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Förord
Detta är en ny utgåva av publikation 2010:072. I den nya elektroniska utgåvan har bila-
gor som tidigare endast fanns i den tryckta utgåvan tillkommit
 
Tillgänglighet till målpunkter är funktionsmål i transportpolitiken. Lokal tillgänglighet 
inom tätorter handlar mycket om närhet till service av olika slag. En god tillgänglighet 
är alltså beroende av placeringen av målpunkter vilket styrs av olika verksamheter och 
av planer enligt plan- och bygglagen. Lokal tillgänglighet till service har försämrats för 
stora delar av befolkningen i Sverige under de senaste decennierna. För att en sådan 
negativ trend ska kunna brytas, som ett led i hållbar stadsutveckling, behöver bristerna 
uppmärksammas, särskilt när det gäller möjligheten att nå service utan tillgång till bil. 
Att mäta tillgänglighet till målpunkter i tätort är alltså en viktig del i planering och 
utveckling av transportsystem och städer i sin helhet som ett led i hållbar utveckling.

Rapporten ”Enkla tillgänglighetsmått för resor i tätort” är ett underlag för att arbeta 
vidare med att fånga information om brister och trender i fråga om tillgänglighet fram-
över. Kommuner förväntas även ha ett eget intresse av den information som enkla mått 
kan ge. God tillgänglighet i tätorter är en väsentlig faktor fören tätorts attraktivitet för 
boende och verksamheter. Tillgänglighet till målpunkter är även en grund för beslut 
om lokalisering av verksamhet eller om bosättning från näringsliv och medborgare, en 
grund för att planera för hållbart resande och transporter.

Rapporten har utarbetats av Trivector Traffic AB under ledning av civilingenjör Björn 
Wendle tillsammans med fil.mag. Anja Quester och civilingenjörerna Anna Djärv och 
Jesper Nordlund. Uppdragsansvarig och kvalitetsgranskare hos Trivector Traffic AB 
har varit Lena Smidfelt-Rosqvist. Projektet har finansierats av Trafikverket och En-
ergimyndigheten. Kontaktperson för Trafikverket har varit Inga-Maj Eriksson och 
för Energimyndigheten Tobias Malmgren. I referensgruppen har Bert Svensson och 
Mathias Wärnhjelm från Trafikverket samt Olov Asklund från Energimyndigheten 
deltagit.

Trafikverket och Energimyndigheten har ännu inte tagit ställning till innehållet och 
dess implementering. Författarna svarar själva för innehållet. 

Borlänge, augusti 2010

Anna Fällbom 
Enhet Kundbehov och Samhällsplanering
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1. Sammanfattning 

Inledning 
Bakgrund 
Rörlighet och tillgänglighet står ofta i motsats till varandra. I takt med att vårt 
samhälle, genom ständig utveckling av teknik och fordon, har blivit alltmer 
rörligt och att långa sträckor kan tillryggaläggas på förhållandevis kort tid, har 
tillgängligheten i form av korta avstånd till olika utbud minskat starkt.  

Ett hållbart transportsystem kräver dock en energieffektiv bebyggelsestruktur 
och transportinfrastruktur som hjälper att minska biltrafikarbetet och energian-
vändningen istället för att främja eller till och med förutsätta en hög rörlighet. I 
detta ingår både användning av energisnåla färdmedel som gång, cykel eller 
kollektivtrafik samt ett minimum av kostsam och ytkrävande infrastruktur, i 
form av vägar och parkeringar. För att kunna använda sig av gång och cykel är 
korta vägar till olika utbud en förutsättning, vilket även ger ett reducerat bilan-
vändande. I samband med det fås en tätare bebyggelsestruktur, där avstånden 
och restiderna är korta. Även en effektiv kollektivtrafik förutsätter en förhål-
landevis tät bebyggelsestruktur. 

De reviderade transportpolitiska målen fastslår tillgänglighet som ett av två 
övergripande funktionsmål. Än så länga finns inga allmängiltiga mått för att 
mäta tillgänglighet. Indikatorer är dock nödvändiga för att underlätta att styra 
planeringen av transportsystemet mot ökad tillgänglighet.  

Syfte och upplägg 
Projektet hade som mål att utveckla enkla tillgänglighetsmått för resor i tätort, 
detta för att uppnå en långsiktig styrning mot ett hållbart transportsystem. Måt-
ten skulle vara enkla att ta fram, jämförbara och lätta att tolka. Arbetet delades 
in i en förstudie och en huvudstudie. I förstudien gjordes en litteraturstudie, 
utifrån vilken förslag på möjliga mått togs fram. I huvudstudien testades de 
förslagna måtten med hänsyn till kriterierna tydlighet, enkelhet, jämförbarhet 
och relevans. Studien utmynnar i en rekommendation av lämpliga mått i form 
av en prioriteringslista. 
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Resultat från förstudien 
Följande mått föreslogs för vidare tester.  

 

Nr  Mått  

1  Befolkningstäthet  

2  Sysselsättningstäthet  

3  Lokaliseringskarta för befintliga målpunktstyper  

4  Antal boende inom XXX m från hållplats (”täckningsgrad”) (restriktion: turtäthet)  

5  Antal sysselsatta inom XXX m från hållplats (”täckningsgrad”) (restriktion: turtäthet)  

6  Avstånd till utbud X (närmsta)  

7  Avstånd till utbud X (XX % av tillgängliga målpunktstyper)  

8  Fågelvägsavstånd till utbud X (närmsta)  

9  Fågelvägsavstånd till utbud X (XX % av tillgängliga målpunktstyper)  

10  Restid med gång/cykel/buss till utbud X (närmsta)  

11  Restid med gång/cykel/buss till utbud X (XX % av tillgängliga målpunktstyper)  

12  Restid med gång/cykel/buss till specifik lokalisering (centrum/CBD, arbetsplatsområde, 
handelsområde, etc.)  

13  Relativ attraktivitet: Restidskvoter (jämförelse mellan trafikslag av mått nr 10-12)  

14  Restid med gång/cykel/buss till ett urval av viktig basservice.  

 

Urvalet gjordes utifrån prioriteringar som togs fram i förstudien. För detta an-
vändes ett frågebatteri som de olika måtten ställdes mot: 

1. Vad ska måttet användas till? 

2. Vems tillgänglighet ska beskrivas? 

3. Tillgänglighet till vilket slags utbud (typ av målpunkt/typ av resa)? 

4. På vilken detaljeringsnivå ska utbudet beskrivas? 

5. Till vilka möjliga målpunkter ska tillgängligheten beskrivas?  

6. Vilka kvalitetsrestriktioner/villkor ska användas? 

7. Hur ska redovisning ske? 

De utvalda måtten tillhör fyra olika kategorier av tillgänglighetsmått: täthet, 
avstånd, restid, relativ attraktivitet (restidskvoter). De testade målpunkter ska 
bestå av sådana som täcker arbete, skola, fritid, handel, offentlig service och 
kollektivtrafik. 
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Resultat från testen i huvudstudien 
Testen bestod av faserna: 

 Definition av viktiga begrepp 

 Urval av testkommuner 

 Materialinsamling 

 Beräkning och presentation av tillgänglighetsmåtten med hjälp av GIS-
verktyg 

 Framtagning av manual för tillgänglighetsmåtten 

 Diskussion kring för- och nackdelar med olika tillgänglighetsmått 

 Prioritering och rekommendation av tillgänglighetsmått 

Definitioner 
Några grundläggande begrepp definierades inledningsvis: 

 Basservice innehåller livsmedel, vårdcentraler, grundskola/förskola och 
postservice. Det är den närmaste målpunkt för varje kategori som är av 
intresse.  

 Målpunkter är ställen som är önskvärda att ha tillgång till och som ska 
undersökas. 

 Utbud är en delmängd av målpunkter beroende på för vilken del av tät-
orten man mäter tillgängligheten. 

 Ett kluster eller en specifik lokalisering är ett område där tätheten av 
till exempel arbetsplatser eller service är högt, som till exempel i tätor-
tens centrum, industriområden, stadsdelscentra eller handelsområden. 

Utöver dessa grundläggande begrepp konkretiserades målpunktstyper som skul-
le ingå i studien utifrån de redan nämnda områdena: 

 Arbete: arbetsplatser, sysselsatta (indirekt), viktiga områden för arbete 
(centrum, industriområde, etc.) 

 Service: vårdcentraler, livsmedelsaffärer, bibliotek, postservice, viktiga 
områden för handel (centrum, externhandel, etc.) 

 Skolor: förskolor, grundskolor 

 Fritidsanläggningar: grönområden, idrottsanläggningar, bibliotek 

 Infrastruktur: regionala kollektivtrafikknutpunkter, hållplatser 

 Arbetskraft: befolkning, sysselsättning 

 Kunder: befolkning, sysselsättning 
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Avgränsningen av några av målpunktstyperna (livsmedel, idrottsanläggningar, 
grönområden) krävde en mer djupgående diskussion. Det visade sig att exakta 
definitioner saknas. Alltför smala definitioner kan dessutom leda till undermå-
liga resultat, då exempelvis viktiga idrottsanläggningar kan variera över landet.  

I avsaknad av tydliga definitioner och utifrån resonemanget ovan ansågs lokal-
kännedom vara ett viktigt hjälpmedel för urvalet av målpunkterna. En annan 
mycket viktig faktor för urvalet av målpunkter visade sig vara besöksfrekven-
sen, då den står i nära relation till antalet resor till respektive målpunkt. Viktig 
är även att målpunkten uppvisar en viss grad av robusthet.  

Nykoområden bestämdes som lämplig geografisk enhet, då dessa finns tillgäng-
liga hos kommunerna. 

Testkommuner 
Som testkommuner valdes Lund, Norrköping och Piteå som har olika stora 
huvudtätorter och är olika stora befolkningsmässigt. Detta ansågs vara viktigt 
när det gäller undersökning av materialtillgång och tolkning av resultaten. 
Samtliga tre kommuner ingår i Energimyndighetens nätverk Uthållig kommun. 
De integrerades även i testfasen genom att de kunde lämna synpunkter kring de 
framtagna kartorna och manualen för måtten. 

Materialinsamling 
Kommunerna ombads att ta fram både statistik och GIS-material som bland 
annat innehåller vägnät, olika typer av målpunkter, befolkningsstatistik och 
information kring kollektivtrafiken. Det önskade materialet sammanfattades i 
en materiallista som skickades till kommunerna. Kommunerna kunde inte till-
handahålla allt material, vilket inte heller var förväntat. Allmänt hade de större 
kommunerna, Lund och Norrköping, ett större materialutbud än den mindre 
kommunen Piteå. Vissa målpunktstyper som saknades i kommunernas material 
togs fram manuellt. Kommunerna ombads även att ange källorna till sitt mate-
rial.  

Beräkning och presentation av måtten med hjälp av GIS-verktyg 
Samtliga fjorton mått beräknades och presenterades för de tre testkommunerna. 
Sammanlagt har cirka 120 kartor tagits fram, dessa finns i bilaga 3 till 5. En 
översikt över vilka mått som presenteras per kommun finns i bilaga 2. Tillväga-
gångssättet dokumenteras i en manual (bilaga 8). De använda GIS-verktygen är 
programvarorna ArcGIS och MapInfo. 

I rapporten diskuteras beräkningen och presentationen av de olika måtten med 
hjälp av ett urval av kartorna. Analyserna har gjorts på olika nykonivåer bero-
ende på kommun. Detta för att nyko 6 är mycket mindre detaljerat för Piteå än 
för Lund. Vissa justeringar och konkretiseringar av de föreslagna måtten gjor-
des för att kunna tillämpa dem på ett bra sätt, se tabell nedan.  
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Nr  Mått  

1  Befolkningstäthet  

2  Sysselsättningstäthet  

3  Lokaliseringskartor  

4  Antal boende inom 400 m från hållplats  

5  Antal sysselsatta inom 400 m från hållplats  

6  Avstånd till närmsta utbud  

7  Avstånd till x antal av närmsta utbud  

8  Fågelvägsavstånd till närmsta utbud  

9  Fågelvägsavstånd till x antal av närmsta utbud  

10  Restid med bil/cykel/buss till närmsta utbud  

11  Restid med bil/cykel till x antal av närmsta utbud  

12  Restid med bil/cykel/buss till specifik lokalisering  

13  Restidskvoter  

14  Fågelvägsavstånd till ett urval av viktig basservice (index)  

 

Diskussion kring för- och nackdelar med olika mått 
Datatillgången är som redan nämnd inte heltäckande i samtliga kommuner. 
Dessutom är datakvalitén främst för mer avancerade GIS-analyser som kräver 
vissa egenskaper för till exempel vägnätet inte tillräcklig hög. Detta förde med 
sig att måtten för restider och avståndsberäkningar i bilvägnätet inte blev helt 
tillfredsställande. Cykelnäten var av ännu lägre kvalitet så att cykelrestider togs 
fram med hjälp av bilvägnätet. Gångnätet kunde ingen av de testade kommu-
nerna tillhandahålla. Även nykokartorna fick delvis ses över. Restidskvoter är i 
sin tur mycket beroende på bra restidsdata. 

Täthetsmåtten och måtten för fågelvägsavståndet gick däremot att ta fram en-
kelt och gav tillfredsställande resultat. De sistnämnda kan även delvis ersätta de 
mer avancerade måtten som kräver en bättre datakvalitet genom att räkna om 
fågelvägsavstånd till avstånd i vägnätet med hjälp av tumregler. 

Brist på definitioner kan också ses som en nackdel men kan till en stor del upp-
vägas av lokalkännedom och bedömningskriteriet ”besöksfrekvens”. 

Tidsåtgången för beräkning och presentation varierar mycket mellan de olika 
måtten och är lägst för täthetsmåtten. Framtagningen av kollektivtrafikrestider 
visade sig vara mycket tidskrävande och resultatet blev för restider till närmaste 
utbud per nykoområde bristfällig då reseplaneraren inte kunde ta fram vissa 
relationer. Till de redovisade tiderna tillkommer eventuella uppstartstider för 
mindre GIS-vana användare samt bearbetning av inkommet material innan in-
läsning i GIS. 

Prioritering och rekommendation av mått 
Utifrån testen och den följande diskussionen av måtten togs en prioriteringslista 
fram. Denna tar hänsyn till enkelhet, tidsåtgång och jämförbarhet. Prioritering-
en, som nedan redovisas i avstigande ordning, görs med hjälp av en helhets-
bedömning av kostnaden, i form av tidsåtgång och program-/materialbehov 
samt nyttan med måtten. 
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 Fågelvägsavstånd (6, 7, 14) 

 Täthetsmått (1, 2) 

 Lokaliseringskartor (3) 

 Boende/Sysselsatta inom 400 m från hållplats (4, 5) 

 Avstånd i bilvägnätet (8, 9) 

 Restider/restidskvoter bil/cykel (10, 11, 12, 13) 

 Restider/restidskvoter kollektivtrafik (10, 11, 12, 13) 

Viktiga slutsatser och fortsatt arbete 
Syftet med projektet var att utveckla tydliga, enkla och jämförbara tillgänglig-
hetsmått, relevanta för att beskriva tillgängligheten för persontransporter inom 
tätorten. Måtten skulle kunna användas som stöd i lokaliseringsbeslut för såväl 
enskilda som företag och planerare. Ytterligare en ramförutsättning för dessa 
mått är att de ska vara lämpliga för att beskriva hur väl de bidrar till att leda 
mot ökad måluppfyllelse för det transportpolitiska delmålet om tillgänglighet. 
Det är dessa egenskaper de testade måtten har bedömts efter och den priorite-
ringslista över lämpliga mått som presenterats bygger på. 

Enkla och dessutom funktionella tillgänglighetsmått är inte lika enkla som man 
skulle önska. Kraven på enkelheten, i framförallt framtagandet av tillgänglig-
hetsmåtten, visade sig vara en begränsande faktor. De grundläggande data som 
behövs och de verktyg som potentiellt kan användas för framtagandet visade 
sig ha begränsningar utöver de förväntade. 

Däremot finns det också mått som är enklare i framtagningen och som ger bra 
stöd för analyser av tillgänglighet i tätorter. Följande prioritering i avtagande 
ordning föreslås för enkla tillgänglighetsmått för resor i tätort: 

 Fågelvägsavstånd (6, 7, 14) 

 Täthetsmått (1, 2) 

 Lokaliseringskartor (3) 

 Boende/Sysselsatta inom 400 m från hållplats (4, 5) 

 Avstånd i bilvägnätet (8, 9) 

 Restider/restidskvoter bil/cykel (10, 11, 12, 13) 

 Restider/restidskvoter kollektivtrafik (10, 11, 12, 13) 

Det fortsatta arbetet bör bland annat bestå av en förankring av de framtagna 
måtten hos de berörda organisationerna. Det är även viktigt att fundera på om 
det finns en undre gräns för storleken på tätorten, där det inte längre är lönsam 
att ta fram alla eller en del av måtten, därför att manuella bedömningar av till-
gängligheten är mer tidseffektiva. Samtidigt borde funderingar kring vilka mål-
punktstyper som är ett ”måste” för att kunna få fram en helhetsbild av tillgäng-
ligheten. 
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Stöd i utveckling av bra GIS-data, i form av till exempel vägnät, som går att 
använda för de ovan beskrivna analyserna skulle också kunna vara en viktig del 
i en framgångsrik förankring av måtten i kommunerna.  

Det bör även tas fram en rekommendation för ett enhetligt kartutseende och 
enhetliga klassindelningar. Om möjlighet finns, borde även en mer enhetlig 
geografisk tätortsindelning för analyserna testas vidare, till exempel i form av 
ett rutnät.  

I denna studie belyses den lokala nivån, men samma behov av enkla mått, som 
beskriver tillgängligheten, finns också på regional nivå. Framöver kan även 
tillämpningar för godstrafiken övervägas. 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Transportsamhället – rörlighet kontra tillgänglighet 
Att kunna transportera sig och resa är en nödvändighet i dagens samhälle. Ur 
ett historiskt perspektiv har samhället sett till att ge individer möjlighet att resa 
längre och längre sträckor, framförallt genom införande av nya och snabbare 
transportmedel som har klarat av att färdas en längre sträcka på samma tid. 
Följden av denna utveckling är ett samhälle med mycket hög rörlighet. Samti-
digt har tillgängligheten till mycket många ställen minskat vilket gör att ett 
hållbart transportsystem med korta avstånd och låg energiförbrukning blir svårt 
att uppnå. 

Förutsättningen för ett hållbart transportsystem är att företag, verksamheter och 
individer kan välja hållbara alternativ för sina aktiviteter och transporter. En 
viktig del i ett hållbart transportsystem är att kunna minska biltrafikarbetet och 
energianvändningen. En del i en sådan minskning uppnås med planering som 
bidrar till att vardagliga målpunkter inom tätorter görs lättillgängliga med gång, 
cykel och kollektivtrafik. I samband med det är även den relativa attraktiviteten 
mellan olika färdmedel av stor betydelse. 

Med hållbar struktur menar vi i detta sammanhang en transportinfrastruktur och bebyggel-
sestruktur som medverkar till ett mer hållbart transportbeteende. Olika transportmedels 
relativa attraktivitet och konkurrenskraft påvekas av planeringsförutsättningar (lokalisering, 
täthet) tillsammans med transportutbudets standard, restriktioner, lagar, värderingar, attity-
der och kunskap.  

Tät och samlat bebyggelsemönster möjliggör odiskutabelt en bättre och effektivare kollek-
tivtrafik. Kortare avstånd gynnar val av gång och cykel. Det finns delade meningar om hur 
stor planeringens betydelse är i relation till andra faktorer som påverkar färdmedelsval och 
hållbara transportval, men helt klart är att städers struktur och planering är en av förutsätt-
ningarna som påverkar transportvalen. 

Tillgänglighet är en avgörande faktor för en attraktiv stad samt för dess energi-
effektivitet. En stad som utvecklas med fokus på enkla bilbaserade lösningar får 
en utspridd bebyggelsestruktur vilket gör det svårare att ställa om till ett håll-
bart transportsystem i och med att transportsträckorna är långa och bebyggelse-
strukturen inte lämplig för kollektivtrafikförsörjning. I längden blir detta även 
kostsamt genom omfattande ytor av vägar/gator, ledningar etc. med drift och 
underhåll. Bilburna resor tar flera gånger så stora ytor i anspråk som både kol-
lektiv resor och cykelresor1. Stora ytbehov för bilar gör dessutom att stadsmil-
jön inte blir sammanhållen och attraktiv. Avstånd skapas som i sin tur skapar 
trafik och mer olägenheter av fordonstrafik. Tekniska lösningar i form av rena-

 
1 Stangeby & Norheim 1995 TØI. 
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re, tystare och energisnåla bilar är bättre men inte tillräckligt för en hållbar 
samhällsutveckling och yteffektivare användning av städer. 

Tillgänglighet i de transportpolitiska målen 
Under de senaste åren har det påpekats mer och mer att planeringens inriktning 
måste förändras så att tillgänglighet blir det övergripande målet istället för rör-
lighet. Regeringen styr detta genom de transportpolitiska målen2, vilka under 
2009 har reviderats. Det övergripande transportpolitiska målet syftar till att 
garantera en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportför-
sörjning för medborgare och näringsliv i riket. De i den tidigare transportpoli-
tiska målsättningen sex delmålen ersätts av två jämbördiga mål, nämligen funk-
tionsmålet Tillgänglighet samt hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa. Målen 
ska kunna konkretiseras i form av preciseringar inom ett antal prioriterade om-
råden. 

Beträffande funktionsmålet Tillgänglighet framhävs i propositionen att trans-
portsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till grundläggan-
de tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet för alla liksom att bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Ett jämställt transportsystem ska uppnås avseen-
de mäns och kvinnors behov. 

Propositionen föreslår även följande preciseringar för att uppfylla funktionsmå-
let: 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 
bekvämlighet 

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den interna-
tionella konkurrenskraften 

 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sveri-
ge och andra länder 

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken 
medverkar till ett jämställt samhälle 

 Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning 

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet 
och vistas i trafikmiljöer ökar 

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

Få mått mäter tillgänglighet 
Hittills finns inga allmängiltiga, jämförbara mått för tillgänglighet i tätort till 
skillnad från en mängd mått som mäter rörlighet och dess konsekvenser.  

För att kunna planera för ett tillgängligt och därmed mer hållbart samhälle be-
hövs emellertid indikatorer som mäter tillgängligheten i tätorter. Mätbarhet 

 
2 Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. 
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underlättar möjligheterna att styra mot ökad tillgänglighet – helst utan ökad 
rörlighet.  

Det är ofta komplicerat att korrekt värdera tillgänglighet och relativ attraktivitet 
(mellan trafikslagen) och bra underlag saknas, t ex i samband med beslut om 
lokalisering av verksamheter, förändringar i kollektivtrafikutbud eller val av 
bostad. Det finns behov av tillgänglighetsmått som är relevanta, resurseffektiva, 
kommunicerbara och begripliga även för personer utan särskild specialkompe-
tens inom trafik- och stadsplanering.  

Genom att utveckla tillgänglighetsmått som både är enkla att ta fram och att 
tolka blir det mer uppenbart för politiker, medborgare, näringsliv och kommu-
nala tjänstemän, var och vilka brister som finns. Tätorten som central punkt för 
boende och verksamheter anses vara viktigast att ha mått för. 

Ökad kunskap om olika lokaliseringars tillgänglighet möjliggör mer välunder-
byggda beslut och indirekt leda till ökad användning av gång, cykel och kollek-
tivtrafik. Långsiktigt bör sådan kunskap också kunna leda till en bebyggelse- 
och samhällsstruktur som är mer energieffektiv samt mer miljö- och klimatan-
passad än dagens. Samtidigt öppnar generellt använda indikatorer också upp för 
jämförelser och benchmarking vilket underlättar för kommuners hållbarhetsar-
bete. Vägverket är angelägen i att stödja kommuner med metoder och verktyg 
för att samhällsplanering, stadsplanering och trafikplanering ska kunna samver-
ka för att vända utvecklingen till en förbättrad lokal tillgänglighet. Inom Ener-
gimyndighetens program Uthållig kommun har även dessa frågor identifierats 
som centrala för att få de deltagande kommunerna att ställa om planeringen till 
en mer bilsnål inriktning. 

