcGIS 9.1 och programtillägget Network Analyst 

 
Efter litteraturstudien beskrivs en metod för hur uppbyggandet av nätverksmodeller gått 
till samt för hur alla analyser utförts. Kapitlet efter behandlar analys och resultat och i 
det sista kapitlet beskrivs sammanfattande slutsatser. Sist i rapporten redovisas de källor 
som använts i en referenslista.    
 
 
 

                                                 
3 En GIS-karta är uppbyggd av olika lager där varje lager innehåller en specifik informationstyp. 
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2 Kollektivtrafik 
En definition av kollektivtrafik är att flera personer reser tillsammans, att det finns 
någon fastställd tidtabell och taxa för trafiken samt att kollektivtrafiken ska kunna 
utnyttjas av alla. De som framförallt använder sig av kollektivtrafiken är arbetspendlare, 
skolungdom, föräldrar med barn, resenärer till kvälls- och nattaktiviteter, äldre, samt 
funktionshindrade. Det är viktigt att kollektivtrafiken ska kunna erbjuda resmöjligheter 
till personer som är rörelsehindrade, saknar körkort eller inte har tillgång till bil då dessa 
har en begränsad möjlighet att förflytta sig.4  
 
En högklassig och väl fungerande kollektivtrafik som är tillgänglig för alla leder till att 
biltrafiken och därmed de farliga utsläppen från fossila bränslen minskar. 
Kollektivtrafik är mer miljövänligt än biltrafiken då flera kan resa med kollektivtrafiken 
samtidigt. Detta gör att kollektivtrafiken bidrar till en mer hållbar utveckling.5 Med 
hållbar utveckling menas att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov.6   
 
Spårvägstrafik är ett miljövänligare alternativ än busstrafik då spårvägstrafiken drivs på 
el vilket i sin tur leder till att mängden luftföroreningar reduceras. Nackdelen med 
spårvägstrafiken är att det kräver stora investeringskostnader för att bygga upp 
systemet.7  

2.1 Begreppet tillgänglighet 
Tillgänglighet är ett centralt mål i dagens samhällsplanering. Det är vanligt att 
konsekvenser av nylokalisering eller nedläggning av en verksamhet analyseras med 
avseende på tillgänglighet. I en sådan analys tas det reda på vilka och hur många som 
kommer att få drastiska förbättringar eller försämringar i sin service8.  
 
Vägverket definierar tillgänglighet på följande sätt.  
 
”Tillgänglighet kan definieras som den lätthet med vilken utbud och aktiviteter kan nås, 
såväl medborgarens, näringslivets som offentliga organisationers behov avses.9” 
 
I Renelands rapport, Begreppet tillgänglighet – Gisprojektet tillgänglighet i svenska 
städer 1980 och 1995, redovisas en struktur för begreppet tillgänglighet, denna visas i 
figur 1. Utgångspunkten för denna struktur är att tillgänglighet är en fråga om relationer 
i rummet, alltså avstånd.10   

                                                 
4 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 108  
5 Statens offentliga utredningar, SOU 2003:67 (2003). Kollektivtrafik med människan i centrum – 
Slutbetänkande av Kollektivtrafikkommittén. sid. 170 
6 Brundtland kommissionen 1987.  
7 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid.128 
8 Berglund Svante (2003). Litteraturöversikt om tillgänglighet för region Skåne. sid. 2 
9 Ibid. sid. 9 
10 Reneland Mats (1998). Begreppet tillgänglighet- GIS projektet tillgänglighet i svenska städer 1980 och 
1995. sid. 11 
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Figur 1 En struktur för begreppet tillgänglighet11

 
Denna struktur redogör för fyra stycken preciseringar. Den första preciseringen utgår 
ifrån att relationer i rummet består av två komponenter.  Den första är lokalisering av 
startpunkter och den andra lokalisering av målpunkter i rummet. Startpunkten 
representerar vart ifrån man skall ta sig och målpunkten representerar den punkt man 
vill nå. En start eller målpunkt kan till exempel vara utbud eller aktiviteter såsom 
verksamheter, boende eller service. Tillgängligheten preciseras här genom svar på 
frågorna ”till vad?” och ”från vad?”.12

  
I den andra preciseringen uppmärksammas betydelsen av val av färdmedel för 
tillgängligheten. I en och samma relation, mellan en viss startpunkt och en viss 
målpunkt, kan restiden variera beroende på val av färdmedel. Här beaktas alltså 
tillgänglighet i form av restid. Tillgängligheten preciseras här genom svar på frågan 
”med vad?”.13

 
                                                 
11 Reneland Mats (1998). Begreppet tillgänglighet- GIS projektet tillgänglighet i svenska städer 1980 och 
1995. sid. 14 
12 Reneland Mats (1998). Begreppet tillgänglighet- GIS projektet tillgänglighet i svenska städer 1980 och 
1995. sid. 12 
13 Ibid.  
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I den tredje preciseringen beaktas betydelsen av när man skall åka till en viss punkt. 
Kollektivtrafikens tidtabell är till exempel olika på dagen, kvällen, helgen, på sommaren 
och vintern. Om man väljer att åka bil då trafiken är som högst på dagen så blir till 
exempel tillgängligheten sämre än om man skulle åka bil sent på kvällen. 
Tillgängligheten preciseras här genom svar på frågan ”när?”.14

 
Den fjärde preciseringen beaktar hur olika brukare påverkar tillgängligheten. Olika 
brukare kan definieras med hjälp av ålder, kön, hushållsinkomst och tillgäng till 
färdmedel. Tillgängligheten preciseras här av svaret på frågan ”för vem?”.15

 
Dessa preciseringar kan beskriva, mäta och jämföra en mängd olika 
tillgänglighetssituationer.  
 
För en analys av tillgänglighet tas det i denna struktur här hänsyn till: 
 

• Från vilken punkt personen skall ta sig någon stans. 
• Till vilken punkt personen ifråga skall till. 
• Vilket färdsätt personen väljer. 
• Vilken tidpunkt personen vill ta sig från en punkt till en annan 
• Vilken grupp personen tillhör, är till exempel personen pensionär eller 

skolungdom?16  

2.2 Kollektivtrafikens tillgänglighet 
Att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för befolkningen är oerhört viktigt för att den 
ska kunna konkurrera med bilen eftersom att bilen är mer lättillgänglig. 
Kollektivtrafikens tillgänglighet beror på egenskaper hos trafiksystemet, hos trafikanten 
samt hur den geografiska belägenheten är till olika målpunkter såsom bostad, arbete och 
service. Egenskaper hos trafiksystemet är till exempel restid, resmöjlighet, 
trafikeringstid, turtäthet, omstigning, pålitlighet, regularitet och punktlighet. 
Trafikantens egenskaper kan vara trafikantens ålder, funktionsnedsättning och 
förflyttningsmöjligheter.17  
  
En av de viktigaste faktorerna som påverkar standarden av tillgängligheten i 
tidtabellsbunden kollektivtrafik är turtätheten. Det bästa möjliga är att turtätheten har 
samma intervall genom hela trafikeringstiden. Trafikeringstid är den tid på dygnet 
kollektivtrafiklinjen är aktiv. Samma turintervall genom hela trafikeringstiden innebär 
att resenärerna inte behöver komma ihåg tidtabellen. Turernas intervall skall helst inte 
överstiga 15 minuter om kollektivtrafiken skall kunna konkurrera med bilen och när 
turintervallet är nere mot 10 minuter sägs att kollektivtrafiken närmat sig bilens 
flexibilitet. Trafikeringstiden är även en viktig faktor som påverkar kollektivtrafikens 
tillgänglighet.18

 
En annan standardfaktor som är viktig för kollektivtrafikens tillgänglighet är restiden. 
Restid består av gångtid, väntetid, åktid, eventuell bytestid samt dold väntetid. Med 

                                                 
14 Reneland Mats (1998). Begreppet tillgänglighet- GIS projektet tillgänglighet i svenska städer 1980 och 
1995. sid. 12 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Transportdelegationen 1981:8 (1981). Planeringshandbok för kollektivtrafik – Huvudtext. sid. 2:7-2:8 
18 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 111 
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dold väntetid menas den tid trafikanten får vänta för att tidtabellen inte precis passar in 
med tidpunkten då resenären vill åka. Restid är den viktigaste faktorn när resenären gör 
ett val av färdmedel. I restiden är det väntetid följt av gång- och bytestid anses vara 
mest besvärande för resenären.19  
 
Förseningar av kollektivtrafiken som genererar väntetid värderas upp till nio gånger så 
besvärande som restiden i fordonet. Förseningar leder till problem för personer som har 
ansträngd tidsbudget såsom till exempel barnfamiljer. Det är väldigt viktigt att 
kollektivtrafiken är pålitlig när det gäller att hålla tidtabellens utsatta tider20. 
 
Hur mycket taxan är för att bruka kollektivtrafiken har inte så stor betydelse för valet av 
färdmedel. Taxan påverkar dock de som inte innehar bil och de som har en begränsad 
ekonomi som till exempel barnfamiljer och ungdomar.21

2.2.1 Kollektivtrafikens tillgänglighet för funktionshindrade 
Funktionshindrades möjlighet att nyttja kollektivtrafiken är beroende av ett antal 
faktorer. Dessa faktorer är följande: 
 

• Kvalité på information och vägvisning. 
• Gångavstånd till hållplatser. 
• Lutningar och trappor i anslutning till hållplatser. 
• Beläggning och underhåll på gångbanor i anslutning till hållplatser. 
• Viloplan såsom bänkar längs gångväg till hållplatser. 
• Hållplatsutformning, såsom bänkar och klimatskydd. 
• Fordonets av- och påstigningsutformning, till exempel steghöjd och ledstänger. 
• Fordonets sittplatsutformning, till exempel sitthöjd, armstöd och sittplatsernas 

klädsel. 
• Rullstolsplats och fastsättningsanordning för rollstolen.  
• Service från förare och andra. 
• Fordonets komfort som till exempel buller och skakningar. 
• Trängsel22 

 
I Sverige är målet att kollektivtrafiken bör vara fullt anpassad till personer med 
funktionshinder år 2010. Det arbetas med detta genom att det bland annat införs 
låggolvsbussar, småbussar, servicelinjer, färdtjänst samt anropsstyrd kollektivtrafik. 
Anropsstyrd kollektivtrafik innebär oftast att resenären får ringa till trafikbolaget för att 
beställa trafik.23

 
Norrköpings kommun har som målsättning att försöka öka kollektivtrafikens 
tillgänglighet för funktionshindrade i alla åldrar. Tekniska kontoret har som ett första 
steg under 2003 utarbetat riktlinjer för vad som ska tänkas på vid planering, 
projektering och byggande.24  

                                                 
19 Transportdelegationen 1981:8 (1981). Planeringshandbok för kollektivtrafik – Huvudtext. sid. 2:8 
20 Statens offentliga utredningar, SOU 2003:67 (2003). Kollektivtrafik med människan i centrum – 
Slutbetänkande av Kollektivtrafikkommittén. sid. 72 
21 Ibid. sid. 83 
22 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 110 
23 Statens offentliga utredningar, SOU 2003:67 (2003). Kollektivtrafik med människan i centrum – 
Slutbetänkande av Kollektivtrafikkommittén. sid. 90 
24 http://www.norrkoping.se/trafik/tillganglighet, 2005-11-20, 12:45  
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2.3 Planering av kollektivtrafik i tätort 
Detta kapitel beskriver hur planering av kollektivtrafik i tätort går till. Kapitlet 
behandlar betydelsen av bebyggelsens struktur vid kollektivtrafikplanering samt hur 
planeringsprocessen for byggandet av kollektivtrafik ser ur.   

2.3.1 Bebyggelsestrukturens betydelse i kollektivtrafikplanering 
För att en attraktiv och effektiv kollektivtrafik ska kunna åstadkommas är utformningen 
av bebyggelseområden, verksamheters lokalisering och gatunät avgörande. För 
kollektivtrafiken är restid en viktig aspekt vilket gör att en god framkomlighet är en stor 
fördel. På tätortsnivå är det en fördel för kollektivtrafiken med tät bebyggelse, ju tätare 
bebyggelse desto lättare är det att åstadkomma en väl fungerade kollektivtrafik. Detta 
beror på att underlaget av befolkning och således resenärer per kilometer linje blir 
högre.  
 
En jämförelse mellan kollektivtrafikens linjenät i Norrköping och i Linköping som 
gjorts kan illustrera betydelsen av en tätorts bebyggelse i kollektivtrafiksplanering. 
Städerna har ungefär lika många invånare, bebyggelsestrukturen i de båda städerna 
skiljer sig dock åt. Norrköpings bebyggelse är lite tätare än Linköping. Linköpings yta 
är endast 5 km2 större än Norrköpings men ändå är linjelängden för kollektivtrafiken 
nästan dubbelt så lång i Linköping. Detta är inte särskilt bra med tanke på att linjelängd 
sägs vara ett direkt mått på kostnader i ett kollektivtrafiknät.25

 
Den idealiska bebyggelsestrukturen i en tätort för kollektivtrafik kallas bandstruktur. 
Där ligger stadens bebyggelse som ett band.  Även en så kallad fingerstruktur, där 
bebyggelsen sprids ut från centrum i flera olika band, är bra för kollektivtrafiken. Det 
finns två andra bebyggelsestrukturer, satellitstruktur och pärl-fingerstrukturen. I 
satellitstrukturen är bebyggelsen fokuserad på olika utspridda områden, ett område i 
innerstaden, och några enstaka bebyggelseområden utanför centrum. Pärl-
fingerstrukturen har ett bebyggelseområde inne i centrum och sedan flera små 
bebyggelseområden längs band ut ifrån centrum. Dessa bebyggelsestrukturer visas i 
figur 2.26     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Statens offentliga utredningar, SOU 2003:67 (2003). Kollektivtrafik med människan i centrum – 
Slutbetänkande av Kollektivtrafikkommittén. sid. 271 
26 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 121 
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Figur 2 Bebyggelsestrukturer27

 
 

2.3.2 Planeringsprocessen 
Processen för planering av kollektivtrafik kan delas upp i ett antal steg. 
 

• Planeringsunderlag tas fram. 
• System för kollektivtrafiken väljs. 
• Linjenät, linjer och hållplatslägen planeras. 
• En driftplanering görs, det vill säga fordons och personalplaner.  
• Information.28 

2.3.2.1 Framtagning av planeringsunderlag 
Nödvändiga underlag vid planering av kollektivtrafik är uppgifter om markanvändning, 
trafiksystem, boende och sysselsatta samt resande.  I planeringsunderlaget tas 
information om nuvarande befolkning och prognoser för framtida befolkning fram. 
Viktiga målpunkter för kollektivtrafiken såsom skolor, vårdinrättningar och 
arbetsplatser identifieras. I detta steg undersöks även om det finns tillgång till 
                                                 
27Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning.. sid. 122 
28 Ibid. sid. 124 
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information om hur resmönstret ser ut. Finns inte denna information planeras istället hur 
denna information skall fås fram. Information om hur dagens kollektivtrafiknät ser ut 
tas fram.29   

2.3.2.2 Val av kollektivtrafiksystem 
Vid val av kollektivtrafiksystem är det den förväntande efterfrågan som är avgörande 
för vilket system som väljs. Förväntas efterfrågan bli låg väljs ett anropsstyrt system. 
Trafikanten talar då om hur han eller hon vill åka, oftast genom att ringa upp 
trafikbolaget. Förväntas efterfrågan att bli hög väljs linjebunden trafik med stora eller 
små bussar, spårvagn, tunnelbana eller pendeltåg.30  
 
Den viktigaste aspekten vid val av kollektivtrafiksystem är dess kostnad, det vill säga 
investeringskostnad och driftkostnad samt systemets energiåtgång. Systemets 
energiåtgång är avgörande när det tittas på olika miljöfrågor. Energiåtgången för ett 
kollektivtrafiksystem är att tung spårbunden trafik är energieffektivt vid höga 
trafikmängder samtidigt som busstrafik är ineffektivt, vid små trafikmängder gäller 
motsatsen. I regel har kollektivtrafiken lägre utsläppsnivåer än vad personbilen har även 
om personbilen är utrustad med katalysator. När det gäller de eldrivna spåralternativen 
avger de betydligt mindre utsläpp än både bilen och bussen.31

2.3.2.3 Planering av linjenät och hållplatslägen  
I planeringsunderlaget har viktiga målpunkter identifierats. Mellan de viktigaste 
målpunkterna läggs direkta linjer in i den mån det går. Vid målpunkter som kanske inte 
är lika viktiga får resenären acceptera eventuella byten.32  
 
Det finns flera olika linjetyper såsom radiell-, tangentiell-, tangentiell avvikande radiell-
, sammankopplad radielllinje och ringlinje. Alla dessa olika sorters linjer visas i figur 3. 
 

