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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som är den avslutande delen i utbildningen 
till Civilingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot samhällsplanering vid 
Luleå tekniska universitet.  Rapporten ingår som en del av ett projekt som heter Uthållig 
kommun vilket är ett samarbete mellan universitetet och fem olika kommuner (Örnsköldsvik, 
Borås, Vingåker och Ulricehamn) samt Solna som är den kommun som jag har valt att inrikta 
mitt arbete på.  
 
Examinator har varit Glenn Berggård på avdelningen för arkitektur och infrastruktur, 
institutionen för Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Han ska ha ett stort tack för 
alla förslag, synpunkter och goda humör både under tiden för examensarbetet samt övriga 
utbildningen.  
 
Jag skulle vilja passa på att tacka alla som varit med och hjälp till på universitetet och Solna 
kommun under arbetets gång. Ett särskilt tack ska min handledare Agneta Laitila, Luleå 
tekniska universitet, ha för assistans med programvaror samt Thomas Bäckstadi och Ulrika 
Öberg, Solna kommun, för hjälp med kartmaterial och statistik. 
 
 
Oxelösund den 1 december 2005 
 
Erik Bjelmrot
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Sammanfattning 
 
Solna kommun som ligger relativt centralt i Stockholm och med sina nästan 60000 invånare 
samt 65000 arbetsplatser har en stor in- och utpendling dagligen vilket innebär att Solna 
station är en viktig knutpunkt för många pendlare. 
 
Denna rapport tar upp Solna pendeltågsstations nuvarande lokalisering med hänsyn till olika 
planindikatorer samt ger förslag på var en framtida station kan placeras samt var expansion 
kan vara lämpliga med hänsyn till dessa indikatorer. Syftet är att tillgängligheten för de som 
använder stationen ska bli så bra som möjligt. Planindikatorerna som analyseras är baserade 
på avstånd i både tid och längd samt arbets- och befolkningsstatistik. Verktygen som används 
för att analysera tillgängligheten är datorbaserade och ger på så vis möjligheter till att få mer 
exakta värden än med det traditionella sättet att arbeta med enbart radier för att mäta 
tillgängligheten till olika målpunkter. Skillnaden när man använder datorn och GIS-verktyg är 
att man på ett smidigt och rationellt sätt kan beräkna det verkliga gångavståndet och inte bara 
fågelvägen som är det som beräknas när man använder sig av radier. 
 
Ytan som analyseras i rapporten är området runt Solna station med en radie av 1 kilometer, 
detta på grund av att vid längre avstånd än så är det inte realistiskt att anta att människor 
kommer att förflytta sig till fots. Speciellt inte med tanke på att Solna har en väl utbyggd 
kollektivtrafik med både busslinjer och tunnelbana utöver pendeltåget och att dessa då 
kommer att nyttjas istället.  
 
Vid analyserna visade det sig att Solna station redan i dagsläget har en jämförelsevis bra 
placering med utgångspunkt ur de valda planindikatorerna och de i rapporten föreslagna 
alternativa lokaliseringarna.   
 
Det har även kommit fram att Solna inte har mycket mark som inte redan är bebyggd förutom 
vid ett litet område öster om stationen och för att få plats med fler bostäder eller 
kontorslokaler så är förtätningar i bebyggelsen att föredra.  
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Abstract 
 
The municipality of Solna is located in the noth-western part of Stockholm and has a 
population of neraly 60000 people and 65000 working places. A large number of these 
commute every day to och from work wich makes Solna commutetrain-station a important 
node for the public transportation system.  
 
This report deals with Solna commutetrain-station precent location and wether there is a need 
to move it to some other place. It also considers if there is room for expansion of residentital 
houses and officebuildings. The analyses made in the report in based on different indicators 
such as distance, in both time and length, and population- and employestatistics. The purpose 
with this is to increse the accessibility for those who use, or wish to use, the station. 
 
The tools that have been used in the analyses are GIS-based wich means that most of them are 
made with help of computer. The tradidional way to analyse the accessibility is to draw 
circles with different radii and see in what circle different targetpoints end up. With the help 
of GIS-tools and computers its easy to calculate the real distance instead of the way crow flies. 
 
The zone that is beeing examined in this report is the area with a 1 kilometer radius from 
Solna commutetrain-station. The reason that a bigger area was not chosen is that when the 
distance exeeds 1 kilometer it’s not likly that the people walk. They will probably try to use 
different types of transportation instead. 
 