2.2 Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla enkla tillgänglighetsmått som beskriver 
trafikslagens absoluta och/eller relativa attraktivitet för persontransporter inom 
en tätort. Fokus ligger på fysisk tillgänglighet. Måtten ska kunna användas som 
stöd för lokaliseringsbeslut av såväl enskilda som företag och planerare. Måtten 
ska även kunna användas för jämförelser mellan olika tätorter.  

Ökad kunskap om olika lokaliseringars tillgänglighet förväntas leda till mer 
välunderbyggda beslut och indirekt till ökad användning av gång, cykel och 
kollektivtrafik. Långsiktigt bör sådan kunskap också kunna leda till en bebyg-
gelse- och samhällsstruktur som är mer energieffektiv samt mer miljö- och kli-
matanpassad än dagens. 
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2.3 Upplägg: förstudie och huvudstudie 

Projektet består av två delar: förstudien och huvudstudien. 

Förstudien består till större delen av en omfattande litteraturstudie, men också 
av definitions- och metodarbete. Genom litteraturstudien erhålls en inventering 
av tillgänglighetsindikatorer som använts i olika studier för att påvisa geogra-
fiska områdens fysiska tillgänglighet. Genom bortgallring utifrån aspekter som 
enkelhet, relevans och kvalitet rekommenderas ett antal mått som testas i hu-
vudstudien.  

I huvudstudien testas de i förstudien rekommenderade indikatorerna på tre 
kommuner, Lund, Norrköping och Piteå, med hänsyn till hur datatillgången hos 
försökskommunerna ser ut, hur enkla måtten är att ta fram och visualisera i 
form av kartor, hur indikatorerna ska presenteras ur kommunikationssynpunkt 
och hur användbara måtten är för ovan nämna syften. Slutligen leder huvudstu-
dien fram till en manual för hur indikatorerna tas fram och hur arbetet med des-
sa bör struktureras för att kunna bli användbara i den fysiska planeringen. 

Metod och resultat för förstudien redovisas i kapitel 0, motsvarande görs för 
huvudstudien i kapitel 4 till 0. 
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3. Förstudie: kartläggning och rekommenda-
tion  

3.1 Metod förstudie 

Kartläggning (litteraturstudie) 
Grunden till förstudien utgörs av en litteraturstudie där indikatorer som på olika 
sätt beskriver tillgänglighet sammanställts och tilldelats olika attribut beroende 
på vilken sorts tillgänglighet de beskriver. I detta skede gjordes ingen utgall-
ring, utan samtliga tillgänglighetsindikatorer som kunde identifieras från tidiga-
re studier samlades in. 

Analys, värdering och rekommendation 
De insamlade indikatorerna sorterades sedan på de attribut som är avgörande 
för måttens aktualitet för denna studie. Sammanfattat ska måtten uppfylla föl-
jande skallkrav: 

 Ska behandla persontransport 

 Ska definiera ett områdes fysiska tillgänglighet exklusive beteenderelate-
rade faktorer 

 Ska behandla transporter inom tätort 

Efter denna första gallring återstod ett mindre antal indikatorer som bedömdes 
som relevanta för studien. Indikatorerna kunde härefter indelas i kategorier 
efter vilket perspektiv på tillgänglighetsbegreppet de speglade. Valda kategorier 
är  

 avståndsmått,  

 restidsmått,  

 täthetsmått, 

 relativ attraktivitetsmått.  

Indikatorerna kan tillhöra en eller flera av dessa. 

När indikatorernas relevans hade fastställts och de hade kategoriserats återstod 
att kvalitetsgranska dem ur olika aspekter för att därigenom försöka möjliggöra 
en benchmarking dem emellan. Viktigt i detta sammanhang är att bedöma vil-
ken potential indikatorn har avseende att förändra användningen av transportsy-
stemet i hållbar riktning, hur lättbegriplig indikatorn är och vilken information 
den bär på, hur väl indikatorn lämpar sig för benchmarking mellan kommuner, 
vad det kostar i tid och monetära termer att framställa indikatorerna, samt om 
det är möjligt att med tiden göra en uppföljningsstudie för indikatorn. Allt detta 
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för att indikatorerna ska vara till så stor nytta som möjligt i det dagliga arbetet 
för planerare. 

Få identifierade indikatorer kunde leva upp till den relevans och de kvalitets-
krav vi ställde. Detta faktum gjorde att vi snarare var tvungna att värdera och 
välja ut vilka indikatorer som tillsammans skulle kunna komplettera varandra, 
än att peka ut något eller några enskilda mått. Den valda definitionen av till-
gänglighet var helt enkelt för bred och omfattande för att kunna återspeglas 
med något enskilt mått.  

Detta innebar också att en mera övergripande helhetsbedömning fick ligga till 
grund för vilka indikatorer som skulle ingå i den fortsatta studien. I denna be-
dömning var intervjusvaren från våra referenspersoner en viktig del. Följande 
personer deltog med värdefulla synpunkter: 

 Maria Brodde, Malmö Stad – har tidigare forskat på Institutionen för 
Teknik och samhälle, Trafik och väg, Lunds universitet, om bl.a. tillgäng-
lighetsindikatorer för markanvändning och resande.  

 Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån – har doktorerat vid Institute for 
Transport Studies, Leeds University, om tillgänglighetsfrågor och skrev 
där sin doktorsavhandling ”Accessibility planning: a chimera?”. Har tidi-
gare även arbetat på Trivector Traffic med bl.a. forskningsprojektet ”Två 
metoder för gemensam planering av bebyggelse och trafik”. 

 Mattias Wärnhjelm, Vägverket – projektledare för både ”Trafik för en 
attraktiv stad” (TRAST) och ”Den Goda Staden”, i vilka begreppet till-
gänglighet spelar en mycket stor roll. 

 Backa Fredrik Brandt, SIKA – har arbetat med framtagande av de nya 
transportpolitiska målen och med särskilt ansvar för funktionsmålet Till-
gänglighet. 

3.2 Vad menar vi med tillgänglighet? Studiens inrikt-
ning 

Tillgänglighet brukar generellt definieras som möjligheten att ta del av något 
antingen eftersträvat eller som vi behöver. Hur bra eller dålig tillgängligheten 
är bestäms såväl av individuella förutsättningar såsom tillgång till färdmedel, 
körkort, funktionshinder och av faktorer generella för områden; t ex hur sam-
hället fysiskt är uppbyggt (markanvändning, lokalisering av olika utbud, etc.) 
och vilka möjligheter transportsystemet erbjuder. Emellanåt begränsas tillgäng-
lighetsbegreppet till att endast omfatta delar av alla dessa olika faktorer.  

Tillgänglighet delas därmed ofta in i två huvudgrupper: platsspecifik respektive 
individuell tillgänglighet. Vi är i detta projekt främst intresserade av den plats-
specifika tillgängligheten för att beskriva olika geografiska områdens tillgäng-
lighet – inte av att beskriva individers (eller skilda gruppers) olika tillgänglig-
het. Eftersom måtten som söks förväntas kunna beskriva även den relativa at-
traktiviteten för olika färdsätt kommer den genom sin jämförelse mellan res-
valsalternativen indirekt att även innefatta en dimension av den individuella 
tillgängligheten. 
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Eftersom måtten ska användas för värdering av hur olika tillgänglighet leder till 
mer eller mindre hållbar samhällsstruktur (med fokus på energieffektiva samt 
mer miljö- och klimatanpassade resmönster) innebär det att vi i valet av mått på 
olika sätt måste förhålla oss till värdebeskrivande begrepp som: 

 hållbar 

 robust 

 god 

Man kan fråga sig vad som är god tillgänglighet. Är det när något enskilt trafik-
slag har ”god” tillgänglighet eller då alla trafikslag (eller minst två?) har relativt 
sett lika tillgänglighet? Om detta är fallet måste man troligen också sätta någon 
form av miniminivå på detta mått för att det ska kvalificera sig som god. 

Ur samhällsperspektiv bör definitionen av god tillgänglighet överensstämma 
med de nationella transportpolitiska målen, särskilt funktionsmålet avseende 
tillgänglighet. Lokaliseringsbeslut baserade på tillgänglighet bör därför utifrån 
samhällsperspektivet bidra till: 

 Valfrihet (individer, företag) och  

 Robusthet (företag, individer och samhället) 

Valfrihet innebär att kunna välja mellan flera olika färdmedel som vart och ett 
(eller i kombination) ger en önskvärt god tillgänglighet. Ett mått på detta skulle 
kunna vara låga kvoter mellan olika färdsätt. Alltså ett mått på relativt sett jäm-
bördig attraktivitet (och/eller tillgänglighet). 

Robusthet kännetecknas av sådant som är långsiktigt hållbart, tillförlitlighet, 
tryggt, flexibelt för att kunna möta olika behov (inkl särskilda behov hos äldre, 
barn, funktionshindrade) i situationer med olika yttre faktorer/förutsättningar. 

När vi letar ett eller ett par mått som ska beskriva tillgänglighet med robusthet 
bör man även fundera över om dessa enkla mått endast kan hantera ett färdsätt 
åt gången eller om vi kan hitta ett sätt att inkludera den relativa tillgänglighe-
ten? Är då små relativa skillnader i tillgänglighet mellan olika färdsätt håll-
bar/robust tillgänglighet? 

En resa definieras oftast som en förflyttning utanför bostaden/byggnader som 
har ett ärende (komma hem, arbeta, inköp, etc.). Resor kan göras med olika 
färdmedel.3 Med resa i denna studie avses en förflyttning mellan start- och 
målpunkt inom en tätort. Det betyder att även resor som utförs till fots är med-
räknade. När tillgänglighetsindikatorerna testas på kommuner avgränsas studi-
en dock till att omfatta färdmedlen bil, buss och cykel. 

Kategorier av mått 
Kategorier av mått som identifierats som relevanta är: 

 Restider 

 
3 Denna definition motsvarar definitionen av en delresa i den nationella resvaneundersökningen RES. 
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 Avstånd 

 Täthet 

 Relativ attraktivitet (restidskvoter, genhetskvoter, flexibilitet för kollek-
tivtrafik etc.) 

De tre första beskriver tre olika enheter som är centrala för fysisk tillgänglighet 
– tid, avstånd och täthet. Den fjärde är kvoter som jämför trafikslagens tillgäng-
lighet och beskriver dess inbördes relativa attraktivitet. Restid, avstånd och 
relativ attraktivitet är relevant för samtliga identifierade målgrupper medan 
täthet är mest relevant för företag och planerare/samhället. 

Det fjärde måttet bör även ta hänsyn till flexibilitet. För bil och gång/cykel an-
tas valet av möjliga restidsavgångar vara helt flexibelt. För kollektivtrafiken 
begränsas denna flexibilitet av tidtabeller och turutbud. Även kollektivtrafik-
förbindelser med konkurrenskraftig faktisk restid har svårt att konkurrera med 
bilens eller cykelns flexibilitet om turtätheten är låg.  

Användning av måtten 
De mått som föreslås måste på ett adekvat sätt spegla hur val av färdsätt med 
olika tillgänglighet kommer att göras för en given lokalisering i tätorten. Endast 
då kan de användas på det sätt som avses. 

Lokalisering är huvudfrågan för samtliga målgrupper men med delvis olika 
perspektiv: 

 Individer; var ska jag bosätta mig för att få bäst tillgänglighet? 

 Företag; var ska verksamheten lokaliseras för att få störst tillgänglighet 
till arbetskraft och/eller kunder (betoning på arbetskraft respektive kun-
der beror på företagets storlek, marknad, tillgång till relevant arbets-
kraft)? 

 Planerare/samhället; vilken lokalisering av nya områden för bebyggel-
se/verksamheter ger bäst tillgänglighet? vilka lokaliseringar uppfyller 
bäst funktions- och hänsynsmål i de transportpolitiska målen? 

Det kan finnas stora skillnader inom respektive målgrupp för vad som värderas 
ur ett tillgänglighetsperspektiv. Värderas enbart god tillgänglighet med ett givet 
trafikslag eller är det viktigare med flera olika bra (likvärdiga) alternativ? Är 
det viktigt med god tillgänglighet (närhet) till en stor population/marknad eller 
är det tillgängligheten till en specifik kundgrupp (eller en specifik del av ar-
betskraften, t ex de med en viss utbildning) som räknas? De mått vi föreslår 
kommer inte att kunna peka ut ”rätt” svar för varje enskild användning. De 
utgör istället ett underlag som innebär att olika användare kan fatta sina beslut.  

Måtten bör ge relevant information som stödjer lokaliseringsbeslut oavsett per-
spektiv och värdering. Delvis olika mått kan behövas för respektive målgrupp. 
Mått som samtidigt stödjer samhällets mål (t ex de transportpolitiska målen) 
bör prioriteras. 
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3.3 Avgränsningar 

Avgränsning av transportslag 
Persontransporter står idag för cirka 75 % av transportsektorns koldioxidut-
släpp. Tillgängligheten till – och med – olika färdsätt samt städers täthet har 
stor betydelse för färdmedelsval vilket i sin tur påverkar transportsektorns tota-
la hållbarhet inkl energieffektivitet. De stora befolkningsmängderna finns inom 
tätortsbebyggelse och det är även där det finns störst potential att skapa alterna-
tiva och konkurrenskraftiga utbud till bilen.  

En överflyttning av resor från bil till andra färdsätt som kollektivtrafik och 
gång/cykel har även andra hållbarhetsfördelar som minskat buller, ytanspråk, 
hälsofarliga utsläpp samt ökad trafiksäkerhet och förbättrad folkhälsa. Dessa 
hållbarhetsfördelar har positiva effekter på såväl samhällelig nivå som indivi-
duell. 

För godstransporter på tätortsnivå är det främst avstånd, hastighet och kapacitet 
i vägtransportsystemet som avgör tillgängligheten. På tätortsnivå finns generellt 
sett inte heller några alternativa transportslag (t ex lastbil el järnväg), vilket kan 
finnas på regional och nationell nivå. Godstransporter sker också i relativt liten 
omfattning inom en tätort. 

Måtten som tas fram inom projektet avgränsas till att beskriva tillgänglighet för 
persontransporter inom tätorter.  

Geografisk avgränsning 
I det ursprungliga projektsyftet hänvisas till tillgänglighet för resor inom en 
tätort. Med dagens resbeteende och trender i ett allt mer regionalt resbeteende 
kan detta vara en alltför snäv avgränsning. Det finns till och med politiska mål 
som strävar efter utvidgade arbetsmarknadsregioner och dessa för inte enbart 
med sig ett ökat regional resande för arbetsresande. I takt med vår välfärdsök-
ning blir även övrigt resande mer regionalt och andelen av, och avståndet för, 
inköpsresor och resor för fritid/nöje är i växande. 

Vi tror därför att man ska ha med en regional dimension för tillgänglighetsmåt-
tet som består av hur väl en plats eller område möjliggör regionalt resande med 
olika färdsätt. I förstudien begränsas dock analysen till att omfatta resor inom 
tätort inklusive tillgänglighet till regionala knutpunkter i tätorten (järnvägssta-
tion, bussterminal el motsvarande).  

Avgränsning av målgrupper 
När vi kartlägger och värderar olika tillgänglighetsmått utgår vi ifrån att de 
beskriver olika lokaliseringars tillgänglighet för olika trafikslag. Beskrivning-
arna riktar sig till såväl företag och individer som ska välja hur de lokaliserar 
sina verksamheter och sitt boende som till samhälle företrädda av planerare 
som har som uppgift att planlägga och organisera olika verksamheter så att det 
möjliggör hållbart transportbeteende och transportsystem.  

Primärt handlar projektet om att hitta sätt att förbättra planerings- och lokalise-
ringsprocessen i en tätort eller region. De som driver denna process är främst 
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planerare och beslutsfattare. Deras planering och beslut syftar emellertid i sin 
tur till att underlätta för såväl individer som företag att fatta beslut som bidrar 
till ett mer hållbart transportbeteende och transportsystem. I projektet ser vi 
därför alla tre - individer, företag och planerare/samhället - som målgrupper för 
de enkla tillgänglighetsmåtten. 

Avgränsning av utbud  
Individer och företag har delvis olika ”utbud” till vilka tillgänglighet eftersträ-
vas. Viktiga utbud att kunna beskriva tillgängligheten till för individer är: 

 Arbete 

 Service (handel, offentlig service) 

 Skolor 

 Fritidsanläggningar 

 Infrastruktur (tillgängligheten till gc-nät, knutpunkter, kollektivtrafik etc.) 

För företag är det särskilt viktigt med tillgänglighet till: 

 Arbetskraft 

 Kunder (lokalt/regionalt) 

3.4 Kartläggning 

Som beskrivit i föregående avsnitt delas tillgänglighetsmåtten här in i huvud-
sakligen fyra olika kategorier av mått för att värdera tillgängligheten; restider, 
avstånd, täthet samt relativ attraktivitet. De tre förstnämnda beskriver på olika 
sätt den fysiska tillgängligheten medan det senare beskriver hur attraktivt ett 
färdmedel är gentemot ett annat. Nedan följer en närmare beskrivning av de 
olika kategorierna samt exempel på dessa från litteraturstudien. 

Restid 
Generellt kan sägas att restid är intressanta mått ur lokaliseringsperspektiv för 
såväl planerare som företag och individer. Företag behöver bland annat veta hur 
stor kundkrets och arbetskraft som nås av olika lokaliseringsalternativ inom en 
viss tidsram. För individer är restidsmått intressant vid valet av bostad, då de 
bland annat behöver beakta restidsavstånd till arbetsplatsen, service, etc. Plane-
rare å sin sida behöver beakta restidsmått för att kunna utvärdera olika lokalise-
ringsalternativs lämplighet för en viss typ av verksamhet. 

Restidsmått kan uttryckas i form av den faktiska restiden mellan punkt A och 
punkt B med olika färdmedel, exempelvis cykelrestid från geografiskt område4. 
Vanligt är att det anges för olika färdmedel till viktiga målpunkter, exempelvis 

 
4  Lunds kommun, 2006, Planera bilsnålt med planindikatorer – Rapport framtagen inom projektet KLIMP: 

Samhällsplanering 
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restid till akutsjukhus5. Exempel på andra viktiga målpunkter är service, arbets-
platser, skolor, fritidsanläggningar samt infrastruktur, t.ex. knutpunkter för re-
gional kollektivtrafik, etc. 

För Lunds kommun har Trivector Traffic bland annat studerat restider med oli-
ka färdmedel, från olika stadsdelar till kommunens arbetstillfällen6. Figurerna 
nedan anger hur många procent av kommunens arbetstillfällen som nås inom 
olika tidsintervall från respektive stadsdel med färdmedlen bil, cykel och buss.  

 

 

 
Figur 3.1 Antal arbetstillfällen som nås med bil från olika stadsdelar i Lunds kommun. Källa: Väg-

verket, 2003 

 

 

 
Figur 3.2 Antal arbetstillfällen som nås med cykel från olika stadsdelar i Lunds kommun. Källa: 

Vägverket, 2003 

 
5  Transek, 2006, Regional tillgänglighetsanalys ur ett sårbarhetsperspektiv, rapport 2006:11 
6  Vägverket, 2003, Två metoder för gemensam planering av bebyggelse och trafik, rapport 2003:147 
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Figur 3.3 Antal arbetstillfällen som nås med buss från olika stadsdelar i Lunds kommun. Källa: 

Vägverket, 2003 

 

Måttet beskriver den fysiska tillgängligheten utan beteendeinverkan och är 
framförallt intressant ur lokaliseringsperspektiv för planerare, men är även in-
tressant för individen vid val av bostad. Vidare har det en relativt god kommu-
nicerbarhet och är enkelt att illustrera enligt figurerna ovan. Det lämpar sig 
även för benchmarking, såväl internt inom en stad mellan stadsdelar och mellan 
färdmedel som externt mellan olika städer och dess stadsdelar. 

Restid kan även kombineras med täthet av något slag för att beskriva tillgäng-
ligheten. Exempel på detta är hur stort antal boende som nås inom 45 minuters 
restid med bil, eller antal arbetsplatser som nås inom en timme med bil7. Detta 
mått utgår från en specifik startpunkt och zonen kan illustreras på en karta där 
en färgskala får avkoda antalet personer/arbetsplatser som nås inom angiven 
restid (alternativt anges på kartan det absoluta värdet). Sådana mått lämpar sig 
både för planerare vid lokalisering av verksamheter, för företagare vid etable-
ring av verksamhet och för individer vid val av bostad. 

Reneland presenterar i sin rapport Tillgänglighetsbeskrivning för stora geogra-
fiska områden8 restiden med bil inklusive gångtid (5 km/h) till närmaste vård-
central i Värmlands län. Studien bygger på en nätverksanalys med NVDB-nätet 
som underlag. Redovisningen görs på karta över Värmlands län där en färgska-
la används för att representera restiden från varje område i länet. Länet är upp-
delat i rutor om 500*500 meter. Vidare bygger studien på skyltad hastighet och 
tar inte hänsyn till faktisk uppmätt hastighet, trafiksignaler, övriga stopp, etc. 

 

 
7  Transek, 2006, Regional tillgänglighetsanalys ur ett tillgänglighetsperspektiv, rapport 2006:11 
8  Reneland, 2007, Tillgänglighetsbeskrivning för stora geografiska områden 
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Figur 3.4 Restid (inklusive gångtid) med bil till närmaste tätort med vårdcentral. (Reneland, 2007) 

 
 
Gångtid på säkra gångvägar till närmaste låg- och mellanstadieskola för 7-12-
åringar presenteras av Reneland i studien GIS-metod för analys av tillgänglig-
het med bil, buss, cykel och gång9. Här är restiden behäftad med kvalitetsre-
striktionen att det gångvägnät som studeras måste vara trafiksäkert för denna 
åldersgrupp, d.v.s. skolvägen får inte gå via trottoar eller via övergångsställe 
som endast är målat. 
 

 
9  Reneland, 2002, GIS-metod för analys av tillgänglighet för bil, buss, cykel och gång 
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Figur 3.5 Gångtid längs med trafiksäkert gångvägnät för 7-12-åringar till närmaste låg- och mellan-

stadieskola i Alingsås. (Reneland, 2002) 

 

I Storbritannien används tillgänglighetsindikatorer i syfte att kartlägga socialt 
utanförskap snarare än att påverka användningen av transportsystemet i hållbar 
riktning. Detta genom att behandla tillgänglighetsproblematik i form av exem-
pelvis kostnad, tillgänglighet och design av kollektivtrafiken, lokalisering av 
service, liksom problem för rörelsehindrade att få tillgång till kollektivtrafiken 
och gång- och cykelnätet. Department for Transport (DFT) har fastslagit ett 
antal kärnindikatorer som ska utvärderas på lokal nivå av respektive Local 
Transport Authority (LTA)10. Dessa kärnindikatorer mäter restid med trans-
portmedlen bil, kollektivtrafik, cykel och gång till olika utbud som skola, arbete 
och sjukvård. Några exempel är: 

 Andel elever i åldrarna 5-11 år som bor inom 15-30 minuters restid med 
kollektivtrafik från skola 

 Andel människor i arbetsför ålder (16-74 år) inom 20-40 minuters restid 
med kollektivtrafik till arbetsplatsen 

 Andel av människor som mottar ”arbetssökandeersättning” inom 20-40 
minuters restid med kollektivtrafiken till arbetsplatser 

 Andel hushåll inom 30-60 minuters restid med kollektivtrafik till sjukhus 

 
10  Titheridge, Accessibility planning and accessibility modelling: a review, University College London 
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Även om syftet med måtten delvis avviker från vårt så bedöms de ändå kunna 
vara intressanta för vår studie.  

