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Sammanfattning 

Norrköpings kommun håller just nu på med ett stadsomvandlingsprojekt i Östra Saltängen. I 
dag bedrivs industri- och hamnverksamhet i området, vilka påverkas av de nya planerna och 
planerar flytten av sin verksamhet parallellt.  

Examensarbetets syfte var att planera och utforma GC-nätet för det nya området genom en 
GIS-modell, samt att analysera genhetskvoten från och till bostads- och målpunkter. GIS-
modellen upprättades i programmet MapInfo Professional 12.0 där tilläggsprogrammet 
RouteFinder lades till för att utföra nätverksanalysen. Resultatet från nätverksanalysen 
användes sedan för att beräkna genhetkvoten. 

Fyra olika GC-nät togs fram för att analyseras i RouteFinder. Detta för att se vad nätens olika 
utformning hade för betydelse för genheten. JA bestod av ett GC-nät utifrån Norrköpings 
kommuns planskiss. UA1 bestod av ett GC-nät med normal maskvidd, UA2 av ett GC-nät 
med tät maskvidd och UA3 av ett GC-nät med dubbel diagonal. 

Därefter utfördes en tidsanalys och en diskussion kring broplacering. Till tiden från punkt A 
till B lades även en tidsrelaterad korsningsfördröjning på för att göra resultatet mera 
verklighetsbaserat. Diskussionen kring broplaceringen utfördes som en förbättringsåtgärd då 
en samverkan mellan broplacering och rutter med dålig genhetskvot upptäcktes.  

Resultatet av de olika analyserna är att en kombination av UA2 och UA3 är det bästa GC-
nätet, med avseende på genhet- och tidsaspekten. Med avseende på broarna, bör Skeppsbron 
ersätta Hamnbron och ”GC-bro 2” byggas. 

 

Nyckelord: GIS, MapInfo Professional, RouteFinder, Nätverksanalys, GC-nät, Genhetskvot.



 

Abstract 

The municipality of Norrköping is planning the new city quarters Östra Saltängen. Today this 
area involves industry and port activities. These activities are planned to move to new sites.  

The aim of this thesis is to create a GC-network for the new city quarters, through a GIS-
model and to analyze pedestrian route directness from start- to ending points. The GIS-model 
was established in the program MapInfo Professional 12.0, and in the adding program 
RouteFinder where the network analysis is performed. The result from the network analysis is 
thereafter used to count pedestrian route directness. 

In order to determine the significance of the GC-network performance to short distances, four 
different scenarios were developed. JA is made of a GC-network based on the municipality of 
Norrköping plan sketches for the area. UA1 is made with a GC-network with normal grid, 
UA2 consist with a GC-network with a smaller grid and UA3 with “double diagonal”. 

Thereafter, a time study and analysis of the bridge placement were performed. At the time 
study a time-related intersection delay were added, to make the time result more reality based. 
The analysis with the placement of the bridge were performed as an improvement action. This 
because of an interaction between the placement of the bridge and routes with bad pedestrian 
route directness were discovered.  

The results of the three analyzes were that a combination of UA2 and UA3 would be the best 
GC-network, with consideration to short distance and time aspect. With consideration to the 
placement of the bridges, Skeppsbron should replace Hamnbron, and a “GC-bridge 2” should 
be built. 

 

Keywords: GIS, MapInfo Professional, RouteFinder, Network analysis, GC-network, 
Pedestrian route directness. 
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1. Inledning 
Kapitel 1 inleds med bakgrund och problemformulering till examensarbetet för att ge en 
inblick till problemet. Därefter presenteras examensarbetets syfte och frågeställningar, metod, 
avgränsningar, vad examensarbetet ska bidra med och till sist arbetets disposition.  

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Examensarbetets uppdragsgivare, Tekniska kontoret på Norrköpings kommun, håller just nu 
på med ett stadsomvandlingsprojekt där ett nytt område vid namn Östra Saltängen ska byggas. 
Det nya området är beläget mitt i Norrköping med närhet till resecentrum och den gamla 
stadskärnan. Tanken är att det ska bli 2000 nya bostäder i området, blandat med både 
hyresrätter och bostadsrätter.  

I dag är Östra Saltängen ett industriområde, med lager- och hamnverksamhet, vilket innebär 
att det finns mycket att göra innan det nya området står klart år 2030. Den verksamhet som 
bedrivs i området i dag måste nämligen flytta och eftersom det i huvudsak består av små 
industrier är det viktigt att dessa får en chans att etablera sin verksamhet på annan plats.  

Anledningen till att projektet med Östra Saltängen sker är för att Norrköpings stad under de 
senaste åren ökat sin folkmängd och är i behov av fler bostäder samt att utöka staden. 
Ytterligare faktorer är att folkmängden i innerstaden förväntas öka med 30 000 invånare fram 
till år 2030 och att Ostlänken ska byggas, med planerad byggstart 2017. I och med Ostlänken 
kan fler människor tänkas arbetspendla till exempelvis Stockholm vilket kan vara en 
bidragande faktor till den ökande folkmängden. (Norrköpings kommun, 2013c) 

Att Norrköpings kommun planerar att bygga den nya stadsdelen så pass centralt i Norrköping, 
grundar sig på fyra faktorer. Dessa fyra faktorer baseras utifrån källan Norrköpings kommun 
2013c. 

1.  Insikt om hållbarhet 
Bebyggelsen utanför staden är uttunnad, tar upp stora ytor mark och gör att de boende där 
i stort sett är bilberoende. Detta på grund av att kollektivtrafiken inte trafikerar områden 
utanför stadskärnan så ofta. Vilket medför problem när det gäller att minska biltrafiken i 
centrum för värna om naturen och miljön. Det som talar för att bygga en stadsdel i 
centrala Norrköping är därför närhet till service samt kollektivtrafik, vilket resulterar i 
mindre bilåkande. 

2. Urbanitetens värde 
Sedan krisen för städerna på 1980-talet, har förnyelsen för urbana livsstilar och miljöer 
haft en långsam utveckling. Något som värderas allt högre av människor är blandade och 
varierande stadsmiljöer med närhet till upplevelser, kultur och service. Vilket är en faktor 
till att allt fler människor lockas till städerna. Detta talar även för att bygga en ny stadsdel 
i centrala Norrköping.  

3. Kunskapsekonomins ökade betydelse  
Allt färre människor arbetar idag i industriproduktion utan ägnar sig istället åt utbildning 
eller arbete inom tjänstesektorn. Något som gynnar universitet och tjänstesektorn är 
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närhet, möten och människor i centrum. En tät och stad med många olika möjligheter 
bidrar till att stadens ekonomi växer. Även detta talar för bygget av en ny stadsdel.  

4. Stora nationella och regionala satsningar 
I och med beslutet 2012 om satsningen på Ostlänken kommer de centrala delarna av 
Norrköping hamna ännu närmare städer runtomkring. Gång, cykel- och kollektivtrafik 
spelar en stor roll vad det gäller möjligheten att snabbt förflytta sig från resecentrum till 
andra städer genom tåg. Precis som de andra tre faktorerna talar även detta för att bygga 
den nya stadsdelen.  

Tanken med den nya stadsdelen är att gång- och cykelnätet ska vara prioriterat, dvs. 
Norrköpings kommun vill ha så lite biltrafik i området som möjligt. För att upprätthålla detta 
mål, har de bestämt att vissa gator i området ska vara helt bilfria. Dessutom ska bilar som 
parkerar på Saltängsgatan, som är huvudgatan i området, max få stå parkerade i 15 minuter. 
(Lingenäs Güthlein, 2014) Eftersom uppdragsgivaren i nuläget är i en planeringsfas där de 
främst studerat situationen för bil- och kollektivtrafik i det nya området, är de i behov av 
någon som studerar gång- och cykeltrafiken. 

Det som examensarbetet går ut på är att utforma och analysera gång- och cykelnätet i Östra 
Saltängen genom att skapa en GIS-modell i MapInfo Professional 12.0. Därefter ska en 
nätverksanalys utföras i RouteFinder, för att analyser genhetskvoten till och från potentiella 
bostads- och målpunkter i och utanför området. 

För att bestämma utformningen på GC-nätet i Östra Saltängen, kommer även en tidsanalys 
och diskussion kring broplacering att utföras. Detta för att stärka resultatet från analysen av 
genhetskvoten. 

I Figur 1 visas en karta över det planerade området, Östra Saltängen. Där går det, översiktligt, 
att se hur området ser ut i dagsläget med de industrispår som sträcker sig genom området samt 
över Hamnbron. Det går även att se strukturen på de byggnader som finns i området, som i 
huvudsak består av industrier. 

 

Figur 1. Karta över Östra Saltängen. (Norrköpings kommun, 2013c) 
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1.2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en GIS-modell där GC-nätet för Östra Saltängen 
utformats. Därefter ska viktiga målpunkter, i och utanför området, tas fram och analyseras 
med genhetskvoten samt utifrån ett tidsperspektiv. 

•  Hur ska gång- och cykelnätet utformas i den nya stadsdelen Östra Saltängen i 
Norrköping? 

•  Hur ska det nya gång- och cykelnätet anslutas till det övriga redan befintliga nät 
runtomkring den nya stadsdelen? 

1.3. Examensarbetets bidrag 

Att studera gång- och cykeltrafik är ett relativt nytt tankesätt vid utformning av ett vägnät i en 
ny stadsdel. Eftersom bil- och kollektivtrafik varit mer prioriterat för trafikplanerare. Det är i 
och med att miljön allt mer kommit i fokus och kommunerna därmed fått högre krav på sig 
med utsläpp som gång- och cykeltrafik blivit mer accepterat och prioriterat. Därför kommer 
detta examensarbete att bidra med nytänkande med fokus på gång- och cykeltrafik vid 
utformning av ett nytt område.  

Efter att ha studerat examensarbeten av liknande karaktär som detta examensarbete, har vissa 
skillnader identifierats. Den största skillnaden var att examensarbetenas syfte bestod av att 
analysera och hitta potentiella förbättringsmöjligheter för ett redan befintliga GC-nät i ett 
område. (Bengtsson & Sandström, 2012) (Bjelmrot, 2006) 

Genom att studera olika rapporter och forskningsartiklar är målet med detta examensarbete att 
generera några nytänkande idéer kring utformningen av gång- och cykelvägar.  

Eftersom Östra Saltängen är tänkt att vara ett prioriterat område för gång- och cykeltrafik har 
utformningen av näten präglats av detta, genom att de består av ett tätare nät än vad 
trafikplanerare vanligtvis planerar för vid utformning av GC-nät. 

1.4. Metod 

I Kapitel 1.4 presenteras hur examensarbetet ska nå sitt slutresultat. Det går att dela in arbetet 
i två olika huvuddelar, en som handlar om GIS-modellen och den andra om rapportskrivandet. 

GIS-modellen innefattar att skapa modellen och utveckla GC- nätet för Östra Saltängen och se 
till så att det hänger ihop med övriga stadens GC-nät. Även att analysera GIS-modellen 
utifrån genhetskvoten samt utifrån ett tidsperspektiv. Analyserna innefattar enskilda delar för 
gång och cykel då de skiljer sig åt med avseende på hastigheten vilket även påverkar tiden det 
tar från punkt A till B. Fyra olika scenarier ska även tas fram, det första är ett 
jämförelsealternativ och kommer vidare i rapporten kallas för JA. De andra GC-näten är 
utredningsalternativ som fortsättningsvis kommer kallas för UA1, UA2 och UA3. Till sist 
kommer en kort analys med avseende på huruvida Skeppsbron ska ersätta Hamnbron eller 
inte, samt placeringen av en GC-bro. 
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I rapportskrivandet kommer det i huvudsak handla om att införskaffa information i form av 
forskning kring GIS som planeringsverktyg vid utformning av gång- och cykelvägar i nya 
stadsdelar samt att skriva om stadsplanering och geografiska informationssystem. Då det är 
relativt nytänkande att studera gång- och cykelvägars utformning finns enbart ett fåtal 
forskningsrapporter att tillgå, eftersom GC-nätet är uppritat från början. 

1.5. Disposition 

Kapitel 1: I det första kapitlet presenteras en inledande beskrivning av problemet och varför 
detta examensarbete utförts. Även syfte, avgränsningar, examensarbetets bidrag samt metod 
presenteras.  

Kapitel 2: I kapitlet presenteras en fördjupad bakgrund till Östra Saltängen. Där beskrivs 
områdets placering i förhållande till övriga Norrköping, för att ge läsaren en förståelse kring 
placeringen av Östra Saltängen. Sedan presenteras Östra Saltängens historia, där maskviddens 
betydelse och ursprung presenteras. Detta följs av Hamnbron och hamnens utveckling, där det 
presenteras vad som kommer att ske med dessa två. Kapitlet avslutas med en presentation om 
hur området är tänkt, enligt Norrköpings kommun, att se ut år 2030 då det planeras stå klart.  

Kapitel 3: Kapitlet presenterar den teoretiska referensramen för examensarbetet, dvs. viktig 
parameter för att kunna dra slutsatser i slutet av rapporten. Det inleds med en förklaring till 
vad samhällsplanering är och hur en översiktsplan samt detaljplan går till. Även i vilket steg 
som Norrköpings kommun är i, vid planeringen av Östra Saltängen. Detta följs av ett kapitel 
om vad vägnät är där huvud- och lokalnät, maskvidd, målpunkter och genhetskvoten 
presenteras. I slutet av kapitlet presenteras den viktigaste delen, för denna rapport, nämligen 
viktiga parametrar vid gång- och cykelplanering. Det sista avsnittet blandar forskningsartiklar 
från övriga världen med de parametrar som GCM-handbok och C.R.O.W. – sign up for the 
bike tar upp.  

Kapitel 4: I det här kapitlet presenteras examensarbetets metod, vilken är GIS. Det inleds med 
en förklaring till vad GIS är och följs av förklaring av programmet MapInfo Professional 
12.0. Därefter förklaras tilläggsprogrammet RouteFinder och algoritmen Dijkstra’s som 
programmet baserar sina beräkningar utifrån. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om de olika 
alternativen som finns vid inställning av nätvärksanalysen. 

Kapitel 5: Kapitlet presentera detaljer kring hur examensarbetet genomförts och hur JA, UA1, 
UA2 och UA3 tagits fram. Det förklaras även hur tidsanalysen har utförts med 
korsningsfördröjning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om Hamnbron/Skeppsbron och olika 
placering av en GC-bro.  

Kapitel 6: Kapitlet presenterar en diskussion kring placeringen av de olika broalternativen.  

Kapitel 7: Kapitlet presenterar examensarbetets resultat, med avseende på rutternas 
generering av genhetskvoten för de olika alternativen JA, UA1, UA2 och UA3. Det sker även 
en analys dem emellan och för varje alternativ presenteras de rutter som har dålig respektive 
bra genhetskvot. Därefter sker en analys av tidsanalysen. Fullständiga resultat för 
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genhetskvoten och tidsanalysen presenteras i Bilaga 1. Kapitlet avslutas med en analys om 
Hamnbron/Skeppsbron och GC-brons placering.  

Kapitel 8: I rapportens sista kapitel presenteras diskussion och slutsats av resultatet från 
genhetskvoten, tidsanalysen och broplaceringen. Där framkommer även vilket av näten som 
är bäst med avseende till de tre analyserna. Det sista avsnittet berör vidareutveckling av 
examensarbetet, som kan utföras av andra studenter.  
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2. Östra Saltängen 
I Kapitel 2 presenteras Östra Saltängen mer detaljerat, för att ge läsaren en chans att bli mer 
insatt i området. Det första som presenteras är en översiktskarta över Norrköpings stad för att 
ge läsaren en förståelse kring Östra Saltängens placering gentemot övriga staden. Därefter 
följer beskrivning om områdets historia där rutnätsstrukturen upprättades, hamnens betydelse 
för projektet och hamnbrons placering. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av hur Östra 
Saltängen är tänkt att se ut år 2030 då det planeras att vara klart. I Avsnitt 2.2–2.3 används 
källan Norrköpings kommun 2013c, om inte annat anges i texten för respektive stycke. 

2.1. Översiktskarta över Norrköpings stad 

I Figur 2, visas en översiktskarta för Norrköpings stad. Det röda inringade området illustrerar 
Östra Saltängen och numreringen representerar var olika bostadsområden samt attraktiva 
platser är belägna i Norrköping. Detta för att ge läsaren ett perspektiv för var Östra Saltängen 
är i förhållande till den övriga staden.  

Det är tre områden som räknas till attraktiva platser, Sylten (hamnen, Öhmansterminalen), 
Himmelstalund och Ingelsta. för att ge läsaren ett perspektiv för var Östra Saltängen är i 
förhållande till den övriga staden. Anledningen till att dessa punkter valts att ta med är för att 
de är av intresse för allmänheten. 

Till höger om Östra Saltängen är det ett industriområde. Dock är detta område inte med i 
stadsomvandlingsprojektet för Östra Saltängen, utan kommer eventuellt att ske i ett senare 
skede. (Lingenäs, Güthlein, 2014) 

 

Figur 2. Översiktskarta för Norrköpings stad. 1= Östra Saltängen, 2= Händelö, 3= Sylten (hamnen, Öhmansterminalen), 4= 
Gamla staden, 5= Östantill, 6= Oxelbergen, 7= Söderstaden, 8= Ljura, 9= Hageby, 10= Klingsberg, 11= Ektorp, 12= 
Såpkullen, 13= Kneippen, 14= Vilbergen, 15= Klockaretorpet, 16= Nordantill, 17= Himmelstalund, 18= Marielund, 19= 
Haga, 20= Lagerlunda, 21= Butängen och 22= Butängen. 
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2.2. Historia 

Östra Saltängen bestod till en början av strandängar som användes som betes- och ängsmark. 
Vid industrins expansion i början av 1600-talet utvecklades Norrköping snabbt och Östra 
Saltängen byggdes. Den rutnätsplan som upprättades i Norrköping är en av Sveriges äldsta, 
som Norrköpings kommun nu vill försöka bevara. 