The results of the analyses showed that the stations present location is fairly good and there is 
no real need to move the station based on the results from the chosen indicators.    
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1 Inledning 
 
Solna är och har varit inne i en mycket expansiv period med mycket bostads- och 
kontorsbyggande och utsågs till 2005 års tillväxtkommun av ”Arena för Tillväxt”, som är ett 
samverkansprojekt för Föreningssparbanken, ICA och Sveriges kommuner och landsting. 
Solna fick priset bland annat för att de bidrar till tillväxt i Stockholmsregionen genom ett 
framsynt planeringsarbete samt skapar goda möjligheter till befolkningsökning och 
ekonomisk tillväxt. (Arena för tillväxts hemsida) 
Det goda företagsklimatet i Solna har även lett till att Solna de två senaste åren blivit utsett till 
årets företagsvänligaste kommun av organisationen Svenskt Näringsliv. (Svenskt Näringslivs 
hemsida)  
Att Solna är en attraktiv företagskommun märks om man undersöker antalet arbetsplatser i 
kommunen där det visar sig finnas fler arbetsplatser än invånare, något som inte många 
kommuner kan skryta med. Detta innebär att många arbetare måste ta sig från andra delar av 
främst Stockholmsområdet till Solna varje dag och eftersom många av dessa använder sig av 
kollektivtrafiken så betyder detta att Solnas pendeltågsstation är en viktig knytpunkt. I 
dagsläget ligger stationen ungefär 800 meter från Solna centrum så det är intressant att 
undersöka var den optimala placeringen av en framtida station ska ligga.  
Om stationen i framtiden inte ska flyttas kan det vara av intresse att se var det finns 
möjligheter till förtätningar eller nybyggnationer av bostads- eller arbetsplatsområden.  
I denna rapport kommer jag att ta fram förslag till detta med hjälp av GIS, baserat på ett antal 
olika indikatorer. Fördelen med GIS-verktyg är att man snabbt kan genomföra avancerade 
beräkningar av gångavstånd, befolkningsdensitet och annat som skulle vara mycket svårt och 
tidskrävande att göra utan datorns hjälp. Samtidigt är GIS ett bra sätt att visuellt visa på var 
framtida stationslokaliseringar och utbyggnader kan vara möjliga.  
Frågan var man kan placera en framtida station samt var utbyggnader kan vara aktuella är 
dock komplicerad och det är många faktorer som spelar in förutom de indikatorer som 
använts i denna rapport. Jag kommer därför bara att belysa var det kan vara aktuellt med 
utbyggnader med utgångspunkt av mina indikatorer och kommer inte att ta hänsyn till 
geotekniska eller juridiska förutsättningar. 
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Solna gymnasium

Råsunda fotbollsstadion

Solna centrum
Solna ishall

Hagalund

Frösunda

Norra begravningsplatsen

HagaSolna station

 
Figur 1. Solna station med omgivningar. (Eniros hemsida) 
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1.1 Bakgrund 
 
Jag ska i mitt examensarbete visa på hur man med hjälp av GIS-verktyg kan bedöma 
tillgängligheten till olika målpunkter, i förhållande till det stationsnära området i Solna 
kommun. För att mäta tillgängligheten kommer jag använda mig av olika planindikatorer.  
En av planindikatorerna jag kommer att undersöka närmare är avståndet. De olika avstånden 
som kommer att undersökas är fågelavståndet samt det verkliga. Jag kommer där att 
undersöka om man genom GIS-verktyg på ett bättre sätt än det traditionella med att rita 
cirklar med en viss radie istället kan få en bättre överblick genom att använda olika program 
för att bestämma vilken standard ett visst avstånd till en målpunkt har. Andra exempel på 
planindikatorer jag kommer att använda mig av är restid, befolkningstäthet, arbetsplatstäthet 
mm. Genom att ta reda på befolkningstäthet och arbetsplatstäthet kommer jag att ta fram 
förslag på var en expansion av bebyggelse kan vara lämplig i framtiden. 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt projekt är att på ett lättare och mer exakt sätt kunna bedöma tillgängligheten 
till olika målpunkter genom användningen av datorredskap och planindikatorer. Genom dessa 
kunskaper kommer det bli lättare att förbättra den fysiska planeringen så att den sett ur ett 
tillgänglighetsmässigt perspektiv kan bli bättre i framtiden. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
Jag kommer att avgränsa mig till området med en radie av 1000 meter runt stationsområdet. 
För mina studier av det befintliga läget runt Solna Station kommer jag att använda mig av 
tillgängliga digitala och tryckta rasterkartor, flygfoton samt cad-filer. Jag kommer även att 
besöka det aktuella området för att se med egna ögon hur det ser ut och vilka förutsättningar 
och hinder som finns. De programvaror som jag kommer att använda mig av är sådana som 
tillhandahålls av universitetet. Resultatet som tas fram är enbart baserat på de indikatorer som 
jag väljer och andra faktorer som spelar in på val av alternativa lokaliseringar och 
utbyggnader tas inte med i rapporten. 
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2 Metod 