                                                 
29 Transportdelegationen 1981:8 (1981). Planeringshandbok för kollektivtrafik – Huvudtext. sid. 2:1 
30 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 124-128 
31 Ibid. sid. 124-128 
32 Transportdelegationen 1981:9 (1981). Planeringshandbok för kollektivtrafik – Metodbilaga tätort. 
sid.3:4-3:5 
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Figur 3 Linjetyper33

Den radiella linjen är den vanligaste linjetypen och den har en ändpunkt i centrum och 
en ändpunkt i ett visst område. En tangentiell linje är en linje som inte passerar centrum 
utan går från ett ytterområde till ett annat. Tangentiell avvikande radiell linje är en 
kombination av en radiell linje och en tangentiell linje. Denna linje har ett ytterområde 
och centrum som ändpunkter. I en sammankopplad radiell linje har linjen ändpunkter i 
två olika ytterområden men på linjens mitt passeras centrum. En ringlinje innebär att 
linjen går runt staden utan att passera innerstaden och dess centrum.  
 
Differentierat linjenät 
Kollektivtrafikplaneringen har på senare år börjat utgå från ett mer marknadsanpassat 
synsätt. Dagens kollektivtrafiknät anpassas efter efterfrågan och efter människors olika 
krav och behov, detta kallas för ett differentierat linjenät. Ett differentierat 
kollektivtrafiknät kan till exempel bestå av stomlinjenät, arbetsplatsnät, lågtrafiknät, 
nattrafiknät, anropsstyrt linjenät och servicelinjenät.34  
 

• Stomlinjenätet är ett nät som går från och till centrum och till olika 
bostadsområden via centrum. Linjenätet trafikeras hela trafikdygnet men 
turtätheten minskar under kvällstid och helger.  

 
• Arbetsplatsnätet trafikeras när det är rusningstrafik till och från stora 

arbetsplatser det vill säga under morgontimmarna och under eftermiddagen. 
Trafiken består oftast av direktbussar för att transporten ska gå så snabbt och 
smidigt som möjligt.  

 
• Lågtrafiknätet erbjuds under kvällstid då kravet på snabbhet kanske inte är lika 

stort.  
 

                                                 
33 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 131 
34Transportdelegationen 1981:9 (1981). Planeringshandbok för kollektivtrafik – Metodbilaga tätort. sid. 
128-129 

  17 



• Nattrafiknätet tillgodoser transportbehov som uppkommer vid till exempel sena 
restaurang besök.  

 
• Det anropsstyrda linjenätet tillgodoser transportbehovet till områden som ligger i 

utkanten av tätorten.  
 

• Servicelinjenätet är ett nät med hög komfort och service där snabbhet inte 
prioriteras. Nätet trafikeras av handikappsanpassade bussar och det trafikerar 
kanske lite andra målpunkter än vad ett vanligt stomlinjenät gör.35 

 
Hållplatslägen 
Vid placering av hållplatser läggs hållplatserna först och främst så nära de viktigaste 
målpunkterna som identifierats som möjligt. Övriga hållplatser placeras så att 
bebyggelse täcks in och så att det maximala gångavståndet som satts upp som mål inte 
överskrids. Ett vanligt mått på maximalt avstånd till en hållplats är 400 meter.36 Det är 
viktigt att hållplatserna sätts ut i anslutning med bra gångvägar för att trafiksäkerheten 
runt hållplatsen skall bli så bra som möjligt.  
 
När planering av hur många hållplatser som skall ingå i ett visst nät görs är det viktigt 
att tänka på att varje stopp kollektivtrafiken gör innebär en fördröjning i restid. 
Hållplatsstopp generar inbromsningar och accelerationer vilket medför ett obehag för 
resenären samt att det ökar restiden. Är det så att det finns många hållplatser kommer 
gångavstånden att minskas men restiderna ökas, här måste en avvägning mellan restid 
och gångtid göras. När reslängden ökar bör även hållplatsavstånden öka.37  
 
Hållplatsen är en viktig punkt för resenären då den anses vara en del av resan. När det 
gäller utformning av hållplatser tas hänsyn till resenärernas krav på trygghet och 
bekvämlighet. Från hållplatsen sker olika typer av resor och olika typer av resenärer, 
detta gör att många olika krav från resenärerna skall vägas samman.38   
 
En hållplats ska lokaliseras och utformas med hänsyn till säkerhet och bekvämlighet 
för: 
 

• Resenärer på hållplats samt på väg till och från hållplats 
• Passagerare inne i transportmedlet 

 
Med hänsyn till: 
 

• Säkerhet och framkomlighet för övriga trafikslag 
• Konfliktrisk i samband med in- och utkörning ifrån hållplatsen.39 

 

                                                 
35 Transportdelegationen 1981:9 (1981). Planeringshandbok för kollektivtrafik – Metodbilaga tätort. sid. 
128-129 
36 Statens offentliga utredningar, SOU 2003:67 (2003). Kollektivtrafik med människan i centrum – 
Slutbetänkande av Kollektivtrafikkommittén. sid. 291 
37 Transportdelegationen 1981:9 (1981). Planeringshandbok för kollektivtrafik – Metodbilaga tätort. sid. 
3:9 
38 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 135-136 
39 Ibid. sid. 135-136 
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I Norrköpings kommun byggs hållplatserna kontinuerligt om för blir bättre och 
anpassade för funktionshindrade. Hittills är 50 % av alla hållplatser i tätorten 
handikappsanpassade. Målet är ett handikappsanpassat trafiksystem där fordon, 
informationssystem och säkra vägar till och från hållplatserna samverkar.  
 
De nya handikappsanpassade hållplatserna i Norrköping har: 
 

• Väderskydd med belysning. 
• Hög kantsten som gör av- och påstigning bekväm och säker. 
• Tillräcklig bredd för att medge utfälld ramp och plats för svängande rullstol. 
• Ytor med taktila plattor.40  
• Sitt- och ståmöbler 
• Fast information. 
• Säker och bra anslutning till gångvägar.41  

2.3.2.4 Planering av tidtabeller 
Vid skapande av en tidtabell tas hänsyn till resefterfrågan och till den service som 
trafikföretaget skall erbjuda kunden. Reseefterfrågan ( )R  kan beräknas med hjälp 
formel 1. 
 

krtgBR ii ××××=  

Formel 1 Formel för reseefterfrågan 

Där: 
 

•  = antalet invånare i ett visst område iB
•  = antalet resor per invånare och dygn g
•  = hur stor andel av dygnets resor som sker en viss timme  t
• r  = i vilken riktning 
•  = korrigeras för veckodag och årstidk 42 

 
Turbehovet , antal turer per timma, kan beräknas med hjälp av formel 2.  ( )T
 

C
RT =  

Formel 2 Formel för turbehov 

där  är fordonets dimensionerade kapacitet.  ( )C
 
Fordonskapaciteten kan inte utnyttjas helt i planeringssituationer på grund av att antalet 
passagerare varierar så mycket beroende på vad det är för årstid och väder. Formel 2 
tillämpas vid hög trafikefterfrågan.  
 
Turintervallet (  för en linje kan bestämmas med hjälp av formel 3. )i
                                                 
40 En taktilplatta är en platta med djupa mönster som anger gångriktning åt personer med nedsatt syn. 
41 http://www.norrkoping.se/trafik/tillganglighet 2005-11-20, 12:45 
42 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 137-140 
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T
i 1
=  

Formel 3 Formel för turintervall 

 
Det som sedan görs vid skapande av en tidtabell är att ta reda på färdtider mellan olika 
punkter på linjen under olika tidsperioder. Färdtid kan delas upp i körtid, som inkluderar 
stopptid vid trafiksignaler och vid trafikköer, och i uppehållstid vid en hållplats. 
Uppehållstiden vid en hållplats beror på antalet på och avstigande, antalet på och 
avstigningsdörrar samt på hur smidigt biljettsystemet är. Färdtiden är beroende av 
linjens längd samt hur bra framkomligheten är. Framkomligheten kan till exempel 
förbättras genom att kollektivtrafiken har skilda körfält eller att kollektivtrafiken 
prioriteras vid trafiksignaler. 43

 
När färdtiden är fastställd kan omloppstiden ( )O  för en linje bestämmas. Med 
omloppstid menas den tid det tar för en buss att åka från en ändhållplats till dess att 
bussen återigen kommer tillbaka till samma ändhållplats. Omloppstiden kan delas upp i 
färdtid och regleringstid. Regleringstid är den tid som används vid en linjes ändpunkt. 
Regleringstid är extratid som finns för att korrigera eventuella förseningar, för att 
föraren skall få paus och för att skyltar på fordonet skall ändras. Regleringstiden är 
vanligen mellan fem och tio minuter.44

 
För att räkna ut vagnbehovet, V, för en viss linje används formel 4. 
 

TO
i
OV ×==  

Formel 4 Formel för vagnbehov 

 
När turintervall, omloppstid och vagnbehov är bestämt konstrueras en grafisk tidtabell 
där tidpunkten redovisas på x-axeln och körsträckan i kilometer redovisas på y-axeln. 
Den grafiska tidtabellen visar ett väg/tid diagram där lutningen på linjerna representerar 
färdhastigheten.45

 
Med hjälp av den grafiska tidtabellen kan olika typer av tidtabeller tas fram. 
 

• Tidtabell för allmänheten 
• Tidtabell för hållplatser 
• Tidtabell för förare 

 
Ett senare steg i skapandet av en tidtabell görs en genomgång och kontroll av samordnig 
mellan olika linjer i ett kollektivtrafiksystem.46  

                                                 
43 Ibid. sid. 137-140 
44 Ibid. sid. 137-140 
45 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning.. sid. 137-140 
46 Ibid. sid. 137-140 
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2.3.2.5 Driftsplanering 
Vid personal och vagnplanering kan den grafiska tidtabellen användas som grund. För 
varje vagn bestäms en starttid och en sluttid för när vagnen ska starta och sluta i 
vagnhallen, även passertid vid förarens avlösningsplats bestäms. Dessa tider markeras 
sedan i ett vagnschema som används vid planering av personalens tjänster.47  
 
Vid planering av personalbehovet uppkommer svårigheter då personalbehovet varierar 
oerhört mycket under dagen. Arbetspassen delas upp på två, ett pass på morgonen och 
ett pass på kvällen. På morgontimmarna är det framför allt en timme som 
trafikefterfrågan är väldigt hög. Att ta in personal under bara en timme är förbjudet då 
arbetstiden minst måste vara tre timmar. Vid planering av personal måste hänsyn tas till 
de lagar och kollektivavtal som finns vilket gör att fler svårigheter vid 
personalplaneringen uppkommer.48  

2.3.2.6 Information 
För att resenärerna skall kunna utnyttja kollektivtrafiken på ett effektivt sätt är det 
viktigt att resenärerna får den information som behövs. Resenären behöver information 
vid startpunkten av sin resa, vid hållplatsen och under resan. Vid startpunkten, till 
exempel i hemmet, behöver resenären information om hur resenären kan komma till en 
viss plats, vid vilken tidpunkt transporten går från närmaste hållplats samt vad resan 
kommer att kosta. Vid själva hållplatsen behöver resenären veta hur linjerna går från 
den aktuella hållplatsen, vilken tid bussarna går från hållplatsen samt vilken buss det är 
som kommer till hållplatsen. Under resan behöver resenären information om vart på 
linjen resenären befinner sig samt när resenären skall stiga av.49  
 
I hemmet kan resenären få den mesta informationen som behövs genom en tidtabell 
eller via information via Internet. Vid hållplatsen finns oftast information till resenären 
via en tidtabell och en linjenätskarta. När en buss eller en spårvagn kommer till 
hållplatsen är den utrustad med en skylt med linjenummer samt slutstation. Under resan 
kan resenären få den information som behövs via linjekartor, elektroniska skyltar med 
information om nästa hållplats samt med hållplatsutrop från chauffören.50   
 
 
 

                                                 
47Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 140-141 
48 Transportdelegationen 1981:8 (1981). Planeringshandbok för kollektivtrafik – Huvudtext. sid. 4:5-4:7 
49 Holmberg Bengt, Hydén Christer m.fl. (1996). Trafiken i samhället – Grunder för planering och 
utformning. sid. 142 -143 
50 Transportdelegationen 1983:9 (1983). Planeringshandbok för kollektivtrafik - Information om 
kollektivtrafik Transportdelegationen. sid. 69-71 
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3 Kollektivtrafiken i Norrköpings tätort 
I kapitlet beskrivs hur kollektivtrafiksituationen såg ut i Norrköping förr i tiden, hur 
kollektivtrafiksituationen ser ut idag samt hur den planeras att förändras i framtiden.  

3.1 Historia 
År 1904 kom spårvägen till Norrköping men det var först på 1920-talet som 
busstrafiken kom till staden. När busstrafiken tillkom fungerade den som en 
kompletterande förortstrafik. Spårvägen och busstrafiken har sedan den tiden utgjort 
kollektivtrafiknätet i Norrköpings kommun. 51  
 
Under årens lopp har spårvägen i Norrköping blivit ifrågasatt flertalet gånger. Detta har 
berott på att det ansetts att biltrafiken behövt bättre framkomlighet samt att spårvägen 
inte ansetts vara lönsam. Anledningen till att spårvägen finns kvar idag beror framförallt 
på att den är så väl integrerad med staden samt att invånarna i kommunen har en positiv 
bild av spårvägen.52  
 
Frågan om spårvägen skall byggas ut har kommit upp flera gånger under årens lopp. 
Redan 1945 fanns en plan för att spårvägen skulle byggas ut till Hageby via Ljura. 
Mellan åren 1957 – 1958 uppstod frågan igen, denna gång eftersom att 
bostadsbyggandet i Hageby var i full gång. Affärsverken ansökte om att få köpa in nya 
vagnar men utbyggnadsplanen och inköpet av vagnar avslogs av stadsfullmäktige.53  
 
Under 1960 talet blev Hageby ett miljonprogramsområde och det lades ett markreservat 
längs hela Hagebygatan för att få plats med en eventuell utbyggnad av spårvägen. Detta 
gjorde att frågan återigen kom upp. Senare blev även Ringdansen ett 
miljonprogramsområde vilket gjorde att kollektivtrafiken till både Hageby och 
Ringdansen ökade. Markreservat lades då för hela sträckan ända fram till Ringdansen. 54

 
På 1980 talet kom frågan om spårvägsutbyggnaden upp återigen. År 1983 gjordes en 
kollektivtrafikutredning av staden. Planen med kollektivtrafikutredningen var att den 
skulle innehålla ett ställningstagande för hur framtidens kollektivtrafik skulle vara 
uppbyggd. Den slutgiltiga kollektivtrafikutredningen innehöll tre olika alternativ.  
 