En rutnätsplan är en stadsplanetyp som innebär att alla gator, torg och tomter består av 
regelbundna rätvinkliga mönster. Gatorna i stadsområdet skär i varandra med räta vinklar och 
på så sätt bildas det ett nät av flera parallella gator i båda riktningarna. (Nationalencyklopedin, 
2014) 

Ungefär samtidigt som industrins expansion påbörjades byggnationen av Johannisborg, som 
var tänkt som en försvarsanläggning, dock blev det aldrig färdigt och började förfalla runt år 
1650. Johannisborg brändes ned runt år 1719 av ryssarna. Senare, år 1934, byggdes 
Johannisborg upp igen. 

Under 1800-talet börjades byggnationer av magasinlokaler, verkstäder och mindre industrier. 
Det var under den här tiden som rutnätsstrukturen i den östra delen av Saltängen planerades 
och byggdes som i dag är grunden till Östra Saltängen. 

2.3. Hamnen 

En viktig faktor för att byggnationen av Östra Saltängen ska kunna påbörjas, är att hamnen 
flyttar den verksamhet som de i dagsläget har vid den inre hamnen. Det gäller främst den 
norra kajen, vilken ligger på samma sida som där Östra Saltängen ska byggas. I ett senare 
skede kommer dock även den södra kajen att behöva flyttas. Detta då bosatta i Östra 
Saltängen kan komma att störas av höga bullernivåer från hamnverksamheten där.  

Den norra kajen ska flyttas ut till Öhmansterminalen och delar av den verksamhet som 
bedrivs där i dag ska flyttas ut till ett nytt hamnområde på Händelö. För att Öhmansterminalen 
ska kunna ta över verksamhet som bedrivits vid norra kajen kommer ombyggnationer av 
terminalen att ske.  

Förflyttningen och omorganiseringen av hamnen görs inte enbart på grund av Östra 
Saltängen, utan ska verka som en positiv utveckling för hamnen med ökad tillgänglighet för 
stora fartyg. Detta då de inte behöver åka lika långt in i Norrköping, som de i dagsläget gör. 
Vilket leder till en effektivisering tidsmässigt för fartygen. Dock kommer det under några år 
bli rörigt med ombyggnationen, vilket gör att en bra logistisk- plan är av yttersta vikt.  

I Figur 3 visas vart hamnens verksamhet är belägen i dagsläget och de sex steg som 
utvecklingen och förflyttningen av hamnen ska ske i. I kartan är de sex olika stegen inringade 
med olika färg för att tydliggöra för läsaren.  
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Figur 3. Utveckling och förflyttning av hamnverksamheten. Steg 1 är utveckling av hamnområdet Märket på Händelö, steg 2 
ombyggnation av Öhmansterminalen, steg 3 avveckling av Norra kajen, steg 4 stadsutveckling av Östra Saltängen, steg 5 
utveckling av Pampusterminalen på Händelö och steg 6 är avveckling av Södra kajen. (Norrköpings kommun 2013c) 

2.4. Hamnbron 

Hamnbron är precis som hamnen en viktig faktor i stadsomvandlingsprojektet, tanken är att 
den ska rivas och flyttas en bit österut och byta namn till Skeppsbron. En anledning till detta 
är att Hamnbron i dagsläget har hög belastning både av persontrafik men även yrkestrafik som 
ska till hamnen. Den nya Hamnbron är tänkt att kallas för Skeppsbron.  

Hamnbron har cirka 36 000 fordon per dygn som passerar, vilket medför höga bullernivå samt 
partikelutsläpp. Det som Norrköpings kommun vill uppnå med byggnationen av en ny 
Hamnbro, är att leda om trafiken så att den kommer bort från stadskärnan. På så sätt kan 
bullernivåerna och partikelutsläppen minska runtomkring och på Hamnbron. Detta gäller även 
för Norra Promenaden som precis som Hamnbron är ett problemområde när det gäller 
bullernivåer och partikelutsläpp.  

Ytterligare en process som pågår för att leda om och få bort trafiken från stadskärnan, är 
Norrleden, som är en förlängning av E22:an. Norrleden är precis som Hamnbron en viktig 
förutsättning för att utvecklingen av Östra Saltängen ska kunna ske. Norrleden skulle bidra till 
att den tunga trafiken som ska vidare ut till hamnen och Händelö från E4:an, inte behöver 
passera staden och Hamnbron som de gör i dag. Studier som utförts för det förväntade flödet 
visar på att trafiken i stadskärnan och därmed Hamnbron och Norra Promenaden kommer att 
minska. (Norrköpings kommun, 2009d) 
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2.5. Färdigt område 

I Figur 4 visas en karta över området hur det är tänkt att se ut år 2030 då det nya området är 
planerat att stå klart. Där går att se ”Diagonalen”, tvärs genom området, som är tänkt att vara 
prioriterat för spårvagnstrafik samt gång- och cykeltrafik. Det finns åtta inringade områden på 
kartan som planeras bli det nya områdets ”magneter”. 

1. Gasverksparken, består till största delen av äldre byggnader som lämnats kvar av 
kulturminnesskäl. Planerarna hoppas även att någon form av teater eller kulturhus ska 
byggas där. 

2. Johannisborg, är en stadspark med vatten runtomkring en gammal försvarsanläggning. 
Där finns det potential att skapa en kulturmiljö som kan vara attraktivt för besökare, 
vilket kan leda till att dessa besökare även kommer ta del av utbudet i Östra Saltängen. 

3. Kanontorget, vid detta torg kommer en upprustning ske. 

4. Torg, detta torg kommer vara en mittpunkt i området med anslutning till 
småbåtshamnen och diagonalen med förbindelse till och från resecentrum. 

5. GC-bro över Strömmen, denna bro ska vara till för gång- och cykeltrafikanter som ska 
göra det lätt för dem att ta sig över strömmen och in mot city. De slipper då ta sig över 
Hamnbron, vilken är tungt belastad av övriga trafikslag.  

6. Knutpunkt, viktig korsning där flödet av människor förväntas vara stort. 

7. Knutpunkt, viktig korsning där flödet av människor förväntas vara stort. 

8. Knutpunkt, viktig korsning där flödet av människor förväntas vara stort. 
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Figur 4. Planskiss för Östra Saltängen.1= Gasverksparken, 2= Johannisborg, 3= Kanontorget, 4= Torg, 5= GC-bro över 
Strömmen, 6-8= Knutpunkt. (Norrköpings kommun 2013c) 
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3. Teoretisk referensram 
I Kapitel 3 presenteras den information som behövs för att förstå resonemanget i resterande 
delen av rapporten. Kapitlet inleds med förklaring av samhällsplanering och de olika stegen 
som en kommun går igenom vid ett stadsomvandlingsprojekt. Därefter presenteras delkapitel 
om gång- respektive cykeltrafikanter   

 ska ge en ökad förståelse om vad samhällsplanering är och vad det går ut på, skillnader 
mellan gång- och cykeltrafikanter samt beskrivning av nyckeltalet genhetskvoten.  

3.1. Lagar och regler 

Samhällsplanering är en viktig del i samhället för att en kommun inte ska stanna upp i 
utvecklingen och bli opopulärt att bo i. Det omfattar bland annat bebyggelser, vägar och 
grönområden. Då det slits med åren och behöver bytas ut eller förnyas samt utvecklas för att 
matcha nya behov i staden.  

3.1.1. PBL-Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (PBL) är en svensk lag en som innefattar bestämmelser för alla 
kommuner i Sverige. De finns två huvudområden i PBL, den ena är hur planering av mark 
och vattenområden ska ske och den andra om hur bebyggelsen ska regleras. Dessa 
bestämmelser innebär att varje kommun ska ha en heltäckande översiktsplan samt en 
redovisning för hur mark- och vattenområden ska användas. (Hydén, 2008) 

3.1.2. ÖP-Översiktsplan 

Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en godkänd och aktuell 
översiktsplan. Anledningen till att översiktsplanen ska vara aktuell är för att den ska fungera 
som vägledning vid beslut om exempelvis detaljplaner, bygglov och tillstånd i enlighet med 
miljöbalken. Därför granskas översiktsplanen minst en gång varje mandatperiod, dvs. under 
en fyraårsperiod. (Norrköpings kommun 2011e) 

Översiktsplanen ska vara en vision för kommunens utveckling och en vägledning vid 
kommunala beslut samt en redovisning av riksintressen. För att ha en långsiktig hållbar 
utveckling i staden är denna plan viktig, då den ska redovisa hur centrala och lokala 
markanspråk för trafiken ska skötas. Ett exempel på detta är järnvägens utveckling, vilket för 
Norrköpings del skulle kunna vara Ostlänken. (TRAST, 2007) 

När en ny översiktsplan för ett område utvecklas börjar kommunen med ett program, där de 
centrala frågorna för det specifika området behandlas. Detta kan exempelvis vara trafik-, 
bostads- och kulturfrågor. Därefter görs programmet offentligt för näringsliv och 
privatpersoner, så att de kan vara med och påverka och framföra sina synpunkter. Sedan 
påbörjas arbetet med att ta fram ett planförslag som även det offentliggörs för samråd. När 
samråden är färdiga sammanställs synpunkterna och planförslaget arbetas om utifrån 
synpunkterna. Till sist granskas planförslaget igen och kommunfullmäktige antar och 
godkänner planen. I Figur 5 visas en tidsaxel över hur arbetet går till. (Norrköpings kommun 
2011e) 
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Figur 5. Stegen vid en översiktsplan. (Norrköpings kommun 2011d)  

Översiktsplanen bör stämma överens med den uppfattning som majoriteten av de ansvariga 
politikerna har. Den ska innehålla en sammanställning av de övergripande målen, 
förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur samt allmänhetens intressen. (Boverket, 
2013a) 

Det innebär att kommunen ska ha information om hur mark- och vattenområden ska 
användas, hur den befintliga miljön ska utvecklas och bevaras, hur riksintressena och 
miljökvalitetsnormer ska tillgodoses, hur de ekologiska-, ekonomiska- och sociala 
konsekvenserna blir om planen genomförs sant ett helhetstänk genom hela översiktsplanen för 
hållbar utveckling. (Norrköpings kommun, 2011e) 

En fördjupad översiktsplan tar mellan ett och tre år att utfärda ibland kan det även ta längre 
tid. Det beror på hur stort området är som översiktsplanen ska täcka och hur samråden går och 
om processen behöver göras om. (Norrköpings kommun, 2014f) 

När det gäller översiktsplanen för Östra Saltängen, som Norrköpings kommun ska ta fram, är 
den fördjupade översiktsplanen godkänd. Dock håller en ny version av denna på att arbetas 
fram då planeringsförutsättningarna har förändrat sig. Detta är endast småjusteringar då 
dåvarande som arbetade med planeringen av Östra Saltängen har slutat och nya planerare har 
börjat arbeta med projektet. (Lingenäs, Güthlein, 2014) 

3.1.3. Detaljplan 

När en översiktsplan framställts görs en detaljplan, som är en detaljerad plan över ett mindre 
område av kommunen. Detaljplanen är en bindande uppgörelse mellan kommunen och 
markägaren till det område som detaljplanen berör. En detaljplan ska innehålla bestämmelser 
angående hur mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska se ut. Den kan även 
bestämma hushöjden, stoleken på husen, avstånd från hus till tomtgräns samt rättigheter när 
det gäller att dra fram ledningar eller gångvägar över någon annans mark. (Boverket, 2012b) 

Detaljplanen har i regel en genomförandetid på minst 5 år och högst 15 år. Efter 
genomförandetiden gäller fortfarande den antagna/ godkända detaljplanen, dock kan den 
antingen ändras, ersättas eller upphävas. Den genomförandetid som en detaljplan har, varierar 
som sagt, men den står oftast med på plankartan för området. (Boverket, 2012b) 

Det finns två olika typer av planläggning som används vid detaljplaneprocessen, vilka är 
normalt- och enkel planförfarande. Det som avgör vilket av alternativen som kommunen 
väljer, utgås ifrån Plan- och bygglagen (PBL). (Boverket, 2012c) 

Normalt planförfarande är mer avancerad och innefattar fler skeden i detaljplaneprocessen än 
vad enkelt planförfarande gör. För dessa skeden användes samma källa, Boverket 2012c. De 
skeden som normalt planförfarande innefattar är: 
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•  Start av planarbete, i denna fas beslutar kommunen om att påbörja planarbetet och 
vilken typ av planprocess som kommer användas. Beslut tas även gällande huruvida 
ett program behövs eller inte. Om program inte behövs, påbörjas arbetet med ett 
förslag till detaljplanen.  

•  Program, detta görs för att underlätta detaljplanearbetet. Kommunen väljer själva om 
de anser att det behövs ett program eller inte. I programmet ska kommunens 
utgångspunkter och mål anges.  

•  Miljöpåverkan, innebär att en behovsprövning görs för att se om förslaget för det 
tänkta området påverkar miljön så pass mycket att en miljökonsekvensbeskrivning 
behövs. Detta gäller bland annat vid planer för hamn och industriområden. 

•  Samråd, är ett ”möte” då allmänheten bjuds in för att lyssna på kommunens förslag. 
Personerna på samrådet bjuds in för att de ska få möjlighet att vara med och påverka 
och lämna synpunkter till kommunens förslag. Därefter sammanställs allmänhetens 
åsikter och förslaget arbetas om utifrån dessa. På detta vis nås ett bättre slutresultat 
och allmänheten känner sig delaktiga i stadens utveckling.  

•  Granskning, detta innebär att kommunen presenterar det förslag som de planerar att 
anta/ godkänna. De som är berörda meddelas var förslaget finns tillgängligt och om 
det är många berörda parter finns det riktlinjer i PBL hur kommunen i fråga ska 
hantera detta. Länsstyrelsen är särskilt mån om frågor som rör riksintressen, 
miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor om hälsa, säkerhet och olycksrisker. 
Alla kommentarer som kommunen fått in sammanställs med skriftliga komentarer till 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. De som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda ska kommunen snarast återkoppla till. Granskningstiden är minst tre 
veckor. 

•  Antagande, till slut ska kommunfullmäktige anta planen, dvs. godkänna den. 
Kommunen meddelar länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten samt övriga som lämnat in 
synpunkter som inte tillgodosetts. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva/ överklaga 
kommunens beslut. Om överklagan inte görs vinner kommunens beslut laga kraft 
inom tre veckor. 

I Figur 6 visas de olika skedena som en detaljplan normalt går igenom.  

 

Figur 6. Stegen i detaljplaneprocessen. (Norrköpings kommun, 2014g) 

Enkelt planförfarande sker då kommunen anser att området har liten betydelse för 
allmänheten, och vissa skeden i det normala planförfarandet kan tas bort. Ytterligare exempel 
på då denna typ av förfarande används, är då detaljplanen endast gäller verksamheter som 
tillståndsprövas enligt miljöbalken eller vid ärenden gällande väglagen eller ombyggnation av 
järnvägen. (Boverket, 2012c) 
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Först tas ett detaljplanprogram fram som innehåller en plan över hur det tänkta mark- och 
vattenområdet ska användas och hur bebyggelse ska ske. Exempel på detta kan vara var 
kommunen vill bygga bostäder, vägar, parker, torg eller handel. (Norrköpings kommun, 
2014g) 

Därefter är det samråd mellan inblandade aktörer och efter det följer en granskning  

Detaljplaneprogrammet bryts sedan ned till en eller flera olika detaljplaner, som mer detaljerat 
beskriver hur området som planeras ska se ut. För att få bygglov i området måste det som 
planerar att byggas stämmas överens med den detaljplan som finns för området. 

Detaljplanen för Östra Saltängen har påbörjats, men är i ett väldigt tidigt skede. Målet är att 
ett programförslag samt samråd sak ske tidigast våren 2015. Det område som 
detaljplanearbetet påbörjats i är Fas 1, vilket går att se i Figur 7.  

Anledningen till att detaljplanearbetet påbörjades i just denna del av området beror på att det 
är ett attraktivt läge, då det ligger beläget precis vid vattnet. Tanken är även att det ska ge 
området en bra skjuts i början, för att påvisa att det är ett attraktivt ställe att bo i och för att 
många ska välja att bosätta sig i Östra Saltängen. (Lingenäs Güthlein, 2014) 

 

Figur 7. Fas 1 vid bebyggelse av Östra Saltängen.  

3.2. Vägnät 

I Avsnitt 3.2 presenteras en förklaring av maskvidden, målpunkter, genhetskvoten och till sist 
tillgänglighetens betydelse för GC-trafikanter. Detta är av relevans för jämförelsealternativet 
och de olika utredningsalternativen som skapats. I Avsnitt 3.3.1 och 3.3.3 används TRAST 
2007 som källa om inget annat anges i textstyckena. I Avsnitt 3.3.4 används GCM-handbok 
2010 som källa om inget annat anges.  

3.2.1. Maskvidd 

Maskvidd är det avstånd som finns mellan två närliggande linjer (vägar) i ett vägnät. 
Maskvidd är ett mått som indikerar på hur sammanhängande ett nät är och har stor betydelse 
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för nätets funktion och attraktivitet, speciellt när det gäller GC-nät. Detta då, speciellt de 
gående, är känsliga för omvägar och att ett område är gent har stor betydelse.  

Det är maskvidden som påverkar hur konkurrensen är mellan de olika trafikslagen. Ett 
område med tät maskvidd har även hög genheten vilket är extra viktigt för ett GC-nät. 
Cyklister är dock inte lika känsliga för genheten vilket gör att cykelnätens maskvidd inte 
behöver vara lika tät som för gång. Kollektivtrafik- och bilnätet kräver inte lika tät maskvidd 
som GC-nätet.  

I bebyggda områden bör maskvidden mellan två länkar inte vara över 250 meter. (Celik, 
2013) Ett tecken på att ett GC-nät i ett område inte är tillräckligt gent och därmed har för gles 
maskvidd är då gamla stigar blir upptrampade och nya bildas.  

3.2.2. Målpunkter 

För att få ett bra och sammanhängande nätverk är målpunkterna en väldigt viktigt del. Genom 
att sammanställa potentiella gång- och cykelvägar till de valda målpunkterna fås ett bra gång- 
och cykelnät dit planerarna tror att flest människor kommer att befinna sig. 