2.1 Insamling av grunddata 
Det första steget i att kunna göra en gis-analys av det aktuella området är att skaffa fram 
geografiska data över Solna kommun. Dessa filer skickades över från Solna kommun vilka 
sedan kontrollerades att allt nödvändigt fanns med som behövdes för att kunna genomföra 
arbetet. Det som skickades från Solna kommun var grundläggande cad-filer över ett område 
med en radie av 1000 meter runt Solna station. Följande bestod det geografiska datat av: 

• Bostäder 
• Arbetsplatser 
• Äldreboenden 
• Skolor 
• Kyrkor 
• Vatten 

• Tunnelbana 
• Idrottsanläggningar 
• Byggnader 
• Fastighetsgränser 
• Järnvägsspår 
• Vägar 

 
Något som tyvärr saknades i detta material var höjddata. Då området runt Solna är relativt 
kuperat så skulle detta behövas för att kunna göra en så verklig analys som möjligt. Efter 
samtal med Solna kommun visade det sig att det inte fanns något heltäckande material över 
höjder inom kommunen, det enda de hade var höjddata över oexploaterad mark.  
 
 
 
2.2 Framtagande av saknat material 
 
Då GC-vägarna är de vägar som mestadels kommer att användas för dem som ska ta sig till 
och från Solna station så var det nödvändigt att ta fram ett sådant nätverk eftersom det inte var 
möjligt att göra några analyser med det material som skickades av Solna kommun. 
Anledningarna till att det skickade materialet inte gick att använda var dels att det inte var 
uppdelat vad som var GC-vägar och vad som var bilvägar samt att det var av en sån typ med 
länkarna på trottoarkanterna. Problemet när länkarna är utformade på detta sätt är att det gör 
att det inte är möjligt, eller ger en onödigt lång väg, att ta sig från en plats till en annan (se 
figur 2). Vad som istället behövde göras var att bygga ett nytt nätverk av typen där varje väg 
endast består av en länk i mitten av vägen. Detta gjordes i AutoCad och för att se var GC-
vägarna befann sig användes befintliga tryckta cykelkartor, flygfoton samt Solna kommuns 
grunddata. Anledningen till att nätverket gjordes i AutoCad och inte i ArcView var att 
snappningsfunktionen är mycket bättre i detta program och det är viktigt att noderna möter 
varandra för att analyserna i ArcView ska gå att göra. 
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Figur 2. Som kan ses av ovanstående bild är det ej möjligt att ta sig från punkt A till punkt B 
med den typ av länkar som skickades av Solna (röd färg) men det går dock om man själv 
skapar ett nytt nätverkstema (grön färg). 
 
Av någon anledning så uppstod det vissa små avbrott på länkarna när cykelfilen importerades 
till ArcView vilket skulle medföra problem vid analyserna i ett senare skede om de inte 
åtgärdades. Detta problem löstes genom att gå in på programtillverkaren ESRI:s 
hemsida ”support center” och söka hur man skulle kunna lösa detta. Där fanns det en mängd 
tips på olika tillägg till ArcView som man kunde använda, jag valde dock att använda mig av 
en demoversion av ett program som heter EditTools. Med detta program så var det mycket 
enkelt att ordna så att alla glapp i korsningar och brott på länkarna fixades med ett enkelt 
knapptryck.   
Det var även nödvändigt att konvertera linjetemat från en så kallad polylineZ till en polyline 
för att kunna använda det till analys. Polyline är det namn på linjer som har två koordinater (X 
och Y) medan det i polylineZ även finns en tredje koordinat (Z) som anger höjddata. 
Konverteringen gjordes genom att man använde en programkodstext, ”script”, som fanns att 
hitta i ArcViews hjälpavsnitt. Efter att man följt instruktionerna i hjälpavsnittet gjordes 
linjetemat till polyline och var redo att användas till analysen. 
  