• En kollektivtrafik med enbart bussar 
• En kollektivtrafik med bussar och spårväg  
• En kollektivtrafik med bussar och trådbussar55 
 
I beslutet rådde en politisk enighet om att spårvägen skulle vara kvar och detta berodde 
framförallt på Norrköpingsbornas positiva syn på spårvägen. Kommunfullmäktige 
beslutade år 1987 att fastställa en linjesträckning för spårvägen till Ringdansen enligt 
lokaltrafiksytrelsens förslag som diskuterades redan på 1960 talet. Gatunämnden fick i 
uppdrag att i samspråk med lokaltrafikstyrelsen detaljprojektera den föreslagna 

                                                 
51 Svensson Tomas, Nilsson Johannes, VTI meddelande 964 – 2004 (2004). Integrerad planering och 
kollektivtrafik – Ny spårvägslinje i Norrköping. sid. 32-33 
52 Ibid. sid. 32-33 
53 Ibid. sid. 32-33 
54 Ibid. sid. 32-33 
55 Ibid. sid. 32-33 
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sträckningen. Den gällande detaljplanen för hela spårvägssträckningen stod klar år 
1991.56  
 
Eftersom att kommunen inte kan finansiera ett projekt av denna storlek är projektet 
beroende av att stadsbidrag ges. Ett beslut att Norrköpings kommun kommer att få 
statsbidrag finns, den stora frågan är dock hur stort det kommer att vara.   

3.2 Kollektivtrafiksituationen i Norrköpings tätort idag 
Av alla resor som sker i Norrköpings tätort görs 12 % av dessa med kollektivtrafiken. 
Detta är jämförbart med det totala resandet med kollektivtrafik i Sverige som ligger på 
en siffra mellan 10-15 %. I Norrköping görs 100 kollektivtrafikresor per invånare och år 
vilket är mycket jämfört med andra jämförbara städer i Sverige. Med en förbättrad 
kollektivtrafik är det inte omöjligt att återigen nå 1988 års nivå av kollektivtrafikresor 
som då var 150 kollektivtrafikresor per invånare och år. Resandet i Norrköpings 
kommun sker framförallt i fyra olika stråk, från centrum till områdena 
Hageby/Ringdansen, Vilbergen, Klockaretorpet och Eneby/Vidablick.57

 
Söder Tull är en viktig punkt i Norrköpings kollektivtrafiksystem. Hållplatserna vid 
Söder Tull hade totalt 117 000 påstigande i april 2001, detta gör att Söder Tull är den 
mest använda hållplatsen. Söder Tull har mer än dubbelt så många påstigande i 
jämförelse med de näst största hållplatserna Resecentrum och Hörsalsparken som 
samma år och månad hade 51 000 påstigande vardera. Att Söder Tull är en sådan 
populär bytespunkt beror på hållplatsens närhet till flertalet målpunkter såsom handel, 
skolor, kontor och bibliotek. Även Hageby Centrum och Ringdansen är viktiga 
hållplatser, de hade samma månad 19 000 respektive 16 000 påstigande i april 2001.58  
 
Söder Tull är inte någon idealisk hållplats. Hållplatsen är väldigt rörig och det är svårt 
att veta vart påstigning skall ske, detta är på grund av att det finns flera olika 
spårvagnshållplatser och busshållplatser samt att det passerar många olika linjer som 
passerar dessa hållplatser.  Det finns planer på att bygga om denna viktiga på och 
avstigningsplats för att göra den mer lättillgänglig. Denna ombyggnad blir mer aktuell 
om spårvägen byggs ut till Ringdansen.59  

3.2.1 Spårvägslinjer 
Spårvägsnätet i Norrköping består av 13 kilometer spårväg med 23 stycken spårvagnar 
och två stycken spårvägslinjer, linje två och linje tre. Spårvägen utgör en ryggrad i 
tätortens kollektivtrafik. Linje tre har 50 % mer resenärer än någon annan linje inklusive 
alla busslinjer. Totalt 40 % av alla kollektivtrafikresenärerna i kommunen reser med de 
två spårvägslinjerna. Linje tre har idag en turtäthet på 10 minuter och linje två har en 
turtäthet på femton minuter en vardag fram till klockan 19:00. Linje tre trafikerades 
tidigare var sjätte minut med små spårvagnar, idag trafikeras istället linje tre var tionde 
minut med ledspårvagnar som har en högre passagerarkapacitet än en enkelspårvagn.60 
Kollektivtrafikresandet har minskat i Norrköping under flera år men andelen resenärer 
med spårvägen har dock ökat.  
 

                                                 
56 Ibid. sid. 32-33 
57 Svensson Tomas, Nilsson Johannes, VTI meddelande 964 – 2004 (2004). Integrerad planering och 
kollektivtrafik – Ny spårvägslinje i Norrköping. sid. 34 
58 Ibid. sid. 35 
59 Ibid. sid. 35 
60 Ibid. sid. 34 
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Spårvägen i Norrköping är ett mycket miljövänligt transportsystem då spårvagnarna 
drivs av förnyelsebar el från lokala vattenkraftverk och då spårvägen inte avger några 
som helst utsläpp.61

 
Figur 4 visar de båda spårvägslinjernas dragning igenom Norrköpings tätort. Linje två 
passerar tätortens norra, östra och södra delar och linje tre passerar tätortens norra 
centrala och västra delar.62

 

 
Figur 4 Norrköpings spårvägslinjer 

 

3.2.2 Busslinjer 
Fem busslinjer tillhör Norrköpings stomlinjenät, dessa är linje 113, 116, 117, 118 och 
linje 119. Utöver stomnätets busslinjer finns även ett antal servicelinjer. Figur 5 visar 
dragningen för de busslinjer som tillhör stomlinjenätet i Norrköping.63

 
 

 

                                                 
61 Svensson Tomas, Nilsson Johannes, VTI meddelande 964 – 2004 (2004). Integrerad planering och 
kollektivtrafik – Ny spårvägslinje i Norrköping. sid. 34 
62 Tidtabell på Östgötatrafikens hemsida. http://www.ostgotatrafiken.se, 2005-12-12, 15:30 
63 Ibid. 
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Figur 5 Norrköpings busslinjer 

Busslinjerna i stomlinjenätet kompletterar de delar av tätorten som inte spårvägen 
passerar såsom till exempel Hageby, Ringdansen, Lindö, Smedby, Rambodal, 
Maxiområdet, Ingelsta, Skarphagen och Vilbergen.64  

3.3 Framtidsplaner för kollektivtrafiken i Norrköpings tätort  
Framtidens kollektivtrafiknät i Norrköpings kommun kommer sträva efter att:  
 

• Kollektivtrafikstråken skall vara så direkta som möjligt.  
• Byten skall kunna ske smidigt. 
• Linjenätet skall vara effektivt och lättorienterat. 
• Det skall vara lätt, säkert och tryggt att ta sig till och från hållplatser och 

terminaler.  
• Samplanering mellan olika transportmedel fungerar smidigt. 
• Körtiderna skall bli mindre. 65 

 
När det gäller samverkan mellan olika trafikslag så är idag Resecentrum ett bra 
exempel. Vid resecentrum finns tillgång till kollektivtrafik, regional-, nationell- och 
internationell trafik. Tillgång finns även till taxi, parkeringar och till gång och cykelnät. 
Det är viktigt att kollektivtrafiken och cykeltrafiken samverkar bättre i framtiden 
eftersom denna kombination innebär att kollektivtrafikens upptagningsområden blir 

                                                 
64 Tidtabell på Östgötatrafikens hemsida http://www.ostgotatrafiken.se 2005-12-12 15:30 
65 Norrköpings kommun (2002), Kommunikationsprogram för staden. sid. 12  
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bättre. Detta skulle leda till att hållplatserna skulle kunna ligga längre ifrån varandra 
vilket gör att restiderna skulle kunna minskas.66

 
Kollektivtrafiken måste i framtiden framstå som ett attraktivt alternativ till bilen, detta 
innebär att restiderna måste minska. De befintliga stråken måste snabbas upp genom till 
exempel planskilda lösningar eller att kollektivtrafiken får egna ytor eller kanske med 
hjälp av att kollektivtrafiken prioriteras vid tung trafik i bilnätet.67  
 
Det framtida nätet i Norrköping kommer att bestå av ett stomlinjenät med bussar och 
spårvagnar. Stomlinjenätet kommer att svara för trafiken i stora reserelationer. 
Stomlinjenätet som har hög turtäthet kompletteras med linjer som har lägre turtäthet. I 
kollektivtrafiknätet kommer även ett arbetsplatsnät samt anropsstyrda stadslinjer att 
ingå.68  
 
En utbyggnad av spårvägen till Ringdansen och alternativt Ensjön kommer att ske om 
stadsbidraget till kommunen blir tillräckligt stort. Utbyggnaden kommer i sådana fall att 
ske enligt en utformad förstudie som fastställts.  Denna utbyggnad kommer att utföras i 
tre olika etapper.69  

3.3.1 Spårvägslinjer 
Sträckan i den gällande förstudien för utbyggnaden av spårvägen till Ringdansen är 
uppdelad i tre olika etapper där den första etappen går från Söder Tull till Hagebygatan, 
etapp 2 går till Trumpetaregatan och etapp 3 går till Ringdansen och Ensjön.70

 
Figur 6 visar den nya spårvägens dragning igenom Norrköpings tätort observera dock 
att sträckan mellan Ringdansen och Ensjön inte finns representerad i figuren. Viktigt att 
poängtera är också att meningen är att denna sträcka skall vara kopplad till dagens 
spårvägslinje 2.    

                                                 
66 Norrköpings kommun (2002), Kommunikationsprogram för staden. sid, 12 
67 Ibid. sid, 12 
68 Ibid. sid, 12 
69 Scandiaconsult (2003), Förstudie förlängning spårväg i Norrköping – Söder Tull-Ringdansen/Ensjön. 
sid. 9-15 
70 Ibid. Sid, 9-15 
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Figur 6 Den planerade spårvägens dragning 

3.3.1.1 Etapp 1: Söder Tull - Trozelligatan - Hagebygatan  
Den första delen av etapp 1 kommer att gå på den nuvarande spårvägen via Hörngatan 
och Trozelligatan. Vid mitten av Albrektsvägen kommer dock spårvägen vika av öster 
ut mot Söderleden via Ljurafältet. Efter detta följer spårvägen Ljuragatan parallellt med 
Söderleden, vid Söderleden korsas den av spårvägen via en kombinerad gång- och 
cykelbro där det kommer att finnas plats för ett ihopdraget enkelspår. Spårvägen leds 
sedan separat från övrig trafik på Hagebygatans östra sida.71   

3.3.1.2 Etapp 2: Hageby Centrum – Trumpetaregatan 
Från Hageby Centrum till Trumpetaregatan fortsätter spårvägen via Hagebygatans östra 
sida, fortfarande separerad från övrig trafik. Här finns idag gott om plats för en ny 
spårväg utan att inkräkta på varken gata eller bebyggelse.72

3.3.1.3 Etapp 3: Trumpetaregatan – Ringdansen - Ensjön 
Från Trumpertaregatan fortsätter spårvägen fram till Ringdansen via Hagebygatan. Vid 
Ringdansen viker spårvägen in mellan Guld- och Silverringen. Spårvägen passerar 

                                                 
71 Scandiaconsult (2003), Förstudie förlängning spårväg i Norrköping – Söder Tull-Ringdansen/Ensjön. 
sid. 9-12 
72 Ibid. sid. 13 
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något mellan centrumhuset och Guldringen genom en spårport för att sedan fortsätta på 
västra sidan av Ringdansen och passera framför skolan.  
 
Att det föreslagits att spårvägen skall byggas ut till Ensjön beror på att sträckan till 
Navestad från Hageby skall marknadsföras. Anledningen till att denna sträcka måste 
marknadsföras är för att det är etapp 3 som är minst motiverad att bygga. Byggs den 
första etappen som egentligen bara innebär en kostnad så kommer garanterat spårvägen 
även byggas ut till Hageby Centrum. När dock spårvägen är dragen till Hageby 
Centrum kommer denna etapp inte bara utgöra en kostnad utan även inbringa en hel del 
intäkter. Om spårvägen till Hageby går bra kan detta innebära att utbyggnaden till 
Ringdansen inte blir lika motiverad eftersom att etapp ett och två redan inbringar 
mycket pengar.73

3.3.1.4 Duospårväg 
En utbyggnad av spårvägen i Norrköping till Ringdansen och Ensjön skulle öppna upp 
tanken att ansluta Söderköping med duospårväg. Söderköping saknar idag helt 
spårförbindelser. Norrköpings kommun har undersökt förutsättningarna för duotrafik 
mellan Norrköping och Söderköping. Planerna har blivit aktuella på grund av 
ombyggnaden av E22. Duospårvägen skulle i detta fall gå längsmed E22. Jämfört med 
dagens kollektivtrafik mellan städerna skulle restiderna bli mindre och komforten skulle 
bli bättre. Kollektivtrafikresandet mellan städerna beräknas i detta fall att öka med 
20%.74

 
Med duospårväg menas att spårvagnarna inte bara trafikerar i tätorten utan även på det 
vanliga järnvägsnätet. Detta är möjligt då spårvagnarnasframskridnings- och 
säkerhetsutrustning fungerar i båda miljöerna. Det mest positiva med duospårväg är att 
antalet byten för resenärerna reduceras. Åker en resenär i Östergötland idag så måste ett 
byte till buss eller spårvagn ske vid centralstationerna om resenärerna vill fortsätta att 
resa kollektivt till sin målpunkt. Med en framtida duospårväg skulle resenären kunna 
åka med samma transportmedel till sin målpunkt utan byte. Duospårvägen skulle bidra 
till snabbare och bekvämare resor.75  
 
Delar av järnvägsnätet i Östergötland saknar elektricitet. Detta innebär att en 
duospårväg i Östergötlands tätorter skulle drivas med elektricitet medan duospårvägen 
utanför tätorterna skulle behöva drivas med diesel eller alternativt biogas från Tekniska 
Verken.76  
 
Visionen med projektet är att Östergötlands olika delar skall knytas ihop till en 
fungerande region. En duospårväg skulle leda till att flera invånare i länet skulle få 
tillgång till hela Östergötlands arbetsmarknad samt tillgång till Linköping Universitets 
båda Campusområden.77  
 

                                                 
73 Scandiaconsult (2003), Förstudie förlängning spårväg i Norrköping – Söder Tull-Ringdansen/Ensjön. 
sid.14-15 
74 http://www.vti.se/templates/Project____3185.aspx , 2005-11-24, 15:32 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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En duospårväg mellan Norrköping och Söderköping skulle kunna få stor betydelse för 
regionens framtida utveckling och samhällsnytta. Spårvägen skulle kunna bidra till en 
utveckling av arbetsplatser i regionen.78   

3.3.2 Busslinjer 
Spårvägen kommer att ge konsekvenser för dagens busslinjer. Den nya 
spårvägsdragningen kommer att passera sträckor där det idag går busslinjer. Dessa 
sträckor kommer då inte behöva täckas upp av busslinjer vilket gör att busslinjenätet 
kommer att förändras. Det är inte klart idag hur framtidens busslinjenät kommer att se 
ut.   

                                                 
78 http://www.vti.se/templates/Project____3185.aspx , 2005-11-24, 15:32 
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4 GIS baserad analys av tillgänglighet 
I detta kapitel beskrivs begreppet Geografiska informationssystem, programmet ArcGIS 
9.1, programtillägget Network Analyst samt ett par metoder som kan användas med 
hjälp av GIS för att utvärdera tillgänglighet.  

4.1 Geografiska informationssystem 
Ett geografiskt informationssystem79 (GIS) är ett system för att samla in, lagra, 
analysera och presentera geografisk information. Geografiska informationssystem 
fungerar som ett effektivt underlag vid redogörelser av sammansatta förhållanden, 
eftersom flera dataskikt kan visualiseras på en och samma gång. Både vid bearbetning 
av statistisk data och för att utreda rumsliga relationer är GIS ett bra instrument. 
 
Geografiska data kan sedvanligt uppdelas i två klasser, objekt samt icke-rumsliga data. 
Objekt är till exempel vägar, hus eller personer vilka har bestämda lägen i ett 
koordinatsystem. Positionerna av själva objektsformerna behöver således inte vara 
orörliga. I allmänhet kan  objekten delas upp i tre kategorier närmare bestämt punkt-, 
linje- och ytobjekt. Dessa objekt kallas även för rumsliga data80, vilka är grunden till 
den digitala kartan. Den andra klassen av geografisk data, så kallad icke-rumslig81 data 
betecknas oftast som attributdata eftersom dessa beskriver attribut till de rumsliga 
objekten. Till exempel kan en person motsvaras av en punkt, ett rumsligt objekt, vars 
uppgifter gällande inkomst, familj och arbete blir dess attributdata. 
 