Avstånd 
På samma sätt som restider är avstånd intressant ur lokaliseringsperspektiv för 
målgrupperna planerare, företag och individer. För planerare avgör avståndet 
bland annat trafikens omfattning och art som en viss verksamhets lokalisering 
genererar. Avståndet bidrar till att avgöra tillgängligheten med olika transport-
medel. Företag har intresse av avståndsmått då de drivs i syfte att generera lön-
samhet, och transportkostnader är en faktor som inverkar på lönsamheten. 
Dessutom är företag ofta intresserad av att avståndet till arbetsmarknaden och 
kunderna minimeras, med andra ord; att så många potentiella arbetstagare och 
kunder som möjligt har ett nära fysiskt avstånd till verksamheten. 

Makrí & Folkesson11 talar teoretiskt om avståndsmått. Tillgänglighet till en 
specifik plats kan mätas som distansmått, vilket i sin tur kan delas upp och an-
ges i genomsnittligt avstånd, (weighted area distance) och avstånd till närmsta 
”möjlighet” (opportunity). Ett annat distansmått är ”shortest distance”, vilket 
behandlar avstånd till service och nyttigheter som konsumenter är beroende av 
att ha i sin närhet. Det kortaste avståndet för ett hushåll till var och en av dessa 
nyttigheter och service mäts och viktas sedan mot hushållets genomsnittliga 
utgift för just den nyttan. Genomsnittet för det viktade avståndet beräknas och 
divideras med de sammanlagda utgifterna för samtliga nyttor och service.  

Ett exempel på avståndsmått är avståndet till grundskola, vilket mäts i medel-
avstånd i olika områdestyper12. Dessa områdestyper bygger på av Glesbygds-
verkets områdesindelning glesbygd, tätortsnära landsbygd och tätort. SIKA för 
även fram att SKL:s nio kommungrupper skulle kunna utgöra områdestyperna. 
Hushållens tillgång till god gång- och cykelmiljö är ett annat avståndsmått, där 
avståndet från ett bostadsområde till gång- och cykelbana mäts och komplette-
ras med statistiskt befolkningsunderlag13. Det senare mäter den fysiska tillgäng-
ligheten exklusive beteendeinverkande faktorer. Måttet är framförallt intressant 
ur lokaliseringsperspektiv för planerare, då det kan visa täckningsgrad för gång- 
och cykelvägnätet, d.v.s. hur stor andel som bor inom ett visst avstånd till gång- 
och cykelbana, samt var dessa bor. Det kan även vara intressant för individen 
att veta tillgången till gång- och cykelbanor från olika bostadsområden vid val 
av bostad. 

Trivector Traffic har för Lunds kommun tagit fram tillgänglighetsprofiler för 
olika stadsdelar, vilket syftar till att jämföra transportslagens respektive attrak-
tivitet för resor till arbetstillfällen samt till livsmedelsbutiker14. Gångavstånd till 
service har beräknats och jämförs också mellan stadsdelarna. Andelar invånare 
som bor inom 100 meter till närmaste butik och bensinstation beräknas, liksom 
de som bor inom 100-200 meter, 200-300 meter, etc. upp t.o.m. 900-1 000 me-
ter. För Lunds del bor största andelen invånare med ett avstånd på 200-300 me-
 
11  Makrí & Folkesson, 1999, Accessibility Measures for Analyses of Land Use and Travelling with Geo-

graphical Information Systems 
12  SIKA, 2008, Förslag till ny transportpolitisk målstruktur – Del 2 Förslag till reviderade mål, 2008:3 
13  Lunds kommun, 2006, Planera bilsnålt med planindikatorer – Rapport framtagen inom projektet KLIMP: 

Samhällsplanering 
14  Vägverket, 2003, Två metoder för gemensam planering av bebyggelse och trafik, rapport 2003:147 
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ter till närmaste butik eller bensinstation, drygt 20 %. Dessutom illustreras för 
respektive stadsdel hur många butiker som nås inom olika avstånd. Måttet är 
avsett för jämförelse mellan stadsdelar är lätt att kommunicera och illustrera. 
Vid val av bostad kan det vara av intresse att veta vilket utbud av service som 
nås inom ett visst gångavstånd från en stadsdel, än mer intressant vore samma 
information på en mer detaljerad nivå. För planerare är måttet framförallt in-
tressant för att undersöka var servicetäckningen är låg. 

 

 
Figur 3.6 Gångavstånd från olika bostadsområden i Lund till stadens 51 livsmedelsbutiker (Vägver-

ket, 2003) 

 

Reneland har i rapporten Stadsbefolkningens avstånd till livsmedelsbutiker och 
bibliotek 1980, 1995 och 200415 undersökt hur stor andel av befolkningen i 45 
svenska tätorter som har 400 meter eller kortare avstånd till närmsta livsme-
delsbutik. Konstaterandet att antalet livsmedelsbutiker minskat från år 1980 till 
år 2005 medför samtidigt att andelen individer med livsmedelsbutik inom 400 
meters avstånd från sin bostad har minskat under perioden; från 61 % till 51 %. 
I studien har fågelavståndet från livsmedelsbutikerna studerats, under antagan-
det att fågelavståndet är 23 % kortare än det reella avståndet. Från varje livs-
medelsbutik har en buffert om 308 meter anlagts. Heldragen linje i figuren ned-
an inkluderar trafikbutiker (d.v.s. bensinstationer med ett begränsat utbud av 
livsmedel och i bilorienterat läge) medan streckad linje exkluderar trafikbutiker. 
Presentationsformen (diagram) lämpar sig väl för uppföljning över tiden för att 
studera ett utvecklingsförlopp och studien skulle även kunna göras på tätortsni-
vå. 

 
15  Reneland, 2005, Stadsbefolkningens avstånd till bibliotek, livsmedelsbutiker och postservice 1980, 1995 

och 2004 
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Figur 3.7 Genomsnittlig andel av tätortsbefolkningen med 400 meter eller kortare avstånd till när-

maste livsmedelsbutik. Heldragen linje inkluderar trafikbrutiker och streckad linje exklude-
rar trafikbutiker 1980, 1995 och 2004 i 45 tätorter. (Reneland, 2005) 

 

Vad anbelangar tillgängligheten till fots påpekar Fang Zhao16 tre faktorer som 
bör belysas. Till att börja med är invånarfördelningen i en zon inte helt jämnt 
fördelad, vilket både ”buffertmetoden” och ”nätverksmetoden” antar. Detta kan 
hanteras genom mer detaljerad information om den rumsliga fördelningen av 
bostadsenheter samt antalet boende i respektive bostadsenhet. För det andra 
påtalar han inverkan från barriärer i bostadsområden försedda med kollektivtra-
fikstation på tillgängligheten till dessa stationer. Antalet boende med tillgång 
till kollektivtrafik kan överskattas vid antagande om jämnt fördelat boende an-
tas och om en ”osynlig” barriär avskärmar adresser från en kollektivtrafiklinje. 
Detta kan lösas genom att studera adresser i samband med en nätverksanalys, 
varpå det framgår adressens läge i förhållande till barriär och kollektivtrafiklin-
je. Slutligen för det tredje påtalar han förhållandet mellan avtagande kollektiv-
trafikandelar med ett ökande avstånd.  

Vidare delger han följande exempel. Kendall Drive (se Figur 3.8) är en huvud-
led i ett bostadsområde och flera busslinjer trafikerar gatan. Barriären längs 
med Kendall Drive gör dock att inga hushåll mellan 87th Street och Kendall 
Drive har sina adresser ut mot Kendall Drive. Ett antagande om att hushållen 
mellan dessa båda gator är jämt fördelade på gatorna skulle kunna innebära att 
antalet hushåll servade med kollektivtrafik överskattas. 

 
16  Fang Zhao et. al., 2003, Forecasting transit walk accessibility: A regression model alternative to the buffer 

method 
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Figur 3.8 Barriärers inverkan på tillgängligheten till kollektivtrafik. (Fang Zhao et. al., 2003) 

 

Då våra resor blir alltmer regionala, d.v.s. vi reser allt längre för att nå våra 
målpunkter, har även tillgång till kollektivtrafiknoder betydelse för den totala 
tillgängligheten. Avståndet till tågstation definieras utav Boverket som en indi-
kator på tillgänglighet17. Avståndet till tågstationen skiljer sig mellan olika om-
råden i staden, vilket inverkar på deras relativa tillgänglighet. 

ABC-principen är en lokaliseringsprincip som syftar till att matcha tillgänglig-
hetsprofiler med företagens transportbehov och karaktär – d.v.s. rätt företag till 
rätt plats. De företagsattribut som behandlas är Personintensitet, Bilberoende 
vid tjänsteärenden, Besöksfrekvens samt Behov av godstransporter. Tillgäng-
lighetsprofilerna utgörs av områdesklassificeringarna A, B, C och R, där A är 
områden med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik, B har rimligt god 
tillgänglighet till kollektivtrafik och med bil, medan C-områden är typiskt bil-
orienterade lägen. R-områden (Rest) har dålig tillgänglighet till både kollektiv-
trafik och vägnät18. 

 

Tabell 3.1 Matchning av transportbehov/karaktäristik och tillgänglighetsprofiler (Vägverket, 2003) 

Lokalisering A B C 

    

Personintensitet Intensiv Medel Extensiv 

Bilberoende vid tjänsteärenden Låg Medel Hög 

Besöksfrekvens Intensiv Medel Emellanåt 

Behov av godstransporter Låg Medel Hög 

 

Vad som är god tillgänglighet till kollektivtrafik och med bil återstår alltså att 
definiera. Avseende kollektivtrafiken kan det vara rimligt att studera kollektiv-
trafiknätet, både buss och tåg, samt turtäthet för respektive förbindelse. 

Trivector Traffic har i Vägverkets publikation 2006:8319 angett avståndet som 
den huvudsakliga faktorn som avgör cykelns attraktivitet. Rapporten fastslår att 
det längsta avstånd som flertalet individer kan tänka sig att cykla ligger någon-

 
17  Boverket, 2007, Mål och planindikatorer som verktyg i fysisk planering. Exempel från fyra kommuners 

utvärderingsarbete. 
18  Vägverket, 2003, Två metoder för gemensam planering av bebyggelse och trafik, rapport 2003:147 
19  Vägverket, 2006, Externa affärsetableringar och trafikanternas tillgänglighet, trafikarbete och utsläpp, 

rapport 2006:83 
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stans mellan 5 – 10 km. Ett tillgänglighetsmått kan därför anges som hur stor 
andel av besökarna till en målpunkt som har tillgång till cykelvägnät inom ca 5 
km. Fågelavståndet blir omkring 3,8 km då vägnätet oftast inte är helt gent. 

Kanadensiska studier visar att bilinnehavet per hushåll ökar med avståndet till 
centrum. Enligt en studie från 1996 ägde färre än hälften av hushållen i Toron-
tos innerstad en bil, medan hela 94 % av hushållen i de yttre förorterna ägde bil. 
Studien visar även att rörligheten ökar med avståndet från stadskärnan, vilket 
antyder att tillgängligheten är högst i den tätare innerstaden där arbets- och 
shoppingtillfällen är flest, kollektivtrafik mer tillgänglig och där cykel-, gång 
och kollektivtrafikandelarna är högre.20 

Ett exempel på mått är normalfördelningskurvan enligt nedan, vilken kan liknas 
vid en gravitationsmodell, om ”attraktionsgraden” avtar med ett ökat avstånd. 
Detta innebär att tillgängligheten kan kvantifieras genom en formel baserad på 
rörligheten: 

 A = 100*e(-M2/k2) 

, där A är tillgängligheten, M är rörligheten mätt i fordonskilometer per capita 
och k är en given konstant, uttryckt i fordonskilometer per capita. K kan lämp-
ligen tilldelas medianvärdet av fordonskilometer per capita bland de studerade 
städerna. Formeln uttrycker alltså att en bättre framkomlighet leder till en 
minskad tillgänglighet. Genom att multiplicera med 100 erhålls ett värde mel-
lan 0-100, där ett högt värde innebär god tillgänglighet och ett lågt värde inne-
bär dålig tillgänglighet. När tillgängligheten enligt denna formel studerades för 
46 städer och länder i världen hamnade Tokyo på 88,0, Paris hamnade på 70,8, 
Stockholm erhöll tillgänglighetsindexet 53,8 och Washington fick ett så lågt 
tillgänglighetsindex som 2,7. Allra lägst index fick Sacramento på 0,7. 

I Montreal har en studie av avstånd till livsmedelsbutiker utförts med avseende 
på måtten; kortaste avstånd till närmaste livsmedelsbutik, antalet livsmedelsbu-
tiker inom ett avstånd av 1 000 meter samt genomsnittligt avstånd till de tre 
närmsta livsmedelsbutikerna av olika slag21. Genom att använda tre tillgänglig-
hetsmått menar författarna att ett områdes faktiska tillgänglighet till livsme-
delsbutiker kan beskrivas på ett mer rättvisande sätt. Livsmedelsbutikerna ut-
gjordes av de sju största livsmedelskedjorna i Quebec. Efter att ha kartlagt om-
rådenas tillgång till livsmedelsbutiker gjordes även en koppling till områdenas 
socioekonomiska status. 

Täthet 
Täthetsmått kan användas ur något olika perspektiv. Det kan dels handla om 
antalet avgångar för ett visst trafikslag, dels om antalet individer som bor eller 
är verksamma inom ett visst intervall från en punkt, och dels antalet verksam-
heter eller objekt av en viss art som finns inom ett område. Täthetsmått kan 
vara av intresse ur samtliga perspektiv; individer och företag är intresserade av 
att veta antalet avgångar med specifikt trafikslag, och planerare och företag är 

 
20  Ross, 2000, Mobility & Accessibility: the yin and yang of planning 
21  Appariccio et. al., 2007, The case of Montréal's missing food deserts: Evaluation of accessibility to food 

supermarkets 
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vid lokaliseringsbeslut ofta intresserade av att veta hur många individer eller 
målpunkter som finns inom ett område. 

Kontur-mått (även kallade contour measure, isochronic measure, cumulative 
opportunities, proximity count, daily accessibility) används ofta i samhällspla-
nering och geografiska studier. Detta ger ett mått på hur många tillfäl-
len/målpunkter (opportunities) som finns inom ett visst avstånd (tids- eller fy-
siskt avstånd). Godtyckligheten i valet av studerade målpunkter, tillsammans 
med svårigheten att urskilja vilka målpunkter som endast är liknande och vilka 
som helt överensstämmer med de målpunkter som avses att studeras, är stora 
nackdelar med kontur-mått. Måttet är väldigt känsligt för förändringar i mark-
användning och restid, men lämpar sig inte för att utvärdera förändringar i till-
gänglighet under en längre tidsperiod.22 (Geurs & van Eck, 2002) 

Makrí och Folkesson23 talar om kumulativa ”möjlighets-mått”, motsvarande 
kontur-mått. Dessa är utvärderingar av tillgängligheten med hänsyn tagen till 
antalet ”möjligheter” som nås inom ett visst avstånd mätt i tid eller fysiskt av-
stånd. Måttet ger en uppfattning om utbudet av service och nyttigheter i exem-
pelvis ett bostadsområde, då alla målpunkter tilldelas samma vikt. För att mål-
punkter som ligger längre bort inom området inte ska tilldelas samma vikt som 
de närmre, mer tillgängliga, målpunkterna, kan ett index användas för att be-
räkna arean inom ett visst avstånd från ursprunget och på så vis tas den rumsli-
ga fördelningen av ”möjligheter” i beaktande. 

I Borgå stad, Finland, har en utredning kring externhandelns konsekvenser 
gjorts i samband med planläggning av ett par externa handelsetableringar. Rap-
porten skiljer på två tillgänglighetsindelningar; upplevd tillgänglighet av servi-
ce, vilket syftar på mödan som hushållet upplever vid anskaffande av varor, 
samt fysisk tillgänglighet av service, vilket syftar på det faktiska avståndet. 
Rapporten fokuserar på fysisk tillgänglighet av service, även med fokus på hy-
permarkets. Tillgänglighetsbedömning görs endast för vad som anbelangar dag-
ligvaruhandel i hypermarkets. Avståndet till eventuella nya hypermarkets i rela-
tion till bosättningar har studerats i ett första skede. Så kallade tillgänglighets-
zoner markerades med radier på 1 km, 5 km respektive 10 km från potentiella 
hypermarketetableringar, inom vilka invånarantalet beräknades.24 

 
22  Geurs & van Eck, 2002, Evaluation of accessibility impacts of land-use scenarios 
23  Makrí & Folkesson, 1999, Accessibility Measures for Analyses of Land Use and Travelling with Geo-

graphical Information Systems 
24  Borgå stad, 2008, Utredning över handelns servicenät i östra Nyland 
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Figur 3.9 Tillgänglighetszoner för hypermarkets i Borgå stad. Färgpixlarna indikerar antalet boende 

inom denna ruta. Källa: Borgå stad, 2008 

 

Rapporten anger olika alternativa lokaliseringar; nollalternativet, mellanalterna-
tivet och maxalternativet. Det förstnämnda möjliggör god tillgänglighet för alla 
färdmedel, då etableringarna lokaliseras till områden med centrumfunktioner. 
Mellanalternativet däremot grundar sig på tillgänglighet för personbilstrafik 
och ska inte ses som närbutiker såsom nollalternativet. Maxalternativet innebär 
god tillgänglighet med personbil och ger även klart bäst regional tillgänglighet 
(flest enheter fördelat över hela regionen). Det tillgänglighetsmått som presen-
teras är hur stort invånarantal (potentiellt kundunderlag) som nås inom olika 
radier (tillgänglighetszoner). Måttet är intressant ur lokaliseringsperspektiv 
både för företagare och för planerare. Måttet avses för benchmarking av lokali-
seringsalternativ och har hög kommunicerbarhet. 

Transek25 redogör för vad som händer om en kritisk väglänk blir otillgänglig. 
En studie genomfördes på Vägverket region Sydöst för vad det innebär för till-
gängligheten om en väglänk ”klipps av”. Både boende i närheten av väglänken 
samt boende 6-7 mil ifrån väglänken påverkas genom att många arbetsplatser 
som tidigare kunde nås inom en timmes bilfärd inte längre är nåbara inom 
samma tidshorisont. Tillgänglighetsmåttet är således hur många arbetsplatser 
som nås inom en timmes bilfärd. 

Ett annat tillgänglighetsmått, ur ett socialt/privat perspektiv, som redovisas i 
samma rapport är hur många boende som kan nås inom en 45-minuters bilresa. 
I studien påverkas denna tillgänglighet i absoluta tal mer än föregående mått 
angående tillgänglighet till arbetsplatser. 

 
25  Transek, 2006, Regional tillgänglighetsanalys ur ett sårbarhetsperspektiv, rapport 2006:11 
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Antalet avgångar per timme med respektive kollektivtrafikslag indikerar vilken 
tillgänglighet som finns med och till kollektivtrafiken. Fler avgångar innebär 
generellt kortare väntetider och därmed en bättre tillgänglighet till kollektivtra-
fik, liksom med kollektivtrafiken.26  

I rapporten Stadsbefolkningens avstånd till viss service i Örebro27 presenterar 
Reneland befolkningskoncentrationer över Örebro tätort kombinerat med av-
ståndszoner från en centrumpunkt. Presentationsformen redovisar tydligt inom 
vilka områden som invånarna är flest till antalet och är intressant ur lokalise-
ringssynpunkt för både fysiska planerare och företag. Presentation på kartmate-
rial medför att betraktaren ges möjlighet att orientera sig och därigenom kan dra 
slutsatser som många andra presentationsformer inte tillåter. 

 

 
Figur 3.10 Befolkningskoncentrationer i Örebro tätort samt avståndszoner 0-1000 m, 1000-3000 m, 

3000-5000 m samt 5000- m mätt från centrumpunkten. (Reneland, 2006) 

 

Relativ attraktivitet 
Med relativ attraktivitet menas i första hand ett färdmedels relativa attraktivitet 
gentemot andra färdmedel, vanligtvis i form av restidskvoter. Der relativa at-
traktiviteten har betydelse för hur individer väljer mellan olika färdmedelsalter-
nativ, vilket i sin tur påverkar omfattningen av transporternas negativa konse-
kvenser. Ett exempel på sådan tillgänglighetsbedömning kan hämtas från Lunds 
 
26  SIKA, 2008, Förslag till ny transportpolitisk målstruktur – Del 2 Förslag till reviderade mål, rapport 2008:3 
27  Reneland, 2006, Stadsbefolkningens avstånd till viss service i Örebro 
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kommun, där Trivector Traffic har tagit fram tillgänglighetsprofiler för ett antal 
stadsdelar, vilket handlar om att jämföra resor med olika trafikslag med var-
andra till arbetsplatser och livsmedelsbutiker28. Studien syftar till att bedöma 
restidskvoten mellan bil, cykel och buss, d.v.s. på vilken tid man i olika stads-
delar når hälften av alla arbetstillfällen i kommunen, samt vilken tid det tar från 
respektive stadsdel att nå centrum respektive kommunens serviceutbud. Beträf-
fande arbetstillfällen kan sägas att för samtliga stadsdelar är restidskvoten mel-
lan bil och buss över två, d.v.s. det tar mer än dubbelt så lång tid med buss som 
med bil att nå hälften av kommunens arbetstillfällen. Den låga tillgängligheten 
med buss beror sannolikt på att för att ta del av externa industriområden krävs 
det många gånger att man åker in till centrum och byter till den buss som går ut 
till industriområdet. (Vägverket, 2003) 

 

           
Figur 3.11 Andelen arbetstillfällen som nås från Lunds centrum med bil, cykel respektive buss. Källa: 

Vägverket, 2003 

 

För korta resor i Lunds centrum är tillgängligheten störst med cykel. Detta be-
ror till stor del på att i studien har ett tillägg för att hämta och parkera bilen 
gjorts med ett par minuter, medan cykeln ofta står parkerad nära till hands och 
inte kräver samma tidsåtgång vid parkering. Detta utmärker sig särskilt för 
centrum, där arbetstillfällena är relativt många och relativt jämnt fördelade 
geografiskt. Förhållandet mellan bil och cykel blir ett annat om man studerar en 
mer perifer stadsdel som Gunnesbo. Då antalet arbetstillfällen inte är lika 
många i resans startpunkts direkta närhet framgår inte cykelns fördel som ett 
snabbt transportmedel de första fem minuterna av resan lika tydligt av dia-
grammet. (Vägverket, 2003) Måttet är framförallt intressant för planerare. Res-
tidskvoterna för olika stadsdelar lämpar sig väl för jämförelse. Linjediagram-
men indikerar även vägnätens genhet och arbetstillfällenas lokalisering i förhål-
lande till stadsdelen. 

 
28  Vägverket, 2003, Två metoder för gemensam planering av bebyggelse och trafik, rapport 2003:147 



32 
Trivector Traffic 

 
 

 

            
Figur 3.12 Andelen arbetstillfällen som nås från Gunnesbo med bil, cykel respektive buss. Källa: 

Vägverket, 2003 

 

För restidskvoten cykel/bil redogörs i Trafik för en attraktiv stad (TRAST) för 
att denna ska vara mindre än 2 inom tätort för att en godtagbar tillgänglighet 
med cykel ska anses föreligga. Vidare ska gåendes, cyklisters och kollektivtra-
fikresenärers anspråk på tillgänglighet prioriteras framför bilisternas.29 

Restidskvoter för större arbetsplatser i en kommun kan också vara av intresse. 
Meningen är att större arbetsplatser ska vara tillgängliga, för såväl besökare 
som anställda, med samtliga färdmedel. Restidskvoterna som studeras kan där-
för vara restid bil/restid kollektivtrafik, samt restid bil/restid cykel. Data kan 
inhämtas både genom testkörningar och genom genomsnittshastigheter.30  

”Nytto-baserade mått” bygger på antagandet att individer försöker maximera 
sin nytta. Makrí & Folkesson31 menar att dessa innebär att individen tilldelar 
varje destination ett nyttovärde, varpå sannolikheten att individen väljer just en 
viss destination beror på destinationens nyttovärde jämfört med nyttan av alla 
andra destinationer. 