 

2.3 Val av målpunkter 
 
Ett punkttema med Solnas viktigaste målpunkter skapades samt ett annat punkttema med 
endast Solna station som enda punkt. De målpunkter som valdes var: 
 

• Solna Centrum 
• Solna Gymnasium 
• Hagalund 
• Frösunda 
• Råsunda fotbollsstadion 
• Entrén till Haga 
• Norra begravningsplatsen 
• Solna Ishall 

 
Ett problem som uppstod när jag skulle placera målpunkterna var att bestämma dess 
positioner. Då Hagalund och Frösunda är bostadsområden innebär det att det inte finns ett 
visst ställe dit alla ska utan målpunkterna varierar från individ till individ. Vid Hagalunds 

A B 
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bostadsområde valde jag att placera målpunkten i mitten där det finns ett litet lokalt 
centrumområde och vid Frösunda valde jag att placera den vid cykelvägen där området har sin 
början.  
Ungefär samma sak gäller vid Råsunda fotbollsstadion där det inte finns någon huvudentré 
utan vilken ingång som används beror på var någonstans på arenan man ska sitta. Där valde 
jag att fästa målpunkten på den nordöstra sidan då det är dit människorna kommer att ta sig 
för att sedan spridas ut beroende på var de har sina platser. 
Norra begravningsplatsen har tio olika grindar där besökare kan komma in på området men då 
de som besöker området antagligen kommer att välja den entrén som ligger närmast Solna 
station är det där jag har valt att placera målpunkten. 
Vid Hagaparken och Solna Centrum så finns det en huvudentré så där var det inte så svårt att 
välja var man skulle lägga målpunkterna därför placerades de så nära entréerna som möjligt.  
Vid placeringen av samtliga målpunkter var det viktigt att se till att målpunkterna hamnade på 
cykelvägtemats länkar för att det skulle vara möjligt att göra analyserna. Programvaran 
tolererar en viss felplacering men för att undvika framtida problem så var jag väldigt 
noggrann med detta.   
I attributtabellen till temat lades sedan namnen på respektive plats in för att underlätta 
identifiering av punkterna då det annars enbart skulle gå att identifiera punkterna genom deras 
id-nummer vilket kan vara svårt. 
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2.4 Förberedelse av analys i ArcView 
 
Då de grunddata som skickades av Solna kommun är av Cad-typ (*dwg) kunde de inte 
användas i ArcView. De enda cad-filerna som är möjliga att se i ArcView är dxf-filer så 
genom att konvertera grunddatat i AutoCad till denna filtyp så löstes problemet. När man 
sedan har fått in grunddatat in i ArcView var nästa steg att konvertera datat till shapefiler, som 
är den filtyp som ESRI:s programvaror använder, och att lokalisera vilka färger som 
representerade vad (se figur 3 nedan).  

Solna.dxf
1
4
6
7
14
20
30
32
41
52
54
90
130
140
150
152
160
200
252
253

N

EW

S

 
Figur 3. Bild som visar på hur grunddatat ser ut i ArcView. 
 
Nästa steg är att dela upp alla filer till olika shapefiler så att man kan tända och släcka olika 
lager för att få en bättre översyn. Då varje färg representerar en viss linjetyp t.ex. vägar, 
tunnelbana och hus så gäller det att dessa delas upp i olika filer och för att ta reda på vad alla 
färger betyder så använda jag mig av den medföljande attributdatatabellen som ingår i 
grunddatat (se tabell 1). 
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Tabell 1. Tabellen visar på hur attributtabellen är upplagd. 
ENTITY LAYER ELEVATION THICKNESS COLOR 
Polyline FASTGRA 0,00000 0,00000 1 
Polyline G-UPPSG 0,00000 0,00000 7 
Polyline HUS_ALL_2 0,00000 0,00000 14 
Polyline HUS_3 0,00000 0,00000 30 
Polyline JVG 0,00000 0,00000 32 
Polyline KVGRA_BOS 0,00000 0,00000 41 
Polyline OAR 0,00000 0,00000 152 
Polyline JVG_OMR 0,00000 0,00000 54 
Polyline KVGRA_BOS 0,00000 0,00000 41 
 
När man har sparat dessa olika filer blir det väldigt enkelt att skapa en ny karta där alla teman 
är tänd- och släckbara. Nu kan man även se till att ändra färgerna till det man tycker passar 
bäst för de olika attributen och vad som gör att alla teman syns på ett bra sätt. Vilka teman 
som man väljer att använda sig av beror också på vad det är som skall analyseras. 