En användare måste antingen lagra information i vektor- eller rasterdata. Vid lagring i 
vektordata82 handlar det om objekt. Objekten som lagras geografiskt kan antingen vara i 
punkt-, linje- eller ytform. Rasterdata83 innehåller celler som sedvanligt är kvadratiska. 
Där varje geografiskt händelse är kopplad till en specifik cell. 
 
Vid lagring, analys och presentation av geografiska data är GIS ett bra verktyg. Lagring 
och presentation är de vanligaste användningsområdena för GIS. Med hjälp av GIS kan 
man till exempel tillverka en karta med avseende på attributdata som visar den 
procentuella skillnaden från olika år mellan tjejer och killar gällande befolkningen i en 
stad, detta med hjälp av olika färger och symboler. Ett annat användningsområde kan 
vara att presentera attributdata tillhörande någon form av rumslig data. Genom 
identifiering på den digitala kartan och med hjälp av ett informationsverktyg som pekas 
på det valda objektet kan objektets information visualiseras.  
 
Några exempel på olika typer av analyser som kan utföras med hjälp av GIS är till 
exempel överlagringsanalyser, nätverksanalyser, topografiska analyser och 
kosntandsanalyser. Överlagringsanalyser innebär att ett antal skikt eller lager som 
illustrerar olika geografiska företeelser läggs på varandra för att till exempel undersöka 
hur en eventuell vägsträckning påverkar kringliggande områden. Ett exempel på 
nätverksanalys kan till exempel vara att undersöka hur tillgängligheten förändras genom 
att ta bort en busslinje och istället dra en spårvagnslinje till samma målpunkt. 
Topografiska analyser kan till exempel vara en analys som innehåller höjdmodeller.  En 

                                                 
79 Lars Eklundh (2003), Geografisk informationsbehandling, Metoder och tillämpningar. sid. 22 
80 Ibid. sid. 20 
81 Ibid. sid. 20-21 
82 Ibid. sid. 104 
83 Ibid. sid. 96 
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kostnadsanalys kan vara speciellt användbar vid lokalisering av anläggningar då det är 
viktigt att hitta den optimala lösningen sett utifrån en kostnadsfunktion.  
 

4.2 ArcGIS 9.1 
ArcGIS Desktop 9.1 innehåller flera programmoduler, främst ArcMap, ArcCatalog, 
ArcToolbox, ModelBuilder och ArcGlobe, även kallad för ArcGIS 3D Analyst. Genom 
korrekt användning av dessa applikationer kan många GIS uppgifter lösas, både på ett 
enkelt och avancerat sätt. Dessa uppgifter kan gälla områden såsom karthantering, 
datahantering, geografiska analyser, redigering av data samt geobearbetning. 
 
Den styrande tillämpningen i ArcGIS Desktop 9.1 är ArcMap. Denna GIS applikation 
används för kartbaserade uppgifter såsom kartografi, kartanalyser och redigering. 
ArcMap har två funktioner för att visualisera kartor, nämligen datavy och layoutvy. Allt 
arbete gällande symbolisering, kartanalys och redigering av lager sker i datavyn. I 
legenden, även kallad för innehållsförteckningen arrangeras och manövreras 
uppritningen av lager i kartan. Då användaren arbetar i layoutvyn importeras de olika 
lager som har bearbetats i datavyn för att skapa en mer tilltalande visualisering. 
Kartelement som skalstock, teckenförklarning, rubrik, norrpil och andra element påförs 
kartan för att frambringa mer förståelse vid utskrift och publicering.84

 
Vid organisering av GIS-data och skapandet av olika lager används ArcCatalog. I 
ArcCatalog finns olika redskap för att till exempel kartlägga och leta efter geografisk 
information, skapa och visualisera metadata, kontrollera data och fastställa en 
uppbyggnad för datalagring. En annan viktig uppgift som kan utföras  i ArcCatalog är 
att skapa en geodatabas.85

 
Arc Toolbox för ArcGIS 9.1 omfattar en grupp av geobearbetningsverktyg för: 
 
• Data konvertering 
• Överlagringsanalyser 
• Vektor analyser 
• Geokodning 
• Statistiska analyser 
 
Funktionen ArcToolbox finns inbäddad både i Arcmap och ArcCatalog men är även 
disponibel i ArcView, ArcEditor och ArcInfo.86

 
Model Builder används för att grafiskt utforma och gestalta geobearbetningsmodeller. 
Modellerna som skapas i ModelBuilder innehåller verktyg, skript och uppgifter som 
senare kopplas samman till ett flödesdiagram och genererar sofistikerade förfaranden 
och arbetsflöden.87

4.3 Network Analyst 
Med den nya versionen av ArcGIS Network Analyst har det tillkommit särskilda 
möjligheter att koppla samman och utnyttja all tänkbar geografiskt bunden information 

                                                 
84 http://webhelp.esri.com 
85 Ibid.  
86 http://webhelp.esri.com 
87 Ibid. 
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för uppförande av nätverk och nätverksbaserade lösningar. Det finns ett avancerat stöd 
för de flesta transportrelaterade problemställningar, som till exempel ruttberäkning, 
färdbeskrivningar, närmaste resurs- och serviceområde. Network Analyst inrymmer 
även stöd för multimodala nätverk samt ytterligare stöd för andra problemformuleringar 
som gäller andra typer av nätverk, till exempel vattenledningar. 
 
ArcGIS Network Analyst är det senaste redskapet för nätverksbaserade geografiska 
utredningar. Till följd av detta kan olika logiska nätverk byggas upp beroende på de 
geografiska data som finns och därefter efter behov utföra nätverksanalyser. Dessutom 
går det att modellera svänginstruktioner, hastighetsbegränsningar, höjdrestriktioner och 
andra trafiksituationer vid olika tidpunkter under dygnet. 

4.3.1 Nätverksmodell 
De modeller som skapas och används av programmet ArcGIS Network Analyst sparas 
som nätverksskikt, Network Dataset. Ett nätverksskikt skapas utifrån attribut från det 
ursprungliga nätverket. Det skapade skiktet innehåller en avancerad sammanhängande 
modell som kan representera komplexa scenarion, så som multimodala nätverk, det vill 
säga nätverk med olika transportslag. Det rika attributinnehållet skapar även 
möjligheten för ett hierarkiskt nätverksutseende. 
 
Det finns omfattande möjligheter för att skapa ett nätverksskikt i Network Analyst. 
Eftersom ett nätverksskikt kan spara multipla grader av olika egenskaper leder detta till 
att nätverksskiktet i sin tur stödjer flera olika datakällor och modeller av multimodala 
nätverk. För att kunna skapa ett nätverksskikt används tre olika element: linjer, punkter 
och svänglinjer. Punkterna fungerar som kopplingspunkter för att koppla samman 
linjer.88

4.3.2 Analysmetoder 
Flera olika problemställningar så som att hitta billigaste rutten genom en stad,  att hitta 
närmaste sjukhus eller att identifiera ett antal trafikområden runt en viss punkt, dessa 
kan lösas med hjälp av analysmetoderna i ArcGIS Network Analyst. 
 
New route 
Med hjälp av New Route kan den bästa rutten från en punkt till en annan räknas ut. Den 
bästa rutten betyder inte alltid att komma fram snabbast.  I Network Analyst går det att 
ställa in olika parametrar för att hitta den bästa rutten. Det går till exempel att justera 
vad som är viktigast i sammanhanget, såsom restid eller avstånd, programmet tar då 
fram den bästa rutten enligt förinställda kriterier såsom enkelriktade vägar.89

 
New service area 
Genom att utgå från en punkt på kartan och ställa in ett tidsintervall går det att studera 
hur stora trafikområden som täcks in av olika tidsintervall. Detta hjälpmedel kan 
användas för att utvärdera tillgängligheten baserat på restid eller avstånd i ett område.90

 
Closest Facility 
Närmaste resurs-analys är en annan metod för att studera tillgängligheten i ett visst 
område. Genom att ange att antal parametrar i programmet så som kostnad visualiseras 

                                                 
88 http://webhelp.esri.com 
89 Ibid. 
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resultatet därefter på skärmen. Genom att ange en max kostnad kommer programmet 
automatiskt att inte leta efter resurser som ligger över den maximala kostnaden. Ett 
exempel för denna sorts analys är tillfällen då det sker flera olyckor samtidigt där det är 
viktigt att veta hur många sjukhus som ligger i närheten och till vilken akutavdelning 
vilka ambulanser skall köra.91   
 
OD Cost Matrix 
Nytt för Network Analyst är funktionen kostnads OD-matris där flera origins, 
startpunkters, och destinations, slutdestinationers, kostnader är möjliga att studera 
samtidigt. OD-matrisen skapas direkt på kartan där origins och destinations prickas in, 
informationen lagras även i en tabell. Samtidigt som OD-matrisen skapats skapas två 
andra kategorier, nämligen Lines (linjer) och Barriers (barriärer). Lines visar möjliga 
vägar mellan olika OD och Barriers visar eventuella hinder som kan finnas i nätverket. 
Programmet väljer automatiskt vägar mellan origins och destinations som inte passerar 
barriers.92

4.4 Metoder för tillgänglighetsanalyser med stöd av GIS 
Det finns flera olika metoder för tillgänglighetsanalyser med stöd av Geografiska 
Informationssystem. Det som främst används för tillgänglighetsanalyser är buffertzoner 
och polygoner, dessa används ofta vid tillgänglighetsanalyser som baseras på avstånd 
eller restider.   

4.4.1 Tillgänglighetsanalyser baserade på avstånd 
Buffertzoner 
Buffertzoner kan användas genom att zoner, egentligen cirklar, med en viss radie ritas 
ut runt utvalda objekt. Zonernas radie representerar då ett visst avstånd från ett givet 
objekt. På så sätt kan till exempel en analys göras utifrån objektet där det tittas på hur 
mycket service som finns inom ett visst avstånd från det utvalda objektet. Om det 
utvalda objektet självt utgör en service kan det men hjälp av befolkningsstatistik utredas 
hur många personer täcks in av buffertzonen. Analysen visar då hur många personer 
som har ett visst avstånd ett mindre avstånd till servicen.     
 
Buffertzoner kan skapas med hjälp av en buffertfunktion i ArcMap. Problemet med 
denna funktion är att avstånden som representeras i buffertzonerna baseras på 
fågelvägen och inte verkliga avstånd.  
 
Verkliga avstånd 
För att istället få fram verkliga avstånd runt ett visst objekt kan New Service Area i 
Network Analyst användas. I New Service Area definieras först det eller de objekt som 
buffertzonen skall ritas runt, sedan väljs att polygonerna skall baseras på avstånd samt 
vad det maximala avståndet skall vara. Skillnaden mellan buffertzonerna och denna 
funktion är att det istället för cirklar ritas ut polygoner runt objekt. Polygonerna 
representerar avstånd som är verkliga, det vill säga avstånden representerar avstånden 
på de länkar som finns i nätverket. 

4.4.2 Tillgänglighetsanalyser baserade på restid 
Polygoner 
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Polygoner kan användas för att utföra tillgänglighetsanalyser som baseras på restid. 
Med funktionen New Service Area i Network Analyst kan tillgänglighetsytor, 
polygoner, som baseras på restid skapas i ett nätverk. I nätverket väljs en godtycklig 
punkt som är intressant att analysera, efter detta identifieras det att tillgänglighetsytorna 
skall baseras restid. I nästa steg väljs inom vilka restidsintervall tillgänglighetsytorna 
skall ligga. Restidsintervallen kan till exempel sättas till 5, 10 respektive 15 minuter. 
Tillgänglighetsytorna skapas sedan runt den utvalda punkten, varje yta representerar ett 
restidsintervall. Den första ytan representerar hur långt en person kommer på 5 minuter, 
den andra ytan representerar hur långt en person kommer på 10 minuter och den tredje 
ytan representerar hur långt en person kommer på 15 minuter i nätverket från den 
angivna punkten. Denna analys skulle kunna vara användbar när tillexempel 
tillgängligheten till centrum från ett visst område skall analyseras. Analysen skulle då 
visa hur lång tid det tar att komma in till centrum från området som valts att analyseras. 
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5 Metod och utförande 
Detta kapitel beskriver de första tre stegen i den metod som utarbetats för att genomföra 
detta projekt samt hur denna metod har tillämpats i själva utförandet. För att studera de 
konsekvenser en ny spårväg i Norrköpings kommun har på befolkningens tillgänglighet 
till kollektiva transporter skall analyser utföras med hjälp av ArcGIS 9.1 och 
programtillägget Network Analyst. Den metod som har utarbetats för hur detta skall 
utföras kan beskrivas i fem steg.  
 

1. Anskaffa nödvändig och tillförlitlig indata. 
2. Bearbeta indata så att den anpassas för att kunna tillämpas i programvaran.  
3. Upprättande av olika nätverksmodeller. 
4. Beräkningar av avstånd till närmaste hållplats samt beräkningar av restid i de 

olika nätverksmodellerna. Dessa beräkningar har sedan analyserats. 
5. Sammanställning och slutsatser 

5.1 Anskaffning av indata 
Att anskaffa nödvändig och tillförlitlig data är inte alltid lätt. Först måste data som 
behövs identifieras. Nästa steg är att få tillgång till data som krävs för att ett projekt 
skall kunna utföras och detta steg kan vara väldigt tidskrävande. I detta projekt har 
information erhållits från Norrköpings Kommun samt Östgötatrafiken.  
 
Kartor 
Kartor som använts i projektet har fåtts från Norrköpings kommun. 
 
Hållplatser 
Data om kollektivtrafikens hållplatser i Norrköpings tätort har fåtts från Norrköpings 
kommun. Hållplatsernas namn, passerande kollektivtrafiklinjer samt hållplatsernas x- 
och y-koordinater var ordnade i en attributtabell i ett excelark.    
  
Linjedragningar 
Information om kollektivtrafikens linjedragningar har fåtts från Norrköpings Kommun 
samt från Östgötatrafiken. Informationen från Norrköpings kommun bestod av ett 
excelark där information om vilka hållplatser en viss linje passerar fanns. Problemet 
med indata om kollektivtrafiklinjernas dragning var dock att det inte fanns någon exakt 
data om på vilka gator de olika kollektivtrafiklinjerna gick. Östgötatrafikens indata 
bestod av en karta där alla kollektivtrafiklinjer var utritade vilket gjorde att dessa data 
kompletterade indata som fåtts från Norrköpings kommun. En jämförelse mellan 
Östgötatrafikens och Norrköpings kommuns indata gjordes vilket ledde till att ett antal 
skillnader mellan dessa upptäcktes. I Östgötatrafikens information om linjedragningar 
så passerade inte vissa linjer hållplatser som vissa linjer skulle göra enligt Norrköping 
kommuns data. När detta upptäcktes kontaktades Östgötatrafiken och Norrköping 
kommun för att en kontroll skulle göras över vilken indata som stämde. Det visade sig 
att indata som fåtts av Östgötatrafiken var den mest aktuella.  
 
Befolkningsstatistik 
Befolkningsstatistik har erhållits från Norrköpings kommuns GIS-enhet i form av kartor 
där information om befolkningsstatistik finns inlagd. Befolkningsstatistiken är kopplad 
till fastigheters mittpunkt. I kartorna representeras befolkningen visuellt av punkter på 
fastigheterna. Befolkningsstatistiken representerar personen som är mellan 18 – 65 år. 
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Att denna åldersgrupp har valts beror på att analyserna som sedan kommer att göras 
baseras på statistik över arbetspendling. Det är nämligen troligt att man arbetar mellan 
åldrarna 18-65 år.    
 