Exempel på målpunkter är skolor och förskolor, vårdcentraler, arbetsplatser, affärer 
(mataffärer, klädaffärer, mm.), caféer, stationer och bussterminaler samt övriga ”attraktiva 
platser” (promenadstråk och dylikt). (Nilsson, 2013) 

3.2.3. Genhetskvot 

Genhetskvoten är ett kvalitetsmått som mäter hur gent ett gång- eller cykelstråk är. Det 
används för att analysera GC-trafikens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag, såsom bil 
och kollektivtrafik. (GCM-handbok, 2010) 

För en GC-trafikant har genheten stor betydelse, då den påverkar benägenheten hos 
trafikanten att gå eller cykla. Om punkt A- till B:s faktiska avstånd är mycket lägre än 
fågelavståndet för samma sträcka innebär det att GC-vägen har dålig genhet. Därmed kan 
tänkas att trafikanten beroende på om det handlar om ett kort eller långt avstånd väljer att ta 
bilen istället för att gå eller cykla. Detta leder i sin tur, på lång sikt, till en sämre folkhälsa och 
att miljön försämras. Därför är det av stor vikt att ett GC-nät är gent.  

Genhetskvoten är ett sätt för en trafikplanerare att se huruvida den planerade GC-vägen 
uppfyller de villkor som finns för att vägen ska vara gen. Vid beräkning av genhetskvoten 
krävs att det finns två punkter, en start- och en slutpunkt. Dessutom behövs det faktiska 
avståndet samt fågelavståndet mellan dessa två punkter. När dessa två avstånd finns att tillgå, 
divideras det faktiska avståndet med avståndet för fågelvägen mellan start- och slutpunkten, 
se Figur 8.  

 

Figur 8. Formel vid beräkning av genhetskvoten. 
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Det kvalitetsvärde som beräkningen genererar bör inte överstiga 1,25, det vill säga skillnaden 
bör inte vara större än 25 procent. Dock kan det i vissa specifika fall kvalitetsvärden på 1,5 
tillåtas, men detta beror på vilka krav som ställs lokalt i kommunen. Om genhetskvoten 
överstiger 1,5 tyder detta på dålig kvalitet och då prioriteras inte lägre transportsättet med 
gång och cykel konkurrenskraftigt gentemot de övriga trafikslagen.  

En nackdel med genhetskvoten är att de olika kvalitetsnivåerna är relativt osäkra. Som 
tidigare nämnts, rekommenderar TRAST att dessa nivåer bör väljas utifrån de krav som ställs 
lokalt. Ytterligare en faktor som är negativt med genhetskvoten är att beräkningarnas resultat 
påverkas av hur lång eller korta sträckorna är som jämförs. Exempelvis får en stäcka med 
väldigt lågt fågelavstånd ett högra kvalitetsvärde vilket kan bli missvisande avståndet mellan 
start- och slutpunkten är kort.  

I Figur 9 visas de olika kvalitetsnivåerna för genhetskvoten, vad som tyder på god respektive 
dålig kvalitet. Då genhetskvoten blir över 1,5 innebär det att skillnaden mellan det faktiska 
avståndet och fågelavståndet är över 50 procent. Vilket tyder på dålig kvalitet och markeras 
med rött. När genhetskvoten är mellan 1,25–1,5 innebär det att skillnaden är 25 till 50 procent 
mellan det faktiska avståndet och fågelavståndet. Detta tyder på att kvaliteten är ok och 
markeras med gult. Om genhetskvoten är mindre än 1,25 och skillnad därmed endast är 25 
procent eller mindre mellan det faktiska avståndet och fågelavståndet tyder det på att GC-
vägen har mycket god kvalitet. Då genhetskvoten tyder på mycket god kvalitet markeras detta 
med grönt i Figur 9.  

 

Figur 9. Kvalitetsmåtten för genhetskvoten. (TRAST, 2007) 

Ett exempel på en studie där genhetskvoten har använts är Measures if Connectivity skriven 
av Paul M Hess. I studien jämfördes genheten mellan städer och förorter för att se hur 
gångvänligt områdena var. (Hess, 1997) 

3.2.4. Tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett relativt nytt transportpolitiskt mål som riksdagen beslutade om 2009. 
Tillgängligheten för GC-trafikanter försämras vid breda bilvägar och vägar som har hög 
belastning. Dålig tillgänglighet leder till allt färre GC-trafikanter.   

För gångtrafikanter påverkas tillgängligheten av tiden det tar att gå från start- till 
slutdestination. Ytterligare faktorer som har betydelse för tillgängligheten är gångnätets 
uppbyggnad, omgivning samt underhåll av gator exempelvis snöröjning vintertid. Därav 
spelar genhetskvoten en stor del för tillgängligheten.  
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För cykeltrafikanter påverkas tillgängligheten av hur gent ett område är, det vill säga med 
anknytning till genhetskvoten. Faktorer som är extra viktiga för att cyklister ska anse att 
tillgängligheten är god är att vägen är utan hinder och avskilt från gångtrafikanterna. 
Dessutom spelar, precis som för gångtrafikanterna, underhållet av vägarna vintertid en stor 
roll.  

3.3. Gång- och cykelplanering 

I Avsnitt 3.3 används Hydén 2008 som källa. 

Det som sammankopplar gång- och cykeltrafikanter är att de tillhör en grupp som kallas för 
oskyddade trafikanter. Med det menas att de inte har något skyddande skal som övriga 
trafikslag och därmed är mer utsatta för skador vid en eventuell olycka.  

Gång- och cykeltrafikanter får till skillnad från skyddade trafikanter direkt upplevelse av 
miljön runtomkring sig, vilket gör att denna har stor betydelse för hur gång- och 
cykeltrafikanter upplever den omgivning som de vistas i. Det är alltså viktigt för dem med en 
attraktiv och tilltalande trafikmiljö.  

Genom att gång- och cykeltrafikanter tar sig fram genom egen muskelkraft, och därmed är ett 
miljövänligt färdsätt, ställer de högre krav på korta avstånd och genhet än vad övriga 
trafikslag gör. Den relativa energiförbrukningen per personkilometer för cykeltrafik, 
gångtrafik, stadsbuss och biltrafik går att utläsa i Tabell 1.  

Tabell 1. Relativa energiförbrukning per personkilometer  

Transportsätt Relativ energiförbrukning per personkilometer 

Cykeltrafik 1 

Gångtrafik 1,5 

Stadsbuss 14,5 

Biltrafik 30 

 

En faktor som skiljer sig åt mellan gång- och cykeltrafikanter är hastigheten, gångtrafikanter 
har en medelhastighet på 4-5 km/h och cykeltrafikanter har en snitthastighet på 16 km/h. 
Skillnaden på färdhastigheten gör att gång- och cykeltrafikanter har olika krav på vägvisning 
och kontinuitet, där en cyklist har mycket högre krav. På detta sätt är en cyklists och 
bilförares krav och behov mer lika än en cyklist och gående.  

På grund av att gående och cyklister har olika hastigheter, är det viktigt att deras gaturum 
skiljs åt genom att de har separata ”körfiler” för att på så sätt minimera riskerna för att olyckor 
sker.  

En ytterligare faktor, som skiljer gång- och cykeltrafikanter åt, är de krav som de ställer på 
framkomligheten. Cykeltrafikanter anser att det är mycket mer besvärligt att stanna vid en 
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signalreglerad korsning än vad gångtrafikanter anser, då det kravs mer muskelkraft för att 
komma igång med en cykel än genom gång.  

3.3.1. Gång 

Enlig GCM-handbok är det sex stycken olika parametrar som påverkar tillgängligheten för 
gångtrafikanter. Dessa är tiden från start- till målpunkt och närheten till målpunkterna, 
genheten, barriärer, kontinuitet, drift och underhåll samt trygghet. I denna rapport har tre av 
parametrarna undersökts i analysen. Avsnittets källa är GCM-handbok 2010, om inget annat 
anges. 

Med närhet till målpunkter menas att analysen ska ske till de målpunkter som är vardagliga, 
det vill säga de som människor är i behov av i vardagen. Exempel på denna typ av målpunkt 
är mataffärer, vilken bedöms ha god tillgänglighet då den går att nå på 10 minuter för 
gångtrafikanten från dennes bostadshus. En faktor som spelar in på tiden är områdets storlek 
där gångnätet är.  

Genhet är samma sak som genhetskvoten, det vill säga skillnaden mellan det faktiska 
avståndet och fågelavståndet. Genhetskvoten är en lämplig metod för att bedöma ett områdes 
genhet från start- till slutpunkt. Där är det viktigt att det faktiska avståndet, motsvarar ett 
tryggt och säkert gångstråk.  

Barriärer handlar om trafikerade gator/ vägar. Med gator som är 6 meter breda eller mer och 
har ett trafikflöde på över 600 fordon/ timma innebär det en väntetid för en gångtrafikant på 
mer än 60 sekunder. Detta bedöms som låg standard på tillgängligheten. Då det i många 
svenska städer finns gator med trafikflöde över 600 fordon/ timma innebär det att det finns 
många barriärer för gångtrafikanter. Något som kan minska denna barriär är regleringar för de 
oskyddade trafikanterna som är till fördel för gående. Ett exempel på detta kan vara mittrefug 
eller hastighetsreglering.  

Kontinuitet handlar om det finns säkra gator för gångtrafikanterna. Det vill säga om 
gångbanorna är skilda från cyklisterna och övriga trafikslag. Detta gäller främst längst 
sträckor där det är ett högt trafikflöde.  

Drift och underhåll innebär att det speciellt under vintertid måste vara bra och kontinuerlig 
sandning och snöröjning så att gångtrafikanter kan ta sig fram. Även när det gäller om 
istappar som måste tas bort från taken för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. I 
detta fall innebär god tillgänglighet kommunens prioritet av gång och cykelvägar.  

Trygghet innebär att gångvägar ska vara tillgängliga dygnet runt. Detta med avseende på att 
de bör vara belysta och med närhet till hus eller trafikerade vägar.  

I artikeln ”An energy expenditure approach for estimating walking distance” skriven av Hsu 
och Tsai, resoneras kring viljan hos fotgängare att gå en viss sträcka, betydelsen med attraktiv 
miljö samt utformning av gångavstånd med hänsyn till energiförbrukning hos fotgängaren. 
Det som Hsu och Tsai studerade var en energibaserad metod som skulle hjälpa planerare att 
planera gångstråk med hänsyn till energiförbrukning och fotgängares krav på en attraktiv 
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miljö. Energiförbrukningen för fotgängare studerades med hjälp av Pandolf et al modellen 
(WEE- walking energy expenditure). 

Avståndet som en fotgängare är villig att gå skiljer sig mellan de få studier som finns inom 
detta område. Allt från en ”quarter mile” vilket motsvarar ca 402 meter, ”half mile” som är ca 
804 meter till 300-500 meter. Avståndet är beroende på området och för att undersöka hur 
långt gångavstånd som en fotgängare är villig att gå används metoden som grundar sig på 
statistik fördelning.  

Det som Hsu och Tsai kom fram till i slutet av rapporten var att utformningen av gångnät bör 
utformas med hänsyn till de olika gångmiljöerna istället för att följa ett enformigt mönster. 
Dessutom menade de att människor är beredda att gå längre sträckor då omgivningen längs 
gångstråken innehåller en attraktiv miljö. (Hsu & Tsai, 2014) 

3.3.2. Cykel 

När det gäller parametrarna som är viktiga för cykeltrafikanterna ska uppleva bra 
tillgänglighet, skiljer det sig något mot gångtrafikanternas aspekter. För cykeltrafikanterna är 
det åtta parametrar som anses viktiga vilka är restid, närhet till målpunkter, genhet, 
kontinuitet, trygghet, belysning, drift och underhåll, parkeringsmöjligheter och 
orienterbarhet. GCM-handbok, 2010) 

Restiden beräknas med hjälp av medelhastigheten mellan en start- och målpunkt. Detta genom 
att jämför cykeltiden med bil- och kollektivtrafiktiden. På så sätt får restidskvoten fram vilket 
är ett kvalitetsmått av trafikslagen cykel/buss- och kollektivtrafik. Restidskvoten har inte 
beräknats i slutet av denna rapport då data för bil inte finns att tillgå. GCM-handbok, 2010) 

Parametrarna närhet till målpunkter, genhet, trygghet, belysning, trafikreglering samt drift 
och underhåll presenteras i Avsnitt 3.3.1. 

Kontinuitet för cykeltrafikanter innebär att nätet är sammanhängande och inte saknar länkar i 
cykelnätet. Det är även viktigt att, vid blandtrafik, cykelbanorna är säkra och trygga. GCM-
handbok, 2010) 

Parkeringsmöjligheter är viktigt att det finns att tillgå vid målpunkterna i ett område. 
Placeringen av parkeringsplatsen för cyklister är också viktig, så att de inte behöver gå en 
lägre sträcka för att nå målpunkten. Det är även viktigt för cyklisten att det finns tillräckligt 
många cykelställ så att det finns en ledig plats. GCM-handbok, 2010) 

Orienterbarhet med syfte på vägvisning är viktigt då cykeltrafiken måste öka vilket innebär 
att antalet ovana cyklister i cykelnätet ökar. Därav måste bra vägvisning ske. GCM-handbok, 
2010) 
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4. GIS-analys av gång- och cykelnätet 
I Kapitel 4 presenteras vad GIS är för något och vad det används till. Även programmet 
MapInfo Professional 12.0 samt tilläggsprogrammet RouteFinder beskrivs. Detta för att ge 
läsaren en ökad förståelse för de två programmen, som använts vid framtagandet av nätverken 
och metoden för att utföra nätverksanalysen. 

4.1. GIS – Geografiska informationssystem 

GIS är en förkortning och betyder geografiska informationssystem. För att förstå vad GIS är 
för något och hur det fungerar, används förklaringen:  

”GIS är ett datoriserat informationssystem med funktioner för insamling, lagring, 
bearbetning, analys och visualisering av geografisk data”. (Harrie, 2008) 

En enkel förklaring av geografiska informationssystem är att det är en kombination av kartor 
och tabeller med information. Utifrån kartorna går det alltså att ta reda på en mängd 
information, exempelvis ”Hur långt är det till närmaste mataffär”. (Norrköpings kommun 
2013a) 

Geografiska informationssystem är vanligt att använda då användaren vill påvisa samband 
mellan flera dataskikt då dessa kan visualiseras samtidigt. Det är även användbart för att 
utföra olika analyser samt utgör ett beslutsunderlag för beslutsfattare. Användningsområdet 
för GIS är brett och många olika branscher använder sig av denna metod, exempelvis är det 
ett vanligt verktyg inom kommuner vid stadsomvandlingsprojekt.  

Inom GIS finns det tre viktiga komponenter programvara, tillämpning och geografisk data, se 
Figur 10. (Harrie, 2008) 

1. GIS är ett informationssystem och används för att hantera data och förmedla denna 
information mellan olika användare. Geografisk data innefattar bland annat kartor, 
satellitbilder och statistik.  

2. De program som används för att behandla geografisk information kallas för GIS-
program. Programmet ska möjliggöra att kunna analysera och visualisera rumsliga 
samband som annars kan vara svåra att identifiera.  

3. För att detta ska kunna ske krävs människor som tillämpar tekniken, utveckla nya 
metoder och nya tillämpningar.  

   

 Figur 10. Tre viktiga komponenter i GIS. 
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Den geografiska datan delas upp i två olika klasser, objekt och icke-rumsliga data. Objekten 
motsvarar till exempel vägar och hus. Objekten i sig delas sedan in i tre olika grupper, vilka är 
punkt-, linje- och ytobjekt. Det är de objekten som kallas för rumslig data, och de utgör 
grunden i kartan. Den icke-rumsliga datan är attribut motsvarar kartornas information, till 
exempel hur många som bor i Norrköpings kommun. 

När användaren ska lagra informationen finns det två olika alternativ, antingen genom vektor- 
eller genom rasterdata. I vektordata lagras objekten och den bygger alltså på punkter, linjer 
och polygoner, vilket definieras som koordinater. Denna typ av lagring används bland annat 
vid planering av transportvägar. Rasterdata, till skillnad från vektordata, lagrar genom att dela 
upp kartan i ett rutnät med lika stora rutor. På så vis kan varje ruta refereras till en koordinat i 
ett koordinatsystem och tilldelas ett attribut. Lagring av rasterdata är vanligt vid flygbilder 
och satellitbilder, det vill säga kartor med hög geometrisk noggrannhet. (MapInfo, 2013)  

4.2. MapInfo Professional 

MapInfo Professional 12.0 är ett GIS program som ägs av PitneyBowes – Software, tidigare 
MapInfo. Programmet lanserades första gången år 1986, då med namnet Mapping Display 
and Analysis System (MIDAS). De var då de första med denna typ av produkt på marknaden, 
dock gick det i början enbart att använda med DOS – Disk Operating System (diskbaserade 
operativsystem).  

Vid andra versionen av programmet, lanserades det med nytt namn, MapInfo. År 1990 
ersattes även DOS – systemet med Windows. När version fyra släpptes år 1995, bytte 
programmet namn ytterligare en gång, denna gång till MapInfo Professional. Därefter har 
ytterligare versioner av programmet lanserats. 

Programmet MapInfo Professional används till att skapa kartor och utifrån dem utföra olika 
typer av GIS-analyser. I programmet går det att påvisa sambandet mellan data och geografi. 
Det är ett verktyg som ger ett bra beslutsunderlag till en beslutsfattare. (Cartesia, 2013) 

De olika format som finns i MapInfo går att se i Tabell 2. 

Tabell 2. Visar de filformat som finns.  

Format Förklaring 

.wor Arbetsyta  

.tab Huvudfilen/tabelldefinitioner. Här görs de moment eller ändringar som användaren vill göra. 

.dat Attributfil 

.map Geometrifil 

.id Indexfil till de grafiska objekten 
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I MapInfo finns det många olika funktioner, en av de funktioner som har relevans i detta 
examensarbete är att rita trafiknät. När trafiknätet är uppritat och användaren vill genomföra 
olika analyser på vägnätet finns ett antal olika tilläggsprogram till förfogande. Dessa 
tilläggsprogram läggs då till i MapInfo för att kunna utföra analyserna. I examensarbetet 
användes tilläggsprogrammet RouteFinder, där det går att beräkna olika rutter till och från 
målpunkter. Mer om RouteFinder finns beskrivet i Avsnitt 4.3.  