”Potential accessibility measures” mäter tillgängligheten från zon i till mål-
punkter inom alla andra zoner, vilket innebär att mer avlägsna målpunkter har 
en avtagande betydelse. Potential accessibility measures har följande generella 
formel; 

 

, där Ai är tillgängligheten inom zon i till målpunkterna D inom alla zoner j, dij 
är avståndet mellan zonerna i och j och F är en funktion som avtar med avstån-
det. En nackdel med denna typ av mått är att funktionen ger stor vikt åt interna 
målpunkter, särskilt inom större zoner. Genom att dela in ett område i mindre 
zoner kan detta problem i stor utsträckning undgås.32 

 
29  SKL, 2007, Trafik för en attraktiv stad – utgåva 2 
30  Lunds kommun, 2006, Planera bilsnålt med planindikatorer – Rapport framtagen inom projektet KLIMP: 

Samhällsplanering 
31  Makrí & Folkesson, 1999, Accessibility Measures for Analyses of Land Use and Travelling with Geo-

graphical Information Systems 
32  Geurs & van Eck, 2002, Evaluation of accessibility impacts of land-use scenarios 
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I Towards accessibility planing by means of GIS33 presenterar Lyborg en jämfö-
relse mellan bil och cykel, bland annat avseende andelen arbetsplatser som kan 
nås från ett område med cykel inom samma tid, 15 minuter, som de kan nås 
med bil. Resultatet presenteras på kartunderlag som visar indelning i nyckel-
kodsområden, där respektive nyckelkodsområde har tilldelats ett värde. 

 

 

 
Figur 3.13 Andelen arbetsplatser som kan nås med cykel jämfört med bil inom 15 minuter från re-

spektive område. Figuren visar förhållandena i Växjö tätort. (Lyborg, 2000) 

 

  

 
33  Lyborg, 2000, Towards accessibility planning by means of GIS 
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3.5 Analys och värdering 

I detta kapitel redovisas den värdering som gjorts för mått som identifierats i 
kartläggningen. I nämnd ordning beskrivs här: 

 metod för värdering 

 bedömningskriterier 

 identifierade mått (detaljerad nivå) 

 genomförd värdering 

I avsnitt 2.4 redovisas sammanfattande resultat från den kartläggning av mått 
som genomförts. Som resultat av kartläggningen finns även en mera detaljerad 
lista över exempel på enkla mått som antingen används eller finns föreslagna 
sedan tidigare (se bilaga 7). 

Såväl den sammanfattande beskrivningen som listan över detaljerade mått har 
diskuterats i intervjuer med referenspersoner. Referenspersonernas synpunkter 
och förslag är också en del av värderingen. 

I kapitel 3.6 ges en sammanfattande rekommendation. 

Bedömningskriterier utifrån relevans och kvalitet 
Måtten i den detaljerade listan har bedömts utifrån ett antal bedömningskriteri-
er. Intressanta mått har bedömts dels utifrån om de är relevanta utifrån studiens 
syfte och avgränsningar (se kap 2.2-2.3), dels utifrån ett antal kvalitetsparamet-
rar. Utöver detta har även en mera kvalitativ analys gjorts för de mått som be-
dömts som relevanta. 

Identifierade tillgänglighetsindikatorers relevans har bedömts utifrån studiens 
valda syfte och avgränsningar. Det innebär att ett relevant mått skall:  

 kunna beskriva tillgänglighet för persontransporter (ej godstransporter), 

 beskriva förutsättningar i fysiska strukturer och i transportsystemet, men 
inte väga in hur människor använder tillgängligheten för olika slags resor 
(dvs ej beskriva faktiska beteenden eller resmönster), 

 gå att tillämpa för resor inom tätort, eller alternativt för regionala resor 
genom att beskriva tillgängligheten till regionala knutpunkter i tätort.  

För relevanta mått har även måttens kvalitet bedömts utifrån följande kvali-
tetsparametrar: 

 Potential; indikatorns potential att förändra användningen av trafiksy-
stemet i hållbar riktning. 

 Kommunicerbarhet: indikatorns kommunicerbarhet, d.v.s. dess enkelhet 
att tyda och hur mycket information den ger användaren. 

 Benchmarking/jämförelse; indikatorns möjligheter till benchmarking, 
d.v.s. om det är möjligt att utifrån indikatorn jämföra städers relativa till-
gänglighet. 
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 Kostnadseffektivitet; resursförbrukning för att ta fram och presentera 
indikatorn, d.v.s. vad det kostar i tid och monetära termer att ta fram vär-
den för avsedd tillgänglighetsindikator. 

 Uppföljning; indikatorns möjligheter till uppföljning, d.v.s. med vilken 
enkelhet som det går att upprepa studien, t ex för att påvisa förändring 
över tid. 

 Presentation; vilken presentationsform som lämpligen kan användas för 
att illustrera tillgängligheten med avseende på aktuell indikator och hur 
användbar och intressant den är för målgrupperna. 

Identifierade mått 
Kartläggningen resulterade i en lista på drygt 60 st olika tillgänglighetsmått 
(snarlika mått utelämnades). Många identifierade mått var dock inte relevanta 
utifrån studien syfte och efter relevansbedömningen återstod därför endast cirka 
25 st indikatorer. Dessa indikatorer har klassats utifrån de fyra kategorier av 
mått vi förslagit (restid, avstånd, täthet samt relativ attraktivitet) och därefter 
bedömts utifrån kvalitetsparametrarna ovan.  

Kvaliteten bedömdes utifrån en enkel skala med attributen Hög, Mellan och 
Låg kvalitet utifrån respektive parameter. Som komplement till denna bedöm-
ning gjordes även kvalitativ analys där indikatorerna bedömdes avseende bl a 
potential, hur dessa skulle kunna omformuleras för att bättre uppfylla syftet 
samt om eventuellt flera enskilda indikatorer kunde slås samman till en mer 
omfattande indikator. 

Ambitionen var att finna ett eller ett par intressanta indikatorer i respektive 
kategori, för att sedan kunna testa och jämföra användbarheten och nyttan dessa 
sinsemellan. 

Identifierade relevanta mått 
Relevanta identifierade mått finns i tabellen nedan. En bruttolista över identifie-
rade mått (även de som senare ej bedömdes som relevanta) finns i bilaga 7. 
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Tabell 3.2 Identifierade mått som bedömts som relevanta. Tabellen redovisar kategori och kvalitets-
bedömning per mått.  

Mått Kategori Poten-
tial 

Kommuni-
cerbarhet 

Bench-
marking 

Kostnads-
effektivitet 

Upp-
följning 

Presen-
tation 

Tillgänglighet till tågstation R, A Hög Hög Hög Hög Hög K 

Andel barn i f-9 skola som kan 
gå eller cykla till skolan själva 
(med god trafiksäkerhet) 

R, A Medel Hög Hög Hög Medel T, D 

Andel viktiga målpunkter som 
kan nås med 
gång/cykel/kollektivtrafik 

R, A Hög Hög Medel Hög Medel T, D 

Tillgänglighet till dagligvarubutik R, T Låg Hög Hög Hög Hög K, D 

Antal boende som nås inom 
viss restid med bil 

R, T Hög Hög Hög Medel Hög K, T, D 

Antal arbetsplatser inom viss 
restid med bil 

R, T Hög Hög Hög Medel Hög K, T, D 

Cykelrestid från geografiskt 
område 

R Hög Hög Hög Hög Medel T, D 

Restid till närmaste akutsjukhus R Låg Hög Hög Hög Medel T, D 

Andel människor med god 
tillgång till kollektivtrafik - inom 
centralorten max 400 m och på 
landsbygd max 600 m 

A, T Hög Hög Hög Hög Hög D 

Tillgång till handelsverksamhet A, T Låg Hög Hög Hög Hög K 

Hushållens tillgång till kollektiv-
trafik 

A, T Hög Hög Hög Hög Hög K, T, D 

Avstånd till grundskola A Låg Hög Medel Hög Låg K, T 

Gångavstånd till service A Medel Hög Hög Hög Hög D 

Närhet mellan bostads- och 
grönområde 

A Låg Hög Hög Hög Hög K 

Hushållens tillgång till god 
gång- och cykelmiljö 

A Hög Hög Hög Hög Hög K 

Cykelvägnätets anpassning 
utifrån viktiga målpunkter (ar-
betsplatser, kollektivtrafikknut-
punkter, etc.) 

A Hög Hög Låg Hög Medel K 

Andel av planerade gång- och 
cykelvägar som ligger nära 
bostadsbebyggelse och har god 
belysning 

A Medel Hög Låg Hög Låg T 

Gångavstånd från stadsdelar till 
livsmedelsbutiker 

A Medel Hög Hög Hög Hög D 

Genhetskvot för gång och cykel 
till viktiga målpunkter 

A Medel Hög Hög Hög Medel K, T, D 

Turtäthet i valda stråk T Hög Hög Hög Hög Hög K, T, D 

Bebyggelsemönster T Medel Medel Hög Hög Medel T 

Andel cykelnät i geografiskt 
område 

T Medel Medel Medel Hög Hög  T, D 

Andel av gatunätet i planområ-
det med hastighetsbegränsning 
30 km/h 

T Låg Låg Medel Hög Hög K 

Restidskvot för de fem största 
arbetsplatserna i kommunen 

RA Hög Hög Hög Hög Hög T, D 

Restidskvot för olika stadsdelar 
till arbetsplatser 

RA Hög Hög Hög Medel Hög T, D 

Kategorier; R=restid, A=avstånd, T=täthet, RA=relativ attraktivitet 
Kvalitet; bedömts utifrån skalan Hög, Medel och Låg; Presentation; Karta=K, Tabell=T, Diagram=D 
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Kvalitativ analys för relevanta mått 
Bedömningen av måttens kvalitet kompletterades med en kvalitativ verbal be-
skrivning, se nedan. 
 
Tabell 3.3 Kommentarer till Identifierade relevanta mått. 

Mått Kommentar 

Tillgänglighet till tågstation Bra indikator, dock begränsad nytta för jämförelse av områden 
inom en tätort. 

Andel barn i f-9 skola som kan gå eller cykla till 
skolan själva (med god trafiksäkerhet) 

Ok indikator, den beskriver tillgängligheten till en viktig funktion. 
Behöver omformuleras till ”andel barn som når närmsta skola 
inom XX min” om den ska visas på karta. Kvalitetsrestriktion 
trafiksäkerhet bör användas. Om antalet barn i ett område med 
tiden förändras oproportionellt över områdets yta kan problem 
med måttet uppstå. Alternativt mått: ”medelrestid till närmsta 
skola” med målpunkter uppdelade i förskola, klass 0-6 respekti-
ve klass 7-9 eller motsvarande. 

Andel viktiga målpunkter som kan nås med 
gång/cykel/kollektivtrafik 

Indikatorn är intressant ur hållbarhetsaspekt, då den indikerar i 
vilken utsträckning det är möjligt att ta del av ett utbud med 
andra färdmedel än bil. Dock kräver formuleringen att målpunk-
ternas art definieras, vilket skulle kunna utgöra nödvändig bas-
service. Dessutom måste det definieras vad det innebär att 
”kunna nå” en målpunkt; avser tillgängligheten restid, restids-
kvoter eller avstånd? 

Tillgänglighet till dagligvarubutik Indikatorn är framförallt intressant om den formuleras som 
tillgängligheten till dagligvarubutiker från bostadsområden, 
snarare än antalet människor som kan nå specifik dagligvarubu-
tik. 

Antal boende som nås inom viss restid med bil Mindre intressant tillgänglighetsindikator. 

Antal arbetsplatser inom viss restid med bil Eventuellt mer intressant att studera inom vilket tidsavstånd 
med respektive färdmedel som en given andel arbetsplatser 
nås.  

Cykelrestid från geografiskt område Måste kombineras med en typ av målpunkt. Dock intressant 
mått som visar på ett områdes hållbarhetspotential, dvs. till hur 
stort utbud kan man ta sig med cykel? I studien bör ingå både 
cykelvägar och vägar som är hastighetssäkrade till 30km/h. 

Restid till närmaste akutsjukhus Ej relevant för jämförelse av tillgänglighet mellan områden i en 
tätort. Passar bättre på regional nivå. Bör vi ej gå vidare med 

Andel människor med god tillgång till kollektiv-
trafik - inom centralorten max 400 m och på 
landsbygd max 600 m 

Intressant täthetsmått ur hållbarhetssynpunkt som är enkelt att 
ta fram, använda och följa upp. Däremot säger måttet inte allt 
om den potentiella hållbarheten i staden, då den optimala kol-
lektivtrafikstaden strukturellt sett skiljer sig från den optimala 
cykelstaden. Med andra ord; en hög täckningsgrad för kollektiv-
trafik innebär inte nödvändigtvis goda möjligheter att cykla. 
Skulle även kunna kombineras med en kvalitetsrestriktion avse-
ende turtätheten. 

Tillgång till handelsverksamhet  
(hur stort invånarantal som nås inom olika 
radier/tillgänglighetszoner) 

Det omvända förhållandet, hur många handelsetableringar som 
nås inom en viss radie/tillgänglighetszon ifrån ett bostadsområ-
de, är en mer intressant formulering. 

Hushållens tillgång till kollektivtrafik  
(andelen hushåll inom olika avstånd till håll-
plats/station/knutpunkt) 

Ett enkelt och intressant mått, skulle dock behöva kompletteras 
med någon kvalitetsrestriktion, exempelvis turtäthet. En buss-
hållplats kan inte heller tilldelas ”samma värde” som en tågsta-
tion. 

Avstånd till grundskola Mindre intressant. Liknande mått finns ovan. 

Gångavstånd till service  
(fysiskt avstånd längs gångväg – andelen invå-
nare som bor inom avståndsintervall till service) 

Intressant mått. Som alternativ till gångvägsavstånd kan vara 
fågelavstånd, vilket gör måttet än enklare att ta fram. Mer intres-
sant blir även måttet om avståndet till 25 %, 50 % och 75 % av 
all service undersöks, alternativt avståndet till ett angivet antal 
målpunkter, istället för avståndet till den närmsta målpunkten. 
Måttet kan indikera skillnader mellan områden. Går att illustrera 
tydligt, exempelvis i form av stapeldiagram eller kumulativa 
grafer till 0-100 % av stadens serviceutbud. 
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Mått Kommentar 

Närhet mellan bostads- och grönområde 
(fysiskt avstånd från bostadsområde till mål-
punkt, i kombination med statistiskt underlag) 

Intressant mått för målpunktsgruppen ”Fritid”, dock måste grön-
områdets art definieras, exempelvis utifrån kvalitet eller utbud. 
Alternativ som inte är heltäckande är ”avstånd till lekplats” eller 
”avstånd till park”. 

Hushållens tillgång till god gång- och cykelmiljö Mindre intressant indikator. Lokalt i bostadsområden är avstånd 
till cykelvägnätet ej så viktigt då lokalmiljön kan vara god för 
cykeltrafiken utan att det finns särskilda cykelvägar (t ex lokalga-
tor med låga hastigheter) 

Cykelvägnätets anpassning utifrån viktiga mål-
punkter (arbetsplatser, kollektivtrafikknutpunk-
ter, etc.) 

Mindre intressant indikator. Säger mera om gc-vägnätets kvali-
tet/standard än om tillgängligheten. Mått som mäter restid el 
avstånd (ej fågelavstånd) bör indirekt påvisa eventuellt brister i 
vägnätets "anpassning". 

Andel av planerade gång- och cykelvägar som 
ligger nära bostadsbebyggelse och har god 
belysning 

Beskriver vägnätets "trygghet". En kvalitetsrestriktion som even-
tuellt kan användas i restids- eller avståndsmått till viss typ av 
målpunkt/service. 

Gångavstånd från stadsdelar till livsmedelsbuti-
ker 
(antal livsmedelsbutiker som nås inom olika 
gångavstånd) 

Intressant mått. Som alternativ till gångvägsavstånd kan vara 
fågelavstånd, vilket gör måttet än enklare att ta fram. Mer intres-
sant blir även måttet om avståndet till 25 %, 50 % och 75 % av 
all service undersöks, alternativt avståndet till ett angivet antal 
målpunkter, istället för avståndet till den närmsta målpunkten. 
Måttet kan indikera skillnader mellan områden. Går att illustrera 
tydligt, exempelvis i form av stapeldiagram eller kumulativa 
grafer till 0-100 % av stadens serviceutbud. 

Genhetskvot för gång och cykel till viktiga mål-
punkter 

Mindre intressant indikator. Säger mer om gc-vägnätets kvali-
tet/standard än om tillgängligheten. Mått som mäter restid eller 
avstånd (ej fågelavstånd) bör indirekt påvisa eventuella brister i 
vägnätets "genhet". 

Turtäthet i valda stråk Enkelt. Bara för kollektivtrafik. Går ej att använda för jämförelser 
mellan olika trafikslag 

Bebyggelsemönster Ej relevant för jämförelse av tillgänglighet mellan områden i en 
tätort. Passar bättre på regional nivå. 

Andel cykelnät i geografiskt område Mäter primärt vägnätets standard och kan endast indirekt ses 
som ett mått på tillgänglighet. 

Andel av gatunätet i planområdet med hastig-
hetsbegränsning 30 km/h 

Är snarare ett standardmått på gatunätets kvali-
tet/framkomlighet. Beskriver tillgänglighet indirekt. 

Restidskvot för de fem största arbetsplatserna i 
kommunen 

För grovt för att använda generellt. 

Restidskvot för olika stadsdelar till arbetsplatser Ett intressant mått, även om restidskvot till arbetsplatser för indi-
vider kan vara mindre relevant än restidskvot till anda målpunk-
ter. Generellt behöver du som individ inte god tillgänglighet till 
mer än en arbetsplats, varför allt annat blir ointressant. Dessut-
om bosätter individen sig sällan i första hand efter arbetsplat-
sens lokalisering gentemot bostaden. Ur planeringspespektiv är 
det dock mer relevant, då det ger information om i vilka lägen 
det är mest lämpligt att lokalisera bebyggelse. 

 

Synpunkter och förslag från referenspersoner 
De relevanta tillgänglighetsindikatorer som identifierades i förstudien, samt 
frågor rörande bl.a. nödvändiga avvägningar och ställningstaganden, diskutera-
des med en referensgrupp för att därigenom få in ytterligare synpunkter. Refe-
rensgruppen bestod av fyra personer som alla har god kunskap och stor erfa-
renhet av begreppet tillgänglighet från tidigare studier, se kap. 3.1. 

Av intervjuerna framkom att fritidsutbud och dess lokalisering ansågs ha stor 
potential avseende att förändra användningen av transportsystemet i mer hållbar 
riktning. Fritidsresandet står idag för cirka en tredjedel av personresandet. Fri-
tidsutbudet är emellertid mycket svårt att enkelt beskriva eller lokalisera då det 
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är väldigt differentierat och då människors preferenser skiljer sig åt avsevärt. 
Både typen av aktiviteter och lokaliseringar av dessa skiftar på ett sätt som gör 
det svårt att enkelt kategorisera. Tillgänglighetsindikatorer som behandlar fri-
tidsutbud riskerar därmed att bli smala och endast behandla fritidsutbud av viss 
sort. Om indikatorer som behandlar fritidsutbudet ändå väljs skulle fritidsutbu-
det kunna indelas i två kategorier; ”fritid rörande fysisk aktivitet” samt ”övrig 
fritid”. Eventuellt skulle fritidsutbudet kunna indelas i ”centrumnära fritidsut-
bud” samt ”övrig fritid” el. dyl. Vad som utgör centrumnära fritidsutbud skiljer 
sig mycket åt mellan städer av olika storlek, vilket skulle försvåra benchmar-
king. 

Trots att fritidsresandet är en växande kategori resor och fritidsutbudet till stor 
del avgör vart vi väljer att bosätta oss framkom av intervjuerna att det vore mer 
relevant och givande att mäta tillgängligheten till det ”tvungna resandet”, så-
som till handel, service, arbetsplatser, etc. Det är också tillgängligheten till des-
sa som historiskt har behandlats i olika tillgänglighetsstudier, och arbetspend-
ling utgör trots allt en stor del av det totala resandet. 

Arbetspendlingen anses som viktig att studera då denna utgör en så pass stor 
del av det totala resandet.  Enligt den nationella resvaneundersökningen 
RES05/06 är nästan var femte resa34 i Sverige en resa till arbetet. Dessutom 
ingår ofta arbetsresan i en kedjeresa, d.v.s. många resor till service och fritids-
utbud görs indirekt via arbetsresan, d.v.s. efter arbetsdagens slut eller då man 
hämtar eller lämnar barnen på dagis. Dock har valet av bostadslokalisering be-
dömts ha mindre koppling till arbetsplatsens belägenhet. Dessutom har varje 
hushåll endast behov av tillgänglighet till en till två arbetsplatser, beroende på 
om man är en eller två arbetstagare i hushållet, vilket gör frågan om tillgänglig-
het till arbetsplatser något mer komplex. 

En intressant synpunkt som framkom ur intervjuerna var att vad som anses som 
god tillgänglighet till handel skiljer sig åt mellan landets olika delar. I vissa 
geografiska delar kanske man väljer närmsta handelsetablering i större ut-
sträckning än i andra delar där man har en större valmöjlighet. Exempelvis 
skulle man kunna tänka sig jämförelsen norra och södra Sverige. Dessutom är 
det skillnad på utbudet ”25 % av handeln” i Malmö jämfört med Alvesta, varför 
andelen med fördel kan beskrivas som ett bråk; där täljaren anger ”hur många 
handelsetableringar som utgör 25 % av handeln” och där nämnaren anger ”hur 
många handelsetableringar som finns i tätorten totalt”. 

Kvalitetstillägg som anses viktiga är bl.a. turtäthet för kollektivtrafiken, trygg-
het och säkerhet avseende gång- och cykelvägar samt trängsel på vägarna avse-
ende biltrafik, där den senare fluktuerar över dagen. Exempelvis kanske inte två 
minuters restidstillägg spelar så stor roll för individen, men ett restidstillägg på 
20 minuter p.g.a. trängsel kan ha stor inverkan på färdmedelsvalet. 

Den presentationsteknik som var särklassigt bäst ansågs presentation på karta 
vara, framförallt i kombination med färgschema. En karta kan dessutom be-
handla och jämföra ett obegränsat antal områden med varandra, till skillnad 
från exempelvis ett linjediagram som endast kan innehålla 7-8 linjer innan det 
blir alltför plottrigt. De linjediagram från Två metoder för gemensam planering 
 
34   Med en resa avses en så kallad delresa i RES. En delresa avslutas när ett ärende utförs. Ett ärende kan 

vara ”arbete”, ”hem”, ”inköp”, etc. 



40 
Trivector Traffic 

 
 

 

av bebyggelse och trafik som presenteras i kap. 3.4 ansågs också vara illustrati-
va och lätta att tyda. Värderoser nämndes också som en intressant presenta-
tionsteknik. 