Fastighetsgränser.shp
Hus.shp
Idrott.shp
Jvg.shp
Kyrkor.shp
Skolor.shp
Tunnelbana.shp
Vatten.shp
Vägar.shp
äldreboende.shp
Höjdkurvor.shp
Arbetsplatser.shp
Bostäder.shp

N

EW

S

 
Figur 4. Grundkarta över Solna där varje tema representerar en speciell linjetyp och färg. 
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2.5 Val av planindikatorer 
 
För att kunna jämföra de olika platsernas attraktivitet har jag tagit hjälp av planindikatorer.   
De planindikatorer som valdes att undersökas närmare är: 
 

• Avstånd i meter 
• Avstånd i minuter 
• Befolkning inom en viss radie från Solna station 
• Befolkning inom olika gångavstånd i minuter 
• Arbetsplatser inom en viss radie från Solna station 
• Arbetsplatser inom olika gångavstånd i minuter  
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3 Tillgänglighet 
 

3.1 Vad är tillgänglighet? 
 
Regering och riksdag har tagit fram fem stycken transportpolitiska delmål, ett av dem är att 
det skall finnas ett tillgängligt transportssystem. De övriga målen är: 

• En hög transportkvalitet 
• En säker trafik 
• En god miljö 
• En positiv regional utveckling 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att åstadkomma ett transportsystem som är 
miljömässigt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbart och som på sikt uppfyller alla delmål. 
 
Delmålet om tillgänglighet handlar om att samhällets verksamheter och transportsystem ska 
vara tillgängliga för alla: ”Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas och 
näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.”  
(Regeringsproposition 1997/98:56) 
 
Regeringen har även satt upp ett mål att år 2010 skall alla befintliga lokaler och allmänna 
platser vara tillgängliga för funktionshundrade. Detsamma gäller för kollektivtrafiken. 
 
Boverkets författningssamling som trädde i kraft den 1 oktober 2004 tar upp vad som gäller 
vid nyanläggning av allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Där 
står det bland annat (BFS 2004:15 ALM1): 
 
”§ 6 Platser och områden skall utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga…” 
 
”§7 Gångytor skall utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp. 
  Gångytor skall vara jämna, fasta och halkfria. På öppna ytor skall särskilda ledstråk finnas.” 
Till detta finns det allmänna råd om hur stora lutningar i längdled samt sidled som kan 
accepteras samt vilka material som är att föredra.  
 
”§ 9 Om det inte är möjligt att undvika att anordna en trappa skall denna kompletteras med en 
ramp eller en alternativ väg som personer med nedsatt rörelseförmåga kan använda. Trappor 
och ramper skall utformas så att även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kan förflytta sig säkert.” 
 
Enligt Kommunikationskommittén är tillgängligheten till olika aktiviteter sämre för 
människor som inte har tillgång till bil jämfört med dem som har bil. Hindren gäller 
framförallt för barn och ungdomar, men också för äldre eller för de som inte har tillgång till 
bilen för att den används av någon annan i hushållet. Trots bilens positiva egenskaper och 
stora betydelse finns det enligt regeringens mening starka skäl att motverka en utveckling mot 
ett ensidigt bilberoende, där alla deltagande i samhällslivet förutsätter bilinnehav. 
Erfarenheterna från många storstadsområden runt om i världen visar att en sådan utveckling 
vid sidan av miljö- och trafiksäkerhetsproblemen även medverkar till en successiv utarmning 
av stadslivet, förfulning av stadsmiljön, skapande av barriärer och en segregering mellan olika 
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befolkningsgrupper. Ett exempel är hur barnens tillgång till sin närmiljö kan försvåras och 
kringskäras av trafikapparaternas barriäreffekter. 
 