4.2.1. Lager 

För att kunna rita kartor, och lägga till olika föremål, attribut med mera till dem krävs olika 
lager. När användaren öppnar upp de data som ska användas visas dem i form av olika lager. 
Varje lager har en tabell med tillhörande information. Ett lagren består till exempel av en 
grundkarta, punkter (städer) och information i form av städernas namn. (MapInfo, 2013) 

För att göra lagren mer tillgängliga går det att lägga till en lagerstyrningstabell i kartfönstret. 
Där går det se namnet på lagret, ta bort lagret samt lägga till ett nytt lager. De lager som finns 
i lagerstyrningstabellen går även att flytta på, dvs. ändra ordningen på lagren beroende på hur 
användaren vill vinkla/ framhäva informationen som fås ut av kartan. (MapInfo, 2013) 

4.2.2. Linjer 

I MapInfo Professional finns det tre olika sätt att rita linjer på, vilka är vanlig rät linje, poly 
linjer och ”halvmånelinjer”. (MapInfo, 2013) 

Den räta linjen används främst på mindre områden och då enbart räta linjer önskas. Poly linjer 
används vid uppritning av större nät, då det förenklar ritandet eftersom linjen ”fortsätter” tills 
användaren är nöjd och dubbelklickar på kartan där linjen önskas sluta. Den sista linjen som 
finns ritar ut halvcirklar, och används vid behov. (MapInfo, 2013) 

•  Rät linje  

•  Poly linje  

•  Halvcirkel  

4.2.3. Snappa 

Snappa, på engelska snap, är en funktion som används för att koppla samman linjer med 
varandra. Det görs genom att trycka ner tangenten ”S” , för att se om funktionen är aktiverad 
eller inte är det bara att titta längst ned i fönstret för MapInfo. Där står det ”Snappa” om 
funktionen är aktiverad. När musen hålls över en nod, linjens slutpunkt, bildas det en cirkel 
och streckat plus runt markören. Detta för att lätt kunna se och koppla samman linjerna med 
varandra så att de kan bilda en nod. (MapInfo 2013) 
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Det går även att ställa in funktionen Snap så att markören reagerar på noder från olika 
avstånd, exempelvis så fort musmarkören är inom en radie av tre pixlar från en nod så 
reagerar den. (MapInfo, 2013)  

När Snappa är aktiverat fungerar det i alla de lager som är valda, vilket är bra då ett objekt 
ritas i ett lager och det ska kopplas samman med ett objekt i ett annat lager. Inställningarna för 
detta går att ändra i lagerstyrningstabellen. (MapInfo, 2013)  

Funktionen Snappa fungerar med alla meny- och ritningsverktyg förutom tre: 

•  Textverktyget  
•  ”Dra karta - verktyget ”  
•  ”Pan”  

Anledningen till att funktionen snappa är viktig är för att den tar bort eventuella mellanrum 
som är näst intill omöjliga att ta bort om funktionen inte används. På så sätt fås ett 
sammanhängande nät och vidare analyser kan genomföras. 

4.3.  RouteFinder 

RouteFinder, är som tidigare nämnts, ett tilläggsprogram i MapInfo. Det används för att utföra 
olika analyser av ett geografiskt nätverk, exempelvis av cykelvägar, järnvägar och vattendrag. 
(Critchlow, 2014) 

För att utföra en analys krävs först och främst att användaren ritat upp ett geografiskt nätverk. 
Ytterligare faktorer som krävs, är att linjerna som skapar nätverket är ihopkopplade genom 
funktionen snappa samt att en kolumn läggs till med värdet noll i den tabell vars lager 
användaren arbetar i. 

Därefter kan användaren påbörja sin analys genom att välja den typ av rutt som önskas, vilket 
baseras på vilket syfte som användaren har med sin analys. När detta är valt klicka 
användaren på kartan där den vill att rutten ska börja och där den ska sluta. Det vill säga en 
start- och slut- nod. Sedan ritas rutten ut på kartan och en informationsruta dyker upp där 
sträckan för rutten samt tiden det från start till slut nod. Tiden beror även på parametern 
hastighet, vilket användare själv väljer i Options i menyraden på MapInfo. Exempelvis om 
användaren ritat upp ett GC-nät och vill veta tiden det tar att cykla från punkt A till B väljs 
den generella hastigheten 15 km/h. Genom att hastigheten väljs, blir analysen mer 
verklighetstrogen. 

4.3.1. Dijkstra’s algoritm 

För att programmet RouteFinder ska kunna utföra nätverksanalysen och därmed 
ruttberäkningar, baseras den på en algoritm. Den algoritm som programmet MapInfo 
använder sig av är Dijkstra’s algoritm. (Ganeshkumar & Ramesh, 2010) 

Dijkstra’s algoritm används vid beräkningar av kortaste vägen till ett nätverksproblem och 
baseras på en matematisk algoritm. Denna beräknar den kortaste vägen från nod A till nod B i 
ett nätverk. (Lundgren et al. 2011) 
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För att hitta den kortaste vägen mellan nod A och B ”sparar” Dijkstra’s algoritm tre olika 
variabler för varje nod som den som den passerar. De tre som sparas är: 

•  Distans, är den variabel som undersöks, exempelvis sträckan eller körtiden från start 
till slut nod.  

•  Väg, fastställer vilken väg från start noden till slut noden som är den kortaste. 

•  Inkluderad, talar om ifall den aktuella noden är behandlad eller inte.  

4.4. Alternativ för nätverksanalys 

För att bestämma hur algoritmen i RouteFinder ska beräkna rutten, finns några olika 
inställningar till hjälp i programmet. I Kapitel 4.4 kommer inställningarna kortfattat förklaras 
för att läsaren senare i rapporten ska förstå varför en viss inställning valts. Källan som använts 
för samtliga stycken är RouteWay 2013. 

För att utföra inställningarna går användaren till menyraden i MapInfo Professional 12.0 och 
väljer RouteFinder – Options – Route Options.  

I inställningarna går det bland annat välja vilken färg och tjocklek som linjen för rutten ska 
ha. De övriga alternativen som finns gäller för inställningarna av rutten, dvs. hur algoritmen 
ska tänka. Dessa inställningar är:  

•  Shortest/ Fastest, detta alternative innebär att användaren väljer om den vill att 
programmet ska generera den kortaste vägen eller den snabbaste vägen mellan två 
punkter. Denna inställning påverkar även körtiden och alla andra typer av beräkningar. 
Om alternativet Snabbast väljs kommer polygonerna representera den faktiska 
körtiden. Om det andra alternativet, Kortaste, väljs kommer polygonerna representeras 
avståndet.  

•  Mode Option, i detta alternativ kan användaren köra samma nätverk på olika sätt. 
Detta genom att lägga till olika attributvärden till de olika länkarna i nätverket. Det 
finns fyra olika alternativ som kan tilldelas olika ”regler”. Till exempel kan det första 
alternativet innebära att alla linjer är tillgängliga, det andra att enbart bilar får 
användas, det tredje att enbart fotgängare/ cyklister får använda nätet och det fjärde 
och sista där vissa linjer är enkelriktade. Det går att själv välja vilka regler som gäller 
för respektive alternativ (1-4) beroende på vad användaren vill uppnå för resultat.  

•  Use One Way, i detta alternativ kontrolleras så att de linjer i nätet där restriktioner för 
enkelriktad gata finns, följs. Om alternativet inte är ikryssat innebär det att nätverket är 
ett gångnätverk, där det går att gå åt båda hållen på en enkelriktad gata eller i valfri 
riktning i en rondell. 

•  Route Type, detta alternativ används för att kontrollera de dynamiska 
segmenteringsalternativen, vilka är: 
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- Node-To-Node, detta är en standardinställning där rutten startar och slutar vid 
närmaste nod där användaren klickar. En nod är antingen en start- eller en slut-nod 
av en polyline.  

- Exact (dynamic segmentation), rutten beräknas från den närmaste delen av en linje 
där användaren klickat. Den rutt som detta resulterar i, kommer att ta hänsyn till 
tiden och avståndet för att resa den partiella segmentet av linjen.  

- Exact with Off road, detta alternativ innebär samma sak som i alternativet Exact 
(dynamic segmentation), dock kommer det även att läggas till en linje från den 
punkten som är närmast den del av nätverket där användaren klickade. För att 
kunna använda det här alternativet måste en hastighet på linjen finnas. Alternativet 
används för att uppskatta hur lång tid det tar att ta sig från startpunkten till 
slutpunkten i nätverket. Ruttens resultat tar hänsyn till den tid det tar samt avståndet 
för att resa det partiella segmentet av linjen. Dock kommer själva rutten att vara 
densamma som i alternativet Exact (dynamic segmentation).  

- Route Descriptions, vägbeskrivningarna slås på eller av och kolumner som 
innehåller den aktuella ruttbeskrivningen väljs från menyn. Användaren har 
möjlighet att definiera en primär och en sekundär riktning.  

När en rutt eller handelsresande har genererat en lösning, kommer ett fönster dyka 
upp med de olika riktningarna. Det går även för användaren att klicka på varje del 
av vägbeskrivningen så markeras det på kartan.  
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5. Metod och nätverksmodeller 
I Kapitel 5 presenteras hur framtagningen av GC-nätet i MapInfo genomfördes. Även vilka 
målpunkter som valdes och vart de är placerade i området. I slutet av kapitlet presenteras 
avstånden som ficks fram med hjälp av RouteFinder och beräkning av genhetskvoten.  

5.1. Datafiler 

För att kunna utföra mitt uppdrag och utveckla ett nytt gång- och cykelnät för Östra Saltängen 
har jag fått tillgång till kartbanken på Norrköpings kommun. Där finns en mängd olika kartor, 
varav jag använt några fåtal. Dessa är: 

•  Norrköpings_kommun, grundkartan (ortofoto) har används som bakgrundskarta till 
GC-nätet och är den kartan som huvudsakligen är med i alla figurer som jag själv har 
gjort. 

•  WMS_kommunkartan, grundkarta användes främst vid utformandet av GC-nätet, 
vilket var till stor hjälp vid ritandet då det var lättare att se gatornas struktur.  

•  Cykelnät_NOKA_140218, är ett lager med redan befintligt gång- och cykelnät i 
Norrköping. Detta användes när GC-nätet för Östra Saltängen var utritat för att koppla 
samman de bägge näten med varandra. Detta var viktigt för att kunna genomföra 
analysen, dvs. avståndet mellan målpunkterna. 

5.2. Framtagande av nytt GC-nät 

Vid framtagandet av GC-nätet för Östra Saltängen studerades först datafilerna (Kapitel 6.1.) 
och Norrköpings kommuns rapport Program för Östra Saltängen. Rapporten studerades för 
att försöka få en förståelse för hur området är tänkt att bli och dess struktur. 

Efter att programmet för Östra Saltängen studerats, påbörjades utformningen av GIS – 
modellen. Detta genom att rita in GC-nätet i MapInfo Professional. Utformningen av GC – 
nätet utgicks ifrån den rutnätsstruktur som lade grunden till Östra Saltängen då den först 
byggdes. 

Det första som gjordes, var att rita upp ett översiktsnät för hur GC – nätet var tänkt att se ut 
vid färdigt skede. För att utföra detta, drogs enbart långa linjer utan ”avbrott”. På detta vis 
kunde linjerna korrigeras enkelt efter tycke. För att sedan kunna genomföra analysen av GC – 
nätet, måste linjerna varje gång de korsar varandra brytas. Om linjerna inte bryts vid deras 
korsning, kommer programmet RouteFinder, inte kunna välja den kortaste vägen då verktyget 
för analysen enbart kommer att följa de långa obrutna linjerna. Vilket genererar i att analysen 
inte blir optimal och därmed inte trovärdig.  

I Figur 11 illustreras tillvägagångssättet, för att tydliggöra förklaringen i stycket ovan. I 
”Rutnät 1” är linjerna obrutna (långa linjer) och enbart svarta. I ”Rutnät 2” är linjerna i olika 
färger, vilket är tänkt att symbolisera varje gång de långa linjerna i ”Rutnät 1” bryts. Det vill 
säga. då två linjer korsar varandra måste de brytas vilket illustreras med ny färg i Figur 11, 
Rutnät 2. 
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Figur 11. Förklaring till uppritande av GC-nätet.. 

Linjerna som ritades in i MapInfo Professional 12.0 kopplades sedan ihop genom funktionen 
snappa, som kopplar samman linjerna med varandra och bildar en gemensam nod. Om detta 
inte görs, kommer nätverksanalysen inte gå att genomföras då linjerna inte är 
sammankopplade utan det är glapp mellan dem. Glappen syns endast vid in zoomning av 
linjernas skärning/korsning. 

I Figur 12 visas ett utklipp av en in zoomad korsning i Östra Saltängen, ur MapInfo 
Professional 12.0. Där en av vägarna/linjerna, linje 38, kopplas samman med de övriga 
vägarna/linjerna i korsningen. 

 

Figur 12. Sammankoppling med funktionen ”snappa”. 

När linjernas noder var sammankopplade, kopplades de linjer som var i anslutning till det 
befintliga nätet i lagret Norrköpings_kommun samman. Detta genom att lagret först sparades 
ned som kopia för att bli redigerbart och därefter kopplades samman med linjerna som 
skapades i jämförelse- samt utredningsalternativen. Sammankopplingen gick till på samma 
sätt som illustreras i Figur 12, med funktionen snappa. 

Till sist tillfördes en kolumn i lagrets tabell, som döptes till type med värdet 0 på respektive 
linje. Detta gjordes för att kunna utföra analysen ”hitta kortaste vägen” eller den mest 
optimala gena vägen.  

5.3. Kartor 

När det kommer till kartor, har det tagits fram fyra olika scenarier. Dessa kallas för JA, UA1, 
UA2 och UA3. JA är förkortning för jämförelsealternativ och UA är förkortning för 
utredningsalternativ. Dessutom har ytterligare två lager tagits fram, bostadspunkter och 
målpunkter, detta för att kunna beräkna genhetskvoten. De olika kartorna som skapades är 
följande: 
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•  GC_nät_JA, denna karta är jämförelsealternativet JA, vilket innebär att GC-nätet är 
utritat utifrån den planskiss som erhållits från Norrköpings kommun. Det vill säga hur 
området är tänkt att se ut år 2030. Kartan är uppritad med Skeppsbron och en GC-bro. 

•  GC_nät_UA 1, denna karta är utredningsalternativ 1 UA1, som är uppritat med 
”normal” maskvidd, det vill säga utifrån bilnätet. GC-nätet är uppritat med Hamnbron 
för att se om det spelar någon roll för genheten. En GC-bro finns även med, dock inte 
med samma placering som i JA för att se om även denna har någon betydelse för 
genhetskvoten. 

•  GC_nät_UA 2, denna karta är utredningsalternativ 2 UA2, där GC – nätet är uppritat 
med tät maskvidd. Nätet är uppritat med Hamnbron och samma placering på GC-bron 
som i UA1.  

•   GC_nät_UA 3, detta lager är utredningsalternativ 3 UA3, och här är GC-nätet uppritat 
med ”normal” maskvidd och med ”dubbel diagonal”: Precis som i de föregående 
utredningsalternativen är nätet uppritat med Hamnbron och samma placering för GC-
bron.  

•  Bostadspunkter_ÖstraSaltängen, ett lager med de bostadspunkter (startpunkter) som 
valts att utgå ifrån. Det är fyra stycken bostadspunkter och mer om det finns att läsa i 
Avsnitt 5.4. 

•  Målpunkter_ÖstraSaltängen, lager med de målpunkter (slutpunkter) som har valts. 
Antalet målpunkter som valts att analysera är fem stycken mer om det i Avsnitt 5.5. 

Till skillnad från JA är GC-näten i de tre utredningsalternativen baserade på dagens Hamnbro, 
dvs. att den är kvar på sin ursprungliga plats. Anledningen till detta är för att underlätta vid 
analysen med RouteFinder eftersom denna analys inkluderar det redan befintliga GC-nätet i 
anslutning till Östra Saltängen Om nätet varit baserat på Skeppsbron istället skulle en av 
examensarbetets frågeställningar inte besvaras, nämligen hur det nya GC-nätet ska hänga ihop 
med det redan befintliga GC-nätet. Dessutom är det för att studera effekterna av brons 
placering, med avseende på om genhetskvoten blir bättre eller sämre beroende på brons 
placering. 

Syftet med framtagningen av de olika utredningsalternativen är att studerar skillnaden från 
och till bostads- och målpunkterna, med avseende på genhetskvoten. Dessa alternativ har 
sedan jämförts med JA. I Avsnitt 5.3.1–5.3.4 presenteras utformningen på de olika 
scenarierna. 

5.3.1. JA 

I Figur 13 visas JA som är jämförelsealternativet. I denna karta är GC-nätet uppritat utifrån 
Norrköpings kommuns planskiss för området, och kommer att användas vid jämförelse av 
UA1, UA2 och UA3.  

I JA är dagens Hamnbro riven och ersatt av Skeppsbron. En GC-bro är även med för att göra 
det mer lättillgängligt för GC-trafik att ta sig till och ut från området vidare in till city. Denna 
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GC-bro är även tänkt för enbart gång- och cykeltrafikanter. De två gröna linjerna i Figur 14 
illustrerar Skeppsbron och GC-bron, där den linje närmast Hamnbron är Skeppsbron. 

 

Figur 13. Visar GC-nätet för JA, till vänster illustrerar den gröna linjen Skeppsbron och till höger illustrerar den gröna 
linjen GC-bron. 

5.3.2. UA1 

I Figur 14 visas UA1 som är det första utredningsalternativet, vilket är ett potentiellt 
framtidsläge som i slutet av rapporten ska jämföras med JA. GC-nätet i UA 1 är uppritat med 
normal maskvidd, dvs. utifrån Norrköpings traditionella rutnätsstruktur.  