Sammanfattande bedömning och kommentarer 
Utifrån analysen ovan anser vi att de mest intressanta måtten ifrån förstudiens 
kartläggning att arbeta vidare med är: 

 Andel viktiga målpunkter som kan nås med gång/cykel/kollektivtrafik 

 Andel människor med god tillgång till kollektivtrafik - inom centralorten 
max 400 m och på landsbygd max 600 m 

 Tillgång till handelsverksamhet (hur stort invånarantal som nås inom oli-
ka radier/tillgänglighetszoner) 

 Hushållens tillgång till kollektivtrafik (Andelen hushåll inom olika av-
stånd till hållplats/station/knutpunkt) 

 Gångavstånd till service (Fysiskt avstånd längs gångväg – andelen invå-
nare som bor inom avståndsintervall till service) 

 Närhet mellan bostads- och grönområde (Fysiskt avstånd från bostadsom-
råde till målpunkt, i kombination med statistiskt underlag) 

 Gångavstånd från stadsdelar till livsmedelsbutiker (Antal livsmedelsbuti-
ker som nås inom olika gångavstånd) 

 Restidskvot för olika stadsdelar till arbetsplatser  

Kombinationer och varianter av mått kan öka användbarheten 
De identifierade måtten skulle i många fall gå att tillämpa på ett delvis annat 
sätt än vad som är fallet i det sammanhang där vi identifierat dem i vår kart-
läggning. T ex kan många mått som beskriver tillgänglighet (avstånd, restid, 
etc) till lokal service/handel också användas för att beskriva tillgänglighet till 
andra slags utbud – skola, grönområde, vårdcentral, arbete, etc. Valet av lämp-
liga tillgänglighetsmått måste också beakta sådana möjligheter för att uppnå en 
så hög användbarhet som möjligt. Att beskriva tillgängligheten till flera slags 
olika utbud med samma typ av mått kan också öka kostnadseffektiviteten. 

Tillgänglighet till målpunkt viktigare att beskriva än en målpunkts 
upptagningsområde 
En av slutsatserna som framkom vid bearbetning av indikatorerna är att förhål-
landet tillgänglighet från bostadsområde till enskilda målpunkter (ex. hur 
många serviceenheter nås inom viss restid/avstånd) är mer intressant och be-
döms ha större potential än det omvända förhållandet (ex. hur många indivi-
der/användare nås vid en given lokalisering av verksamhet). Det förstnämnda 
förhållandet indikerar tillgängligheten för användarna till nyttan, medan det 
senare förhållandet indikerar tillgängligheten för nyttan till användarna. Det 
förstnämnda förhållandet är mer användbart för individer och planerare vid 
lokaliseringsbeslut, medan det senare förhållandet framförallt är intressant för 
verksamhetsutövare/företagare. 
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Presentation på karta är att föredra 
Genom studien har det visat sig att de presentationstekniker som är enklast att 
uttyda tillgängligheten ifrån är framförallt: 

 Kartor som genom färgkodning visar områden med olika god tillgänglig-
het till visst utbud, antingen som restid, avstånd, täthet eller relativ attrak-
tivitet 

 Kumulativa grafer som visar hur stort utbud (mellan 0-100 %) som nås 
inom restids-/avståndsintervall från olika stadsdelar/områden. 

Då data ska visas översiktligt för ett stort antal områden är redovisning på karta 
att föredra. Om samma områdesfördelning används kan också olika mått pre-
senteras parallellt i samma struktur vilket gör det möjligt att i en redovisning 
använda flera olika mått som komplement till varandra och där de tillsammans 
ger en överblickbar bild över tillgängligheten i en tätorts olika delområden. 
Exempel på sådan kartredovisning finns i tidigare presenterad figur 2.13. 

3.6 Förslag på mått från förstudien  

Slutsatser från kartläggning och värdering av mått 
Kartläggningen i kapitel 2.4 visar att det finns intressanta tillgänglighetsmått 
inom alla de fyra kategorier som vi utgått ifrån – restid, avstånd, täthet och rela-
tiv attraktivitet. Samtliga kategorier har teoretiskt stöd, dvs. de kan ge relevant 
information om lokal tillgänglighet som stöd för lokaliseringsbeslut av olika 
slag. Samtliga kategorier har praktiska tillämpningar, dvs. det finns exempel 
med relevans för syftet i denna studie. 

Vi har inte funnit några mått (varken enkla eller mer komplicerade) som kan 
sägas beskriva tillgängligheten generellt. Måtten beskriver vanligtvis tillgäng-
ligheten till ett visst utbud, för en viss grupp och/eller med ett visst trafikslag. 
För att beskriva tillgängligheten generellt krävs flera mått som kompletterar 
varandra (och även då måste man vara medveten om att de är indikatorer och 
inte visar ”hela bilden”). 

Syftet med tillgänglighetsmått varierar. Vårt syfte är att påverka lokalisering 
och färdmedelsval, så att resor görs mera hållbart (med fokus på energieffekti-
vitet och minskad klimatpåverkan). Internationellt används lokala tillgänglig-
hetsmått i hög utsträckning för att beskriva tillgänglighet ur ett socialt perspek-
tiv. Dvs.., syftet är att måtten ska leda till åtgärder som minskar ”socialt utan-
förskap” (social exclusion). För att minska utanförskapet behöver tillgänglighe-
ten till ett ”basutbud” (basic needs) av lokal service förbättras, antingen genom 
bättre (och billigare) transportmöjligheter eller genom förtätning av serviceut-
budet. För att påverka färdmedelsvalet i hållbar riktning, åtminstone i ett 
svenskt perspektiv, räcker det normalt sett inte att förbättra tillgängligheten till 
ett basutbud utan det krävs god tillgänglighet till ett större utbud. Tillgänglighe-
ten till ett mer diversifierat utbud, d.v.s. både tillgänglighet till olika underkate-
gorier (närköp, stormarknad, kiosk) inom en kategori (handel) liksom tillgäng-
lighet till olika kategorier (handel, arbetsplats), kan också behöva beskrivas för 
att fånga en större andel av det totala resandet i en tätort. 
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Den mera detaljerade kartläggningen av exempel på mått (se lista i bilaga 7) ger 
många intressanta uppslag men relativt få exempel som använts med just sam-
ma syfte och/eller avgränsningar som vi valt. Redovisningen kan också ha skett 
på ett sätt som inte är användbart i detta sammanhang.  

Detta gör att det inte bara går att välja ut och prioritera ett antal av de identifie-
rade måtten. Istället behöver vi med inspiration och vägledning ifrån identifie-
rade mått (i kartläggningen) hitta kombinationer av mått.  

Urvalsmetod 
Vi har tagit fram en urvalsmetod som stöd för val av lämpliga mått. Den omfat-
tar val inom följande områden: 

1. Vad ska måttet användas till? 

2. Vems tillgänglighet ska beskrivas? 

3. Tillgänglighet till vilket slags utbud (typ av målpunkt/typ av resa)? 

4. På vilken detaljeringsnivå ska utbudet beskrivas? 

5. Till vilka möjliga målpunkter ska tillgängligheten beskrivas?  

6. Vilka kvalitetsrestriktioner/villkor ska användas? 

7. Hur ska redovisning ske? 

Vi har använt urvalsmetoden för att hitta de mest intressanta måtten för syftena 
i denna studie men metoden bör gå att använda även i studier med annan inrikt-
ning. 

Våra val (förslag) 
Utifrån syfte och avgränsningar för denna studie föreslår vi följande val för 
respektive område: 

1. Vad ska måttet användas till? 
Det första området – syftet – har vi tidigare definierat för vår studie och be-
handlas inte ytterligare här. Med tidigare redovisade avgränsningar innebär det 
att måtten ska kunna användas som stöd för val av lokalisering och val av 
färdmedel så att resandet blir mera hållbart (med fokus på energieffektivitet och 
minskad klimatpåverkan). Det innebär att 

 mått som beskriver tillgängligheten för ett stort antal resor har större po-
tential än mått som avser få resor, 

 mått som beskriver resor där det finns valmöjligheter avseende färdmedel 
har större potential än mått för resor utan bra alternativ, 

 mått som beskriver tillgängligheten till utbud som har stor inverkan på 
användargruppens lokaliseringsbeslut har större potential än mått som 
beskriver tillgängligheten till utbud som har liten inverkan på användar-
gruppens lokaliseringsbeslut. 

 



43 
Trivector Traffic 

 
 

 

 2. Vems tillgänglighet ska beskrivas? 
Tillgängligheten kommer inte att beskrivas för särskilda grupper (t ex barn, 
äldre, sysselsatta). Däremot kan valet av utbud (se nedan) indirekt spegla till-
gängligheten bättre för vissa grupper än andra.  

3. Till vilket slags utbud (typ av målpunkt/typ av resa)? 
Följande olika slags utbud bör om möjligt omfattas: 

 Arbete 
 Skola 
 Fritid 
 Handel 
 Lokal offentlig service (specificera men bör omfatta vårdcentral, biblio-

tek, postutlämning) 
 Knutpunkt för regional kollektivtrafik 

För flera av ovanstående kategorier kan avgränsningar och preciseringar behö-
va göras, d.v.s. vilka handels-, fritids- och lokala offentliga serviceetableringar 
avses och hur dessa ska indelas. 

4. På vilken detaljeringsnivå ska utbudet beskrivas? 
Behöver prövas. NYKO 4, 5 el 6-nivå kan vara lämplig för större tätorter (Lin-
köping, Växjö, Lund). Det ger ca 150-200 områden per tätort av denna storlek. 
Hopslagning till färre områden (stadsdelar) kan vara lämpligt för vissa redovis-
ningar. 

5. Till vilka möjliga målpunkter ska tillgängligheten beskrivas?  
Att beskriva tillgängligheten till närmsta målpunkt är normalt enklast men är 
samtidigt en förenkling eftersom människor ofta inte väljer den närmsta. Andra 
faktorer än avstånd eller restid till målpunkten är mer styrande, t ex totala utbu-
det per målpunkt, specifikt utbud (varumärken, etc.), kostnad och servicenivå. 
Ibland söker man också variation och väljer av detta skäl en annan målpunkt än 
den närmsta. 

Ett mått baserat på närmsta målpunkt kan sägas beskriva en ”bastillgänglighet” 
(tillgänglighet till ”basic needs”) medan tillgängligheten till en viss andel av det 
totala utbudet förmodligen bättre beskriver den tillgänglighet som människor 
efterfrågar/påverkas av. God tillgänglighet till flera målpunkter ger en större 
flexibilitet för den enskilde och en större robusthet för samhället. 

Ett mått som inte bara beskriver tillgängligheten till närmsta lokalisering är 
mera användbart och tillgängligheten till närmsta lokalisering kan ses som ett 
specialfall inom denna bredare tillämpning.  

6. Vilka kvalitetsrestriktioner/villkor ska användas? 
Särskilda villkor eller kvalitetsrestriktioner kan ge värdefull information, inte 
minst om man avser att beskriva tillgängligheten för särskilda grupper vars val 
av resa i hög grad styrs av trafiksystemets utformning och standard (m a p tra-
fiksäkerhet, funktionshinderanpassning, barriärer, trygghet, personlig säkerhet 
etc.). 
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Sådana restriktioner/villkor gör måtten mera komplicerade och då data normalt 
sett saknas krävs ofta omfattande inventeringsarbete (jämför TVISS-metoden 
som mäter och beskriver ”användbarhet”). Det krävs också ofta subjektiva be-
dömningar av trafikmiljön vilka kan vara svåra att göra på ett sätt så de över-
ensstämmer med värderingen hos användarna.  

Vi föreslår att måtten i detta sammanhang anges i princip utan särskilda kvali-
tetsrestriktioner eller villkor. 

7. Hur ska redovisningen ske? 
I projektbeskrivningen anges att redovisning på karta är att föredra, särskilt om 
måtten kan beskrivas genom att visa hur tillgängligheten skiljer mellan olika 
delområden (ytor) i en tätort. Begreppet ”tillgänglighetszon” används. Redo-
visning på karta innebär att jämförelser kan göras mellan obegränsat antal zo-
ner, medan många diagram ofta endast kan hantera upp till 7-8 zoner. Kartmate-
rial är både lätt att använda och tyda och ger användaren information om lokali-
sering av områden relativt varandra. 

Tillgänglighetszoner illustreras olika beroende på om de avser tillgängligheten 
från en ”startpunkt” (origin) eller från en ”målpunkt” (destination). Vi föreslår 
att vi i huvudsak beskriver tillgängligheten utifrån ”startpunkt”.  

•Origin Accessibility - Assessment of the opportunities for an individual or a small group of 
households for access to local schools, shops, health centres or other facilities. Indicators 
such as floor space, number of jobs, or numbers of facilities of a particular type are normal-
ly used to measure this element. 

•Destination Accessibility - Determining the walk in catchment to a facility such as a local 
shop, health centre, employment centre, school or for public transport. This element will 
usually be measured as the number of people or households affected, sometimes taking 
account of different population sectors. 

Källa: 
http://www.transportscotland.gov.uk/stag/td/Part2/Accessibility_and_Social_Inclusion/11.7 

Eftersom tillgängligheten med vårt syfte behöver beskrivas med flera parallella 
mått bör redovisningen om möjligt göras på ett så likartat sätt som möjligt. Re-
dovisningen för flera olika mått bör så långt som möjligt också göras med 
samma geografiska indelning. Det underlättar jämförelser och möjligheterna att 
överskådligt väga samman informationen i flera olika mått.  

Vi eftersträvar redovisning på karta i en form så att flera olika mått kan redovi-
sas på samma sätt. De kan då tydligt komplettera varandra.  

Redovisningen bör eftersträva att: 

 ge information på karta med hjälp av gis-verktyg 
 illustrera tillgängligheten ifrån olika områden/zoner 
 ej ha absoluta gränser för indelning av standardnivåer (om möjligt upp till 

användaren att välja indelning) 
 

Den sista punkten om ej absoluta gränser kräver ett verktyg som är ”interaktivt” 
där användaren själv får definiera gränser (t ex vilka restider eller avstånd som 
ska anses vara acceptabla respektive icke-acceptabla för en ”god tillgänglig-
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het”). Sker redovisningen i form av statiska kartor måste denna skala definieras 
i förväg och kan inte påverkas av användaren. 

I förstudien har vi identifierat webb-baserade verktyg som skulle kunna ge den 
efterfrågade flexibiliteten och där användaren själv sätter gränser i en fördefini-
erad skala. Ett exempel är verktyget Open Explorer som bland annat SCB an-
vänder. 

Mått på karta kan kompletteras med grafer, tabeller och specifika nyckeltal. 
Grafer och tabeller kan ge fördjupad information. Nyckeltal kan sägas samman-
fatta mer komplex information vilket troligen krävs för att möjliggöra jämförel-
ser mellan tätorter samt för jämförelser över tid. 

Förslag på mått 
Utifrån prioriteringarna ovan föreslogs att följande mått skulle väljas ut och 
prövas i en huvudstudie: 

 

Nr  Mått  

1  Befolkningstäthet  

2  Sysselsättningstäthet  

3  Lokaliseringskarta för befintliga målpunktstyper  

4  Antal boende inom XXX m från hållplats (”täckningsgrad”) (restriktion: turtäthet)  

5  Antal sysselsatta inom XXX m från hållplats (”täckningsgrad”) (restriktion: turtäthet)  

6  Avstånd till utbud X (närmsta)  

7  Avstånd till utbud X (XX % av tillgängliga målpunktstyper)  

8  Fågelvägsavstånd till utbud X (närmsta)  

9  Fågelvägsavstånd till utbud X (XX % av tillgängliga målpunktstyper)  

10  Restid med gång/cykel/buss till utbud X (närmsta)  

11  Restid med gång/cykel/buss till utbud X (XX % av tillgängliga målpunktstyper)  

12  Restid med gång/cykel/buss till specifik lokalisering (centrum/CBD, arbetsplatsområde, 
handelsområde, etc.)  

13  Relativ attraktivitet: Restidskvoter (jämförelse mellan trafikslag av mått nr 10-12)  

14  Restid med gång/cykel/buss till ett urval av viktig basservice.  

 

Observera att detta är en bruttolista, ytterligare prioriteringar kommer behöva 
göras med hänsyn till de ekonomiska ramarna. Måtten behöver även preciseras 
ytterligare för att kunna tillämpas, t ex för: 

 Avstånd - medel, max/min, fågelvägsavstånd,  
 Restid – medel, max/min, verklig/viktad 
 Färdmedel – gång, cykel, kollektivtrafik, bil  

Viktigt att utvärdera vid prövning av måtten 
Då måtten prövas bör de utvärderas avseende dess förmåga att bidra med rele-
vant och korrekt information. Måtten som föreslås ovan bör därför belysas med 
hänsyn till kostnad och användbarhet dvs. effektivitet. Viktigt är också att pröva 
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detaljeringsnivåns betydelse för resultatet, dvs. hur många områden eller zoner 
behövs för att ge tillräckligt korrekt information. Ger ett enklare eller mer ag-
gregerat mått samma eller liknande inbördes rangordning mellan zoner bör det 
väljas framför ett mera komplicerat mått. 

Måtten ovan ger möjlighet till många varianter vilket kan leda till problem med 
överskådligheten. En huvudstudie bör utifrån syfte och avgränsningar ge re-
kommendationer för vilka mått som är viktigast att ta med i en tillgänglighets-
beskrivning för personresor i tätort. 
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4.  Test av mått 

4.1 Definitioner kring de rekommenderade måtten 

En viktig del i testet av måtten var att definiera vilka typer av målpunkter som 
är intressanta att undersöka samt hur dessa kan avgränsas och indelas. Detta 
dels för att kunna kommunicera materialbehovet och dels för att säkerställa 
jämförbarhet mellan olika kommuner. 

Definitionsdiskussionen har pågått under hela testperioden och fördes främst 
inom referensgruppen. I samtliga diskussioner spelar aspekterna robusthet, en-
kelhet och tydlighet samt betydelsen för de olika målgrupperna in. 

Grundläggande definitioner 
För att skapa en gemensam grund definierades några grundläggande begrepp: 

 Basservice innehåller livsmedel, vårdcentraler, grundskola/förskola och 
postservice. Det är den närmaste målpunkt för varje kategori som är av 
intresse.  

 Målpunkter är ställen som är önskvärda att ha tillgång till och som ska 
undersökas. 

 Utbud är en delmängd av målpunkter beroende på för vilken del av tät-
orten man mäter tillgängligheten. 

 Ett kluster eller en specifik lokalisering är ett område där tätheten av till 
exempel arbetsplatser eller service är högt som till exempel i tätortens 
centrum, industriområden, stadsdelscentra eller handelsområden. 

Konkretisering av målpunkter 
För att kunna undersöka de olika måtten och samla in motsvarande material 
från kommunerna benämndes även målpunkter som är intressanta ur tillgäng-
lighetssynpunkt för de olika målgrupperna (se kapitel 3.2). Detta gjordes ge-
nom att tilldela de listade målpunkterna konkreta typer av målgrupper både i 
form av enstaka typer samt kluster.  

 Arbete: arbetsplatser, sysselsatta (indirekt), viktiga områden för arbete 
(centrum, industriområde, etc.) 

 Service: vårdcentraler, livsmedelsaffärer, bibliotek, postservice, viktiga 
områden för handel (centrum, externhandel, etc.) 

 Skolor: förskolor, grundskolor 

 Fritidsanläggningar: grönområden, idrottsanläggningar, bibliotek 
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 Infrastruktur: regionala kollektivtrafikknutpunkter, hållplatser 

 Arbetskraft: befolkning, sysselsättning 

 Kunder: befolkning, sysselsättning 

Besöksfrekvens var ett viktigt bedömningskriterium samt huruvida lokalise-
ringen påverkar och svarar för en stor del av våra resor vilket hänger ihop med 
att målpunkten används av en stor del av befolkningen. 

Ett annat viktigt kriterium var att välja representativa typer av målpunkter. Med 
representativitet menas att målpunktens användning ska vara ett grundläggande 
behov vilket gör att den används av en stor del av målgruppen. Därför uteslöts 
till exempel ridskolor eller privata gym.  

Avgränsning av målpunkterna 
De utvalda målpunkterna avgränsas och indelas i olika kategorier. De typer som 
bedömdes som mindre relevanta uteslöts. Störst diskussionsbehov fanns kring 
avgränsningen och indelningen av livsmedelsaffärer, grönområden och idrotts-
anläggningar. 

I livsmedelsaffärer ingår bensinmackar, däremot ingår inte kiosker eller pizze-
rior som har ett mycket litet utbud av dagligvaror. Beslutet att bensinmackar 
ingår baseras på den senaste tidens utveckling att de stora livsmedelskedjorna 
öppnar livsmedelsbutiker med stort sortiment på bensinmackar.  

Livsmedelsaffärer indelas vidare i stormarknader/supermarkets och närbutiker 
inklusive bensinmackar. Skillnaden mellan stormarknad och supermarket anses 
som oviktig för konsumenten. 

Grönområden ingår tillsammans med idrottsanläggningar och bibliotek i fri-
tidsutbudet som undersöks. Därför fokuserar vi på de grönområden där man vill 
vistas för att promenera, ha picknick eller liknande. Grönområden som endast 
fungerar som gröna gångstråk/passager ingår inte. Övergången är dock flytan-
de. 

När det gäller idrottsanläggningar är det viktigt att ta med de som har en hög 
besöksfrekvens vilket samtidigt innebär att anläggningen används av många 
individer. Besöksfrekvensen kan uppskattas med hjälp av lokalkännedom alter-
nativt kartläggning. 

Ursprungligen skulle endast grundskolor undersökas. Kommunerna hade dock 
även information om gymnasieskolorna vilket gjorde att även dessa inkluderas i 
kategorin skolor. Friskolor ingår endast om de besöks av en rimlig andel elever. 

Allmänt är lokalkännedom en bra hjälp när utbud till exempel i form av viktiga 
idrottsanläggningar ska väljas. Också en bedömning av hur stabilt utbudet är, 
det vill säga om den med större sannolikhet även finns om några år, är en viktig 
avvägningsfaktor. 

Det visade sig tidigt att kommunerna inte hade tillgång till statistik över arbets-
platser. Därför beslutades att arbeta med sysselsättningsstatistik som kan anses 
motsvara arbetstillfällenas lokalisering. En hög sysselsättningstäthet visar även 
var det finns arbetsplatskluster. 
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Nykoområden bedömdes vara en bra geografisk indelning för analyserna för att 
dessa finns tillgängliga hos kommunerna. Både nyko 4- och nyko 6-nivå skulle 
testas. 

4.2 Metod huvudstudie 

Operationalisering 
För att kunna samla in data och ta fram kartor behöver de föreslagna måtten 
preciseras och operationaliseras med hänsyn till följande aspekter: 

 Måttkategori (täthet, avstånd, restid, relativ attraktivitet) 

 Intressanta målpunkter (handel, service, fritid, kluster, etc.) 

 Nödvändig detaljeringsnivå (koordinatnivå, nyko) 

 Kvalitetsrestriktioner (till exempel ålder, turtäthet) 

 Vilka data behövs - statistik 

 Vilka data behövs - kartmaterial 

 Är data vanligt förekommande? 

 Möjlig datakälla 

 Tillvägagångs- och redovisningssätt 

 Uppskattad tidsåtgång för framtagning 

Materiallista 
Utifrån operationaliseringen och avgränsningsdiskussionerna sammanställdes 
en materiallista över önskat material, indelat i statistik och GIS-kartor, se Figur 
4.1. 
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Figur 4.1. Materiallista till testkommunerna. 