Statistik för arbetspendling med kollektivtrafiken 
Information om arbetspendling med kollektivtrafiken inom Norrköpings Kommun har 
fåtts från Östgötatrafiken. Informationen presenteras i form av en tabell där information 
om hur många som arbetspendlar från ett statistikområde till ett annat finns. Statistiken 
är dock ifrån slutet av 2003 vilket gör att den idag är cirka 2 år gammal. Detta är dock 
den senaste statistiken som går att få tag på vilket gör att detta är den mest exakta data 
som finns tillgänglig idag.  
 
Restider 
Information om restider mellan olika hållplatser har fåtts från Östgötatrafiken. De mest 
exakta data som finns i dagsläget är den data om restider som finns i tidtabellerna. 
Restiden i tidtabellerna inkluderar stopptid vid hållplatser samt regleringstid vid 
ändstationer. Ett enkelt verktyg var att titta på restiderna mellan olika hållplatser på 
Östgötatrafikens hemsidas reseplanerare. Observera att restiderna som används i 
projektet är en genomsnittlig restid på de olika länkarna mellan klockan 07:00 - 08:00 
en vardagsmorgon. Att denna tidpunkt valts beror på att det är mellan 07:00 - 08:00 som 
de flesta använder kollektivtrafiken för att komma till sitt arbete då de flesta börjar att 
arbeta vid åttatiden.  
 
Väntetid vid hållplats   
När en resenär kommer till en hållplats är det inte säkert att resenären vet när en speciell 
linje går från hållplatsen. Detta medför att resenären kan få vänta på hållplatsen till dess 
att till exempel spårvagnen eller bussen kommer till den aktuella hållplatsen.  
 
Väntetid har i de olika nätverksmodellerna definierats enligt formel 5 och 6. 
 
Om turintervallet är mindre än 30 minuter definieras väntetiden enligt formel 5. 
 

2005,034,03,1 TTtv −+=  

Formel 5 Formel för väntetid för  turintervall mindre än 30 minuter 93

 
Om turintervallet är större än 30 minuter definieras väntetiden enligt formel 6. 
 

7=vt  

Formel 6 Formel för väntetid för turintervall större än 30 minuter 94

5.2 Bearbetning av indata 
När det gäller de kartor som erhållits från Norrköpings kommun så har dessa 
konverterats från MapInfo TAB format till ArcGIS shapeformat. Den information som 
fåtts om hållplatser har inte behövts behandlas för att kunna användas i ArcGIS 
eftersom denna information var presenterad i excelformat. Information om 

                                                 
93 Transportdelegationen 1981:8 (1981). Planeringshandbok för kollektivtrafik – Huvudtext. sid. 5:8 
94 Ibid. sid. 5:8 
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linjedragningar erhölls både i excelformat och på en karta. Någon bearbetning av dessa 
data har inte gjorts utan dessa data har endast iakttagits för att se hur de olika 
kollektivtrafiklinjerna går för att sedan kunna skapa ett informationsskikt med linjernas 
dragningar. Befolkningsstatistiken presenterades i kartor, som de andra kartorna 
konverteras dessa från MapInfo TAB format till ArcGIS shapefiler. Pendlingsstatistiken 
har endast studerats för att få en blick över vilka de viktigaste målpunkterna är i 
Norrköpings kollektivtrafiknät.   
 
Restider har bearbetats på så sätt att medelrestider för olika länkar har räknats. Dessa 
medelrestider har räknats ut genom att ett medel för restid på en länk, mellan två 
hållplatser, i båda riktningarna har tagits fram. Medelrestiderna för varje länk 
representerar medelrestider på en viss länk mellan klockan 07:00 – 08:00 en 
vardagsmorgon.  

5.2.1 Skapande av informationsskikt i ArcGIS 9.1 
I ArcGIS 9.1 har ett antal skikt med olika information skapats. De olika skiktens 
specifika innehåll är kollektivtrafikens hållplatser, spårvagnslinje två och tre, alla 
busslinjer i tätorten, den planerade spårvägslinjen till Ringdansen, alla gågator och de 
målpunkter som har identifierats samt ett skikt som innehåller länkar som skall 
sammankoppla gångväg och kollektivtrafiknätet.  
 
Hållplatser 
I skiktet hållplatser har alla hållplatser i Norrköping innerstads kollektivtrafik lagts in i 
ett punktskikt. Skiktets attributtabell innehåller bland annat hållplatsens namn, att det är 
ett punktskikt, linjenummer, hållplatsnummer samt de koordinater som hållplatsen 
ligger på.  
 
I våra nätverksmodeller har dock skiktet förenklats genom att hållplatser som ligger 
mittemot varandra men som har samma namn har sammansatts till en och samma 
hållplats.   
 
Spårvägslinjer 
Norrköpings två spårvägslinjer, linje två och linje tre, är inlagda som linjeskikt i skiktet 
spårvägslinjer. Skiktets attributtabell innehåller bland annat linjenummer, namn på från 
och till hållplats mellan varje par av hållplatser på linjen, restid mellan varje par av 
hållplatser i båda riktningar och att skiktet är ett linjeskikt.    
 
Nya spårvägsdragningen till Ringdansen 
Detta skikt består endast av spårvägslinjen som planeras gå från Söder Tull till 
Ringdansen, kallad spårvägslinje 4. Skiktets attributtabell innehåller bland annat 
linjenummer, namn på från och till hållplats mellan varje hållplats på linjen, restid 
mellan varje par av hållplatser i båda riktningar och att skiktet är ett linjeskikt. En 
medelhastighet på spårvagnarna har satts till 17 km/h efter samtal med Norrköpings 
kommun.  
 
Busslinjer 
Skiktet med busslinjer innehåller alla busslinjer som tillhör Norrköpings tätortstrafiks 
stomlinjenät, det vill säga linjerna 113, 116, 117, 118 och linje 119. I skiktets 
attributtabell finns busslinjens nummer, att det är ett linjeskikt, längden mellan 
busshållplatserna, namn på från och till hållplats mellan varje par av hållplatser på linjen 
och medelrestiden mellan varje par av hållplatser.  
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Gångvägar 
Skiktet gångvägar innehåller alla vägar, gator och cykelvägar i Norrköpings central ort. 
När det gäller gångvägar har vissa förenklingar gjorts, detta för att Norrköpings 
kommuns gångvägar inte funnits tillgänglig i digital form. Om alla gångvägar skulle 
ingå i skiktet skulle alla dessa få ritas in manuellt i skiktet vilket inte är realistiskt rent 
tidsmässigt. Skiktet med gågator är istället uppbyggt av alla cykelvägar och vanliga 
vägar i tätorten. Att alla cykelvägar och vanliga vägar valts för att representera 
gågatorna beror på att det vid sidan av vanliga vägar och på cykelvägar nästan alltid 
finns en gångväg. Det som går förlorat i detta skikt och på så sätt även i hela modellen 
är små gångvägar inom till exempel bostadsområden. 
 
Skiktets attributtabell består av gatans namn och gångtid. Gångtiden baseras på gatans 
längd samt på medelgånghastigheten som är satt till 5 km/h. En gånghastighet på 5 km/h 
representerar en person med normal kondition och rörlighet95. Hastigheten är lägre för 
till exempel barn och äldre men dessa åldersgrupper har det inte tagits hänsyn till i detta 
skikt.  
 
Målpunkter 
Detta skikt består av viktiga målpunkter för kollektivtrafikresenärer. För att identifiera 
de viktigaste målpunkterna studerades arbetspendlingsstatistiken med kollektivtrafik i 
Norrköpings tätort. Områden med störst arbetspendling till och från Ringdansen och 
Hageby identifierades som viktiga målpunkter. Skiktets attributtabell består av 
målpunkternas namn, att målpunkterna ligger i ett punktskikt, vilken kategori de 
innehåller samt vilka koordinater de ligger på. 
 
De viktigaste målpunkterna som identifierats förutom Hageby och Ringdansen 
redovisas i tabell 1. 
 

Målpunkt Beskrivning 
Butängen Industriområde. 
Gamla staden Centrum, mycket butiker och företag. 
Ingelsta Ett område med många köpcentra. 
Nordantill I området ligger Campus Norrköping och flera företag.  
Oxelbergen Flera företag ligger belägna i området. 
Risängen Industriområde. 
Sylten Industriområde. 
Vrinnevi Här ligger stadens sjukhus beläget. 
Östantill Flera företag ligger belägna i området. 

Tabell 1 Beskrivning av målpunkter 

 
Att dessa målpunkter identifierats beror på att dessa skall användas i den ena 
tillgänglighetsanalysen som skall göras och som baseras på restid. I dessa analyser 
används först Hageby som startpunkt. Mellan Hageby och alla andra målpunkter 
kommer restider att räknas ut för varje sträcka. Detta kommer att göras i varje 
nätverksmodell för att restiderna från Hageby till en annan målpunkt skall kunna 
jämföras i de olika nätverksmodellerna. Det samma som beskrivits utförs även med 
Ringdansen som startpunkt. Att dessa startpunkter valts är eftersom det är dessa 
områden som kommer att påverkas mest när en spårväg till Ringdansen byggs ut.  

                                                 
95 Reneland Mats, (2002). GIS-metod av tillgänglighet med bil, buss, cykel och gång – under villkor 
beträffande säkerhet, trygghet och bekvämlighet för barn, äldre och kvinnor. sid. 21  
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Fiktiva hållplatser   
Ett skikt bestående av fiktiva hållplatser har skapats för att nätverksmodellen skall bli 
mer trovärdig. Fördelen med fiktiva hållplatser är att det skapas en möjlighet för att 
kunna modellera tiden som resenären kanske måste vänta på bussen/spårvägen innan 
den kliver på. Dessa fiktiva hållplatser innehåller själva ingen information utan all 
information finns lagrade hos på- och avstigningslänkarna.    
 
På- och avstigningslänkar 
Dessa länkar har skapats för att koppla samman gångvägar och kollektitrafiknätet samt 
för att kunna tillföra väntetid till den totala restiden. Varje länk har två egenskaper, en 
väntetid och en avstigningstid. När resenären kliver på bussen/spårvägen tillkommer det 
en väntetid, som beror på turintervallet för linjen. När resenären kliver av påförs ingen 
extra restid till den totala restiden eftersom fältet avstigning i attributtabellen inte 
innehåller något värde.  

5.2.2 Upprättande av en geodatabas 
För att lagra ovannämnda skikt har en geodatabas skapats. Därefter upprättades ett 
feature dataset i geodatabasen. Varje lager som skulle ingå i en viss nätverksmodell 
konverterades till en feature class genom exportfunktionen. Då hamnade denna feature 
class i ett feature dataset. I samband med exportfunktionen skapades det ett fält i 
attributtabellen för varje lager som anger längden för de olika länkarna. Se illustrationen 
av en geodatabas i figur 7. 
  
 

 

NorrköpinGeodatabase 

 
Figur 7 Geodatabas 

5.3 Upprättande av olika nätverksmodeller  
Tre stycken mulitmodala nätverk, nätverksmodeller, har skapats genom att befintliga 
skikt sammankopplas i den skapade geodatabasen. Skikten har sammankopplats med 
hjälp av funktionen new network dataset.  
 
Den första nätverksmodellen avspeglar dagens kollektivtrafik. Den andra 
nätverksmodellen avspeglar dagens kollektivtrafik men förändringen att busslinje 113 

Kollektivtrafik 

Spår/Busslinje Länk Gångväg Ingång 

Feature Dataset 

Feature Class 

Hållplats 
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har tagits bort och spårvägslinjen till Ringdansen lagts till. Nätverksmodell 3 ser ut som 
nätverksmodell 2 med förändringen att busslinje 117 har lagts till på Kungsgatan samt 
att turintervallet för busslinje 118 har ökats till tio minuter från att gå en gång i timmen 
på morgonen. Alla nätverksmodeller gäller för en vardagsmorgon under morgonens 
maxtimma mellan 07:00 – 08:00. Med morgonens maxtimma menas den timma på 
morgonen då kollektivtrafiken används flitigast. Att maxtimman just infaller mellan 
07:00 – 08:00 beror främst på att det är många resenärer som pendlar till sitt arbete vid 
denna tidpunkt     
 
Spårvägen i Norrköpings kommun skall antagligen byggas ut till Ringdansen och på 
grund av detta har nätverksmodellerna med spårvägen skapats. Den sträckning som 
busslinje 113 idag går på och den sträckning som spårvägslinjen till Ringdansen i 
framtiden skall gå på går på ungefär samma sträckning mellan Söder Tull och 
Ringdansen. I dag klarar linje 113 ensam av den belastning av resenärer som vill åka 
mellan Söder Tull och Ringdansen. Därför finns det inte någon anledning till att 
sträckan mellan Söder Tull och Ringdansen täcks upp av både busslinje 113 och den 
nya spårvägslinjen. På grund av detta har de två nätverksmodellerna där busslinje 113 
tagits bort och spårvägslinjen till Ringdansen lagts till skapats, alltså nätverksmodell 2 
och 3. Att den första nätverksmodellen som ska avspegla dagens kollektivtrafik har 
skapats beror på att en jämförelse mellan de nätverksmodellerna som innehåller 
spårvägen till Ringdansen  och dagsläget skall genomföras. Jämförelsen skall göras för 
att påvisa hur tillgängligheten i framtiden kommer att förändras i en jämförelse med 
dagens kollektivtrafik situation.  
  
Varje nätverksmodell kommer att bestå av två alternativ där skiktet för målpunkter i ena 
alternativet kommer att ha Hageby som startpunkt och i det andra alternativet kommer 
Ringdansen att vara startpunkt. Detta eftersom i den ena tillgänglighetsanalysen som 
baseras på restider används målpunkter som ett verktyg. I denna analys kommer restider 
från Ringdansen respektive Hageby till alla andra målpunkter att räknas ut.  
 
Nätverksmodell 1 – Dagsläget 
Nätverksmodell 1 avspeglar hur kollektivtrafiknätet med buss och spårvagn ser ut idag. 
Nätverksmodellen har skapats med hjälp av skikten hållplatser, busslinjer, 
spårvagnslinjer, gångvägar, fiktiva hållplatser samt på och avstigningslänkar.96   
 
Nätverksmodell 2 - Spårvägslinje till Ringdansen utan linje 113   
Nätverksmodell 2 - Spårvägslinje till Ringdansen utan linje 113, avspeglar dagens 
kollektivtrafiknät med förändringen att spårvägslinjen till Ringdansen som är 
sammankopplad med spårvägslinje 2 har tillförts. Dock är busslinje 113 helt 
bortplockad. Nätverksmodellen består av skikten hållplatser, spårvägslinjer, den nya 
spårvägslinjen till Ringdansen, gångvägar, busslinjer men då utan linje 113, fiktiva 
hållplatser samt på och avstigningslänkar.97    
 
Nätverksmodell 3 – Ett alternativ för framtidens kollektivtrafiknät 
Nätverksmodellen består av dagens kollektivtrafik utan linje 113 men med spårvägslinje 
till Ringdansen. Skillnaden från nätverksmodell 2 är att busslinje 117 läggs om så att 
den passerar Kungsgatan, som idag passeras av linje 113, samt att turtätheten för linje 
118 ökas till 10 minuter. Att just linje 117 valts att läggas om är på grund av att linje 
                                                 
96 Se karta över nätverksmodell 1 i bilaga 1 
97 Se karta över nätverksmodell 2 i bilaga 2. I denna karta representerar spårvägslinje 2 en 
sammankoppling av spårvägslinje 2 och spårvägslinjen som går från Söder Tull till Ringdansen. 
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117 och linje 118 nästan går på identiska sträckor idag.98 Om turtätheten för 118 ökas 
från att gå en gång i timmen till att gå var tionde minut kommer denna linje täcka upp 
det som linje 117 gör idag. Linje 117 kommer i denna nätverksmodell täcka upp 
Kungsgatan med samma turtäthet som 113 gör idag.99   
 
Nätverksmodellen består av spårvägslinje tre och spårvägslinje 2 som är 
sammankopplad till spårvägslinjen till Ringdansen, hållplatser, gångvägar, busslinjer, 
fiktiva hållplatser samt på och avstigningslänkar. 