Detta nät är intressant vid jämförelsen med de övriga näten då det är en vanlig typ av nät. 
Vissa skillnader finns gentemot JA, vilka är maskvidden, placeringen av Diagonalen samt 
broarna. I JA utgår nämligen Diagonalen från den gata som hänger ihop med Skeppsbron, i 
UA1:s fall utgår Diagonalen från den gata som hänger ihop med Hamnbron.  
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Figur 14. Visar GC-nätet för UA1. 

5.3.3. UA2 

I Figur 15 visas UA2 som är det andra utredningsalternativet, vilket precis som UA1 är ett 
potentiellt framtidsläge som i slutet av rapporten kommer att jämföras med JA. Anledningen 
till att ett av UA2 valdes att utformas med tät maskvidd är för att se hur stor påverkan och 
därmed betydelse som det har för genheten. Därav även hur mycket bättre/sämre som 
genhetskvoten till och från de utvalda målpunkterna blir vid analysen.  
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Figur 15. Visar GC-nätet för UA2. 

5.3.4. UA3 

I Figur 16 visas UA3 som är det tredje och sista utredningsalternativet, även detta alternativ är 
ett potentiellt framtidsläge som i slutet av rapporten kommer att jämföras med JA. GC-nätet i 
UA3 är uppritat utefter normal maskvidd och liknar därav UA1, dock har UA3 ”dubbel 
diagonal”.  

Anledningen till att UA3 valt att ritas upp med ”dubbel diagonal” är för att se hur stor 
påverkan detta skulle ha på genheten för området. Genheten i detta utredningsalternativ känns 
extra intressant då detta är ett mycket ovanligt sätt att rita upp ett GC-nät på. Vilket speciellt 
ska has i åtanke med avseende på Norrköpings traditionella rutnätsstruktur. 
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Figur 16. Visar GC-nätet för UA3. 

5.4. Val av startpunkter 

För att genomföra nätverksanalysen och därmed beräkna genhetskvoten, har fyra startpunkter 
valts ut. Dessa startpunkter har i denna rapport valts att kallas för bostadspunkter. 
Bostadspunkterna är placerade på strategiska platser i Östra Saltängen, för att på så vis uppnå 
ett brett resultat av nätverksanalysen. Bostadspunktera är följande: 

•  Bostadspunkt 1, är placerad i Östra Saltängens övre vänstra hörn, se Figur 17.  

•  Bostadspunkt 2, är placerad i Östra Saltängens nedre vänstra hörn, se Figur 17.  

•  Bostadspunkt 3, är placerad i Östra Saltängens mitt, se Figur 17. 

•  Bostadspunkt 4, är placerad i Östra Saltängens högra övre hörn, se Figur 17. 

Anledningen till att de fyra bostadspunkterna placerades relativt avskilt från varandra, beror 
på att eventuella skillnader mellan dem vill studeras i resultatet av genhetskvoten som 
presenteras i Avsnitt 7.1. Detta för att kunna dra slutsatser om det har någon avgörande roll 
för genheten vart i området en bostad är placerad.  

För att placera de fyra bostadspunkterna på kartan skapades ett nytt lager som döptes till 
bostadspunkter. Detta genom att först skapa en ny tabell, vilket görs genom att gå till Arkiv -
Ny tabell - Skapa – Ny tabellstruktur – Namn (”Bostadspunkter”) – Skapa – Spara. När 
tabellen var skapad lades det nya lagret till i den befintliga arbetsytan genom att klicka på det 
”gröna plusset” i lagerstyrningstabellen. Resultatet av detta visas i Figur 17. 
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Figur 17. Bostadspunkternas placering. 

5.5. Val av målpunkter 

För att genomföra nätverksanalysen och därmed beräkna genhetskvoten, har även fem 
slutpunkter valts ut. Dessa slutpunkter kallas i denna rapport för målpunkter, vilket de även 
kallas för i TRAST. (TRAST, 2007) Målpunkter som valts ut, baseras på det som människor 
kan vara i behov av under en vanlig vardag och som även anses viktiga av TRAST och GCM-
handbok vid planering av ett nytt område. (GCM-handbok) Norrköpings kommun har även de 
tagit fram attraktiva punkter men de kommer inte studeras i nätverksanalysen. Målpunkterna 
som valts ut är: 

•  Samlingsplats mot resecentrum, är en samlingsplats utanför Östra Saltängen i riktning 
mot Norrköpings resecentrum. Målpunkten är vald pga. kommunikationsmöjligheterna 
till andra orter, vilket är viktigt för de som kommer bo i det nya området och 
exempelvis arbetspendlar. Även för att se genheten till denna plats och därmed viljan 
hos människor i Östra Saltängen att gå eller cykla dit. 

•  Samlingsplats mot city, är även detta en samlingsplats utanför Östra Saltängens 
område i riktning mot Norrköpings centrum. Målpunkten är vald då centrumområdet 
är en plats dit människor rör sig och det är viktigt att veta genheten dit. Detta för att se 
viljan hos människor i Östra Saltängen att gå eller cykla istället för att ta bilen eller 
åka med kollektivtrafik.  

•  Mataffär, skola, dagis & vårdcentral, viktigt målpunkter för att ett område ska bli mer 
attraktivt att bo i. Dessutom är det viktigt att genheten till dem är bra. Det är valt som 
en målpunkt då dess exakta placering inte är bestämd. Därför har de valts att placeras 
på Saltängsgatan vilken är i mitten och även huvudgata i området. 
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•  Samlingsplats spårvagn, denna samlingsplats är tänkt som en ”hållplats” för 
spårvagnstrafiken på diagonalen. Den är viktig för att öka tillgängligheten och 
möjligheten för människorna i Östra Saltängen att åka kollektivt då de ska lägre 
sträckor eller vid exempelvis dåligt väder. Detta då det är ett bättre alternativ än bil. 

•  Småbåtshamn, denna målpunkt är vald pga. det attraktiva läge och ses som en viktig 
plats för de som bor i Östra Saltängen men även utanför. Småbåtshamnen kommer 
troligtvis även att locka människor utanför området. 

För att placera ut de fem målpunkterna skapades, precis som i Avsnitt 5.4, en ny tabell. 
Lagernamnet var dock målpunkter. När det nya lagret sedan var tillagt lades det till i 
lagerstyrningstabellen och gjordes redigerbart. Först då kunde de valda målpunkterna placeras 
ut på kartan genom funktionen punkter/symboler. Målpunkterna tilldelades olika symboler 
vilka presenteras i Figur 18 för att påvisa skillnaden dem emellan. 

 

Figur 18. Förklaring av målpunkterna. 

Placeringen av målpunkterna valdes utifrån gatornas prioritet. Det vill säga, målpunkter som 
ansågs viktiga av för att ett område ska bli ”levande” placerades på huvudgatan 
Saltängsgatan. Gällande resecentrum och centrum placerades de mot de slutmål där platserna 
ligger i verkligheten. Samlingsplatsen för spårvagn placerades på sin plats på grund av närhet 
till diagonalen. För placering av målpunkter, se Figur 19. 
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Figur 19. Målpunkternas placering. 

5.6. Beräkning av avstånd och tid med hjälp av RouteFinder  

När målpunkterna och bostadspunkterna var utplacerade, påbörjades analysen med hjälp av 
tilläggsprogrammet RouteFinder. Denna analys gick ut på att hitta den kortaste vägen från 
bostadspunkterna till målpunkterna och därefter mäta fågelavståndet dem emellan. Detta var 
ett viktigt steg för att sedan kunna utföra genhetskvoten.  

För att RouteFinder skulle generera rätt rutt, utfördes vissa inställningar. Då det är av intresse 
att finna den kortaste vägen mellan bostads- och målpunkterna valdes i options – shortest. 
Därefter klickades use-one-way i. I kolumnen route type valdes exact with off road, då de 
valda bostads- och målpunkterna inte är placerade exakt på det utritade nätet utan vid sidan 
av.  

Det som genererades av RouteFinder var det faktiska avståndet, fågelavståndet samt tiden det 
tog för rutterna från och till respektive bostads- och målpunkt. Detta tack vara Dijkstra’s 
algoritm som i programmet hittar den optimalaste vägen, vilken i detta fall var den kortaste 
vägen. Tiden berodde på om det var inställt på gånghastigheten 5 km/h eller cykelhastigheten 
15 km/h.  

I Figur 20 visas ett exempel på hur en rutt i RouteFinder ser ut. I exemplet visas UA2 med 
startpunkten ”Hus 1” och slutpunkten ”Samlingsplats spårvagn”. 
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Figur 20. Exempel ifrån RouteFinder, från Hus 1 till målpunkt 4 (Samlingsplats spårvagn). 

Resultatet med det faktiska avståndet och fågelavståndet fördes sedan in i en Excel-fil där 
genhetskvoten beräknades. Även tiden fördes in i Excel-filen då denna behövdes vid 
beräkningen av den totala tiden i tidsanalysen. I Kapitel 7 presenteras detta resultat. 

5.7. Tidsanalys 

En tidsanalys genomfördes för att analysera hur lång tid det tar att gå respektive cykla från 
och till bostads- och målpunkterna. Detta för att få fram en ungefärlig tidsåtgång samt för att 
studera om tiden har någon betydelse för vilket nät av JA, UA1, UA2 och UA3 som används. 
På så vis kommer tidsanalysen förhoppningsvis generera ett svar om vilket nät som är bäst 
som även går att koppla samman med det resultat som genereras i analysen av genhetskvoten.   

En faktor som lades till på tiden som genererades av RouteFinder, var en tidsrelaterad 
korsningsfördröjning. Detta för att göra tidsanalysen mer realistisk och verklighetstrogen. 

Vanligtvis beräknas korsningsfördröjningen bland annat med hjälp av flödet för andra 
trafikanter. I detta fall är det inte möjligt då Östra Saltängen är ett nytt område, utan tillgång 
på data och statistik för flödet. Vilket har bidragit till att uppskattning av 
korsningsfördröjningen gjorts. En väntetid uppskattades för korsningar med övergångsställe 
och en annan för signalreglerade korsningar.  

Den genomsnittliga väntetiden vid korsningar med övergångsställen uppskattades till 5 
sekunder för gångtrafikanter och 6 sekunder för cykeltrafikanter. Anledningen till att tiden för 
cykeltrafikanterna uppskattas som lägre är för att de enligt lag ska ”hoppa av” cykeln, vilket 
är det som tidsanalysen baseras på. Genomsnittet för tidsfördröjningen vid signalreglerad 
korsning uppskattades till 30 sekunder för både gång- och cykeltrafikanter. Anledningen till 
att väntetiden valdes som relativt låg vid korsningarna var för att det ska vara få bilar i 
området, vilket bidrar till kortare väntetider. 
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För att beräkna korsningsfördröjningen måste först kännedom om antalet korsningar i varje 
rutt finnas. När antalet korsningar räknats multiplicerades detta med den uppskattade 
tidsfördröjningen för gång- respektive cykeltrafikanten. 

Ett scenario togs därefter fram som innehöll blandat med signalreglerade korsningar och 
korsningar med övergångsställen. Detta för att få ett slags medelvärde för den uppskattade 
väntetiden för GC-trafik. 

Eftersom Östra Saltängen är ett område som ska vara prioriterat för GC-trafik valdes större 
delen av områdets korsningar till vanliga övergångställen, dock förkom vissa undantag. De 
korsningar som innefattades av diagonalen, valdes till signalbaserade korsningar. Detta främst 
på grund av att det är korsningar som inkluderar trafikslagen GC, spårvagn och bil, vilket kan 
bli rörigt och dessutom trafikfarligt med enbart övergångställen. En infart till Östra Saltängen 
valdes även till signalbaserad korsning. På några ställen valdes även att inte ha någon 
korsning. Vilket var vid GC-nätet intill Norra promenaden och i angränsning mot den del av 
Östra Saltängen som inte ingår i stadsomvandlingsplanerna. Detta gällde även gatan i 
anslutning till Hamnbron.  

Antalet korsningar med övergångsställen samt signalreglerade korsningar skiljer sig även 
mellan de olika scenarierna som tidsanalysen baserats på. I UA3 med dubbel diagonal är det 
därför givetvis fler signalbaserade korsningar än i Ja och UA1. UA2 består även av fler 
korsningar både av övergångsställen och signalreglerade, då detta utredningsalternativ består 
av tätare maskvidd. Skillnaden med antalet korsningar baserade på övergångsställen samt 
signalreglerade finns att studera i Tabell 3.  

Tabell 3. Antal korsningar i JA, UA1, UA2 och UA3. ÖS är förkortning av övergångsställe och SR är förkortning av 
signalreglerad korsning. 

Scenarier ÖS korsning SR korsning 

JA 10 5 

UA1 12 5 

UA2 92 14 

UA3 10 11 

 

Beräkningarna av korsningsfördröjningen genomfördes i samma Excel-fil som genhetskvoten 
beräknades i. Detta genom att antalet ÖS korsningar multiplicerades med 5 sekunder för gång 
och 6 sekunder för cykel. Antalet SR korsningar multicerades med 30 sekunder för respektive 
gång och cykel. Därefter adderades ÖS och SR, vilket resulterade i den totala 
korsningsfördröjningen som angavs i sekunder. För inkludera tidsresultatet från RouteFinder 
och på så sätt få fram den totala tiden, dividerades först resultatet från korsningsfördröjningen 
med 60. Detta för att få de bägge resultaten i samma enhet, nämligen minuter. För att få fram 
totala tiden adderades sedan tidsresultatet i RouteFinder med tidsresultatet för 
korsningsfördröjningen.  
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I Figur 21 illustreras en förklarande bild på ett exempel då en cyklist ska göra en vänstersväng 
i en signalreglerad korsning, vilket medför att två korsningar måste passeras. Detta då 
cyklisten cyklar på höger sida och måste passera två korsningar för att kunna cykla på rätt 
sida. Om det hade varit en gångtrafikant istället för cyklisten som skulle utföra 
vänstersvängen hade det endast blivit en korsning. Då fotgängaren går på motsatt sida till 
cyklisten, det vill säga på vänster sida. Hade det varit en högerkorsning hade det blivit tvärt 
om, cyklisten passerar en korsning och fotgängaren två.  

För att veta om det gäller en höger- eller vänsterkorsning för GC-trafikanten har beräkningen 
av antalet korsningar alltid börjats från startpunkten dvs. bostadspunkten, för den aktuella 
rutten. Om det inte utförts på detta vis kunde blivit fel. Det är på detta vis som tidsanalysen 
har utförts, och det som presenteras i resultatet i Kapitel 7.  

 

Figur 21. Exempelkorsning vid vänstersväng för cyklister. 

För att kontrollera om resultatet för tidsanalysen verkade rimligt, jämfördes tiderna med 
Eniros karttjänsts tider, för samma avstånd. Där finns även tiden det tar för GC-trafik. Dock 
ska tilläggas att de i många fall inte var exakt samma tider, då Eniros karttjänst inte baseras på 
de framtagna näten. Men det ska tilläggas att dessa skillnader var mycket små.  
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6. Placering av broar 
För att studera om det har någon större betydelse huruvida GC-nätet är uppritat med 
Hamnbron eller Skeppsbron och även med avseende på GC-brons placering, har en diskussion 
kring bordplacering utförts.  

Diskussionen kring broplacering har genomförts efter nätverksanalysen med genhetskvoten 
för att se om placeringen av broarna har någon betydelse för genheten. I slutet av Kapitel 6 
presenteras den broplacering som anses bäst tas med som en möjlig förbättringsåtgärd.  

Placeringen på de tre GC-broarna och Skeppsbron går att studera i Figur 21. Till vänster i 
figuren illustreras Skeppsbron och till höger de resterande tre broarna som är förslag på 
placering av GC-bron. GC-broarna är numrerade till 1,2 och 3. 

 

Figur 22. Visar Skeppsbron (till vänster) och de tre alternativa placeringarna för GC-bron (till höger). 

6.1. Diskussion kring broplacering 

I detta Avsnitt presenteras diskussionen av broplaceringen. De fyra olika scenarierna som 
skapades presenteras med en analys till. I Avsnitt 6.1.1 och 6.1.2 relateras scenarierna till det 
som framkom i analysen av genhetskvoten. I Avsnitt 6.1.3. och 6.1.4. presenters två nya 
exempel på broplaceringar. 

6.1.1. Hamnbro och GC-bro 1 

Detta alternativ är det som används i de tre olika utredningsalternativen UA1, UA2 och UA3. 
Det är även det som nätverksanalysen är baserad på. Den bygger på att Hamnbron är kvar där 
den är i dagsläget och att en GC-bro läggs till i motsatt riktning, se Figur 23. 
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Figur 23. Visar Hamnbron och GC-bro1. 

På grund av att Hamnbron i dagsläget trafikeras av mycket samt av tung trafik, som ska vidare 
till södra kajen för att lämna/hämta gods, medför det höga bullernivåer. Vilket även är en 
bidragande faktor till den höga belastningen och partikelutsläppen på Norra Promenaden. 

På GC-bron kommer bullernivåerna inte alls vara lika höga som på Hamnbron. Detta beror 
främst på att GC-bron enbart trafikeras av gång- och cykeltrafik men även för att den är 
belägen ganska långt ifrån Hamnbron. Dock kan det bli endel buller på grund av trafiken på 
Norra Promenaden. GC-bron ska även verka som en trygg och attraktiv miljö för gång- och 
cykeltrafikanter att vistas i då de bland annat inte påverkas av just buller och avgaser 

Vilken bro som GC-trafikanterna kan tänkas välja är svårt att sia om. Dock är det mer liv och 
rörelse på Hamnbron, vilket kan bidra till att fler GC-trafikanter väljer den framför GC-bron. 
Anledningen till detta är att de känner sig tryggare med liv och rörelse då de inte är ensamma 
i samma utsträckning som på GC-bron. Dessutom kan GC -bron uppfattas som avlägsen, 
vilket även det kan bidra till att fler väljer just Hamnbron. Valet kan även bero på hur attraktiv 
miljön är för GC-trafikanterna på södra kajen dit de kommer om GC -bron används. Vilket är 
en viktig faktor för att en GC-trafikant ska vilja vistas i miljön. 

6.1.2. Skeppsbro och GC-bro 1 

Kombinationen av Skeppsbron och GC-bro 1 är det som utgås ifrån i jämförelsealternativet 
JA. I Figur 24 visas denna kombinationstyp. 