Materiallista för kart- och statistikmaterial i projektet ”Enkla 
tillgänglighetsmått” 

 
 
 
Statistik: 

• befolkning per nyko4/nyko6 
• antal sysselsatta per nyko4/nyko6 

• Lista på olika etableringar i staden med adress (om möjligt även koordinater): 

- arbetsplatser  
- skolor (grundskola) (endast för att ha en fullständig lista, vi konstaterade ju redan att 

man möjligen kan hoppa över skolor för kommunerna planerar de efter tillgänglighet)  
- förskolor 
- vårdcentraler  
- regionala knutpunkter för kollektivtrafik/viktiga hållplatser  
- livsmedelsaffärer  
- grönområden  
- idrottsanläggningar 
- bibliotek 
- postservice 

• Viktiga områden för handel, arbete, fritid som till exempel centrum, externhandel, 
industriområde 

• Hållplatsstatistik av vilken turtäthet på vardagar framgår 
• boende på koordinatnivå (för att kunna beräkna boende inom visst avstånd till 

hållplats) 
• sysselsatta på koordinatnivå (för att kunna beräkna sysselsatta inom visst avstånd till 

hållplats) 
 
 
GIS-kartor, gärna i Sweref 99: 

• Vägnät, om möjligt topografisk korrekt, med hastigheter (skyltad), länklängder 
• Cykelnät, om möjligt topografisk korrekt, med länklängder 
• Markanvändning för att kunna skapa snygga kartor 
• Nyko 4-/nyko 6 – polygoner och -punkter 

 
• Olika utbud (se ovan) på karta (GIS) 
• hållplatser  

 
 
 
Ange gärna källorna för statistiken/kartorna. 
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Kommunkontakt/kommunurval 
I samråd med referensgruppen valdes tre testkommuner ut där de framtagna 
måtten skulle testas. Kommunerna är 

 Lund 

 Norrköping 

 och Piteå. 

Kommunerna är både geografiskt utspridda över landet samt olika stora med 
hänsyn till befolkningen. Även befolkningstätheten i kommunen och huvudtät-
orten skiljer sig (se vidare i kapitel 4.3). I och med att kommunernas förvalt-
ningar är olika stora antogs även att resurserna beträffande datatillgång skiljer 
sig vilket är viktigt att kartlägga.  

Kommunerna kontaktades av Trivector. De informerades om projektet samt 
vilken arbetsinsats som skulle krävas från dem i form av framtagning av mate-
rial. Materialbehovet specificerades i materiallistan, se Figur 4.1. Det påpeka-
des för kommunerna att listan är en ”önskelista” och att de därför inte behöver 
ha all material tillgänglig för att vara med som testkommun. Det anses vara ett 
mycket viktigt resultat för projektet att få en överblick över vilket material som 
finns hos de olika kommunerna. 

I samtliga kommuner gjordes en intern förankring för att säkerställa att det 
fanns tillgängliga resurser för framtagning av det önskade materialet. Tiden från 
första kontakten till beslutstagandet tog mellan en och sex veckor i de olika 
kommunerna. Samtliga kontaktade kommuner gav ett positivt besked. 

Framtagning kartor 
De flesta kartor togs fram med hjälp av GIS-verktygen ArcGIS samt MapInfo. 
Dessa GIS-program används i olika stor utsträckning i kommunerna. ArcGIS 
har använts i störst utsträckning, det vill säga till alla mått förutom fågelvägsav-
ståndet som beräknades i MapInfo. Förutom nätverksanalyser35 (mått 6, 7, 10-
12) som endast går att göra i ArcGIS tillägg Network Analyst lär de olika måt-
ten dock gå att bearbetas i vardera programvara. En sammanställning av vilka 
programvaror som har används för de olika måtten finns i bilaga 6. Program-
versionerna som nämns där är de som har används vid framtagning av Trivec-
tor. Detta betyder inte att kommunerna måste ha tillgång till just denna pro-
gramversion. 

Under testet antecknades tillvägagångssättet, tidsåtgången för varje mått samt 
eventuella svårigheter. Syftet med detta är att kunna ta fram en prioriteringslista 
där måtten rangordnas med hänsyn till arbetsinsats och nödvändig fackkompe-
tens. Ett annat viktigt syfte med detta var att ta fram en manual för de olika 
måtten, se nedan. 

 
35 För en mer utförlig förklaring av GIS-begreppen se bilaga 8. 
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Manual 
Manualen fokuserar på att beskriva hur måtten tas fram i praktiken. Olika ar-
betssteg, ingående data, tidsåtgång samt möjliga svårigheter beskrivs. Kommu-
nerna ombads att granska manualen  

4.3 Testkommuner 

Kommunfakta 
Mätningen av tillgänglighet koncentreras i det här projektet till tätorterna. Där-
för är det av stort intresse att jämföra kommunernas huvudtätorter. En annan 
intressant aspekt är förvaltningens storlek i form av antal anställda. 

Norrköpings tätort är till befolkningen sett med mer än 83.500 invånare den 
största bland de tre undersökta tätorterna och Piteå tätort med 22.650 invånare 
den minsta, se Tabell 4.1. Befolkningstätheten är med 30,5 invånare per hektar 
högst i Lunds tätort och lägst i Piteå tätort med endast 9,1 invånare per hektar. 
Antalet kommunanställda inom administrationen är högst i Norrköpings kom-
mun och lägst i Piteå vilket går i linje med kommunernas storlek. 

Samtliga tre kommuner ingår i nätverket ”Uthållig kommun” som har initialise-
rats av Energimyndigheten. 

 

Tabell 4.1. Statistik över testkommunerna. Källa: www.scb.se. 

 Lund Norrköping Piteå 

Kommuninvånare 2008 107.351 128.060 40.902 

Befolkningstäthet kommun (inv./ha) 2,5 0,9 0,1 

Invånare huvudtätort 2005 (andel kommunbef.) 76.188 (74,5 %) 83.561 (67,0 %) 22.650 (55,4 %) 

Areal huvudtätort i ha 2499 3478 2487 

Befolkningstäthet huvudtätort (inv./ha) 30,5 24,0 9,1 

Antal kommunanställda inom administrationen* 580 767 238 

Län Skåne Östergötland Norrbotten 
* www.skl.se 

 

Materialtillgång 
I Tabell 4.2  och Tabell 4.3 visas vilket material kommunerna hade tillgängligt 
och kunde ställa till förfogande utan att behöva ta fram ny data. Det är samma 
data som ingick i testanalyserna. 
När det gäller tillgång till och kvalitet på statistik är skillnaden förhållandevis 
stor mellan kommunerna. Allmänt bekräftas antagandet att större kommuner 
har mer data tillgänglig och av bättre kvalitet än mindre kommuner. Men även 
om Piteå har minst statistik tillgänglig, går det inte att se ett mönster i vilken 
data stora kommuner har men inte mindre kommuner. Till exempel hade Norr-
köping ingen statistik om skolor och förskolor vilket både Piteå och Lund hade. 
Idrottsanläggningar har både Norrköping och Piteå kartlagda, men inte Lund. 
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Piteå hade däremot inte befolkningen på nykonivå men endast på koordinatnivå 
så att denna aggregering fick göras som komplettering. Arbetsplatser och sys-
selsatta på koordinatnivå var det ingen kommun som hade.  

De grundläggande GIS-lagren vägnät, nykoområden och markanvändning finns 
tillgängliga i samtliga tre kommuner, hållplatserna i de två större kommunerna 
och cykelvägnätet i Lund och Piteå.  

Kompletteringar av materialet 
För Lund togs grönområden, idrottsanläggningar, viktiga arbetsplatsområden, 
handelsplatsområden och kollektivtrafikknutpunkter fram av Trivector, då dessa 
data inte erhölls av Lunds kommun. Grönytor erhölls visserligen från Lunds 
kommun, men dessa var så generösa i sitt omfång att även gräsplättar i trafik-
anordningar inkluderades.  

Inga målpunktstyper togs fram för hand i Piteå och Norrköping på grund av 
bristande tid. Några handelsområden som inte ansågs representativa togs dock 
bort från originalskiktet för Norrköping. Grönområdena kompletterades även 
med utflyktsområdet Folkparken, då detta saknades i data för grönområden. 
Utifrån hållplatsskiktet och lokalkännedom togs viktiga kollektivtrafikknut-
punkter fram för Norrköping. 

I Piteå, där en stor del av stadskärnan består av vatten, har Nyko-områdena 
begränsats så att de enbart är uppbyggda av landområden. I underlagsmaterialet 
från Piteå kommun var Nykogränserna dragna i vattnet. Detta bidrog till att 
måttet antal boende per hektar blev missvisande. Genom att enbart ta med 
landområdesytan fås ett mer rättvist resultat. Dessutom hade Piteå kommun 
endast boende på koordinatnivå tillgängligt så dessa aggregerades till nykonivå 
av Trivector. 

Materialkällor 
Samtligt kartmaterial för Norrköping är framtaget av Norrköpings kommun, 
förutom bakgrundskartor, NVDB-vägnätet36 samt antal sysselsatta per Nyko-
område. Lantmäteriet har tagit fram Bakgrundskartorna, Vägverket NVDB-
vägnätet och SCB har tagit fram statistik om antal sysselsatta per Nyko-
område. 

I Piteå har kommunen själva tagit fram allt kartmaterial förutom NVDB-
vägnätet, som Vägverket har tagit fram. 

För Lund är siffrorna för dag- och nattbefolkning från SCB. Vägnätet är hämtat 
från NVDB. Nykoområdena är digitaliserade av kommunen själv. Detsamma 
gäller all övrig data.  

  

 
36 NVDB = Nationella vägdatabasen. I den nationella vägdatabasen NVDB finns information om alla statliga, 

kommunala och enskilda vägar i Sverige. Databasen drivs av Vägverket i samverkan med Lantmäteriver-
ket, Sveriges kommuner och landsting och skogsnäringen. (www.vv.se, 100401) 
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Tabell 4.2. Tillgänglig statistik hos de tre testkommunerna. 

Statistik  Lund Norrköping Piteå  

Befolkning per nyko4/nyko6    

Antal sysselsatta per nyko4/nyko6    

Arbetsplatser     

Skolor     

Förskolor    

Vårdcentraler     

Regionala knutpunkter för kollektivtrafik/viktiga hållplatser     

Livsmedelsaffärer     

Grönområden      

Idrottsanläggningar      

Bibliotek    

Postservice     

Viktiga områden för handel, arbete, fritid som till exempel centrum, 
externhandel, industriområde 

   

Hållplatsstatistik av vilken turtäthet på vardagar framgår    

Boende på koordinatnivå (för att kunna beräkna boende inom visst 
avstånd till hållplats) 

     

Sysselsatta på koordinatnivå (för att kunna beräkna sysselsatta 
inom visst avstånd till hållplats) 

   

 

 

Tabell 4.3. Tillgängligt GIS-material hos de tre testkommuner. 

GIS-material  Lund Norrköping Piteå  

Vägnät, om möjligt topografisk korrekt, med hastigheter (skyltad), 
länklängder 

    

Cykelnät, om möjligt topografisk korrekt, med länklängder   

Markanvändning     

Nyko 4-/nyko 6 – polygoner      

Nyko 4-/nyko 6 – mittpunkter    

Olika typer avmålpunkter (se materiallista) på karta (GIS)   

Hållplatser     
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4.4 Testresultat för de olika måtten 

Nästan 120 kartor har sammanlagt tagits fram för tätorterna Lund, Norrköping 
och Piteå. Samtliga kartor samt en förteckning över alla framtagna kartor finns i 
bilaga 2 till 5. Utbuden som kartorna har tagits fram för varierar för tätorterna 
beroende på datatillgång samt tidsbegränsningar. Ju mer tidskrävande måtten är 
desto färre utbud har testats och som följd av det blir antalet kartor färre. Inte 
heller alla mått har testats för alla kommuner. I detta kapitel väljs en eller två 
exempelkartor per mått ut och framtagningen samt användningen av måttet 
diskuteras. 

I bilaga 8 finns en utförlig manual för framtagningen av de olika måtten. 

Färgerna och klassindelningarna är identiska för alla kommuner för de olika 
måtten. Färgerna är valda så att inga omedvetna tolkningar på grund av färgska-
lan ska göras (till exempel är röd = kritisk och grönt = mycket bra). Varje färg-
skala rör sig inom samma färgområde såsom röd, blå, grön, etc. Utseendet av 
norrpilen och skalstrecket hålls lika i så stor utsträckning som möjligt för att 
inte avleda från kartornas innehåll genom ett skiftande utseende av allmänna 
kartdelar. Däremot kan skalan vara olika för olika tätorter. En sammanställning 
av färgskalorna och klassindelningarna samt övriga antaganden som ingår i 
kartorna finns i bilaga 6. 

Samtliga analyser har gjorts för tätortens område, områden utanför tätorten 
undersöks inte. Det ingår inte heller några utbud utanför tätorten, eftersom en 
av avgränsningarna i projektet är att endast studera resor som har sin start- och 
målpunkt inom tätorten. 

För Piteå har analyserna gjorts på nyko 6- nivå, för Norrköping på nyko 4-nivå, 
och för Lund är analyserna delvis utförda på nyko 4 och delvis på nyko 6-nivå 
förutom mått 1 och 2 som visar befolknings- respektive sysselsättningstäthet. 
Jämförelsen mellan nyko 6 för Piteå och nyko 4 för Norrköping (se kartorna 
nedan) visar att nyko 6- områdena i Piteå inte är mer detaljerade än nyko 4- 
områdena i Norrköping. Däremot är nyko 6- områden för Lund mycket mer 
detaljerade. 

Kartmaterialet från Norrköping innehöll ett Nyko-område som bestod av ett 
antal småområden spridda på olika platser i stadskärnan. Vid framtagning av 
varje NYKO-områdes mittpunkt blev detta missvisande då mittpunkten för 
dessa delområden låg mitt i centrala Norrköping medan delområdena låg ut-
spritt en bit utanför centrum. Detta Nyko-område är därför utelämnat i kart-
framställningen. 

Med tanke på att nyko-indelningarna varierar så mycket för olika kommuner 
kan man även tänka sig att arbeta med en mer enhetlig geografisk indelning. 
Detta kan till exempel vara rutnät (500m x 500 m exempelvis) som läggs över 
tätorten. Förutsättningen är då att befolknings- och sysselsättningsdata finns på 
koordinatnivå så att den kan aggregeras till rutnätsnivån i GIS. Övrig data som 
ingår i måtten är inte bunden till nyko-områden. 
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Figur 4.2 Nyko 4-områden i Lunds tätort. 
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Figur 4.3 Nyko 6-områden i Lunds tätort. 
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Figur 4.4 Nyko 4-områden Norrköpings tätort. 
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Figur 4.5 Nyko 6-områden Piteå tätort. 
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Några mått har modifierats och/eller specificerats under arbetets gång, se även 
Tabell 4.4: 

 För täthetskartorna (mått 1, 2) används hektar som enhet. Detta anses 
vara den för syftet vanligast använda enheten. 

 Radien för beräkning av antalet boende runt en hållplats (mått 4, 5) val-
des till 400 m då detta anses vara ett rimligt mått för gångavstånd till 
hållplats. Eftersom avståndet i bilvägnätet generellt sett inte är gent så-
som fågelvägsavståndet är en utgångspunkt att fågelvägsavståndets ra-
die utgör 77 % av radiet för avståndet i bilvägnätet, d.v.s. att ett fågel-
vägsavstånd på 308 m motsvarar ett avstånd i bilvägnätet på 400 m. 

 Att använda turtätheten som en begränsande faktor vid framtagning av 
hållplatsmåtten (mått 4, 5) utreddes men valdes bort då framtagning av 
turtäthet per hållplats visade sig vara alltför arbetskrävande. För större 
tätorter kan dessutom antas att turtätheten i tätorten är så pass bra att 
samtliga hållplatser är likvärdiga. 

 På grund av begränsningar i analysverktygen valdes istället för att ta 
fram avstånd/restid till en viss andel av utbudet (mått 7, 9, 11) att ta av-
stånd/restid till ett visst antal av det närmsta utbudet. 

 På grund av databrist kunde inga gångrestider tas fram för mått 10, 11, 
12 och 14. Samtidigt anses fågelvägsavstånd vara ett bra mått för gång-
avstånd. Eftersom avståndet i bilvägnätet generellt sett inte är gent så-
som fågelvägsavståndet är en utgångspunkt att fågelvägsavståndets ra-
die utgör 77 % av radiet för avståndet i bilvägnätet, d.v.s. att ett fågel-
vägsavstånd på 308 m motsvarar ett avstånd i bilvägnätet på 400 m. 

 Samtliga testade kommuner hade endast ett fullständigt digitalt vägnät 
för bilvägar tillgängligt men inga digitala vägnät över cykel- och gång-
vägar. Därför kunde nätverksanalyser kring avstånd och restider endast 
genomföras för bil. I ett försök testades att ta fram cykelrestider med 
hjälp av bilnätet. 

 Kollektivtrafikrestid har inte som planerat tagits fram för restid till ett 
visst antal av närmsta utbud (mått 11) och till basservice 14. Detta på 
grund av att det visade sig vid testet av mått 10 (restid till närmaste ut-
bud) att resultaten för kollektivtrafik blir bristfälliga (se nedan i be-
skrivningen av mått 10) och framtagandet tar oförsvarlig lång tid.  

 Istället för ett index över restid till basservice (mått 14) bestämdes att 
en index för fågelvägsavståndet tas fram. Detta beror framförallt på att 
tillförlitligheten bedömdes större till fågelvägsavstånden utifrån erfa-
renheterna vid framtagningen av övriga restidsmått. Indexen togs fram i 
form av medianvärdet och medelvärdet för fågelvägsavståndet för ut-
buden som ingår i basservice.  
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Tabell 4.4 Modifierade mått med hänsyn till analysverktygen. 

Nr  Mått  

1  Befolkningstäthet  

2  Sysselsättningstäthet  

3  Lokaliseringskartor  

4  Antal boende inom 400 m från hållplats  

5  Antal sysselsatta inom 400 m från hållplats  

6  Avstånd till närmsta utbud  

7  Avstånd till x antal av närmsta utbud  

8  Fågelvägsavstånd till närmsta utbud  

9  Fågelvägsavstånd till x antal av närmsta utbud  

10  Restid med bil/cykel/buss till närmsta utbud  

11  Restid med bil/cykel till x antal av närmsta utbud  

12  Restid med bil/cykel/buss till specifik lokalisering  

13  Restidskvoter  

14  Fågelvägsavstånd till ett urval av viktig basservice (index)  
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Mått 1/2: Befolknings- och sysselsättningstäthet 
Kartor över befolknings- och sysselsättningstäthet är grundläggande kartor som 
förmedlar en bra överblick över tätortens olika delar och deras täthet. Kartorna 
är enkla att beräkna och presentera. Inga avancerade GIS-verktyg behövs.  

Nedan presenteras fyra kartor över befolknings- respektive sysselsättningstät-
het, vardera en befolkningskarta för Lunds tätort och för Piteå tätort (båda nyko 
6) samt en för sysselsättningstätheten i Norrköping på nyko 4-nivå. Täthetskar-
torna innehåller förutom täthet per nykoområde även huvudvägnätet för en bätt-
re orientering. I tätorter som Piteå togs även vattenytor med för en bättre orien-
tering. Som enhet valdes invånare per hektar vilket anses vara den vanligaste 
enheten för täthetsmått. Vattenytorna räknades bort vid beräkning av tätheten. 
För Norrköping fanns vattenytor dock inte tillgängliga. Därför kunde ingen 
sådan korrigering av täthetsvärdena göras.  

Nyko 6- kartan för Lund redovisar tätheten för mycket små geografiska områ-
den vilket kan bli missvisande i vissa stadsdelar. Vägytor ingår inte i nyko 6-
områdena i Lund. Däremot gör de det i kartan för Piteå.  
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Figur 4.6 Befolkningstäthet Lunds tätort, nyko 6.(2008) 
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Figur 4.7 Befolkningstäthet Piteå tätort, nyko 6. (2009) 
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Figur 4.8 Sysselsättningstäthet Norrköpings tätort, nyko 4. (2008) 
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Mått 3 Lokaliseringskartor 
Lokaliseringskartor är enkla, tydliga kartor som innehåller samtliga utbud av en 
målpunktstyp i tätorten utpekat på kartan. De är ett viktigt komplement till de 
mer analyserande måtten och lätta att ta fram. Förutsättningen för ett snabbt och 
enkelt framtagande är att det finns ett GIS-lager med de olika målpunktstyper-
na. Kartorna ger en bra översikt över fördelningen av de olika målpunktstyper-
na och hjälper till med orienteringen. Målpunkterna redovisas i form av symbo-
ler. Som orienteringshjälp finns vägnätet med i kartan, och för Piteå även vat-
tendrag. Nykoområdenas gränser valdes bort för tydlighetens skull. Nedan re-
dovisas en lokaliseringskarta per tätort. Vissa skillnader finns i den valda bak-
grundskartan samt i symbolvalet. De flesta målpunktstyper är lämpligast att 
redovisa som punkter, för grönområden lämpar sig även ytor (som testades för 
Norrköping). För idrottsanläggningarna i Piteå ingår även en indelning i olika 
klasser. Samtidigt är antalet redovisade idrottsanläggningar förvånande högt. 
Detta beror på att samtliga fotbollsplaner per idrottsanläggning utgör en punkt i 
kartan och att det även ingår utomhus-ishockeyanläggningar utan sarg. De olika 
typerna av idrottsanläggningar urskiljdes inte i analyserna för Piteå. 
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 Figur 4.9 Lokaliseringskarta över regionala knutpunkter för kollektivtrafik i Lunds tätort. 
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Figur 4.10 Lokaliseringskarta över grönområden med utflyktskaraktär i Norrköpings tätort. 
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Figur 4.11 Lokaliseringskarta över idrottsanläggningar i Piteå tätort. 
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Mått 4/5: Antal boende/sysselsatta inom 400 m från hållplats 
Kartan visar antalet boende per nykoområde som bor inom 400 m från hållplat-
sen. Måttet visar tillgänglighet till kollektivtrafiken per nykoområde i form av 
antalet boende som bor inom ett rimligt gångavstånd från en hållplats. 

I kartorna överlagras och presenteras de som bor i snittet mellan nykoområdet 
och en så kallad buffertzon på 400 m kring områdets hållplats/hållplatser. För 
Norrköping är områdena mycket större (nyko 4) än för Lund (nyko 6) och inne-
fattar på vissa ställen hela buffertzonen, vilket gör att det på områdena i utkan-
ten av tätorten enbart ser ut att ha buffertzoner runt hållplatserna.  

Måttet kunde inte tas fram för Piteå då ingen hållplatskarta i digital form finns 
tillgänglig. 
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Figur 4.12 Antal boende inom 400 m från hållplats i Norrköpings tätort, nyko 4. 
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 Figur 4.13 Antal sysselsatta inom 400 m från hållplats i Lunds tätort, nyko 6. 
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Mått 6: Avstånd i bilvägnätet till närmsta utbud  
Detta mått testades på olika typer av utbud beroende på tillgänglig data från 
kommunerna, jämför bilaga 2.  

Avstånd i bilvägnätet tas fram per nykoområde genom att göra en så kallad 
nätverksananlys37 i bilvägnätet med hjälp av analysverktyget Network Analyst i 
ArcGIS (för manual, se bilaga 8). Största utmaning i samband med det är att 
erhålla ett så kallat topologiskt korrekt vägnät så att samtliga start- och mål-
punkter går att koppla till vägnätet, liksom att samtliga vägar är sammankopp-
lade och därmed användbara. Trots en översiktlig bearbetning av de erhållna 
näten får vissa områden ingen rutt tilldelad sig. För Lund handlar det om 13 av 
178 nykoområden som ligger utspridda i Lund. För Piteå rörde det som om 
23 nykoområden av totalt 111. Dessa nykoområden faller alltså bort från 
kartan och framgår därmed inte i kartmaterialet. I Norrköping fanns inte 
detta problem. 

Det antas att beroende på färdmedlet man är intresserad av kan användaren göra 
olika tolkningar av de redovisade avståndsklasserna. Till exempel är ett avstånd 
upp till fem kilometer i bilvägnätet acceptabelt när man funderar kring tillgäng-
lighet med cykel. Däremot är fem kilometer inte acceptabelt som gångavstånd. 
Att framställa en sådan karta för kollektivtrafik är inte möjligt då inga lättill-
gängliga datakällor finns med lämplig information. 