5.3.1 Sammanfattning av nätverksmodellernas förutsättningar 
De nätverksmodeller som skapats gäller för en vardagsmorgon mellan 07:00 – 08:00. 
Att just denna tidpunkt valts beror på att detta är morgontimmans maxtimma med 
avseende på kollektivtrafikresenärer. En begränsning i nätverksmodellerna är att 
gångvägarna endast representeras av vanliga vägar samt cykelvägar. Detta beror på att 
indata på gångvägar i staden inte funnits tillgänglig i digitalform. En annan begränsning 
i nätverksmodellerna är att de gångtider som använts på gångvägarna är satt till 5 km/h, 
detta representerar gånghastigheten för en person med normal kondition och 
rörlighet.100 På denna punkt gäller alltså inte nätverksmodellerna för till exempel barn, 
äldre eller rörelsehindrade.  
 
När det gäller restiden med kollektivtrafiklinjerna så är detta en medelrestid för en viss 
länk och alltså inte den exakta restiden. För väntetider vid hållplatser används en formel 
och inte verkliga väntetider.  
 
De kollektivtrafiklinjer som ingår i modellen är de som tillhör kommunens stomlinjenät, 
det vill säga busslinje 113, 116, 117, 118 och 119 samt spårvägslinje 2 och 3.  
 
Färdhastigheten för spårvägen till Ringdansen är i nätverksmodellerna satt till 17km/h, i 
denna medelhastighet ingår stopp vid hållplatser samt regleringstid vid ändhållplatser. I 
nätverksmodell 3 har restiden för busslinje 117 på Kungsgatan satts till samma som för 
busslinje 113 på Kungsgatan idag. Detta eftersom att hållplatserna på Kungsgatan för 
busslinje 117 i modellen ligger kvar på samma ställe som hållplatserna för busslinje 113 
gör idag.   
 
Nätverksmodellerna gäller bara för befolkningen i Norrköpings kommun som är mellan 
18 – 65 år gamla. Att denna åldersgrupp av befolkningen valts är på grund av att dessa 
är potentiella arbetspendlare. Att arbetspendlare är intressanta beror på att modellen 
gäller under den tidpunkt då stor andel använder sig av kollektivtrafiken för att åka till 
sina arbeten.  
 
Restiderna för kollektivtrafiken i nätverksmodellerna har jämförts med restiderna från 
Östgötatrafikens tidtabeller. Det visade sig att restiderna för nätverksmodellerna stämde 
bra överens med restiderna från östgötatrafikens tidtabell.   
 

                                                 
98 Se karta över dragningarna för busslinje 117 och 118 i dagsläget i bilaga 4. 
99 Se karta över nätverksmodell 3 i bilaga 3. I denna karta representerar spårvägslinje 2 en 
sammankoppling av spårvägslinje 2 och spårvägslinjen som går från Söder Tull till Ringdansen. 
100 Reneland Mats, (2002). GIS-metod av tillgänglighet med bil, buss, cykel och gång – under villkor 
beträffande säkerhet, trygghet och bekvämlighet för barn, äldre och kvinnor. sid. 21  
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Spårvägslinjen till ringdansen i närverksmodell 2 och 3 från södertull till Ringdansen 
kallas senare i rapporten för spårvägslinje 4. 
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6  Analys och resultat 
De analysmetoder som använts i detta examensarbete kan ses som exempel på hur 
tillgänglighetsanalyser för kollektivtrafik kan utföras. Alla tillgänglighetsanalyser som 
utförts i detta examensarbete baseras på restider eller avstånd.  
 
Tillgänglighetsanalyser har utförs i de tre nätverksmodeller som skapats. I 
nätverksmodellen för dagsläget, i nätverksmodellen där linje 113 tagits bort och 
spårvägslinjen till Ringdansen lagts till och i nätverksmodellen som ser ut som 
föregående med förändringen att linje 117 trafikerar Kungsgatan samt att turintervallet 
för busslinje 118 har ökats till tio minuter. De analyser som har gjorts för respektive 
nätverksmodell har jämförts med nätverksmodell 1 för att se skillnaderna i en 
jämförelse med dagsläget.   
 
Analysen utförs med tre olika metoder, avstånd till närmaste hållplats, 
tillgänglighetsytor samt tillgänglighetsindex. 
 
Avstånd till närmaste hållplats 
Denna tillgänglighetsanalys görs med hjälp av buffertzoner. Buffertzonerna har skapats 
med en radie på 400 meter. Buffertzonerna har ritas ut runt varje hållplats som tillhör 
kollektivtrafiklinjer som går från Söder Tull till Ringdansen i Norrköpings kommun. 
Dessa buffertzoner illustrerar målet med att en resenär inte ska ha mer än 400 meter till 
närmsta hållplats för att tillgängligheten skall vara bra. Buffertzonerna har skapats i 
ArcMap och de visualiserar resenärers avstånd till kollektivtrafiken och dess hållplatser 
på ett tydligt sätt. Problemet med buffertzoner, som är ett populärt verktyg vid 
tillgänglighetsanalyser, är att avstånden representerar fågelvägen och inte verkliga 
avstånd. 
 
New Service Area är en funktion i Network Analyst som baserar analyser på verkliga 
avstånd. Med hjälp New Service area ritas polygoner runt varje hållplats ut som baseras 
på gångavstånd på befintliga gångstråk i de olika nätverksmodellerna. Analysen baseras 
alltså i detta fall på verkliga avstånd och inte på fågelvägsavstånd.  
 
Tillgänglighetsytor 
En tillgänglighetsanalys med hjälp av New Service Area har restider från Hageby och 
Ringdansen visualiserats med tillgänglighetsytor, polygoner. Varje tillgänglighetsyta 
representerar ett visst restidsintervall och de utgår från startpunkterna Hageby 
respektive Ringdansen. Restiderna som polygonerna baseras på består av gångtid, 
väntetid vid hållplats, bytestid och restid med kollektivtrafiken.     
 
Tillgänglighetsindex 
En tillgänglighetsanalys baserat på restider har gjorts med hjälp av funktionen New 
Route i Network Analyst. Från Hageby och Ringdansen till alla identifierade 
målpunkter har restider med hjälp av New Route räknats ut. De restider som räknats 
fram summeras och delas med antalet målpunkter, detta för att skapa ett 
tillgänglighetsindex. Tillgänglighetsindexet representerar en medelrestid från 
startpunkten till alla målpunkter. Tillgänglighetsindexet räknas för båda alternativen i 
alla tre nätverksmodeller. Detta index har skapats för att en jämförelse av detta 
tillgänglighetsindex skall göra mellan de olika nätverksmodellerna.  
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6.1 Avstånd till närmaste hållplats 
Den första delen av analysen består av en tillgänglighetsanalys vilken baseras på ett av 
de mål som finns gällande att en kollektivtrafikresenär helst inte skall ha längre än 400 
meters gångväg till en hållplats. Denna analys utförs med två metoder.    
 
I den första analysmetoden illustreras gångavståndet genom att buffertzoner med en 
radie på 400 meter ritas ut runt de busshållplatser som finns på sträckningen mellan 
Ringdansen och Söder Tull i Norrköpings tätort. Att hållplatserna på denna sträcka valts 
beror på att det är denna sträcka som kommer att påverkas mest av att spårvägen byggs 
ut till Ringdansen. Märkbart är att radien på 400 meter runt hållplatsen illustrerar 
fågelvägen. Detta innebär att analysen med buffertzoner inte stämmer överens med 
verkliga gångavstånd. Buffertzoner är ett väl använt verktyg för tillgänglighetsanalyser.  
 
Den andra delen av denna analys är utförd med hjälp av funktionen New Service Area i 
Network Analyst. New Service Area ritar ut polygoner runt en given punkt, 
polygonerna kan bygga på till exempel restider eller på avstånd i ett nätverk. I denna 
analys har New service area använts så att alla hållplatser där polygoner skall ritas runt 
markerats med punkter, efter detta har det angivits vad polygonerna skall baseras på. I 
denna analys angavs att polygonerna skulle baseras på längd på gångstråk kopplade till 
hållplatserna. Längden på den angivna sträckan var 400 meter precis som i analysen 
med buffertzoner. Detta resulterade i att polygoner utifrån varje hållplats ritas ut och där 
gränsen på polygonen representerar ett gångavstånd på 400 meter. Skillnaden mellan 
analysmetoden med buffertzoner och analysmetoden men denna metod är att metoden 
med polygoner visualiserar verkliga gångavstånd och inte avståndet för fågelvägen. 
 
För att se skillnaderna mellan nätverksmodellen för dagsläget och de två 
nätverksmodellerna med spårvägen till Ringdansen har en analys gjorts med 
hållplatserna för linje 113 och en analys gjorts för hållplatserna för spårvägslinjen till 
Ringdansen, spårvägslinje fyra.  
 
I figur 8 illustreras buffertzoner och polygoner runt hållplatserna från Söder Tull till 
Ringdansen för line 113. 
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Figur 8 Buffertzoner och polygoner runt hållplatserna för line 113 

Observera att polygonerna täcker upp ett mindre område i en jämförelse med 
buffertzonerna. Detta beror som nämnts tidigare på att buffertzonerna baseras på 
fågelvägen och att polygonerna baseras på verkliga avstånd. 
 
Hur stor del av befolkningen täcks in av buffertzonerna och polygonerna redovisas i 
tabell 2. 
 

  Buffertzoner Polygoner 
Befolkning 16461 10387 

Tabell 2 Befolkning som täcks in av Buffertzonerna och Polygonerna 

 
I figur 9 visas buffertzoner och polygoner runt hållplatserna från Söder Tull till 
Ringdansen för spårvägslinje fyra. Denna analys skall representera de två 
nätverksmodellerna som skapats som innehåller spårvägslinje fyra men inte busslinje 
113. 
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Figur 9 Buffertzoner och polygoner runt hållplatserna för spårvägslinje fyra 

 
Hur stor del som täcks in av buffertzonerna och polygonerna redovisas i tabell 3. 
 

  Buffertzoner Polygoner 
Befolkning 17458 10466 

Tabell 3 Befolkning som täcks in av Buffertzonerna och Polygonerna 

6.1.1 Slutsatser 
I en jämförelse mellan buffertzonerna och polygonerna runt hållplatserna för busslinje 
113 och för spårvägslinje fyra kan man se att en större del av befolkningen täcks in av 
buffertzonerna och polygonerna för hållplatserna tillhörande spårvägslinje fyra. Med 
busslinje 113 täcks 10 387 personer in av polygonerna och 16 461 personer in av 
buffertzonerna. Med spårvägslinje fyra täcks 10 466 personer in av polygonerna och 
17458 personer in av buffertzonerna. Det innebär att fler personer i området har 400 
meter eller mindre i gångavstånd till närmsta hållplats i nätverksmodellerna som 
innehåller spårvägslinje fyra än i nätverksmodellen som representerar dagsläget där 
busslinje 113 passerar sträckan från Söder Tull till Ringdansen. Skillnaderna är dock 
inte särskilt stora det rör sig endast om ungefär 1 % skillnad.    
 
Buffertzoner som är ett populärt verktyg i GIS analyser är egentligen ett bra verktyg för 
att visualisera olika resultat på kartor. New Service Area som är en funktion i Network 
Analyst är dock bättre och mer exakt för visualisering av olika resultat i kartor. New 
Service Area bygger på verkliga avstånd till skillnad från buffertzoner där avstånden 
baseras på fågelvägen. Det är intressant att se hur stora skillnaderna faktiskt är mellan 
polygonerna och buffertzonerna. Detta ser man genom att bara titta på figur 8 och figur 
9. Skillnaden framgår dessutom om man studerar hur stor del av befolkningen som 
täcks in av polygonerna och buffertzonerna, skillnaderna är stora. I buffertzonerna täcks 
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6 000 – 7 000 fler av invånarna in on en jämförelse med polygonerna görs. Skillnaderna 
mellan buffertzonerna och polygonerna var mellan 60 – 70 %. Detta visar att felet då 
buffertzoner används kan vara ganska stort.  New Service Area i Network Analyst är 
alltså en mer exakt analysmetod än vad analysmetoden med buffertzoner är.  

6.2 Tillgänglighetsytor 
New Service Area är en funktion i Network Analyst som kan användas för att 
visualisera restider eller avstånd med hjälp av tillgänglighetsytor, polygoner.  
 
Denna tillgänglighetsanalys baseras på restider i de olika nätverksmodellerna. New 
Service Area fungerar så att man anger en eller flera punkter i nätverksmodellen som 
tillgänglighetsytorna skall utgå ifrån. När en eller flera punkter valts så anges vilken 
enhet tillgänglighetsytorna skall baseras på, i detta fall restid. I nästa steg anges vilka 
restidsintervall de olika polygonerna skall ha. I denna analys har intervallen satts till 5, 
10, 15, 30 och 45 minuter. Efter detta låter man funktionen beräkna de olika 
tillgänglighetsytorna och när detta är löst ritas de olika ytorna ut.  
 
I denna analys har två olika alternativ skapats för varje nätverksmodell. Ett alternativ 
där tillgänglighetsytorna utgår ifrån punkten Hageby och ett alternativ där 
tillgänglighetsytorna utgår ifrån Ringdansen. Att dessa punkter valts är för att det 
framförallt är dessa områden som kommer att påverkas av en utbyggnad av spårvägen 
till Ringdansen.  
 
Areorna för varje tillgänglighetsyta för restider på 5, 10, 15, 30 och 45 minuter har 
räknats ut med hjälp av New Service Area. Med hjälp av areorna kan en jämförelse 
mellan de olika nätverksmodellerna göras på ett enklare sätt istället för att se skillnader 
mellan restidspolygonerna i respektive nätverksmodell. Det kan nämligen vara svårt att 
med ögonmått se skillnaderna mellan tillgänglighetsytorna. Om areorna för 
tillgänglighetsytorna skulle bli större innebär detta att restiderna minskar, då kommer 
resenären längre på kortare tid. Skulle istället restidspolygonerna minska skulle detta 
innebära att restiderna ökat.  

6.2.1 Nätverksmodell 1 – Dagsläget 
I figur 10 visualiseras tillgänglighetsytor från Hageby respektive Ringdansen i 
nätverksmodell 1 som skall representera dagens kollektivtrafiknät. I den totala restid 
som presenteras av de olika polygonerna ingår gångtid, väntetid vid hållplats, restid 
med kollektivtrafiken samt bytestid vid byte till annan kollektivtrafiklinje.  
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Figur 10 Tillgänglighetsytor från Hageby respektive Ringdansen 

I tabell 4 visas hur stora areor som täcks in av varje tillgänglighetsyta. Arean 
representerar bara arean mellan två restidsintervall och inte den sammanlagda arean.   
 

Hageby      Ringdansen     
Från (min) Till (min) Area (km2)  Från (min) Till (min) Area (km2) 

30 45 31,8  30 45 29,3 
15 30 20,5  15 30 15,0 
10 15 3,6  10 15 2,4 
5 10 1,6  5 10 1,0 
0 5 0,2  0 5 0,2 

Tabell 4 Areor som täcks in av respektive tillgänglighetsyta 

Dessa tillgänglighetsytor och dess areor kommer att jämföras med de två andra 
nätverksmodellerna som har skapats.  
 

6.2.2 Nätverksmodell 2 - Spårvägslinje till Ringdansen utan 
busslinje 113 

I figur 11 illustreras tillgänglighetsytor från Hageby respektive Ringdansen som baseras 
på totala restider i nätverksmodell 2 där linje 113 tagits bort och spårvägslinje 4 lagts 
till. I figur 11 visas även de kollektivtrafiklinjer som ingår i nätverksmodellen.  
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Figur 11 Tillgänglighetsytorr från Hagebyrespektive Ringdansen 

Om man tittar på figur 11 och jämför den med tillgänglighetsytorna för nätverksmodell 
1  så är den stora skillnaden att delar av Lindö och att hela Herstaberg inte längre täcks 
upp av en restid på 45 minuter ifrån Ringdansen. 
 
I tabell 5 redovisas areorna för respektive tillgänglighetsyta. 
 