 

Figur 24. Visar Skeppsbron och GC-bro 1. 

Då Skeppsbron har ersatt Hamnbron, känns inte GC-brons placering lika avlägsen längre som 
den uppfattades som i Avsnitt 6.1.1. Dock är frågan om människor som bor i området 
kommer att välja GC-bron framför Skeppsbron, då denna förmodligen kommer trafikeras av 
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mindre trafik. Detta med avseende på att hamnen har flyttat och Norrleden leder trafiken bort 
från staden. Vilket kan innebära att GC-trafikanter ändå väljer Skeppsbron då det är mer 
rörelse och den tunga trafiken är borta. Detta leder i sin tur till att GC-trafikanterna känner sig 
tryggare. 

En nackdel med placeringen av GC-bron är att den kan uppfattas som ocentral och att GC-
trafikanter inte kommer rakt in mot city som om Skeppsbron väljs. Detta är även någon som 
styrks av resultatet från genhetskvoten. 

6.1.3.  Skeppsbro och GC-bro 2 

Detta alternativ har inte varit med i varken nätverksanalysen av JA, UA1, UA2 eller UA3. 
Anledningen till att denna tas med i diskussionen kring broplacering är för att Skeppsbron 
utifrån analysen är ett bättre alternativ än Hamnbron. Dessutom var en återkommande slutsats 
för rutterna med dålig genhetskvot GC-brons placering. I Figur 25 visas detta alternativ. 

 

Figur 25. Visar Skeppsbron och GC-bro 2. 

I detta fall har GC-bron flyttats ett steg närmare Skeppsbron, än i de tidigare fallen för GC-
brons placering. I detta fall kan tänkas, att GC-bron är mer attraktiv för GC-trafikanter, av den 
enkla anledningen att bron inte längre känns lika avlägsen. Det negativa med detta fall, med 
avseende på genhetskvoten, är att den marginella flytten av GC-bron inte räcker till för att 
förbättra de rutterna med dålig genhetskvot.   

6.1.4. Skeppsbro och GC-bro 3 

Precis som i det alternativ som presenterades i Avsnitt 6.1.3, har detta alternativ inte varit med 
i varken nätverksanalysen av JA, UA1, UA2 eller UA3. Anledningen till att det tas med i 
diskussionen kring broplaceringen är för att undersöka om en placering ytterligare närmare 
Skeppsbron kan bidra till bättre genhet. Figur 26 visar detta alternativ. 
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Figur 26. Visar Skeppsbron och GC-bro 3. 

I detta alternativ känns GC-bron inte längre avlägsen, och detta vore antagligen den bästa 
lösningen för Östra Saltängen i dagsläget. Dock får det inte glömmas att enbart halva 
Saltängen är med i stadsomvandlingsprojektet och att det i den andra halvan inom rimlig 
framtid antagligen kommer byggas bostäder också. Skeppsbron och GC-bron skulle dessutom 
komma väldigt nära varandra vilket det kan spekuleras i om det är lönsamt, då det är väldigt 
kostsamt att bygga broar.   
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7. Resultat och analys 
I Kapitel 7 presenteras det resultat som fåtts fram efter analysen i GIS-modellen. 
Genhetskvoten för de olika målpunkterna och separata tidsanalyser för gång- respektive 
cykeltrafikanter. De två olika färdmedlen är separerade pga. olika hastighet och andra 
aspekter som gör att de skiljer sig åt. 

7.1. Genhetskvot 

Överlag skiljde sig resultatet mycket lite mellan gång och cykel från och till samma bostads- 
och målpunkt. Anledningen till detta var då det är samma avstånd för både gång- och 
cykeltrafikanten, vilket är det som genhetskvoten baseras på därav ingen skillnad.   

En faktor som ska tilläggas är att resultatet analyserats utifrån att 1,5 är ok kvalitetsmått för 
genhetskvoten i Östra Saltängen. Detta då området är litet och det därför anses ha god 
konkurrenskraft gentemot andra trafikslag samt genhet. Om genhetskvoten blir över 1,5 anses 
det som dåligt i denna analys. 

Resultatet för jämförelsealternativet och de olika utredningsalternativen med avseende på 
genhetskvoten, presenteras i Bilaga 1. Detta då det blev för mycket information att presentera 
i rapporten. Därav kommer de beräkningar där genhetskvoten sticker ut med ovanligt låga/ 
höga resultat för respektive alternativ att presenteras i avsnitt 7.1.1–7.1.4. Där kommer även 
resultatet kommenteras med anledningen till att de sticker ut från mängden.  

7.1.1. JA 

De tre rutter i JA som stack ut och gav ett dåligt resultat för genhetskvoten var ”Hus 3 till 
centrum”, ” Hus 3 till mataffär m.fl.” och ”Hus 4 till samlingsplats för spårvagn”. Resultatet 
visas i Tabell 4.. 

Då två av de tre rutterna med hög genhetskvot var från bostadspunkten ”Hus 3” studerades 
först placeringen av denna. Eftersom ”Hus 3” är placerat centralt i Östra Saltängen med närhet 
till allt drogs slutsatsen att detta var en bra placering. Resultatet för ”Hus 3” ansågs alltså inte 
samverka med dess placering.  

I rutten från ”Hus 3” till ” centrum” kontrollerades först om det höga resultatet kunde bero på 
RouteFinders val av väg, om exempelvis någon väglänk inte blivit sammankopplad. Vilket 
kunde uteslutas då RouteFinders val av väg var korrekt. Därefter studerades rutten och då 
upptäcktes att trafikanten var i behov av att ta sig över Motala ström och därmed Skeppsbron. 
Denna bro var inte i direkt anslutning till bostadspunkten vilket innebar att trafikanten fick gå, 
i jämförelse med fågelvägen, en omväg. Detta kan vara en möjlig anledning till att 
genhetskvoten blev 1,7.  

I rutten från ”Hus 3” till ” mataffär m.fl.” genererades ett extremt högt värde på genhetskvoten. 
Detta insågs ganska snabbt beror på att punkterna är placerade väldigt nära varandra, och 
fågelavståndet då blir minimalt. När det faktiska avståndet på ca 0,2 km dividerades med 
fågelavståndet på ca 0,04 km genererar förstås ett högt tal och i detta fall genhetskvot.  



44 

I den sista rutten, med dålig genhetskvot, ”Hus 4” till ” samlingsplats spårvagn” studerades 
valet av väg som RouteFinder utfört. Detta ansågs vara korrekt och slutsatsen blir att 
anledningen till att rutten fick hög genhetskvot beror på att maskvidden är relativt gles. Vilket 
innebär att få vägar finns att väljas mellan och att detta blir en omväg gentemot om det varit 
ett GC-nät med tätare maskvidd. 

Tabell 4. Rutter med hög genhetskvot i JA. 

Från  
(hus) 

Till  
(målpunkt) 

Faktiskt avstånd  
(km) 

Fågelavstånd  
(km) 

Genhetskvot 

3 Centrum 0,664 0,391 1,7 

3 Mataffär, m.fl. 0,232 0,042 5,5 

4 Samlingsplats spårvagn 0,314 0,187 1,7 

 

Rutten ”Hus 1” till ” samlingsplats spårvagn” stack ut med extremt bra resultat för 
genhetskvoten på 1,0. Anledningen till att rutten genererade ett så pass lågt värde tros bero på 
att RouteFinder valde diagonalen som väg för att nå målpunkten. Därav blir det faktiska 
avståndet och fågelavståndet relativt lika och därför genererar det en låg genhetskvot. Även 
rutten ”Hus 4” till ” resecentrum” genererade ett bra resultat för genhetskvoten på 1,1. 
Anledningen till detta är främst att rutten går längst raksträckan vid Norra promenaden och 
det faktiska avståndet och fågelavståndet blir snarlika.  

7.1.2. UA1 

I UA1 upptäcktes fem rutter med dåligt värde på genhetskvoten. De rutter som stack ut var 
”Hus 2” till ” centrum”, ” Hus 3” till ” centrum”, ” Hus 3” till ” mataffär m.fl.”, ” Hus 4” till 
”centrum” och ”Hus 4” till ”samlingsplats spårvagn”. I Tabell 5 presenteras resultaten som 
genererades av respektive rutt.  

I rutten ”Hus 2” till ” centrum” blir genhetskvoten förmodligen hög på grund av att trafikanten 
måste ta sig över Motala ström och därmed över Hamnbron, vilket blir en omväg gentemot 
fågelavståndet. Här vore det bra ifall Skeppsbron som GC-nätet utgår ifrån i JA var istället för 
Hamnbron, detta hade resulterat i att genhetskvoten blivit extremt lång. 

Något som uppmärksammades var att precis som i JA var ”Hus 3” en av de med flest dåliga 
resultat. Dessutom var samma målpunkter med dåligt resultat som i JA. Där ”Hus 3” till 
”mataffär m.fl.” nästintill hade samma värde med skillnad på en decimal. Det första som 
gjordes med avseende på detta var därför att studera ifall rutterna liknade varandra eller rentav 
var exakta. Slutsatsen av det blev att rutterna i JA och UA1 var snarlika till ”centrum” och att 
de till ”mataffär m.fl.” var spegelvända men annars identiska. Därav går det att dra samma 
slutsats för rutterna från ”Hus 3” som i JA. Något som bör tilläggas är att GC-nätet i JA 
analyseras utifrån Skeppsbron och att GC-nätet i UA1 analyseras med Hamnbron. Det gör att 
genhetskvoten blir högre i rutten ”Hus 3” till ” centrum” i UA1 än i JA, då det blir en omväg 
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att ta Hamnbron gentemot Skeppsbron. Vilket leder till att om detta GC-nät skulle användas i 
verkligheten borde det ske med Skeppsbron. 

Anledningen till att rutten ”Hus 4” till ” centrum” genererar en hög genhetskvot är på grund av 
bostadspunktens placering. Denna ligger avskiljes i Östra Saltängens högra hörn vilket gör att 
den har långt till de flesta målpunkterna. En förändring av GC-brons placering skulle 
förmodligen reparera problemet något och genera en genhetskvot som accepteras. 

I rutten ”Hus 4” till ”samlingsplats spårvagn” blir genhetskvoten hög på grund av att 
maskvidden är relativt gles, hade den varit tätare skulle förmodligen genhetskvoten resulterat i 
bättre resultat. 

Tabell 5. Rutter med dålig genhetskvot i UA1. 

Från  
(hus) 

Till  
(målpunkt) 

Faktiskt avstånd  
(km) 

Fågelavstånd  
(km) 

Genhetskvot 

2 Centrum 0,440 0,199 2,2 

3 Centrum 0,839 0,392 2,1 

3 Mataffär, m.fl. 0,233 0,043 5,4 

4 Centrum 1,095 0,693 1,6 

4 Samlingsplats spårvagn 0,293 0,186 1,6 

 

I UA1 var det inte enbart rutter med hög genhetskvot, utan många väldigt bra med värden 
under 1,1. Det var lika fem rutter som genererade extremt bra genhetskvot. Dessa var ”Hus 1” 
till ” samlingsplats spårvagn”, ” Hus 1” till ” hamn”, ” Hus 2” till ” resecentrum”, ” Hus 3” till 
” resecentrum” och ”Hus 4” till ” resecentrum”. Dessa rutter redovisas i Tabell 6. 

”Hus 1” till ” samlingsplats spårvagn” genererar en genhetskvot på 1,1. Detta beror främst på 
att rutten leds via diagonalen som är snarlikt med hur fågelavståndet mäts. Därav låg 
genhetskvot.  

Anledningen till att ”Hus 1” till ” hamn” genererar en genhetskvot på 1,1 är tack vare 
diagonalen. Rutten består till största del av diagonalen vilket blir likvärt med fågelavståndet, 
som mäts på det vis som diagonalen går. 

”Hus 2” till ” resecentrum” genererar en låg genhetskvot på 1,0. Detta beror främst på att 
bostadspunkten ligger intill en raksträcka som leder mot diagonalen vilken rutten fortsätter på. 

I rutten ”Hus 3” till ” resecentrum” väljer RouteFinder diagonalen vilket är huvudanledningen 
till att genhetskvoten blir 1,1. Detta då skillnaderna mellan det faktiska avståndet och 
fågelavståndet är små. 
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Anledningen till att rutten ”Hus 4” till ” resecentrum” har en så pass bra genhetskvot på 1,1 
beror på att det är raksträcka, vilket gör att skillnaderna mellan det faktiska avståndet och 
fågelavståndet är små. 

Tabell 6. Rutter med bra genhetskvot i UA1. 

Från  
(hus) 

Till  
(målpunkt) 

Faktiskt avstånd  
(km) 

Fågelavstånd  
(km) 

Genhetskvot 

1 Samlingsplats spårvagn 0,506 0,477 1,1 

1 Hamn 0,701 0,621 1,1 

2 Mataffär, m.fl. 0,412 0,535 1,0 

3 Resecentrum 0,544 0,48 1,1 

4 Resecentrum 0,832 0,756 1,1 

7.1.3.  UA2 

I UA2 upptäcktes tre stycken rutter som hade högt värde på genhetskvoten. Dessa var ”Hus 2” 
till ” centrum”, ” Hus 3” till ” centrum” och ”Hus 4” till ” centrum”. I Tabell 7 presenteras 
resultatet som genererades för respektive rutt. 

En gemensam nämnare för de tre rutterna var att de var på väg till målpunkten ”centrum”. 
Först studerades därför om det blivit något fel med RouteFinder, vilket det inte hade. Dock 
upptäcktes att ”Hus 2” till ” centrum” och ”Hus 3” till ” centrum” hade samma anledning till 
det höga värdet på genhetskvoten. Eftersom rutterna måste över Motala ström och därför 
måste passera över Hamnbron blir det en omväg gentemot fågelavståndet. En faktor som 
därför skulle kunna förbättra genhetskvoten är att byta ut Hamnbron mot Skeppsbron. Då 
skulle det heller inte bli en omväg för trafikanten. 

Anledningen till att ”Hus 4” till ” centrum” genererar hög genhetskvot är då bostadspunkten 
ligger avskiljes gentemot målpunkterna. Vid jämförelse med alternativet JA från och till 
samma bostads- och målpunkt upptäcktes att en flytt av GC-bron skulle kunna generera en 
bättre genhetskvot.  

Tabell 7. Rutter med hög genhetskvot i UA2. 

Från  
(hus) 

Till  
(målpunkt) 

Faktiskt avstånd  
(km) 

Fågelavstånd  
(km) 

Genhetskvot 

2 Centrum 0,461 0,198 2,3 
 

3 Centrum 0,781 0,393 2,0 

4 Centrum 1,098 0,692 1,6 
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Eftersom maskvidden i UA2 var tät genererade alternativet också rutter med bra värde på 
genhetskvoten. Det var de fyra rutterna ”Hus 1” till ” samlingsplats spårvagn”, ” Hus 1” till 
”hamn”, ” Hus 3” till "Resecentrum” och ”Hus 4” till ” Resecentrum”. Dess resultat visas i 
Tabell 8. 

Rutten ”Hus 1” till ” samlingsplats spårvagn” generar en så pass låg genhetskvot som 1,0 då 
den går längst diagonalen, vilket är på samma sätt som fågelavståndet mäts. Denna rutt blir 
även väldigt låg i JA, på grund av samma anledning. 

”Hus 1” till ” hamn” genererar också en låg genhetskvot på 1,1 vilket beror på att den rutten 
också går längst diagonalen. Anledningen till att genhetskvoten inte blir identisk som för 
samma rutt i JA beror på att diagonalen i JA inte är placerad på exakt samma ställe som i 
UA2. 

”Hus 3” till "Resecentrum” genererar en genhetskvot på 1,1 vilket beror på att rutten går lägst 
diagonalen. Anledningen till att resultatet inte blir identiskt med det i JA beror på att 
diagonalen inte har samma placering i JA och UA2. 

”Hus 4” till ” Resecentrum” genererar precis som i JA, ett bra resultat för genhetskvoten på 
1,1. Anledningen till detta är densamma som i JA, alltså att rutten går lägst raksträckan vid 
Norra promenaden och det faktiska avståndet blir snarlikt med fågelavståndet. 

Tabell 8. Rutter med bra genhetskvot i UA2.  

Från  
(hus) 

Till  
(målpunkt) 

Faktiskt avstånd  
(km) 

Fågelavstånd  
(km) 

Genhetskvot 

1 Samlingsplats spårvagn 0,495 0,477 1,0 

1 Hamn 0,697 0,621 1,1 

3 Resecentrum 0,536 0,48 1,1 

4 Resecentrum 0,808 0,756 1,1 

7.1.4. UA3 

I det sista alternativet UA3 var det fem rutter som stack ut med dåligt resultat för 
genhetskvoten. Rutterna var ”Hus 2” till ” centrum”, ” Hus 3” till ” centrum”, ” Hus 3” till 
"mataffär m.fl.” och ”Hus 3” till "hamn”. Dess resultat visas i Tabell 9. 

”Hus 2” till ” centrum” blir dåligt på grund av samma anledning som i UA1 och UA2, 
nämligen att Hamnbron är istället för Skeppsbron. Slutsatsen går att dras då samma rutt i JA 
inte har det problemet utan tvärt om får ett värde på genhetskvoten som är helt ok. 

”Hus 3” till ” centrum” får precis som i UA1 och UA2 ett högt värde på genhetskvoten. När 
UA3 sedan jämförs med JA upptäcks att rutten även i det scenariot får hög genhetskvot. Dock 
blir genhetskvoten högre i UA3 än i JA, och även högre än i UA2. Den blev dock lägre än i 
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UA1. Anledningen till att genhetskvoten blir högre än i JA beror på att Skeppsbron används i 
det alternativet. Att kvoten blir högre i UA3 än UA2 beror på att det i UA2 är tät maskvidd 
och i detta alternativ är normal maskvidd. Anledningen till lägre genhetskvot än i UA1 beror 
på att det i UA3 är dubbel diagonal. 

Rutten ”Hus 3” till "mataffär m.fl.” blir hög i JA, UA1 och UA3, vilket beror på att 
fågelavståndet blir så pass mindre än det faktiska avståndet. Att UA2:s genhetskvot för denna 
rutt blir bra beror på att det alternativet har tätare maskvidd.  