Nedan presenteras ett exempel per tätort. Om det finns mycket av ett utbud 
valdes att inte visa lokaliseringspunkter för målpunkterna i kartan (jämför ex-
emplet för livsmedelsbutiker i Lund). Detta för att undvika att kartan blir plott-
rigt. I Lunds fall hade det blivit 51 symboler i kartan vilket skulle överskugga 
kartans egentliga innehåll, nämligen avstånd i bilvägnätet per nykoområde. 
Med kortare avstånd blir det även något mindre intressant med exakt var 
närmsta butik är belägen. Lokaliseringskartan får agera stöd. 

För grönområdena i Norrköping valdes mittpunkten i varje grönområde. Vid 
framtagning av avståndet i bilvägnätet från samtliga nykoområden har ArcGIS 
beräknat avståndet till denna mittpunkt.  

 

 

 
37 För en mer utförlig förklaring av GIS-begreppen se bilaga 8. 
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Figur 4.14 Avstånd i bilvägnätet till närmsta livsmedelsbutik i Lunds tätort, nyko 4. 

 



75 
Trivector Traffic 

 
 

 

 
Figur 4.15 Avstånd i bilvägnätet till närmsta grönområde med utflyktskaraktär i Norrköpings 

tätort, nyko 4. 
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Figur 4.16 Avstånd i bilvägnätet till närmsta idrottsanläggning i Piteå tätort, nyko 6. 
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Mått 7: Avstånd i bilvägnätet till x antal av utbud X  
Även detta mått beräknas med hjälp av nätverksanalyser i bilvägnätet. Det som 
beräknas är avståndet till den bortersta av ett antal närmsta utbud av samma 
målpunktstyp. Antalet målpunker som kan anses som intressant att studera av-
ståndet till, varierar mellan två och tre för de olika utbuden, se kartorna nedan. 
Måttet visar därmed hur bra tillgängligheten till ett utbud av en viss målpunkts-
typ är om man vill kunna välja mellan fler alternativ. 
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Figur 4.17 Avstånd i bilvägnätet till två närmsta områden för handel i Norrköpings tätort, nyko 4. 
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Figur 4.18 Avstånd i bilvägnätet till tre närmsta idrottsanläggningar i Piteå tätort, nyko 6. 
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Mått 8: Fågelvägsavstånd till närmsta utbud 
Närmsta fågelvägsavstånd till utbud X är ett enkelt mått på ett områdes fysiska 
tillgänglighet som är enkelt att beräkna och presentera på kartan. Det är bärare 
av mindre information än avstånd i bilvägnätet, men p.g.a. svårigheter att erhål-
la ett topologiskt korrekt nätverk (se mått 6/7) får det anses vara ett mer robust 
och tillförlitligt mått. Fågelvägsavståndet säger inget om det aktuella nätverkets 
genhet, men däremot kan betraktaren ta hänsyn till nätverkets genhet genom 
antagandet att fågelvägsavståndet generellt sett motsvarar 77 % av avståndet i 
bilvägnätet. 
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Figur 4.19 Fågelvägsavstånd till närmaste idrottsanläggning i Lunds tätort, nyko 4. 
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Figur 4.20 Fågelvägsavstånd till närmsta grundskola i Piteå tätort, nyko 6. 
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Mått 9: Fågelvägsavstånd till x antal av utbud X 
På motsvarande sätt som mått 7 för avstånd i bilvägnätet visar detta mått på 
fågelvägsavståndet till det utbud som ligger längst bort av de två, alternativt tre, 
närmsta utbud. Med andra ord visar kartan inom vilket fågelvägsavstånd från 
ett nyckelkodsområde det är möjligt att nå två, alternativt tre, målpunkter av ett 
visst utbud vilket kan likställas med tillgänglighet till ett mer mångfaldigt utbud 
av en målpunktstyp.  
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Figur 4.21 Fågelvägsavstånd till tre närmsta livsmedelbutiker i Lunds tätort, nyko 4. 
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Figur 4.22 Fågelvägsavstånd till tre närmsta Idrottsanläggningar i Piteå tätort, nyko 6. 
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Mått 10: Restid till närmsta utbud  
Vid framtagning av restider med bil och cykel till närmsta utbud hade uppmätta 
hastigheter, det vill säga de verkliga hastigheterna, gett en mer realistisk restid. 
Dock fanns inte dessa uppgifter med i materialet som stod till förfogande. Kör-
tiderna utgår från skyltade hastigheter och inga tillägg i korsningar, rödljus, etc. 
görs. Det ingår inte heller något tillägg för att gå från och till parkering. Det 
ovan nämnda gör att körtiderna blir mycket korta, den längsta ”kortaste körti-
den” inom Lunds tätort till närmsta livsmedelsbutik är ca 3,5 minuter. Detta 
innebär dock att måtten fortsatt är enkla att ta fram. 

För Norrköping visade en jämförelse för några relationer med resultat från 
ruttplaneraren map24.se att restiderna är endast hälften så långa i det använda 
nätverket jämfört med de värden ruttplaneraren ger.38  

För Norrköping fanns inget cykelnät tillgänglig. De digitala cykelvägnäten för 
Lund och för Piteå var båda mycket bristfälliga. Det visade sig efter ett test av 
dessa cykelvägnät, att flera länkar inte hade någon koppling till övriga nätet och 
därför inte ingick i analysen. Resultatet blev att restiden i många fall beräkna-
des utmed långa omvägar, i vissa fall längs med länkar som sträckte sig en bra 
bit utanför själva tätorten. Därför används bilvägnätet med en hastighet på 17 
km/h på samtliga länkar för framtagningen av cykelrestid för Lunds tätort. Någ-
ra länkar såsom motorvägar och ringleder uteslöts. Samma förfarande användes 
för Norrköping. 

För Piteå kunde endast restider med bil tas fram då bilnätet inte heller gick att 
använda för beräkningen av cykelrestider. Detta beror på att det bland annat 
endast finns en motorväg över Bergsvikssundet vilket gör att det inte finns nå-
gon möjlighet för cyklister att ta sig över sundet i bilvägnätet.  

Som följd av det samt att ingen digital reseplanerare för kollektivtrafik finns (se 
även längre ner) kunde inga restidskvoter tas fram. 

Kollektivtrafikrestid till närmaste utbud testades för viktiga arbetsplatsområden 
i Lund. Restiden togs fram med hjälp av Skånetrafikens reseplanerare. En 
adress som ligger nära respektive nykoområdets mittpunkt samt adressen till 
respektive närmaste arbetsplatsområde togs fram och restiden mellan dessa 
punkter hämtades från reseplaneraren för rusningstiden mellan klockan 7 och 8 
på morgonen. Förbindelser som bedömdes orimliga räknades inte med (till ex-
empel mycket längre restid än för övriga förbindelser). I reseplanerarens resul-
tat ingår även gångtid till och från hållplatsen. Även Lunds kommuns egen Re-
sejämföraren testades initialt, men valdes bort av två skäl. Dels visade den sig 
något otillförlitlig vad gäller att hitta en färdväg med kollektivtrafik (och ibland 
räckte det med att ändra adressnummer med +/- 1 för att en helt annan färdväg 
skulle erhållas), dels anger verktyget inte vilken linje som färdvägen avser eller 
hur många byten färdvägen kräver. Det senare hade kunnat användas för att 
studera turtäthet och bytesstraff för att därigenom göra en kvalitetskontroll på 
förbindelsen. 

 
38 Ruttplaneraren baseras på den restid som tilldelas varje länk, som i sig baserat på länkens tilldelade hastig-

het och längd. Restiden för varje länk beräknas av formeln Restid = Sträcka / Hastighet. 
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Resultatet blev mycket bristfälligt, se Figur 4.26. I reseplaneraren hittades inga 
förbindelser för de grå områdena, vilket rimligtvis beror på både att några om-
råden ligger för nära målpunkten och att några ligger på för långt gångavstånd 
till hållplats eller helt enkelt fel i förhållande till linjenätet. För vissa områden 
kunde förmodligen inga relevanta förbindelser hittas, inkluderande sådana som 
anses för omständiga och för långa.  

En annan brist med reseplaneraren är att den i vissa fall plockar bort avgångar, 
det vill säga att reseplanerare inte till 100 % anger tidtabellen utan de avgångar 
den tycker passar. Om man exempelvis kontrollerar med Resrobot hittar man 
ofta fler förbindelser. Det är således viktigt att man är medveten om detta och är 
konsekvent när man tar fram tiderna. 
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Figur 4.23 Restid med bil till livsmedelsbutiker i Lunds tätort, nyko 4. 
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Figur 4.24 Restid med bil till närmsta vårdcentral i Norrköpings tätort, nyko 4. 
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Figur 4.25 Restid med cykel till gymnasieskolor i Lunds tätort, nyko 4. 
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Figur 4.26 Restid med kollektivtrafik till närmsta viktiga område för arbete i Lunds tätort, nyko 4. 
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Mått 11: Restid till x antal av utbud X 
Resultatet av beräkningen av restiden till ett visst antal av det närmsta utbud av 
en målpunktstyp blir en karta som redovisar restiden till det utbud som ligger 
längst bort av den undersökta delmängden (samma beräkningssätt som för mått 
7 och 9). Med hjälp av detta mått går det utläsa tillgänglighetskvalitén till ett 
större utbud av samma målpunktstyp. 

Måttet har tagits fram för bil och cykel, men inte för kollektivtrafik. Detta beror 
dels på att metoden är mycket tidskrävande, dels på att det resultat som hade 
erhållits, på samma sätt som för mått 10 ”Restid med kollektivtrafik till närmsta 
målpunkt”, hade blivit mycket dåligt. Ett bristfälligt resultat i kombination med 
en mycket tidskrävande arbetsinsats ligger alltså till grund för beslutet att inte 
ta fram detta mått för kollektivtrafik. 
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Figur 4.27 Restid med bil till de två närmsta viktiga områden för arbete i Lunds tätort, nyko 4. 
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Figur 4.28 Restid med bil till de två närmsta viktiga områdena för handel i Norrköpings tätort, 

nyko 4. 
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Figur 4.29 Restid med cykel till de två närmsta viktiga områden för arbete i Lunds tätort, nyko 4. 
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Mått 12: Restid till specifik lokalisering 
Detta mått är framtaget enligt samma principer som mått 10 ”Restid till utbud 
X (närmsta)”. Skillnaden dem emellan är att detta mått avser en specifik lokali-
sering som centrum, central business district (CBD), m.m. En specifik lokali-
sering kan även innefatta arbetsplatsområden och handelsområden. Vi valde 
dock att analysera de två sistnämnda under mått 10 och 11 då det ansågs vara 
mer intressant att titta på närmsta respektive ett visst antal av utbudet för dessa 
kategorier istället för enbart en målpunktstyp för samtliga nykoområden. För 
föreliggande mått undersöktes centrum som en tydlig specifik lokalisering.  

Måttet togs fram för kollektivtrafik för Norrköping. För nykoområdena närmast 
centrum i Norrköping angav reseplaneraren enbart gångavståndet och förväntad 
tid det skulle ta. I kartframställningen är dessa markerade och angivna med 
gångavstånd.  

För Piteå togs inga kollektivtrafikrestider fram då det inte finns ett lättillgäng-
ligt underlag i form av en reseplanerare på nätet. 
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Figur 4.30 Restid med bil till centrum i Lunds tätort, nyko 4. 
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Figur 4.31 Restid med cykel till centrum i Norrköpings tätort, nyko 4. 
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Figur 4.32 Restid med kollektivtrafik till centrum i Norrköpings tätort, nyko 4. 
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Mått 13: Restidskvoter 
Restidskvoter är ett intressant mått för både kvoten bil/cykel och 
bil/kollektivtrafik. För både restiden med bil och restiden med cykel har 
tidstillägg gjorts på fyra respektive två minuter, för att på så vis ta hänsyn till 
gångavstånd till parkering. För kollektivtrafiken ingår gångtiden redan i det 
framtagna värdet från reseplaneraren, se mått 10 och 12. 

För kvoten bil/kollektivtrafik blir dock i detta fall resultatet för restid till närms-
ta utbud mycket bristfälligt, se, framförallt på grund av de problem som be-
skrevs för mått 10 med bortfall i resrelationer. Även restidskvoten bil/cykel bör 
betraktas med försiktighet då det råder osäkerheter kring restiderna med både 
bil och cykel. 

Restidskvoten för resor till en specifik lokalisering i form av centrum har tagits 
fram för Norrköpings tätort. På grund av de låga bilrestiderna (se ovan) blir 
dock samtliga restidskvoter mycket fördelaktiga för bilen. Har man i åtanke att 
bilrestiden är orealistisk därför att skyltad hastighet har används och en jämfö-
relse med ruttplanerare visade att restiden från nätverksanalyserna är betydligt 
lägre än den mer realistiska tiden från ruttplaneraren (se mått 10) kan dock en 
tolkning av kvoten utifrån en nedräkning av bilrestiden vara en möjlighet.  

Restidskvoter är inte framtagna för Piteå då varken cykel- eller kollektivtrafik-
restider tagits fram, se ovan. 
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Figur 4.33 Restidskvot bil/cykel för viktiga arbetsplatsområden i Lunds tätort, nyko 4. 
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Figur 4.34 Restidskvot bil/kollektivtrafik för viktiga arbetsplatsområden i Lunds tätort, nyko 4. 
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Figur 4.35 Restidskvot bil/cykel för resor till centrum i Norrköping per nyko 4-område 
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Figur 4.36 Restidskvot bil/kollektivtrafik för resor till centrum i Norrköpings tätort, nyko 4. 
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Mått 14: Fågelvägsavstånd till basservice  

Ambitionen i förstudien var att testa måttet för restider till basservice, men efter 
hand i huvudstudien framstod det som att fågelvägsavstånd var mer lämpligt 
för studien. Valet föll på att visa på medel- och medianvärde av fågelvägsav-
ståndet till basservice, för att på så vis urskilja detta från mått 9. Därmed ur-
skiljs inte heller några färdmedel för detta mått.  

En följd av att visa medelvärdet till basservice är att en målpunktstyp som lig-
ger mycket längre bort än de andra målpunktstyperna höjer medelvärdet. Ett 
sådant avvikande avstånd ger inte samma utslag på medianvärdet. 

Basservice innehåller skolor, vård, postservice, livsmedel. I den undersökta 
basservicen ingår endast de utbud som var tillgängliga.  

För Lunds kommun ingår samtliga utbud som ingår i definitionen av basservice 
i rapporten (grundskola, förskola, vårdcentral och livsmedel) förutom postser-
vice, eftersom det senare inte erhölls som underlagsdata av kommunen.  

För Norrköpings kommun har basservice utgjorts av livsmedel, postservice och 
vårdcentral. Skolor och förskolor saknades i underlagsmaterialet från kommu-
nen och har därför inte kunnats ta med i kartframställningen.  

För Piteå kommun fanns enbart material för förskolor och skolor, men resteran-
de utbud saknades. Detta medförde att ett mått på basservice skulle bli identiskt 
med måttet till de närmaste förskolorna/skolorna som redan tagits fram. Därför 
har inget mått för basservice tagits fram för Piteå. 
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Figur 4.37 Medelvärde för fågelvägsavstånd till basservice (ej postservice) i Lunds tätort, nyko 4. 
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Figur 4.38 Median för fågelvägsavstånd till basservice i Lunds tätort, nyko 4. 
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4.5 Exempel på analyser 

Användningssyftet för de ovan diskuterade måtten är att belysa olika faktorer 
av tillgänglighet i tätorter med hänsyn till möjligheten att kunna välja hållbara 
färdmedel som kollektivtrafik, cykel eller gång.  

Detta kan ske på olika sätt. Kartorna kan analyseras en i taget och ställas mot 
varandra för att få en helhetsbild av tillgängligheten i staden. Eller så analyseras 
kartor för en målpunktstyp, beroende på intresset. En planerare som vill utveck-
la livsmedelshandeln, studerar förmodligen både på tillgängligheten till livsme-
delsaffärer, i form av exempelvis fågelvägsavståndet samt på befolkningsför-
delningen. 

Vill man däremot tillgodose befolkningens grundläggande behov på samma sätt 
i samtliga stadsdelar, bör man analysera tillgången till basservice, dvs. mått 14. 

Funderar man kring förtätningsåtgärder kan man med fördel studera var i de 
centrala delarna av tätorten befolkningstätheten är låg, och kombinera detta 
med exempelvis kartor som visar tillgång till skolor. Utifrån det kan de utpeka-
de områdena undersökas vidare om de är lämpliga för exploatering. 

Eller så vill man hitta områden i staden där tillgängligheten till vissa mål-
punktstyper som till exempel livsmedelsaffärer är bristfällig.  

I samtliga fall kan man använda sig av olika mått beroende på datatillgången. 
För rekommendation av måtten se kapitel 5 och 0. 

För analyser kring tillgång till kollektivtrafiken bör mått 4 och 5 användas. Här 
kan man utifrån dagens kollektivtrafiknät till exempel utläsa var det finns bra 
kollektivtrafikförsörjning, men inget stort befolknings- och/eller sysselsätt-
ningsunderlag. Utifrån det kan förtätningsåtgärder vidtas eller en omläggning 
av kollektivtrafiken bli aktuellt. 

Som alternativ till att studera varje mått var för sig, kan olika mått kombineras i 
en karta. Detta kan göras genom att flera GIS-lager visas i en karta. Nedan visas 
ett exempel per tätort. 

Figur 4.39 visar sambandet mellan befolknings- och sysselsättningstätheten i 
Lunds tätort. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att planera för funk-
tionsintegrerade stadsdelar. Människorna ska kunna jobba och bo i samma om-
råde. Effekten av detta blir kortare resor med mer hållbara färdmedel. Även 
stadens karaktär gynnas av funktionsblandningen, genom att områdena blir mer 
levande. Där det är både många boende och många anställda kan en högre funk-
tionsintegrering antas. Där det istället är en hög befolkningstäthet och en låg 
sysselsättningstäthet eller tvärtom kan man utgår från funktionsseparering För 
Lund visar sig förutom för centrumområdet en ganska stark separering av funk-
tionerna boende och arbete. 

Med hjälp av Figur 4.40 kan analyser kring sambandet mellan befolkningstäthet 
och lokaliseringen av handelsområdena göras. Dessa analyser kan vara av in-
tresse för att avgöra hur hållbart handelsetableringarnas lokalisering är, med 
tanke på att så många som möjligt ska kunna ta sig dit med cykel eller till fots. 
Bilden visar att det finns en mindre hållbar struktur i tätortens norra del, där 
handelsområdet Ingelsta ligger. Här är befolkningstätheten låg, men avståndet 
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till handelsområdet kort. I de södra delarna överensstämmer befolkningens och 
handelsområdenas fördelning mycket bättre. Samma gäller för centrum. Utifrån 
dessa slutsatser kan åtgärder kring en förbättrad tillgänglighet till det perifera 
handelsområdet Ingelsta diskuteras. Det blir även tydligt att förhållandevis tät-
befolkade områden i västra delen har långt till stadens handelsområden vilket 
innebär att främst dessa invånare blir tvungna att ta bilen till dessa områden. 

Figur 4.41 visar samstämmigheten mellan befolkningstätheten och fågelvägs-
avstånd till närmsta skola i Piteå tätort. Här visar sig att skolornas fördelning 
överensstämmer väl med befolkningens spridning. Undantaget är ett mindre 
område norr om stadens centrum, där befolkningstätheten är hög men där av-
ståndet till närmsta skola är över en kilometer, vilket är ett långt avstånd för 
barn med tanke på att de helst ska gå eller cykla till skolan. Samtidigt finns det 
ett område söder om detta område, med bra tillgänglighet till skolor men låg 
befolkningstäthet. Här kan man  vidare studera vilken typ av område det hand-
lar om, och om förtätningsåtgärder kan vara intressanta. 
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Figur 4.39 Befolknings- och sysselsättningstäthet i Lunds tätort, nyko 6. 
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Figur 4.40 Befolkningstäthet och fågelvägsavstånd till närmaste handelsområde i Norrköpings tätort, 
nyko 4. 
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Figur 4.41 Befolkningstäthet och fågelvägsavstånd till närmaste skola i Piteå tätort, nyko 6. 
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5. Diskussion 

5.1 Datatillgång och kvalité 

Ingen av kommunerna kunde tillgodose samtliga dataönskemål från materiallis-
tan. Större kommuner har i regel mer data men inte allt, och inte heller alltid all 
data de mindre kommunerna har. 

Det tillkommer att viss data, då främst vägnäten som kommunerna har tillgäng-
liga, oftast endast omfattar ett fullständigt vägnät för bilvägar. Dessa data inne-
håller i sin tur endast skyltad hastighet istället för uppmätt hastighet. Cykelväg-
näten som fanns tillgängliga gick inte att använda i nätverksanalyser på grund 
av att alltför många länkar saknade koppling till övriga nätet. 

Även digitaliseringen av nykoområden kan vara något bristfällig, vilket visade 
sig i Norrköping, se inledande avsnittet i kapitel 4.4. 

Hållplatsstatistik är inte lätt att få tag i och kunde endast tillhandahållas för 
Norrköping och då enbart i form av en papperskarta med turtäthet per linjeav-
snitt. En översättning till hållplats hade krävts vilket inte ansågs tidsmässigt 
försvarbart med tanke på att turtätheten i tätortstrafiken allmänt kan anses vara 
bra i Norrköping. Även reseplaneraren skulle kunna användas för att få en upp-
fattning om hur ofta kollektivtrafiken trafikerar en given sträcka. Detta är ett 
tidskrävande arbete, då varje start- och målpunktsadress måste läggas in i rese-
planeraren för respektive nykoområde.  

Brist på tillgång på data resulterar i att inte samtliga mått och/eller utbud kan 
bearbetas. Detta kan vara problematiskt med tanke på jämförbarheten men ock-
så med tanke på en fullständig analys av tillgängligheten i tätorten.  

Datakällorna är enhetliga vad gäller Norrköping och Piteå. NVDB-vägnätet 
kommer från Vägverket och resterande gemensamma data har kommunen själ-
va tagit fram. Lund har köpt in befolkningsdata från SCB, för övrigt är även här 
mycket av data framtagen av kommunen själv. 

5.2 Definitions- och avgränsningsfrågor 

Frågan om definitionen av vad som ingår i de olika utbuden kom ofta upp till 
diskussion under arbetets gång och torde vara en fråga kommunerna själva har 
fått beakta vid digitalisering av levererad data. Vilka definitioner kommunerna 
har utgått ifrån är oklart, men det är en avgörande fråga för vidare användning 
av tillgänglighetsmåtten vid benchmarking mellan kommuner. Definitioner av 
vad som ska ingå i ett särskilt utbud är av stor vikt för jämförbarheten mellan 
kommuner, men för flera av utbuden tycks definition saknas. 
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Idrottsanläggningar, grönområden, livsmedelsbutiker, viktiga regionala kollek-
tivtrafikknutpunkter, arbetsplatsområden och handelsområden är alla exempel 
på fall där tydlig definition har saknats.  

Exempelvis erhölls data från Norrköpings kommun på idrottsanläggningar, där 
även mindre gymnastiksalar ingick i utbudet. I Piteå ingår samtliga anlägg-
ningsdelar (till exempel flera fotbollsplan på en idrottsplats) som en egen punkt 
i GIS-kartan. Trivector har även sökt efter en allmängiltig definition av begrep-
pet idrottsanläggning, dock utan resultat. 

Viktiga arbetsplatsområden och viktiga handelsområden stöter på samma pro-
blem beträffande definitionsfrågan. Dels behövs en definition för vilken karak-
tär och hur många arbetsplatser/handelsetableringar som behövs för att dessa 
ska kunna klassas som arbetsplats-/handelsområden, dels behövs en definition 
kring begreppet ”viktig”. 