 

Hageby      Ringdansen     
Från (min) Till (min) Area (km2)  Från (min) Till (min) Area (km2)

30 45 28,5  30 45 21,8 
15 30 16,7  15 30 10,6 
10 15 2,7  10 15 1,3 
5 10 1,1  5 10 0,7 
0 5 0,3  0 5 0,2 

Tabell 5 Areor som täcks in av respektive tillgänglighetsyta 

 
Jämförs areorna för nätverksmodell 2 med areorna för nätverksmodell 1 ses att 
polygonerna har minskat i nätverksmodell 2. Detta innebär att restiderna i 
nätverksmodell 2 har ökat i en jämförelse med nätverksmodell 1.  

6.2.3 Nätverksmodell 3 - Förslag för framtidens kollektivtrafiknät 
Tillgänglighetsytorna från Hageby respektive Ringdansen i denna nätverksmodell visas 
i figur 12.  
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Figur 12 Tillgänglighetsytor från Hageby respektive Ringdansen 

 
Studeras figur 12 så är den stora skillnaden i jämförelse med tillgänglighetsytorna för 
nätverksmodell 1 att Lindö inte längre täcks upp av en restid på 45 minuter från punkten 
Ringdansen. Denna modell är dock bättre än nätverksmodell 2 eftersom att Herstaberg 
täcks upp av en restid med 45 minuter ifrån Ringdansen vilket det inte gör i 
nätverksmodell 2. 
 
I tabell 6 redovisas areorna som täcks in av respektive restidspolygon.  
 

Hageby      Ringdansen     
Från (min) Till (min) Area (km2)  Från (min) Till (min) Area (km2)

30 45 30,1  30 45 26,8 
15 30 18,8  15 30 11,9 
10 15 3,2  10 15 2,1 
5 10 1,3  5 10 0,9 
0 5 0,2  0 5 0,1 

Tabell 6 Areor som täcks in av respektive tillgänglighetsyta 

 
Jämförs areorna för nätverksmodell 3 med areorna för nätverksmodell 1 ses att 
tillgänglighetsytorna har minskat en del i nätverksmodell 3. 

6.2.4 Slutsatser 
Tillgänglighetsytornas area har studerats utifrån de tabeller som skapats. Förändringen i 
tillgänglighetsytornas areor från Hageby och Ringdansen för de olika 
nätverksmodellerna visas även i figur 13 och i figur 14. Studeras figurerna så ses att 
areorna för tillgänglighetsytorna för nätverksmodell 2 och för nätverksmodell 3 både 
ifrån Hageby och Ringdansen. Detta innebär att restiderna har ökat i en jämförelse med 

  50 



nätverksmodell 1. Dock har restiden ökat mer för nätverksmodell 2 än för 
nätverksmodell 3. Viktigt att poängtera är att skillnaderna mellan de olika 
nätverkmodellerna är väldigt liten när en analys av restiderna görs.  
 

Areor som täcks in av  respektive  tillgänglighetsyta från 
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Figur 13 Areor som täcks in av respektive tillgänglighetsyta från Hageby 
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Figur 14 Areor som täcks in av respektive tillgänglighetsyta från Ringdansen 
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New Service Area är ett bra verktyg för att visualisera tillgänglighetsytor. Skiktet som 
skapas med de olika tillgänglighetsytorna blir tydliga och lätta att förstå. Om en 
jämförelse mellan olika nätverksmodeller skall göras är det bra att funktionen som 
räknar ut tillgänglighetsareorna finns disponibel. Att skapa tillgänglighetsytorna med 
hjälp av New Service Area är enkelt. 
 
En svaghet med New Service Area är att analysmetoden interpolerar tillgänglighetsytor 
även där det inte finns något nätverk. Det skulle vara en mer exakt analysmetod ifall den 
istället för att interpolera värden skapade håligheter i tillgänglighetsytorna där ett 
nätverk inte finns tillgängligt.  
 

6.3 Tillgänglighetsindex 
De målpunkter som identifierats ligger till grund för denna restidsanalys. Målpunkterna 
redovisas nedan. 
 

• Butängen 
• Gamla staden  
• Ingelsta  
• Nordantill 
• Oxelbergen 
• Risängen 
• Sylten 
• Vrinnevi 
• Östantill 

 
I denna analys användes först Hageby som startpunkt. Från Hageby till alla andra 
målpunkter har restider räknats ut för varje sträcka med hjälp av New Route. Detta har 
sedan gjorts i alla tre nätverksmodeller för att restiderna från Hageby till en annan 
målpunkt skulle kunna jämföras i de olika nätverksmodellerna. Restider från 
Ringdansen till alla andra målpunkter har också räknas ut med hjälp av New Route. Att 
Ringdansen och Hageby valts som startpunkter i denna analys beror på att det är dessa 
områden som kommer att påverkas mest när en spårväg till Ringdansen byggs ut.  
 
Den totala restiden i varje nätverksmodell från respektive startpunkt inkluderar gångtid, 
väntetid vid hållplats samt restid med kollektivtrafik. En uträkning av restiden med bara 
kollektivtrafik från en startpunkt till alla målpunkter har även räknats ut.  
 
De totala restiderna i varje nätverksmodell från respektive målpunkt och som räknats 
fram summeras och delas med antalet målpunkter. Detta görs för att skapa ett 
tillgänglighetsindex. Tillgänglighetsindexet representerar en medelrestid från en 
startpunkt till alla målpunkter. Detta index har skapats för att en jämförelse av detta 
tillgänglighetsindex skall göras mellan de olika nätverksmodellerna. På så sett visas hur 
restiderna har förändras i de olika nätverksmodellerna.  Ett tillgänglighetsindex för 
restiden med enbart kollektivtrafiken har även räknats ut på samma sätt.  
 
Funktionen New Route i Network Analyst räknar ut restider och bästa rutt genom att det 
väljs en start och en målpunkt. I denna analys valdes först Hageby som startpunkt och 
Butängen som målpunkt. Programmet beräknar sedan den bästa rutten baserat på 
avstånd eller andra kostnadsfunktioner. Kostnaden för denna analys baseras på restid. 
Detta innebär att den bästa rutten som räknas fram i detta fall är den som har den 
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kortaste restiden. När den bästa rutten räknats ut med hjälp av New Route ritar även 
funktionen ut den bästa rutten i nätverket. Hur detta kan se ut visas i figur 15.    
 

 
Figur 15 Exempel på visualisering av rutt 

 
Med hjälp av funktionen New Route kan även en färdbeskrivning tas fram. I 
färdbeskrivningen redovisas alla steg som tas i den uträknade rutten. I 
färdbeskrivningen redovisas den gångväg resenären skall använda, hur lång gångvägen 
är, hur lång tid resenären skall färdas på gångvägen. Vidare redovisas att 
kollektivtrafiklinje 113 används, mellan vilka hållplatser resenären åkt samt hur lång tid 
det tar mellan hållplatserna. Färdbeskrivningens detaljnivå beror helt på hur detaljrik 
nätverksmodellen är. 

6.3.1 Nätverksmodell 1 – Dagsläget 
I tabell 7 visas de restider från Hageby till alla målpunkter som har fåtts fram med hjälp 
av New Route i Network Analyst. Rutterna som beräknats är de rutter med de lägsta 
restiderna. I tabellen visas även de kollektivtrafiklinjer som använts för respektive rutt. 
Den total restid representerar både gångtid, väntetid vid hållplats och restid med 
kollektivtrafiken medan restid med kollektivtrafik endast representerar restiden med just 
kollektivtrafiken. I tabell 7 redovisas även det uträknade tillgänglighetsindexet för den 
totala restiden och för restiden med kollektivtrafiken. En jämförelse mellan 
tillgänglighetsindexen i denna nätverksmodell och tillgänglighetsindexen i de två andra 
nätverksmodellerna som skapats kommer att göras.   
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Startpunkt  Målpunkt Total restid (min) Restid med kollektivtrafik (min) Använda Kollektivtrafiklinjer 

Hageby Butängen 25 13 113, 117 

  Gamla staden 11 6,5 113, 3 

  Ingelsta 37 22,5 113,117 

  Nordantill 19 9 113,117 

  Oxelbergen 24 4 113 

  Ringdansen 8 4,5 113 

  Risängen 28 0 bara gångväg 

  Sylten 28 13,3 113, 116 

  Vrinnevi 31 21 113, 117 

  Östantill 17 5,5 113 

Total restid   228 99,3   

Tillgänglighets index   22,8 9,93   

Tabell 7 Hageby - Restider samt tillgänglighetsindex 

 
Observera att från Hageby till Risängen används ingen kollektivtrafik utan i detta fall 
tjänar resenären på att gå till målpunkten rent tidsmässigt. I det verkliga fallet skulle 
kanske resenären offra ett par minuters längre restid för att få åka sträckan istället för att 
gå den. Resenären gör ett val och det valet beror på de värderingar som resenären har. 
Märk även att kollektivtrafiken i vissa fall inte utgör så stor del av den totala restiden, 
detta innebär att väntetiden vid hållplatser och gångtid utgör en större del av den totala 
restiden.  

 
I tabell 8 redovisas totala restider samt restider med kollektivtrafiken från Ringdansen 
till varje målpunkt samt tillgänglighetsindex för den totala restiden och för restiden med 
kollektivtrafiken. Tabellen visar även vilka kollektivtrafiklinjer som använts för varje 
rutt.   
 
Startpunkt  Målpunkt Total restid (min) Restid med kollektivtrafik (min) Använda Kollektivtrafiklinjer 

Ringdansen Butängen 34 17,5 113, 117 

  Gamla staden 19 10 113 

  Ingelsta 45 27 113, 117 

  Nordantill 27 13,5 113, 117 

  Oxelbergen 29 10 113 

  Hageby 8 5 113 

  Risängen 37 18 113, 116 

  Sylten 36 18 113, 116 

  Vrinnevi 39 24,5 113, 117 

  Östantill 25 10 113 

Total restid   299 153,5   

Tillgänglighets index   29,9 15,35   

Tabell 8 Ringdansen - Restider samt tillgänglighetsindex 

6.3.2 Nätverksmodell 2 - Spårvägslinje till Ringdansen utan 
busslinje 113 

I tabell 9 redovisas alla restider från Hageby till alla målpunkter som räknats fram med 
hjälp av New Route i Network Analyst. I tabellen redovisas även restid med 

  54 



kollektivtrafik, använda kollektivtrafiklinjer samt det uträknade tillgänglighetsindexet 
för den totala restiden samt restiden med kollektivtrafiken.  
 
Startpunkt  Målpunkt Total restid (min) Restid med kollektivtrafik (min) Använda Kollektivtrafiklinjer 

Hageby Butängen 29 12,5 119, 117 

  Gamla staden 16 5 119 

  Ingelsta 41 22 119, 117 

  Nordantill 24 8,5 119, 117 

  Oxelbergen 22 9 4 

  Ringdansen 10 5 4 

  Risängen 28 0 bara gångväg 

  Sylten 32 15 4, 116 

  Vrinnevi 34 18,5 4, 117 

  Östantill 19 5 119 

Total restid   255 100,5   

Tillgänglighets index   25,5 10,05   

Tabell 9 Hageby - Restider samt tillgänglighetsindex 

 
I tabell 10 redovisas totala restider från Ringdansen till alla målpunkter, restider med 
kollektivtrafik, använda kollektivtrafiklinjer samt det uträknade tillgänglighetsindexet.   
 
Startpunkt  Målpunkt Total restid (min) Restid med kollektivtrafik (min) Använda Kollektivtrafiklinjer 

Ringdansen Butängen 36 19,5 4, 117 

  
Gamla 
staden 22 12 4 

  Ingelsta 47 29 4, 117 

  Nordantill 28 15,5 4, 117 

  Oxelbergen 29 13 4 

  Hageby 11 5 4 

  Risängen 37 7 4, 116 

  Sylten 38 20 4,116 

  Vrinnevi 40 23,5 4,117 

  Östantill 26 16 4,116 

Total restid   314 160,5   

Tillgänglighets index   31,4 16,05   

Tabell 10 Ringdansen - Restider samt tillgänglighetsindex 

6.3.3 Nätverksmodell 3 - Förslag för framtidens kollektivtrafiknät 
De totala restiderna från Hageby till alla målpunkter i denna nätverksmodell redovisas i 
tabell 11. I tabellen redovisas även restiden med kollektivtrafiken, vilka 
kollektivtrafiklinjer som är använda samt det uträknade tillgänglighetsindexetet för den 
totala restiden och för restiden med kollektivtrafiken.  
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Startpunkt  Målpunkt Total restid (min) Restid med kollektivtrafik (min) Använda Kollektivtrafiklinjer 

Hageby Butängen 28 13,5 4, 118 

  
Gamla 
staden 13 7,5 4, 3 

  Ingelsta 38 20,5 4, 118 

  Nordantill 21 10 4, 118 

  Oxelbergen 26 10 4 

  Ringdansen 12 4 4 

  Risängen 27,5 15 4, 116 

  Sylten 30 15 4, 116 

  Vrinnevi 31 17,5 4, 118 

  Östantill 19 7 4 

Total restid   245,5 120   

Tillgänglighets index   24,6 12   

Tabell 11 Hageby - Restider samt tillgänglighetsindex 

De totala restiderna från Ringdansen till alla målpunkter redovisas i tabell 12. I tabellen 
redovisas även restid med kollektivtrafiken, använda kollektivtrafiklinjer samt det 
uträknade restidsindexet.  
 
Startpunkt  Målpunkt Total restid (min) Restid med kollektivtrafik (min) Använda Kollektivtrafiklinjer 

Ringdansen Butängen 35 19 4, 118 

  
Gamla 
staden 21 13 4, 3 

  Ingelsta 46 25,5 4, 118 

  Nordantill 29 15,5 4, 118 

  Oxelbergen 31 14 4 

  Hageby 10 7 4 

  Risängen 38 20,5 4, 116 

  Sylten 37 20 4,116 

  Vrinnevi 38 22,5 4,118 

  Östantill 27 12 4 

Total restid   312 169   

Tillgänglighets index   31,2 16,9   

Tabell 12 Ringdansen - Restider samt tillgänglighetsindex 

6.3.4 Slutsatser 
I tabell 13 redovisas tillgänglighetsindex för total restid samt för restid med 
kollektivtrafiken för varje nätverksmodell där både Ringdansen och Hageby är 
startpunkter. 
 

 Total restid Kollektivtrafikens restid 
  Hageby Ringdansen Hageby Ringdansen 

Nätverksmodell 1 22,8 29,9 9,93 15,35 

Nätverksmodell 2 25,5 31,4 10,05 16,05 

Nätverksmodell 3 24,6 31,2 12 16,9 

 

Tabell 13 Hageby och Ringdansen - Tillgänglighetsindex för alla nätverksmodeller 
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Tillgänglighetsindexet för den totala restiden för nätverksmodell 2 och nätverksmodell 
3 har båda ökat i en jämförelse med nätverksmodell 1. Detta innebär att restiderna har 
ökat i både nätverksmodell 2 och nätverksmodell 3 i en jämförelse med nätverksmodell 
1. Görs istället en jämförelse av tillgänglighetsindexet för den totala restiden mellan 
nätverksmodell 2 och nätverksmodell 3 så är tillgänglighetsindexet för nätverksmodell 2 
högre än för nätverksmodell 3. Detta innebär att de totala restiderna i nätverksmodell 2 
är högre än för nätverksmodell 3. Skillnaderna mellan de tre olika modellerna är dock 
inte särskilt stora när en jämförelse av restiderna görs.  
 
Något som kan ha en effekt på att den totala restiden ökat i nätverksmodell 2 och i 
nätverksmodell 3 är att hållplatsen för busslinje 113 är närmare startpunkten i 
Ringdansen än vad hållplatsen för linje fyra är. Detta innebär att resenären måste gå en 
längre sträcka till hållplatsen från målpunkten i nätverksmodell 2 och i nätverksmodell 
3 än vad resenären måste göra i nätverksmodell 1. Gångtiden ökar alltså i detta fall. En 
annan orsak till att restiderna ökar i nätverksmodell 2 och i nätverksmodell 3 kan vara 
att spårvagnarna har en lägre medelhastighet än vad bussarna har. Medelhastigheten för 
spårvagnarena ligger på ungefär 17 km/h samtidigt som medelhastigheten för bussarna 
ligger på ungefär 22 km/h.   
 