”Hus 3” till "hamn” ger en hög genhetskvot, då detta GC-nät består av normal maskvidd och 
dubbel diagonal. Det blir helt enkelt en omväg i denna rutt.  

Tabell 9. Rutter med högt värde på genhetskvot i UA3. 

Från  
(hus) 

Till  
(målpunkt) 

Faktiskt avstånd  
(km) 

Fågelavstånd  
(km) 

Genhetskvot 

2 Centrum 0,438 0,198 2,2 

3 Centrum 0,74 0,393 1,9 

3 Mataffär m.fl. 0,201 0,044 4,6 

3 Hamn 0,471 0,301 1,6 

 

Några rutter genererade, precis som i tidigare alternativ, ett resultat med bra genhetskvot. 
Dessa rutter var ”Hus 1” till ” samlingsplats spårvagn”, ” Hus 2” till ” hamn”, ” Hus 3” till 
"Resecentrum” och ”Hus 4” till ” Resecentrum”. Vars resultat visas i Tabell 10. 

”Hus 1” till ” samlingsplats spårvagn” och ”Hus 4” till ” Resecentrum” genererade bra resultat 
på grund av samma anledning som i JA. 

”Hus 2” till ” hamn” genererade ett bra resultat på genhetskvoten då rutten går längst en 
raksträcka och blir snarlik med fågelavståndet. 

”Hus 3” till "Resecentrum” genererade bra resultat av samma anledning som i UA1 och UA2.  

Tabell 10.  Rutter med bra värde på genhetskvoten i UA3. 

Från  
(hus) 

Till  
(målpunkt) 

Faktiskt avstånd  
(km) 

Fågelavstånd  
(km) 

Genhetskvot 

1 Samlingsplats spårvagn 0,496 0,476 1,0 

2 Hamn 0,53 0,467 1,1 

3 Resecentrum 0,545 0,48 1,1 
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4 Resecentrum 0,834 0,755 1,1 

7.2. Resultat av tidsanalys 

Enligt GCM-handbok är den genomsnittliga hastigheten för en gångtrafikant 5-7 km/h och för 
en cykeltrafikant 15-20 km/h. I den här analysen har beräkningarna skett på den lägsta 
hastigheten 5 km/h respektive 15 km/h. Den främsta anledningen till detta är för att det inte 
finns tillgång till studier kring åldern hos dem som går respektive cyklar, då området är nytt. 
Dessutom valdes den lägsta hastigheten för att ha marginal vid tidsanalysen, ytterligare en 
aspekt är att om det tar kortare tid än vad beräkningarna visar är det enbart en positiv effekt. 
På grund av att den lägsta hastigheten valdes hos respektive trafikslag är analysen baserad på 
en bred målgrupp, med olika åldrar. 

Då resultatet för tidsanalysen är relativt omfattande redovisas det i Bilaga 1. Det bästa- 
respektive sämsta resultatet till de fem målpunkterna för gång och cykel redovisas i Avsnitt 
7.2.1–7.2.5. I tabellerna förkortades ”Hus” till ” H” med respektive siffra efter för att ange 
vilken av de fyra bostadspunkterna som det gällde. 

7.2.1. Till målpunkt ”resecentrum” 

I Tabell 11 visas resultatet som framkom vid undersökningen av de olika alternativen JA, 
UA1, UA2 och UA3. Ett resultat presenteras för cykel och ett för gång, för bägge trafikslagen 
presenteras det bästa- respektive sämsta resultatet med från vilket ”Hus” det var och tiden. För 
de övriga husens resultat, se Bilaga 1. 

Tabell 11. Resultat för målpunkt ”resecentrum”. H står för hus och siffran efter H står för vilket av de fyra husen som 
resultatet gälle för. 

 Bäst (Cykel) Sämst (Cykel) Bäst (Gång) Sämst (Gång) 

JA H1 (0,8 min) H3 (3,3 min) H1 (1,1 min)  H3,4 (3,3 min) 

UA1 H1 (0,8 min) H3 (3,7 min) H1 (1,0 min) H3,4 (3,7min) 

UA2 H1 (1,3 min) H3 (5,2 min) H1 (1,7 min)  H3 (5,4 min) 

UA3 H1 (0,7 min) H3 (4,1 min) H1 (0,9 min) H3 (3,2min) 

 

För cykel var det bästa resultatet alltid från ”Hus 1” och det sämsta resultatet från ”Hus 3”. 
Detta gällde även för gång, då det bästa resultatet var från ”Hus 1” och det sämsta resultatet 
från ”Hus 3”. Anledningen till detta är för att det i alla alternativen är samma rutt från ”Hus 1” 
till ” resecentrum” samt från ”Hus 3” till ” resecentrum”. Dock skiljer sig tiderna på grund av 
nätens olika utformning i JA, UA1, UA2 och UA3.  

Det jämförelse-/ utredningsalternativ som genererade den kortaste tiden för både gång och 
cykel var UA3. 
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7.2.2. Till målpunkt ”centrum” 

I Tabell 12 redovisas resultatet från bostadspunkterna till målpunkten ”centrum”. 

Tabell 12. Resultat för målpunkten ”centrum”. 

 Bäst (Cykel) Sämst (Cykel) Bäst (Gång) Sämst (Gång) 

JA H2 (0,7 min) H4 (2,6 min) H2 (1,0 min) H1 (3,2 min) 

UA1 H1 (1,1 min) H4 (5,2 min) H2 (1,4 min) H4 (5,5min) 

UA2 H2 (1,2 min) H4 (4,1 min) H2 (1,5 min)  H4 (4,8min) 

UA3 H2 (1,2 min) H4 (5,1 min) H2 (1,5min) H4 (5,4min) 

 

För cykel var majoriteten av de bästa resultaten från ”Hus 2” och de sämsta resultaten var till 
”Hus 4” för samtliga alternativen JA, UA1, UA2 och UA3. Det bästa resultatet för cykel var 
även det till ”Hus 2” och majoriteten av de sämsta var till ”Hus 4”. Anledningen till att ”Hus 
2” får bäst resultat hos både gång och cykel beror antagligen på att rutterna är relativt lika, 
och därmed lika långa. I fallet med det sämsta resultatet får gång och cykel samma resultat 
igen. Anledningen till att tidsresultatet bli sämst och därmed tar lägst tid från ”Hus 4” till 
målpunkten beror på att avståndet är väldigt långt.  

Det jämförelse-/ utredningsalternativ som genererade den kortaste tiden för både gång och 
cykel var JA. 

7.2.3. Till målpunkt ”mataffär m.fl.” 

I Tabell 13 presenteras resultatet till målpunkten ”mataffär m.fl.”. 

Tabell 13. Resultat för målpunkten ”mataffär m.fl.”. 

 Bäst (Cykel) Sämst (Cykel) Bäst (Gång) Sämst (Gång) 

JA H2,3 (1,0 min) H3 (2,5 min) H3 (1,2 min)  H1 (3,2 min) 

UA1 H2 (0,8 min) H1,4 (2,9 min) H2 (1,0 min) H1(3,4min) 

UA2 H3 (0,4 min) H1 (4,2 min) H3 (0,5 min)  H1 (4,3 min) 

UA3 H3 (1,5 min) H1 (3,1 min) H2 (2,5 min) H1 (3,7 min) 

 

I resultatet till denna målpunkt varierade resultatet med från vilket ”Hus” det rörde sig om 
mer än i tidigare resultat från målpunkterna. Det som ”Hus” som blev bäst flest gånger för 
cykel var ”Hus 3” och det som blev sämst flest gånger var ”Hus 1”. För gång var det lika 
mellan ”Hus 2” och ”Hus 3” för det bästa resultatet och det sämsta resultatet för gång var från 
”Hus 1”. Även till denna målpunkt är den bästa/ sämsta tiden snarlik mellan gång respektive 
cykel. 
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Det jämförelse-/ utredningsalternativ som genererade den kortaste tiden för både gång och 
cykel var UA2. 

7.2.4. Till målpunkt ”samlingsplats spårvagn” 

I Tabell 14 redovisas resultatet till målpunkten ”samlingsplats spårvagn”. 

Tabell 14. Resultat för målpunkten ”samlingsplats spårvagn”. 

 Bäst (Cykel) Sämst (Cykel) Bäst (Gång) Sämst (Gång) 

JA H4 (1,6 min) H1 (3,9 min) H4 (1,9 min)  H1 (4,2 min) 

UA1 H4 (1,2 min) H1 (4,7 min) H4 (1,5 min) H1 (3,7 min) 

UA2 H1 (5,8 min) H3,4 (1,3 min) H4 (1,4 min)  H1 (5,9 min) 

UA3 H4 (1,2 min) H1 (4,2 min) H4 (1,3 min) H1 (4,3 min) 

 

I resultatet i Tabell 14 går det utläsa att det bästa resultatet var i majoritet från ”Hus 4” och det 
sämst från ”Hus 1” för cykel. Även för gång genererade ”Hus 4” det bästa resultatet och ”Hus 
1” det sämsta resultatet. 

Det jämförelse-/ utredningsalternativ som genererade den kortaste tiden för både gång och 
cykel var UA3. 

7.2.5. Till målpunkt ”hamn” 

I Tabell 15 presenteras resultatet till den sista målpunkten ”hamn”.  

Tabell 15. Resultat för målpunkten ”hamn”. 

 Bäst (Cykel) Sämst (Cykel) Bäst (Gång) Sämst (Gång) 

JA H4 (0,9 min) H1 (4,3 min) H4 (1,3 min)  H1 (4,6min) 

UA1 H4 (0,9 min) H3 (4,8 min) H4 (1,2 min) H1 (5,6 min) 

UA2 H1 (8,0 min) H4 (2,2 min) H4 (2,1 min)  H1 (8,1 min) 

UA3 H4 (0,9 min) H1 (5,0 min) H4 (1,2 min) H3 (5,7 min) 

 

För cykel hade ”Hus 4” det bästa resultatet och ”Hus 1” hade majoriteten för de sämsta 
resultaten. Även för gång hade ”Hus 4” det bästa resultatet och ”Hus 1” hade majoriteten för 
de sämsta resultaten. 

Det jämförelse-/ utredningsalternativ som genererade den kortaste tiden för både gång och 
cykel var UA3. 
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7.3. Slutsatser  

För att komma fram till slutsatser kring de olika analyserna sammanfattades de olika 
alternativens resultat. Upplägget är som sådant att först presenteras det sammanställda 
resultatet för genhetskvoten och det GC-nät som är bäst med avseende på genheten. Därefter 
följer resultatet för vilket GC-nät som är bäst baserat på tidsanalysen. Till sist presenteras 
resultatet av diskussionen kring broplaceringen där den bästa placeringen av broarna 
presenteras.  

I Tabell 16 redovisas det sammanställda resultatet för genhetskvoten. Genom att studera 
resultaten i Bilaga 1 för genhetskvoten och respektive jämförelsealternativ samt 
utredningsalternativ. Där upptäcktes att UA1 har sämst resultat och därmed är den inte längre 
ett alternativ som bästa GC-nät.  

De uppritade GC-näten som genererar flest bäst resultat med avseende på genhetskvoten är JA 
och UA2. Som det går att se i Tabell 16 har UA3 fyra rutter som räknas som dåliga, vilket gör 
att UA3 inte heller längre är ett alternativ som bästa GC-nät med avseende på genhetskvoten. 

Slutsatsen för analysen av genhetskvoten blir att även JA räknas bort som bästa GC-nät då 
den har färre ”riktigt bra” resultat för genhetskvoten än UA2. Vid sammanslagning av ”bra” 
och ”riktigt bra” resultat för JA resulterar det i 17. Om likadant görs för UA2 blir resultatet 
även där 17. Anledningen till att UA2 anses som bästa nätet är alltså på grund av att den har 
fler ”riktigt bra” resultat för rutterna än JA, med avseende på genhetskvoten.  

Tabell 16. Sammanställt resultat för antalet rutter med dåliga/bra/riktigt bra resultat för genhetskvoten. 

 

 

 

 

 
 

Tidsanalysen som utförts resulterade i att UA3 blev det bästa jämförelse-/ utrednings-
alternativet för tre av fem målpunkter. Vilket helt enkelt är anledningen till att UA3 utifrån ett 
tidsperspektiv anses som den bästa utformningen av GC-nätet. 

När det gäller placeringen av broarna framkom att det fanns olika aspekter som talade för var 
och en av de olika broarna. Något som var helt klart var i alla fall att Skeppsbron skulle 
ersätta Hamnbron, detta är även något som stärks efter analysen med genhetskvoten. Där 
genhetskvoten många gånger resulterade i ett dåligt resultat på grund av att det blev en omväg 
med Hamnbron. Alltså bör Skeppsbron byggas och ersätta Hamnbron. Med avseende på GC-
bron fanns för och nackdelar för de tre olika utformningarna. Dock anses att då andra delen av 
Saltängen i framtiden antagligen kommer byggas om till bostadsområde bör GC-bro 2 
utformas. Detta med avseende både på resultatet från genhetskvoten och även då den kommer 

 Dåliga Bra  Riktigt bra 

JA 3 15 2 

UA1 5 10 5 

UA2 3 13 4 

UA3 4 12 4 
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vara belägen mitt emellan Östra och Västra Saltängen. Vilket kommer resultera i att GC-bron 
blir i centrum för bägge delarna, vilket antagligen gör den mer populär. 

Slutsatsen av placeringen av broarna är därför att Saltängsbron och GC-bro 2 vore det 
optimalaste alternativet för GC-trafikanterna, både med avseende på genheten och 
tidsaspekten. 

För att sammanfatta de tre olika analyserna bör ett GC-nät utformas där maskvidden är tätare 
än ”normalt” och med ”dubbel diagonal”. Detta för att göra genheten samt restiderna inom 
Östra Saltängen kortare för gång- respektive cykeltrafikanten. Skeppsbron bör också ersätta 
dagens Hamnbro för att öka genheten mot Norrköpings centrum. Till sist bör GC-bron 
placeras enligt ”GC-bro 2” som är i mitten av Saltängen. Detta för att underlätta vid 
utformningen av den andra delen av Saltängen.  
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8. Avslutande diskussion 
Examensarbetets syfte var att ta fram ett GC-nät för den nya stadsdelen Östra Saltängen, samt 
att genomföra en nätverksanalys för att kunna beräkna nyckeltalet genhetskvoten. Dessutom 
skulle en tidsanalys samt diskussion kring broplacering utföras.  

För att komma fram till vilket av JA, UA1, UA2 och UA3 som ansågs vara bäst i analysen av 
genhetskvoten respektive tidsanalysen användes uteslutningsmetoden. Detta då Östra 
Saltängen är ett område som enbart är i planeringsfasen och inga konkret statistik finns att 
tillgå. Det sammanställda resultatet för genhetskvoten var dessutom ganska snarlikt i samtliga 
av de fyra alternativen vilket var anledningen till valet av uteslutningsmetoden. 

Eftersom Östra Saltängen är i början av planeringsfasen har det varit svårt att få tag i data som 
bland annat behövs vid beräkning av korsningsfördröjningen för GC-trafikanten. Därav 
baserades korsningsfördröjningen på uppskattning, en för signalbaserad korsning och en 
korsning med övergångställe. Korsningsfördröjningen kunde baserats på en annan korsning i 
Norrköping, dock skulle även detta bli missvisande då Östra Saltängen är tänkt att vara ett 
relativt bilfritt område. Vilket är nytänkande och det ännu inte finns något bilfritt område i 
Norrköping.   

Diskussionen kring broplaceringen genomfördes som ett komplement till analysen av 
genhetskvoten, då det upptäcktes att dess placering samverkade med resultatet på 
genhetskvoten. Denna analys grundar sig på genhetskvotens resultat och behov av 
förbättringsåtgärd gällande de broar som utformats i de olika GC-näten.  

Vid planering av GC-nätet är det viktigt på att Norrköpings kommun tänker på att det ska vara 
en attraktiv miljö kring gång- och cykelstråken. Detta för att få fler att gå och cykla och som 
enligt forskningsrapporten av Hsu och Tsai visade på att viljan att gå och cykla längre ökade. 

Något som även Norrköpings kommun bör tänka på om de vill öka antalet cyklister i staden är 
cykeluthyrning med en central strategisk placering. Då de vill minska antalet bilister i staden 
bör de även tänka på hur de ska åstadkomma detta.   

8.1. Vidareutveckling 

Efter att området stått klart i några år, vore det intressant/ lämpligt att vidareutveckla dessa 
områden: 

•  Studera flödet för GC-trafik i det nya området, exempelvis i VISMA. Detta skulle 
även medföra att en noggrannare siffra för korsningsfördröjningen skulle genereras 
och därmed en mer exakt färdtid från start- till målpunkt för GC-trafikanten.  

•  Studera korsningar där GC-trafikanter är inblandade i olyckor, exempelvis i 
STRADA. För att påvisa korsningar som är bättre/ sämre för GC-trafikanter. 

•  En djupare undersökning av broarnas placering och exempelvis om det är 
samhällsekonomisk lönsamt med två broar till Östra Saltängen eller om det ska vänta 
till planeringen av andra halvan av Saltängen. 
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Bilaga 

Resultat JA 

Från 

(hus) 

Färd- 

sätt 

Till 

(målp.) 