Att definiera vad som ingår i ett utbud och sedan kontrollera materialet som 
erhölls av kommunerna djupgående hade varit mycket tidskrävande, och en 
sådan metod kan knappast anses falla under beteckningen enkel. Efter en sådan 
djupgående kontroll följer i många fall behovet av en ny inventering av utbudet 
i tätorten. Samtidigt kan avsaknaden av definitioner delvis uppvägas av lokal-
kännedom kring besöksfrekvens och andra faktorer.  

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att förhållanden kan vara olika för olika 
delar av landet. Det kan alltså vara svårt att komma fram till en definition som 
är allmängiltig för hela landet. Vad som är viktigt längst upp i norr har kanske 
mycket mindre betydelse längst ner i söder (till exempel ishockey). Sådana 
skillnader kan också finnas mellan olika stora tätorter; exempelvis är viktiga 
arbetsplatsområden ofta något helt annat i en större tätort än vad det är i en 
mindre tätort. Därför kan det krävas en viss subjektivitet och lokalkännedom 
för tolkning av olika begrepp. 

Klassindelningar för restid, fågelvägsavstånd och avstånd i bilvägnätet, samt 
täthet är samma för de undersökta tätorterna. Här är det viktigt att betraktaren 
inte leds att tro att tillgängligheten utifrån exempelvis restid eller avstånd är 
bättre i en tätort gentemot en annan på grund av att klassindelningens skala 
skiljer sig åt. Däremot skiljer sig kartornas skalor (avstånd) åt något. 

Vad beträffar restider så har även denna klassindelning gjorts enhetlig för de 
olika färdmedlen, sånär som på en extra klass för kollektivtrafik (Över 20 min). 
För cykelrestid hade det eventuellt kunnat vara lämpligt med en något annor-
lunda klassindelning, då exempelvis klassen (1 min och kortare) nästan inte 
förekommer för några nyko-områden alls. Att denna klass är mer vanligt före-
kommande för bilresor beror på att det är den skyltade hastigheten som ligger 
till grund för analysen, utan restidstillägg för gångavstånd till parkering, sväng-
tillägg, accelerationer och retardationer, etc. När måtten ska implementeras så 
kan klassindelningen behöva ses över. 
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5.3 Tidsåtgång 

Tidåtgången varierar mycket mellan de olika måtten, se Tabell 5.1. Mest tids-
krävande är framtagningen av restider för kollektivtrafik då dessa måste tas 
fram manuellt med hjälp av en reseplanerare. En eventuell GIS-uppstartstid för 
ovana användare borde också räknas in i form av minst en fördubbling av de 
angivna tiderna samt en allmän uppstartstid för arbetandet i GIS som kan varie-
ra mellan en dag och en vecka beroende på kunskapsnivån. 

 

Tabell 5.1. Uppskattad tidsåtgång per mått. Tiderna gäller under förutsättningen att all data och 
annat material är förberedd för bearbetning. 

Nr  Mått  Tidsåtgång i minuter 

1  Befolkningstäthet  15 

2  Sysselsättningstäthet  15 

3  Lokaliseringskartor 10 

4  Antal boende inom 400 m från hållplats (”täckningsgrad”)  40 

5  Antal sysselsatta inom 400 m från hållplats (”täckningsgrad”)  40 

6  Avstånd till närmsta utbud  40 

7  Avstånd till x antal utbud X 40 

8  Fågelvägsavstånd till närmsta utbud  30 

9  Fågelvägsavstånd till x antal utbud X  40 

10  Restid med bil/cykel/buss till närmsta utbud  40 (koll: 700) 

11  Restid med bil/cykel till x antal utbud X  40 

12  Restid med bil/cykel/buss till specifik lokalisering  40 (koll 700) 

13  Restidskvoter bil/cykel, bil/kollektivtrafik 10 

14  Fågelvägsavstånd till basservice 20* 
* Förutsatt att restider redan tagits framför respektive utbud i basutbudet 

 

Tidsåtgången kan för vissa mått såsom kollektivtrafikrestid variera för olika 
stora tätorter, men för de flesta mått är tidsåtgången oberoende av tätortens 
storlek då framtagningen sker med hjälp av GIS och inte manuellt. 

Det tillkommer tid för databearbetningen som ligger till grund för framtagning-
en av måtten.  

 Bearbetning och granskning av inkommen data, främst nätverksdata39 
(tidsåtgång mycket varierande). 

 Framtagning av nätverket i GIS-programmet (cirka 10 minuter).  

 Framtagning av mittpunkter för områdena för att kunna beräkna av-
stånds- och restidsmåtten (cirka 10 minuter). 

 Urval av relevanta områden, dvs. de som ligger i tätorten (cirka 10 mi-
nuter). 

 
39 För en mer utförlig förklaring av GIS-begreppen se bilaga 8. 
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 Framtagning av målpunktstyper som inte kunde tillhandahållas av 
kommunerna. Här finns exemplen grönområden, idrottsanläggningar, 
viktiga arbetsplatsområden, handelsområden och kollektivtrafikknut-
punkter, samtliga för Lund (Ca 20 minuter per utbud, men detta varie-
rar.).  

5.4 För- och nackdelar med olika mått 

Mycket användbara och enkla mått är täthetskartorna samt lokaliseringskar-
torna. De kräver en förhållandevis låg tidsinsats och inga avancerade indata. 
Även fågelvägsavstånd beskriver tillgänglighet på ett mycket tydlig sätt som 
dessutom går att använda för flera trafikslag. Dessutom kan slutsatser från 
fågelvägsavstånd till verkligt avstånd göras, om man antar den generella 
tumregeln att fågelvägsavståndet motsvarar 77 % av avståndet i bilvägnätet. 
Beräkningen av fågelvägsavståndet är inte heller lika känslig för fel i indata 
i form nätverk som inte är topologiskt korrekta eller innehåller orealistiska 
hastigheter. 

Nätverk är något som inte finns i en tillräcklig bra kvalitet i kommunerna 
och data behöver ofta justeras. Själva nätverksanalyserna för restid och av-
stånd är också något mer komplicerade. För samtliga tre testade kommuner 
fanns inte något fungerande cykel- eller gångvägnät, varför bilvägnätet fick 
användas vid nätverksanalyserna för tillgänglighet med cykel. 

GIS-verktygen är inte alltid lätt att hantera vilket också ingår i vår priorite-
ring av de olika måtten. Allmänt kan man säga att samtliga nätverksanalyser 
som behövs för restider och avstånd i bilvägnätet kräver en förhållandevis 
stor insats för inlärning. Till detta kommer att för vissa program kan pro-
gramtillägg behöva köpas till för att kunna utföra vissa operationer.  

Kollektivtrafikrestider är mycket tidskrävande att ta fram och ger inte de 
förväntade resultaten för närmaste utbud. Däremot kan det vara intressant att 
ta fram kollektivtrafikrestiden för en viktig målpunkt istället för restid till 
närmaste målpunktstyp per nykoområde. Det kvarstår dock en förhållande-
vis hög tidsinsats. Framtagningen är dock inte svårt och inga avancerade 
verktyg behövs. 

Restidskvoter är mycket beroende på bra indata ifrån restidsanalyserna och 
får därför inte högsta prioritet. 

Utifrån ovanstående funderingar rekommenderas följande lista för priorite-
ring av måtten i avtagande ordning med hänsyn till enkelhet, tidsåtgång och 
jämförbarhet. Prioriteringen görs med hjälp av en helhetsbedömning av 
kostnaden i form av tidsåtgång och program-/materialbehov samt nyttan 
med måtten. 

 Fågelvägsavstånd (6, 7, 14) 

 Täthetsmått (1, 2) 
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 Lokaliseringskartor (3) 

 Boende/Sysselsatta inom 400 m från hållplats (4, 5) 

 Avstånd i bilvägnätet (8, 9) 

 Restider/restidskvoter bil/cykel (10, 11, 12, 13) 

 Restider/restidskvoter kollektivtrafik (10, 11, 12, 13) 

5.5 Redovisningsmöjlighet med hjälp av OpenExplorer 

Openexplorer är ett verktyg som kan användas för att ta fram kartor där använ-
daren själv kan justera hur de vill att kartan ska framställas.40 Exempelvis kan 
klassindelningen för avstånd och restid justeras av användaren, likaså vilken 
bakgrundskarta som önskas, till exempel terrängkarta, sattelitbild eller vanlig 
kartbild, samt även hur transparant man vill ha kartan. Användningen kan vara 
intressant för att sprida resultaten och ha dem tillgängliga på ett enkelt och flex-
ibelt sätt. Till exempel kan man släcka/aktivera olika målpunktstyper i en och 
samma lokaliseringskarta.  

Användningen av detta verktyg visade sig inte vara lika enkel som väntat. In-
läsningen av egna kartor och data gick inte att genomföra. Då verktyget är rela-
tivt nytt kan vissa barnsjukdomar finnas och det kan behöva revideras ett antal 
gånger innan det kan fungera på ett mer stabilt sätt. 

OpenExplorer eller en liknande funktion kan dock vara värd att utreda vidare.  

5.6 Integrering av de deltagande kommunerna i pro-
cessen 

Kommunerna har ombetts att lämna synpunkter på manualen samt på ett stick-
prov av de framtagna kartorna. Synpunkter efterfrågades kring hur lätt/svårt det 
är att tolka kartor och manual, om manualen är lätt eller svår att följa, vilken 
information som kartorna ger och om de hade kunnat utformas på annat sätt. 
Samtliga kommuner har utnyttjat denna möjlighet. 

Kommentarerna som kom in var övervägande positiva. Manualen bedömdes 
som lättläst och i kartorna kände de igen sig. Det blev dock tydligt att en mer 
förklarande broschyr behövs som tydliggör syftet med måtten samt deras till-
tänkta användningsområden. Behovet visade sig i samtliga kommuner då man 
hade lite svårt att se hur måtten ska användas rent konkret i den vardagliga pla-
neringen. 

Det fanns även en synpunkt om att använda en annan indelning istället för ny-
koområden, till exempel i form av enhetliga rutnät. 

Synpunkterna togs med i vidarebearbetningen av manualen och kartorna.  
 
40 http://ncva.itn.liu.se/explorer/openexp?l=en, 100315.  
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6. Slutsatser 

6.1 Rekommenderade enkla tillgänglighetsmått 

Syftet med projektet var att utveckla tydliga, enkla och jämförbara tillgänglig-
hetsmått, relevanta för att beskriva tillgängligheten för persontransporter inom 
tätort. Måtten skulle kunna användas som stöd i lokaliseringsbeslut för såväl 
enskilda som företag och planerare. Ytterligare en ramförutsättning för dessa 
mått är att de ska vara lämpliga för att beskriva hur väl de bidrar till att leda 
mot ökad måluppfyllelse för det transportpolitiska delmålet om tillgänglighet. 
Det är dessa egenskaper de testade måtten har bedömts efter och den priorite-
ringslista över lämpliga mått som presenterats bygger på. 

Tydlighet 
Med tydliga mått menas att kartorna kan läsas och tolkas utan att läsaren först 
behöver sålla bort onödig information. Med onödig information menas sådan 
som visar annat än kartans huvudsakliga innehåll vilket till exempel är att visa 
täthet i tätortens områden. Tillgänglighetsaspekten ska stå i centrum vid fram-
tagande av samtliga kartor. Tydlighet och fokus på tillgänglighet har eftersträ-
vats genom att presentera kartor som endast innehåller det nödvändigaste i form 
av markanvändning och annan information som främjar tolkningen. Orienter-
barheten tillgodoses genom vägnätet och delvis genom utritade tätortsgränser. 
För övrigt är det enbart analysens resultat som redovisas på kartan i form av 
färgskalor eller symboler.  

Enkelhet 
Hur enkla måtten är att beräkna och presentera påverkas både av tillgång till, 
och kvalitet av, data samt av kunskapsbehov och tidsåtgång som krävs för att 
beräkna och presentera måtten. För båda dessa aspekter skiljer sig de undersök-
ta måtten – avståndsmått, tidsmått och täthetsmått – vilket diskuterades i kapitel 
4. 

Måtten för avstånd i bilvägnätet och för restider är betydligt svårare att ta fram 
när det gäller både tillgängligt bra material i form av vägnät och för själva ana-
lysprocessen som bygger på mer komplicerade GIS-analyser. Som en följd av 
dåliga restidsmått riskerar även restidskvoter bli mindre bra. Ett alternativ till 
nätverksanalyser är att ta fram restider med hjälp av ruttplanerare på nätet. 
Nackdelen är att detta kräver en förhållandevis stor tidsinsats. Detta visade sig i 
testerna tydligt vidframtagningen av kollektivtrafikrestider. Här visade sig även 
brister i ruttplanerarna som inte höll tillräcklig nivå. Ytterligare en nackdel för 
restider som mått är att det främst finns tillgänglig data för bilrestider. Vill man 
undersöka cykel- eller gångtider blir materialkvalitén ännu sämre och halvbra 
kompromisser måste göras (till exempel att använda bilvägnätet för cykelresti-
der). 
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Däremot bygger fågelvägsavstånds- och täthetskartor på förhållandevis lättill-
gänglig data som inte har samma risk för fel. Även de översiktliga lokalise-
ringskartorna kan vara ett bra första steg när man vill mäta tillgänglighet.  

Man bör dock vara uppmärksam på icke-representativa avgränsningar och defi-
nitioner, se vidare nedan. Framtagningen av kartor för dessa tre mått är också 
förhållandevis enkelt då inga programtillägg eller utökat GIS-kunskap behövs. 
En grundläggande GIS-kunskap behövs dock för samtliga undersökta mått. 
Beroende på färdmedlet som är av intresse för läsaren kan olika tolkningar av 
kartorna göras. 

Jämförbarhet 
Jämförbarhet innebär i sammanhanget främst att kunna jämföra tillgänglighet 
mellan olika tätorter över landet. Detta förutsätter att indata är jämförbar både 
med hänsyn till avgränsningen men även tidpunkten när data har inventerats. 
Viktigt för jämförbarheten är även att analyserna görs på en jämförbar geogra-
fisk nivå. I testen har både nyko 4 och nyko 6 används och det finns stora skill-
nader mellan måtten och orterna. Nyko 6-analyser i Lund blir mycket småska-
liga, samtidigt som nyko 6 för Piteå är ett måste för att få en detaljeringsgrad 
som tillåter slutsatser. Med tanke på att nyko-indelningarna varierar så mycket 
för olika kommuner borde övervägas att arbeta med en mer enhetlig geografisk 
indelning. Detta kan till exempel vara rutnät (500m x 500 m exempelvis) som 
läggs över tätorten. Detta förutsätter dock att befolknings- och sysselsättnings-
data finns på koordinatnivå så att den kan aggregeras till rutnätsnivån i GIS. 
Övrig data är inte bunden till nyko-områden. 

Även klassindelningarna i kartorna för de olika måtten ska vara jämförbara 
mellan städerna. I projektet användes samma klassindelningar per mått i samt-
liga tätorter. En sammanställning av detta förslag finns i bilaga 6. Däremot är 
kartans skalor olika eftersom det inte påverkar tolkningen.  

En annan möjlighet till jämförelse mellan olika tätorter är att ta fram indikato-
rer i form av medelvärden för olika resultat som till exempel genomsnittligt 
fågelvägsavstånd till livsmedelsaffärer i olika tätorter eller genomsnittlig be-
folkningstäthet i olika tätorter. På samma sätt kan spridningen, eller andra sta-
tistiska mått, komplettera måtten. Informationen för att göra detta finns från 
analyserna och kan lätt sammanställas i tabellform. Detta har dock inte testats i 
detta projekt. 

För att kunna jämföra bättre och samtidigt bygga upp en databas kring tillgäng-
lighet i olika tätorter borde samtliga resultat även sparas i av tabeller som kom-
plement till kartorna (dessa finns från kartframtagningen då de är en förutsätt-
ning för dessa). Tabeller kan även vara till hjälp om man vill veta exakta värden 
för vissa områden istället för klassintervaller. 

Relevans 
De 14 tillgänglighetsmått som har studerats för de tre testkommunerna ansågs 
efter förstudien samtliga ha relevans för att beskriva ett områdes fysiska till-
gänglighet avseende persontransporter inom tätort. Efter avslutad huvudstudie 
kvarstår uppfattningen om att samtliga mått tillsammans är relevanta för att 
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beskriva tillgängligheten enligt syftet, men inget av dessa mått uppfyller syftet 
ensamt.  

Resultatet av huvudstudien visar att kvaliteten på data (och tillgången till den-
samma) är direkt avgörande huruvida det är möjligt att använda mått som restid 
och avstånd i bilvägnätet. Brister i nätverkets uppbyggnad och avsaknad av 
uppmätta hastigheter på respektive länkar har i denna studie begränsat dessa 
mått. Däremot kvarstår måttens potential att beskriva tillgängligheten enligt 
studiens syfte. Med tiden bör högre krav kunna ställas på indatas kvalitet. 

Erfarenheterna pekar även mot att denna form av tillgänglighetsmått kanske är 
mest lämpade i större kommuner. Dels för att de har större datatillgång och i 
vissa fall även större GIS-kompetens men också då överskådligheten i tätorten 
blir sämre i en större tätort vilket skapar ett större behov av dessa mått. Därmed 
ökar nyttan mer översiktliga kartor istället för att för hand bedöma tillgänglig-
heten i tätorten. 

Föreslagen prioritering 
Enkla och dessutom funktionella tillgänglighetsmått är inte lika enkla som man 
skulle önska. Kraven på enkelheten i framförallt framtagandet av tillgänglig-
hetsmåtten visade sig vara en begränsande faktor. De grundläggande data som 
behövs och de verktyg som potentiellt kan användas för framtagandet visade 
sig ha begränsningar utöver de förväntade. 

Trots detta har testerna i de tre tätorterna resulterat i stor samstämmighet. Flera 
av måtten har i huvudsak visat samma mönster även för de relativ sett enkla 
enkla måtten. Det betyder att mått som rekommenderas kan fylla den funktion 
som eftersträvas som ett stöd och hjälp till en mer hållbarhetsanpassad lokalise-
ring av olika funktioner i tätorter.  

Efter de beskrivna erfarenheterna under testen och diskussionerna kring resulta-
ten föreslås följande prioritering i avtagande ordning för enkla tillgänglighets-
mått för resor i tätort: 

 Fågelvägsavstånd (6, 7, 14) 

 Täthetsmått (1, 2) 

 Lokaliseringskartor (3) 

 Boende/Sysselsatta inom 400 m från hållplats (4, 5) 

 Avstånd i bilvägnätet (8, 9) 

 Restider/restidskvoter bil/cykel (10, 11, 12, 13) 

 Restider/restidskvoter kollektivtrafik (10, 11, 12, 13) 

6.2 Koppling till funktionsmål 

Funktionsmålet Tillgänglighet är ett av de två delmålen i de transportpolitiska 
målen som regeringen antogs under 2009. Tillgänglighet anses vara en viktig 
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del i ett hållbart och väl fungerande transportsystem. Mätningen av tillgänglig-
het har hittills inte följts konsekvent. En uppföljning av de transportpolitiska 
målen är dock viktigt för att styra utvecklingen åt rätt håll och för att kunna 
åstadkomma förändringar.  

Resultaten från detta projekt är ett viktigt bidrag till en mer konsekvent upp-
följning av funktionsmålet. En del av de rekommenderade måtten – de som 
anses vara enklast att presentera med hänsyn till de olika faktorerna datatill-
gång, framtagning och tolkning - skulle till exempel kunna ingå i en ”indikator-
katalog” som kan utvecklas med hjälp av föreliggande rapport. I denna katalog 
borde nödvändig indata och en enkel beskrivning av presentationen ingå. 

6.3 Fortsatt arbete och framtida forskningsbehov 

Fortsatt arbete 
Det fortsatta arbetet bör bland annat bestå av en förankring av de framtagna 
måtten hos de berörda organisationerna. I samband med det vore det av stor 
hjälp att ta fram en sammanfattande broschyr som förklarar syftet och nyttan av 
måtten för målgruppen, dvs. kommunerna, och varför mätning av tillgänglighet 
i tätorter är viktigt. Synpunkterna från kommunerna har visat att det finns be-
hov av detta. Bilaga 1 innehåller ett koncept för hur en sådan folder kan se ut. 

Andra frågor som bör belysas vidare är bland andra: 

 För vilka kommuner är dessa mått tillämpliga?  

 Måste ett visst antal målpunktstyper analyseras för att man ska kunna 
uttala sig om tillgängligheten i tätorten? Till exempel samtliga basut-
bud? 

 Borde det göras en uppdelning av måtten där vissa är till för större 
kommuner och vissa för mindre kommuner?  

Den sista frågan anses angelägen då testen visar på en del svårigheter med data-
tillgång och -kvalité. Stöd i utveckling av bra GIS-data, i form av till exempel 
vägnät, som går att använda för de ovan beskrivna analyserna skulle kunna 
framställas som en mycket viktig förutsättning för en bra planering. Genom 
förtydligandet av denna koppling borde framtagningen av kvalitativt högvärdi-
ga GIS-kartor bli ännu mer angelägen för kommunerna. I samband med det 
vore en checklista över vad ett basutbud av data måste innehålla för att kunna ta 
fram planeringsunderlag, i form av tillgänglighetsmått, vara till stor hjälp. 

Det bör även tas fram en rekommendation för ett enhetligt kartutseende och 
enhetliga klassindelningar. 

Om möjlighet finns, borde även förslaget av en mer enhetlig geografisk tät-
ortsindelning för analyserna testas vidare, till exempel i form av det ovan 
nämnda rutnätet med lika stora rutor som läggs över tätorten. 
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Framtida forskningsbehov 
I detta projekt har mått som mäter tillgänglighet i tätort tagits fram. Samma 
behov av enkla mått, som beskriver tillgängligheten, finns också på regional 
nivå. Nivåer där de undersökta enheterna inte är tätorter, utan istället olika regi-
onala indelningar dvs. en mindre detaljerad geografisk nivå. Huruvida måtten 
för regional tillgänglighet borde vara utformade på samma sätt som för tätorter-
na, eller annat sätt, kvarstår att undersöka.  

I och med att godstransporter inte har beaktats i detta projekt, har inte heller 
varuleveranser direkt från handeln till hemmet/postutlämningskontor studerats. 
I takt med att handel över internet blir allt vanligare, ökar även distributionen 
av varor hem till konsumenten. Behovet av att beskriva denna tillgänglighet 
kommer därför framöver att bli mer påtagligt. Denna tillgänglighet skulle even-
tuellt kunna beskrivas som ett områdes tillgänglighet till postutlämningskontor, 
men indikatorn bör tilldelas mer uppmärksamhet i framtida forskning inom 
ämnet. 

För restider och avstånd i bilvägnätet erhölls, när dessa mått testades på de tre 
kommunerna, bristfällig utdata. Det dåliga utfallet vad gäller restidsmått och 
därmed restidskvoter, kan också tas som ett argument för att förbättra kommu-
nernas indata på detta område. Här avses framförallt nätverkens uppbyggnad, 
såväl bilväg- som gång- och cykelvägnät, men även avsaknad av uppmätt has-
tighet inverkar på det bristfälliga resultatet. På kort sikt kan man acceptera att 
fågelvägsavstånd är ett lämpligt mått, men på längre sikt borde utveckling ske 
så att det blir möjligt att presentera de mer avancerade måtten baserade på nät-
verksanalyser och restid. Om det är tillgänglighet (och inte rörlighet) som är ett 
övergripande mål måste vi också kunna mäta detta på ett bra sätt. Detta är så-
klart ett ansvar för kommunerna, men även Vägverket (Trafikverket) bör verka 
för och stödja en sådan utveckling. 
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