Studeras tillgänglighetsindexet för restiden med kollektivtrafiken har restiderna med 
kollektivtrafiken ökat i både nätverksmodell 2 och nätverksmodell 3 i en jämförelse 
med nätverksmodell 1. Restiderna med kollektivtrafiken för nätverksmodell 3 har dock 
ökat mer än restiderna för kollektivtrafiken med nätverksmodell 2 i en jämförelse med 
nätverksmodell 1.  
 
New Route är en bra funktion vid nätverksanalyser. Med hjälp av denna funktion kan 
den billigaste vägen från en punkt till en annan räknas ut med avseende på till exempel 
avstånd eller restider. Funktionen kan räkna ut den bästa vägen, utifrån restid eller 
avstånd, från en punkt till en annan eller via flera andra definierade punkter eller stopp. 
 
En svaghet med New Rout är att man inte kan tvinga analysverktyget att resenären 
endast skall använda sig av ett eller flera av de transportsätt som finns tillgängliga i det 
multimodala nätverket. Det skulle kanske vara intressant att göra en analys där bara 
kollektivtrafiknätet användes och så vidare.   
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7 Sammanfattande slutsatser 
I detta kapitel beskrivs en utvärdering av Networ Analyst. I kapitlet beskriv även de 
slutsatser som har tagits utifrån de analyser som har utförts i examensarbetet.  

7.1 Utvärdering av Network Analyst 
Här redovisas styrkor och svagheter med programtillägget Network Analyst samt 
programtilläggets användbarhet för en kollektivtrafikplanerare. 

7.1.1 Styrka 
Network Analyst gör det möjligt att arbeta med multimodala nätverk. Detta gör att 
avancerade analyser kan göras i nätverk som innehåller flera olika transportslag. Detta 
är en klar styrka med Network Analyst.  
 
En annan styrka med Network Analyst är att det kan utföras många olika analyser i 
nätverksmodeller med programtillägget. I Network Analyst finns fyra stycken 
analysmetoder New Route, New Service Area, Closest Fasility och OD Cost Matrix och 
alla dessa har olika funktioner.   
 
Förutom de funktioner som använts i detta examensarbete så kan programmet behandla 
svänginstruktioner på vägar samt hierarkiska indelningar av vägar såsom huvudled 
respektive mindre vägar. Barriärer kan läggas på de vägar i nätverket som inte kan 
användas på grund av att det till exempel pågår ett vägarbete på den aktuella vägen. När 
analysmetoden New Route används för att bestämma den bästa rutten mellan två 
punkter kan rutten styras så att den skall besöka ett antal punkter i en viss ordning på 
vägen. Vid punkterna kan tidsfönster sättas vilket representerar den tidpunkt som 
punkterna skall bli besökta.   
 
Analysmetoderna i Network Analyst kan behandla olika kostnadsfunktioner, såsom 
restid eller avstånd. Analyserna bygger på de verkliga kostnaderna som finns på 
länkarna i nätverket.  
 
Analysmetoderna utför sina beräkningar och visualiserar resultatet snabbt vilket är en 
fördel när många olika analyser skall utföras. Alla analysmetoder i Network Analyst 
visualiserar resultaten på ett klart sätt. Detta gör att resultaten lätt kan presenteras och 
förstås av personer som kanske inte är insatta i den analys som gjort.   

7.1.2 Svaghet  
För att Network Analyst skall kunna användas för analyser krävs att en funktionell 
nätverksmodell finns tillgänglig. Saknas en nätverksmodell måste en sådan skapas 
vilket kan kräva stora resurser. Att bygga en nätverksmodell tar tid och kräver 
noggrannhet. Noggrannheten på de nätverksmodeller som skapas är viktig då kvalitén 
på analyserna som görs på nätverksmodellerna är beroende av modellens exakthet. 
Noggrannheten i de nätverksmodeller som skapas avspeglas i de analyser som utförs på 
nätverksmodellen. Dålig indata leder alltså till dålig utdata. Arbetstiden för byggandet 
de nätverksmodeller som analyserats i detta examensarbete har värderats till ungefär 
tjugo fulla personarbetsveckor. 
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En annan svaghet med Network Analyst är att programmet endast tar hänsyn till olika 
sorters kostnadsfunktioner och den information som finns inlagt i attributtabellerna för 
nätverket.  
 
I Network Analyst finns inga verktyg för dimensionering eller inställningar av 
parametrar för vare sig fordon eller trafikanter. De inställningar som går att utföra sker i 
själva attributfälten för de objekt som tillhör nätverksmodellen 
 
De beräkningar som utförs med hjälp av de analysmetoder som finns i Network Analyst 
går inte att förändras. För att en förändring av beräkningarna skall utföras måste nya 
applikationer utvecklas.     
 
Det finns i dagsläget finns ingen handbok för hur programtillägget och dess 
analysmetoder fungerar. Det finns heller ingen handbok för hur man skall bygga en 
analyserbar nätverksmodell. Information har under examensarbetets gång fåtts från 
supporten samt forumen på ESRIs hemsida. Har inte informationen hittats har vi 
experimenterat med programmet för att finna en lösning. Vid ett tillfälle har ESRIs 
telefonsupport kontaktats.     

7.1.3 Network Analysts användbarhet för en kollektivtrafikplanerare 
En kollektivtrafikplanerare skulle kunna använda sig av de funktioner som använts i 
detta examensarbete för tillgänglighetsanalyser. Detta för att till exempel utreda hur 
tillgängligheten förändras vid en förändring av kollektivtrafiknätet.  
 
New Service Area kan användas för att utvärdera hållplatser med många på- och 
avstigande resenärer. En analys skulle kunna göras där man utgår från en hållplats för 
att sedan se hur långt man kommer med kollektivtrafiken på till exempel 10, 20 och 30 
minuter från den aktuella hållplatsen. Med New Service area skulle även en analys för 
alla hållplatser göras där man undersökte hur stor del av befolkningen i kommunen har 
400 meter eller mindre till närmaste hållplats.   
 
En kollektivtrafikplanerare skulle även kunna använda sig av funktionen New Route om 
till exempel en väg skall byggas om och en kollektivtrafiklinje måste ledas om på andra 
vägar. Genom New Route skulle man kunna få förslag på hur linjen skall läggas om för 
att restiden skall bli så låg som möjligt. New Route skulle även kunna användas om en 
helt ny linje skulle läggas mellan två punkter. Genom att markera start- och målpunkt 
samt markera på vilka punkter i nätverket de olika hållplatserna skall ligga och i vilken 
ordning de skall besökas kan programmet räkna ut den kortaste vägen från start till 
målpunkt.  
 
Analysmetoden OD Cost Matrix skulle även den kunna användas av en 
kollektivtrafikplanerare i restids- eller avståndsanalyser. Denna analysmetod beräknar 
avstånd eller restid från alla startpunkter till alla målpunkter och lagrar sedan  värdena i 
en tabell. Resultatet kan även visas grafiskt i en karta genom att olika linjer dras från 
start- till målpunkterna. Linjernas färger och tjocklek kan varieras och beror då på 
restidernas eller avståndens storlek.     
 
Network Analyst är fortfarande i ett utvecklingsstadium och det kommer antagligen att 
ske en hel del förbättringar i kommande versioner. Förhoppningsvis kommer även en 
användarhandbok att ges ut i framtiden, det är något som inte finns tillgängligt i 
dagsläget. 
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7.2 Preliminära slutsatser angående konsekvenser av 
spårvägens utbyggnad 

Den tillgänglighetsanalys som har utförts med hjälp av buffertzoner och polygoner runt 
hållplatserna för linje 113 och spårvägslinje 4 på sträckan från Söder Tull till 
Ringdansen har genererat följande resultat. En större del av befolkningen i området har 
400 meter eller mindre till närmsta hållplats i nätverksmodell 2 och nätverksmodell 3 
där sträckningen från Söder Tull till Ringdansen trafikeras av spårvägslinje 4. Avståndet 
på 400 meter avser det maximala avstånd en resenär skall ha till närmaste hållplats för 
att den skall vara tillgänglig. Viktigt att poängtera är att analysen visar att det finns 
skillnader mellan de två alternativen i denna analys, dock är skillnaderna mellan dom 
väldigt små.   
 
Utifrån de restidsanalyser som gjorts med New Service Area och New Route är det 
nätverksmodell 1, som representerar dagsläget, som ger det bästa resultatet med hänsyn 
tagen till restid. Nätverksmodell 1 genererar de kortaste restiderna av alla de 
nätverksmodeller som har skapats. Dock är egentligen inte nätverksmodell 1 ett bra 
alternativ eftersom kollektivtrafiknätet troligen skall förändras i framtiden och det 
kommer då inte se ut som det gör idag.    
 
Studeras restiderna för nätverksmodell 2 har de totala restiderna från Ringdansen och 
Hageby till andra målpunkter i nätverksmodellen ökat i en jämförelse med 
nätverksmodell 1. Nätverksmodell 2 är den nätverksmodell där linje 113 har tagits bort. 
Ingen ny busslinje har satts in för att täcka upp Kungsgatan vilket gör att 
nätverksmodell 2 egentligen inte heller är något bra alternativ för framtidens 
kollektivtrafiknät.  
 
Studeras restiderna för nätverksmodell 3 så har de totala restiderna i nätverksmodellen 
ökat i en jämförelse med nätverksmodell 1. Att restiderna för nätverksmodell 2 och för 
nätverksmodell 3 är högre än för nätverksmodell 1 beror bland annat på att sträckan från 
Ringdansen till Söder Tull i nätverksmodell 2 och nätverksmodell 3 trafikeras av 
spårväg istället för busstrafik. Spårvägen har nämligen en lägre medelhastighet än vad 
busstrafiken har.  
  
Sammanfattningsvis så innebär nätverksmodell 3 att fler personer har 400 meter eller 
mindre till närmsta hållplats i området från Söder Tull till Ringdansen. Restiderna i 
detta alternativ för framtiden kommer att öka, men samtidigt beror detta på att 
spårvägens medelhastighet är lägre än bussen. I detta alternativ täcks Kungsgatan upp 
av kollektivtrafiken vilket den inte gjorde i nätverksmodell 2.  
 
Det är viktigt att poängtera att de skillnader mellan de tre nätverksmodellerna som tagits 
fram med hjälp av de olika analysmetoderna är väldigt små. Detta innebär att det inte är 
någon större skillnad i tillgänglighet till kollektiva transporten för invånarna i 
Norrköpings kommun om en utbyggnad av spårvägen skulle se. I alla fall inte i de två 
alternativ som vi har analyserat där spårvägen ingår.  

7.3 Diskussion  
Viktigt att poängtera är att analysernas noggrannhet bygger på de förutsättningar som 
nätverksmodellerna har, dessa förutsättningar är att: 
 

• Nätverksmodellerna gäller för en vardagsmorgon mellan 07:00-08:00.  
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• Gångvägarna i nätverksmodellerna består av vanliga vägar och cykelvägar, 
alltså inte mindre gångvägar.  

• Gånghastigheten i modellerna är satt till 5 km/h vilket representerar 
gånghastighet för en person med normal kondition och rörlighet.  

• Medelrestiden för kollektivtrafiken baseras på en medelrestid för varje länk i 
båda dess riktningar. 

•  Medelhastigheten på spårvägslinje 4 är satt till 17 km.  
• Nätverksmodellerna representerar bara tätortens stomlinjenät. Stomlinjenätet 

består av busslinje 113, 116, 117, 118 och 119 samt spårvägslinje 2 och 3. 
• Modellen avser bara befolkning mellan åldrarna 18 – 65 år.  

 
Det svåraste och mest tidskrävande i detta examensarbete har varit att skapa de 
nätverksmodeller som använts till grund för de analyser som utförts. Tidsramen för 
byggandet av nätverksmodellerna sattes till en början upp till åtta veckor, detta steg har 
minst tagit tio hela arbetsveckor. Ett av skälen till att modellbyggandet dragit ut på tiden 
är att det idag inte finns någon litteratur för hur en nätverksmodell skall skapas. Under 
examensarbetets gång har många frågor uppkommit som har varit svåra att finna svaret 
på. 
 
Ett annat problem med byggandet av nätverksmodellerna har varit att komma underfund 
med hur pass detaljrik nätverksmodellen skulle vara för att kunna användas i Network 
Analyst och för att analyserna skulle bli tillräckligt noggranna. Nätverksmodellen har på 
grund av detta omarbetats flera gånger.  
 
De analysmetoder som använts i detta examensarbete avstånd till närmaste hållplats, 
tillgänglighetsytor och tillgänglighetsindex kan ses som bra verktyg för att utföra 
tillgänglighersanalyser med.  
 
New Service Area som användes i två av analysmetoderna ger för avståndsberäkningar 
från en given punkt mycket mer exakta resultat än vad till exempel buffertzoner gör. I 
examensarbetet var skillnaden på resultaten mellan buffertzonerna och polygonerna 
mellan 60 – 70 % vilket kan anses vara en väldigt stor skillnad. New Service Area 
användes även i analysmetoden för tillgänglighetsytor. Funktionen med att räkna ut 
areorna för varje tillgänglighetsyta gjorde att det var enkelt att jämföra 
tillgänglighetsytorna för de olika nätverksmodellerna.  
 
Tillgänglighetsindex som användes i den tredje analysmetoden var även det ett bra 
beräkningssätt för att kunna jämföra restider i de olika nätverksmodellerna.   
 
Sammanfattningsvis är analysmetoderna bra vid den sorts tillgänglighetsanalyser som 
gjorts i detta examensarbete.   

7.3.1 Förslag till fortsatt arbete 
 
Utveckling av de skapade nätverksmodellerna 
Nätverksmodellerna skulle kunna utvecklas på flertalet punkter.  
 

• Gångnätet skulle kunna utökas till hela kommunens gångnät. 
• Gånghastigheterna skulle kunna vara olika och inte bara representera 

gånghastighet för en person med normal kondition och rörlighet. 
• Cykelnätet i staden skulle kunna läggas till med medelhastigheter för varje länk. 
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• Vägnätet för biltrafik skulle kunna läggas till med gällande medelhastighet på 
varje länk. 

• Kollektivtrafiknätet skulle kunna byggas ut så att inte bara stomlinjenätet 
representeras. 

• Restiden med kollektivtrafiken skulle kunna vara mer exakta.    
• Nätverksmodellen skulle kunna byggas ut så att den inte bara representerar 

tätorten utan även områden utan för staden. 
  

Alternativa analyser 
De nätverksmodeller som har skapats skulle i framtiden kunna användas för andra 
analyser inom Norrköpings kommun. Intressant vore kanske att göra restidssanalyser 
från de största på- och avstigningshållplatserna i Norrköpings tätort, Söder Tull och 
Resecentrum. Om en ny kollektivtrafiklinje skall läggas till i kollektivtrafiknätet skulle 
tillgänglighetsanalyser kunna göras i det nya kollektivtrafiknätet. Med hjälp av New 
Route skulle den bästa vägen för en ny kollektivtrafiklinje kunna tas fram med avseende 
på restid.   
 
Ett alternativ skulle också kunna vara att ändra urvalet av befolkningsgrupper samt 
start- och målpunkter. Om målpunkter sätts till gymnasieskolor och 
befolkningssammansättningen består av personer i åldrarna 16 – 18 år skulle 
tillgängligheten till gymnasieskolorna kunna utvärderas. 
 
En analys skulle även kunna göras angående om en elev skall berättigas till skolskjuts. 
Detta skulle kunna göras med hjälp av New Service Area för att analysera elevens 
verkliga avstånd eller restid till skolan.   
 
Om inte den planerade spårvägen skulle byggas ut ända till Ringdansen utan bara till 
Hageby skulle en analys kunna göras där den sista sträckan mellan Hageby och 
Ringdansen täcks upp av buss. 
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