Avstånd 
(km) 

Fågel-
avstånd 
(km) 

Genhets-
kvot 

Tid 
(min) 

Korsnings-
typ 

Korsnings-
fördröjning 
(sek) 

Tot. tid 
(min) 

1 Cykel Rese-
centrum 

0,200 

 

0,160 

 

1,3 

 

0,564 ÖS (2) 12 0,8 

1 Cykel Centrum 0,663 

 

0,474 

 

1,4 1,671 ÖS(2)+SR(
1) 

42 2,4 

1 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, skola, 
dagis & vc) 

0,492 

 

0,329 

 

1,5 1,245 ÖS(3)+SR(
2) 

78 2,5 

1 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,476 

 

0,538 

 

1,0 1,361 SR(5) 150 3,9 

1 Cykel Hamn 0,734 

 

0,620 

 

1,2 1,826 SR(5) 150 4.3 

1 Gång Rese-
centrum 

0,200 

 

0,160 

 

1,3 

 

0,983 ÖS(2) 

 

10 1,1 

1 Gång Centrum 0,663 

 

0,474 

 

1,4 2,066 ÖS(2)+SR(
2) 

70 3,2 

1 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, skola, 
dagis & vc) 

0,492 

 

0,329 

 

1,5 1,573 ÖS(2)+SR(
3) 

100 3,2 

 

1 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,476 

 

0,538 

 

1,0 1,703 SR(5) 150 4,2 

1 Gång Hamn 0,734 

 

0,620 

 

1,2 2,142 SR(5) 150 4,6 

2 Cykel Rese-
centrum 

0,571 0,412 1,4 1,431 ÖS(5) 30 1,9 



60 

  

2 Cykel Centrum 0,254 

 

0,198 

 

1,3 0,667 - - 0,7 

2 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, skola, 
dagis & vc) 

0,322 

 

0,211 

 

1,5 0,817 ÖS(2) 12 1,0 

2 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,563 

 

0,397 

 

1,4 1,398 ÖS(5)+SR(
1) 

60 2,4 

2 Cykel Hamn 0,554 

 

0,466 

 

1,2 1,371 - - 1,4 

2 Gång Rese-
centrum 

0,571 

 

0,412 

 

1,4 1,743 ÖS(4) 20 2,1 

2 Gång Centrum 0,254 

 

0,198 

 

1,3 0,955 - - 1,0 

2 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, skola, 
dagis & vc) 

0,322 

 

0,211 

 

1,5 1,037 ÖS(3) 15 1,3 

2 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,563 

 

0,397 

 

1,4 1,633 ÖS(5)+SR(
1) 

55 2,5 

2 Gång Hamn 0,554 

 

0,466 

 

1,2 1,579 - - 1,6 

3 Cykel Rese-
centrum 

0,577 

 

0,48 

 

1,2 1,476 ÖS(3)+SR(
3) 

108 3,3 

3 Cykel Centrum 0,664 

 

0,391 

 

1,7 1,680 ÖS(5) 30 2,2 

3 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, skola, 

0,232 

 

0,042 

 

5,5 0,630 ÖS(4) 24 1,0 
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dagis & vc)  

3 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,217 

 

 

0,170 

 

1,3 0,595 ÖS(1)+SR(
2) 

66 1,7 

3 Cykel Hamn 0,413 

 

0,301 

 

1,4 1,060 ÖS(1)+SR(
2) 

66 2,2 

3 Gång Rese-
centrum 

0,577 0,480 

 

1,2 1,931 ÖS(4)+SR(
2) 

80 3,3 

3 Gång Centrum 0,664 

 

0,391 

 

1,7 2,111 ÖS(4) 20 2,4 

3 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, skola, 
dagis & vc) 

0,232 

 

 

0,042 

 

5,5 0,993 ÖS(2) 10 1,2 

3 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,217 

 

 

0,17 

 

1,3 0,973 ÖS(1)+SR(
3) 

95 2,6 

3 Gång Hamn 0,413 

 

0,301 

 

1,4 1,412 ÖS(1)+SR(
3) 

95 3,0 

4 Cykel Rese-
centrum 

0,802 

 

0,756 

 

1,1 2,038 ÖS(2)+SR(
1) 

42 2,7 

4 Cykel Centrum 1,035 

 

 

0,694 

 

1,5 2,594 - - 2,6 

4 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, skola, 
dagis & vc) 

0,525 

 

 

0,367 

 

1,4 1,354 ÖS(4)+SR(
1) 

54 2,3 
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4 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,314 

 

0,187 

 

1,7 0,852 ÖS(2)+SR(
1) 

42 1,6 

4 Cykel Hamn 0,324 

 

0,269 

 

 

1,2 0,869 - - 0,9 

4 Gång Rese-
centrum 

0,802 

 

0,756 

 

1,1 2,607 ÖS(2)+SR(
1) 

40 3,3 

 

4 Gång Centrum 1,035 

 

 

0,694 

 

1,5 3,139 - - 3,1 

4 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, skola, 
dagis & vc) 

0,525 

 

 

0,367 

 

1,4 1,832 ÖS(4)+SR(
1) 

50 2,7 

4 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,314 

 

0,187 

 

1,7 1,345 ÖS(1)+SR(
1) 

35 1,9 

4 Gång Hamn 0,324 

 

0,269 

 

 

1,2 1,336 - - 1,3 

 

Resultat UA1 

Frå
n 

(hus
) 

Färd- 

sätt 

Till 

(målp.) 

Avstån
d (km) 

Fågel-
avstån
d (km) 

Genhets
-kvot 

Tid 
(min) 

Korsnin
gs-typ 

Korsnings
-
fördröjni
ng (sek) 

Tot. tid 
(min) 

1 Cykel Rese-
centrum 

0,207 

 

0,16 

 

1,3 0,551 

 

ÖS (2) 12 0,8 

1 Cykel Centrum 0,613 0,475 1,3 1,521 ÖS (2) 12 1,7 
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1 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,433 

 

0,329 

 

1,3 1,074 

 

ÖS(3)+S
R(3) 

108 2,9 

1 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,506 

 

 

0,477 

 

1,1 1,255 

 

ÖS(1)+S
R(4) 

126 3,4 

1 Cykel Hamn 0,701 

 

0,621 

 

1,1 1,723 

 

 

ÖS(1)+S
R(6) 

186 4,8 

1 Gång Rese-
centrum 

0,207 

 

0,16 

 

1,3 0,819 ÖS (2) 10 1,0 

1 Gång Centrum 0,613 

 

0,475 

 

1,3 1,776 

 

ÖS (3) 15 2,0 

1 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,433 

 

0,329 

 

1,3 1,245 

 

ÖS(2)+S
R(4) 

130 3,4 

1 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,506 

 

 

0,477 

 

1,1 1,459 

 

ÖS(2)+S
R(4) 

132 3,7 

1 Gång Hamn 0,701 

 

0,621 

 

1,1 1,931 

 

ÖS(1)+S
R(7) 

222 5,6 

 

2 Cykel Rese-
centrum 

0,412 0,535 1,0 1,344 ÖS(4)+S
R(3) 

114 3,2 
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2 Cykel Centrum 0,44 

 

0,199 

 

2,2 1,110 ÖS(4)+S
R(3) 

114 1,1 

2 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,318 

 

 

0,211 

 

1,5 0,802 - - 0,8 

2 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,586 

 

0,397 

 

1,5 1,453 

 

ÖS(2) 12 1,7 

2 Cykel Hamn 0,55 

 

0,466 

 

 

1,2 1,368 

 

ÖS(5)+S
R(1) 

60 2,4 

2 Gång Rese-
centrum 

0,412 0,535 1,0 1,640 ÖS(4)+S
R(2) 

80 3,0 

2 Gång Centrum 0,44 

 

0,199 

 

2,2 1,383 

 

ÖS(4)+S
R(3) 

110 1,4 

2 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,318 

 

 

0,211 

 

1,5 1,001 

 

- - 1,0 

2 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,586 

 

0,397 

 

1,5 1,685 

 

ÖS(3) 15 1,9 

2 Gång Hamn 0,55 

 

0,466 

 

 

1,2 1,603 

 

ÖS(6)+S
R(2) 

90 3,1 
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3 Cykel Rese-
centrum 

0,544 0,48 1,1 1,394 ÖS(3)+S
R(4) 

138 3,7 

3 Cykel Centrum 0,839 0,392 2,1 2,098 ÖS(2)+S
R(2) 

72 3,3 

3 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,233 0,043 5,4 0,628 SR(2) 60 1,6 

3 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,217 0,169 1,3 0,596 SR(2) 60 1,6 

3 Cykel Hamn 0,412 0,301 1,4 1,065 ÖS(1)+S
R(3) 

96 2,7 

3 Gång Rese-
centrum 

0,544 0,48 1,1 1,84 ÖS(4)+S
R(3) 

110 3,7 

3 Gång Centrum 0,839 0,392 2,1 2,522 ÖS(1)+S
R(3) 

95 4,1 

3 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,233 0,043 5,4 0,978 SR(4) 120 3,0 

3 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,217 0,169 1,3 0,979 SR(2) 60 2,0 

3 Gång Hamn 0,412 0,301 1,4 1,451 ÖS(1)+S
R(4) 

125 3,5 

4 Cykel Rese-
centrum 

0,832 0,756 1,1 2,056 ÖS(2) 12 2,3 

4 Cykel Centrum 1,095 0,693 1,6 2,683 SR(5) 150 5,2 
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4 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,552 0,367 1,5 1,366 SR(3) 90 2,9 

4 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,293 0,186 1,6 0,749 SR(1) 30 1,2 

4 Cykel Hamn 0,362 0,268 1,4 0,917 - - 0,9 

4 Gång Rese-
centrum 

0,832 0,756 1,1  ÖS(2) 10 2,5 

4 Gång Centrum 1,095 0,693 1,6 Tid 

(min) 

SR(5) 150 5,5 

4 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,552 0,367 1,5 2,354 SR(3) 90 3,1 

4 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,293 0,186 1,6 2,958 SR(1) 30 1,5 

4 Gång Hamn 0,362 0,268 1,4 1,567 - - 1,2 
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Resultat UA2    

Frå
n 

(hus
) 

Färd- 

sätt 

Till 

(målp.) 

Avstån
d (km) 

Fågel-
avstån
d (km) 

Genhets
-kvot 

Tid 
(min) 

Korsnin
gs-typ 

Korsnings
-
fördröjni
ng (sek) 

Tot. tid 
(min) 

1 Cykel Rese-
centrum 

0,199 0,16 1,2 0,539 ÖS 
(3)+SR(1
) 

48 1,3 

1 Cykel Centrum 0,625 0,475 1,3 1,552 ÖS(7) 42 2,3 

1 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,401 0,33 1,2 0,986 ÖS(2)+S
R(6) 

192 4,2 

1 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,495 0,477 1,0 1,208 ÖS(1)+S
R(9) 

276 5,8 

1 Cykel Hamn 0,697 0,621 1,1 1,707 ÖS(3)+S
R(12) 

378 8,0 

1 Gång Rese-
centrum 

0,199 0,16 1,2 0,844 ÖS 
(4)+SR(1
) 

50 1,7 

1 Gång Centrum 0,625 0,475 1,3 1,81 ÖS(6) 30 2,3 

1 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,401 0,33 1,2 1,103 ÖS(2)+S
R(6) 

190 4,3 

1 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,495 0,477 1,0 1,305 ÖS(1)+S
R(9) 

275 5,9 
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1 Gång Hamn 0,697 0,621 1,1 1,879 ÖS(3)+S
R(12) 

375 8,1 

2 Cykel Rese-
centrum 

0,539 0,412 1,3 1,362 ÖS(8)+S
R(3) 

138 3,7 

2 Cykel Centrum 0,461 0,198 2,3 1,165 - - 1,2 

2 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,318 0,213 1,5 0,795 ÖS(8) 48 1,6 

2 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,558 0,398 1,4 1,366 ÖS(13)+
SR(1) 

108 3,2 

2 Cykel Hamn 0,542 0,467 1,2 1,344 ÖS(10) 60 2,3 

2 Gång Rese-
centrum 

0,539 0,412 1,3 1,709 ÖS(8)+S
R(3) 

130 3,9 

2 Gång Centrum 0,461 0,198 2,3 1,465 - - 1,5 

2 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,318 0,213 1,5 0,995 ÖS(9) 45 1,7 

2 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,558 0,398 1,4 1,505 ÖS(14)+
SR(1) 

100 3,2 

2 Gång Hamn 0,542 0,467 1,2 1,558 ÖS(12) 60 2,6 

3 Cykel Rese-
centrum 

0,536 0,48 1,1 1,35 ÖS(3)+S
R(7) 

228 5,2 
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3 Cykel Centrum 0,781 0,393 2,0 1,928 ÖS(11) 66 3,0 

3 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,059 0,044 1,3 0,169 ÖS(2) 12 0,4 

3 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,215 0,169 1,3 0,538 ÖS(3)+S
R(1) 

48 1,3 

3 Cykel Hamn 0,41 0,301 1,4 1,021 ÖS(8)+S
R(2) 

108 2,8 

3 Gång Rese-
centrum 

0,536 0,48 1,1 1,671 ÖS(3)+S
R(7) 

225 5,4 

3 Gång Centrum 0,781 0,393 2,0 2,202 ÖS(12) 60 3,2 

3 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,059 0,044 1,3 0,303 ÖS(2) 10 0,5 

3 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,215 0,169 1,3 0,651 ÖS(4)+S
R(1) 

50 1,5 

3 Gång Hamn 0,41 0,301 1,4 1,209 ÖS(7)+S
R(3) 

125 3,3 

4 Cykel Rese-
centrum 

0,808 0,756 1,1 2,004 ÖS(2) 12 2,2 

4 Cykel Centrum 1,098 0,692 1,6 2,691 ÖS(4)+S
R(2) 

84 4,1 

4 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 

0,511 0,367 1,4 1,254 ÖS(12)+
SR(1) 

102 3,0 
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skola, 
dagis & 
vc) 

4 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,266 0,187 1,4 0,663 ÖS(6) 36 1,3 

4 Cykel Hamn 0,322 0,267 1,2 0,812 ÖS(7)+S
R(3) 

84 2,2 

4 Gång Rese-
centrum 

0,808 0,756 1,1 2,335 ÖS(2) 10 2,5 

4 Gång Centrum 1,098 0,692 1,6 2,974 ÖS(4)+S
R(3) 

110 4,8 

4 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,511 0,367 1,4 1,398 ÖS(13)+
SR(1) 

95 3,0 

4 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,266 0,187 1,4 0,785 ÖS(7) 35 1,4 

4 Gång Hamn 0,322 0,267 1,2 1,01 ÖS(9)+S
R(1) 

75 2,3 

 

Resultat – UA3 

Frå
n 

(hus
) 

Färd- 

sätt 

Till 

(målp.) 

Avstån
d (km) 

Fågel-
avstån
d (km) 

Genhets
-kvot 

Tid 
(min) 

Korsnin
gs-typ 

Korsnings
-
fördröjni
ng (sek) 

Tot. tid 
(min) 

1 Cykel Rese-
centrum 

0,191 0,16 1,2 0,507 ÖS (2) 12 0,7 

1 Cykel Centrum 0,65 0,474 1,4 1,607 - - 1,6 
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1 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,42 0,329 1,3 1,025 ÖS(1)+S
R(4) 

126 3,1 

1 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,496 0,476 1,0 1,208 SR(6) 180 4,2 

1 Cykel Hamn 0,759 0,62 1,2 1,867 ÖS(1)+S
R(6) 

186 5,0 

1 Gång Rese-
centrum 

0,191 0,16 1,2 0,757 ÖS (2) 10 0,9 

1 Gång Centrum 0,65 0,474 1,4 1,839 - - 1,8 

1 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,42 0,329 1,3 1,115 ÖS(1)+S
R(5) 

155 3,7 

1 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,496 0,476 1,0 1,302 SR(6) 180 4,3 

1 Gång Hamn 0,759 0,62 1,2 2,093 ÖS(1)+S
R(7) 

215 5,7 

2 Cykel Rese-
centrum 

0,563 0,412 1,4 1,425 ÖS(2) 12 1,6 

2 Cykel Centrum 0,438 0,198 2,2 1,222 - - 1,2 

2 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,309 0,213 1,5 0,783 SR(2) 60 1,8 



72 

2 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,497 0,398 1,2 1,236 SR(4) 120 3,2 

2 Cykel Hamn 0,53 0,467 1,1 1,341 - - 1,3 

2 Gång Rese-
centrum 

0,563 0,412 1,4 1,795 ÖS(2) 10 2,0 

2 Gång Centrum 0,438 0,198 2,2 1,474 - - 1,474 

2 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,309 0,213 1,5 0,993 SR(3) 90 2,493 

2 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,497 0,398 1,2 1,45 SR(5) 150 3,95 

2 Gång Hamn 0,53 0,467 1,1 1,687 - - 1,687 

3 Cykel Rese-
centrum 

0,545 0,48 1,1 1,814 ÖS(3)+S
R(4) 

138 4,1 

3 Cykel Centrum 0,74 0,393 1,9 1,857 ÖS(2)+S
R(2) 

72 3,1 

3 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,201 0,044 4,6 0,534 SR(4) 60 1,5 

3 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,208 0,169 1,2 0,551 SR(4) 60 1,6 

3 Cykel Hamn 0,471 0,3 1,6 1,21 ÖS(1)+S
R(3) 

96 2,8 



73 

3 Gång Rese-
centrum 

0,545 0,48 1,1 1,1 ÖS(4)+S
R(3) 

110 3,2 

3 Gång Centrum 0,74 0,393 1,9 1,9 ÖS(1)+S
R(3) 

95 3,8 

3 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,201 0,044 4,6 4,6 SR(4) 120 2,8 

3 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,208 0,169 1,2 1,2 SR(4) 120 2,8 

3 Gång Hamn 0,471 0,3 1,6 1,6 ÖS(1)+S
R(4) 

125 3,7 

4 Cykel Rese-
centrum 

0,834 0,755 1,1 2,061 ÖS(2) 12 2,3 

4 Cykel Centrum 1,06 0,692 1,5 2,598 SR(5) 150 5,1 

4 Cykel Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,477 0,366 1,3 1,1 SR(3) 90 2,6 

4 Cykel Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,260 0,186 1,4 0,65 SR(1) 30 1,2 

4 Cykel Hamn 0,356 0,267 1,3 0,908 - - 0,9 

4 Gång Rese-
centrum 

0,834 0,755 1,1 2,354 ÖS(2) 10 2,5 

4 Gång Centrum 1,06 0,692 1,5 2,873 SR(5) 150 5,4 



74 

4 Gång Samlings-
plats (mat-
affär, 
skola, 
dagis & 
vc) 

0,477 0,366 1,3 1,233 SR(3) 90 2,7 

4 Gång Samlings-
plats för 
spårvagn 

0,260 0,186 1,4 0,787 SR(1) 30 1,3 

4 Gång Hamn 0,356 0,267 1,3 1,177 - - 1,2 

 