Transportsystemet bör utvecklas så att alla människor har en god tillgänglighet till de 
transporter som krävs för att de skall kunna ha ett arbete, upprätthålla goda sociala kontakter 
och utföra vardagslivets bestyr och så att den personliga integriteten och friheten främjas. 
Transportsystemet kan dock inte ensamt skapa tillgänglighet till livets viktiga funktioner. Hur 
bebyggelse och verksamheter utformas och lokaliseras är t.ex. också centralt för 
möjligheterna att skapa god tillgänglighet. (Regeringsproposition 1997/98:56)  
 
Även i Byggnadsverksförordningen och Socialtjänstlagen används begreppet tillgänglighet: 
”Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har 
tillträde, skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och lokalerna är 
tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.” 
(SFS 1994:1215, 12 §) 
 
”Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och kommunikationer utformas så att de 
blir lättillgängliga för alla…” (SFS 1980:620, 7§) 
 
Anledningen till att tillgängligheten har blivit en så viktig del av samhällsplaneringen är att 
det i grund och botten är en jämlikhetsfråga och en demokratifråga, alla har en rättighet att 
med så små hinder som möjligt kunna ta sig från och till olika platser. Ökad tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättningar innebär att fler kan planera sina resor utan att vara 
beroende av andra som hjälper dem. Detta innebär att alla får en ökad möjlighet att studera, 
arbeta och i allmänhet få ett bättre och ”vanligare” liv. Även samhällsekonomin påverkas 
positivt då produktionen och konsumtionen ökar medan de sociala kostnaderna minskar. 
 

 
Figur 5. Bild som visar på hur minskade krav kan ge ett mindre handikapp i trafiknätet efter 
diverse hinder har åtgärdats.  
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3.2 TRAST 
 
TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad, 2005) är en handbok som är framtagen av Svenska 
Kommunförbundet och Vägverket i samarbete med Banverket och Boverket och är tänkt att 
ersätta TRÅD-82. 
Syftet med handboken är att vägleda planerare och beslutsfattare i processen att ta fram och 
förankra en kommunal trafikstrategi som är anpassad efter stadens egna förhållanden.  
TRAST består av två delar, handboken och underlag. Handboken redovisar en arbetsprocess 
som är avsedd att vara ett stöd i arbetet med kommunens trafikstrategi och med trafikfrågorna 
i översiktsplanen. Delen ”underlag” innehåller faktaunderlag för arbetet med trafikstrategin, 
trafikplaner och åtgärdsprogram. 
I handboken redovisas hur man kan göra avvägningar mellan egenskaper som stadens 
karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Egenskaperna kan både 
främja och motverka varandra, därför måste kommunerna själva göra prioriteringar av vad 
som är väger tyngst i just deras fall.  
Enligt TRAST är definitionen av tillgänglighet: ”Anger den ‘lätthet’ med vilken skilda slag av 
trafikanter kan nå stadens arbetsplatser, service, rekreation, samt övriga utbud och 
aktiviteter.”  
Det beror bland annat på restid, väntetider, reskostnader, komfort, regelbundenhet och 
tillförlitlighet. Tillgängligheten är även olika för olika typer av användare. Exempel är barn, 
äldre och funktionshindrade som har andra förutsättningar att förflytta sig än övriga i 
samhället. 
Det som påverkar tillgängligheten främst är avståndet mellan resans start- och målpunkter. 
Avståndet är då inte fågelvägen utan den faktiska sträckan som trafikanten behöver förflytta 
sig till sin destination och beror till stor del hur bebyggelsen är uppbyggd. Därför bör man 
även ta med restiden i beräkningen av tillgängligheten då den ger en bättre uppfattning hur 
stor uppoffring trafikanten behöver göra för att förflytta sig till sin målpunkt. 
Något som till stor del påverkar befolkningens vilja att gå istället för att välja andra 
transportsätt som bilen är gångvägarnas ”genhet”. Ett tydligt exempel på detta är att det 
snabbt dyker upp upptrampade stigar över gräsytor och det innebär en kortare väg jämfört 
med de befintliga gångvägarna. Gångnäten bör alltså erbjuda en genhet som är bättre än 
cykelnätets, vilken i sin tur bör ha en bättre genhet än näten för kollektivtrafik och bil. 
Tillgängligheten beror även på hur tillgången till olika färdmedel ser ut och vilken standard 
det är på dessa. Trafikslagen ha olika förutsättningar att ta sig fram i trafiksystemet, där t.ex. 
bilen i allmänhet har bäst förutsättningar men i Solnas fall är detta tveksamt då köproblemen 
är ganska omfattande i Stockholm samt att kollektivtrafiken har hög prioritet.  
 
Skriften tar även upp fyrstegsprincipen som är ett sätt att hjälpa till att hushålla med 
ekonomiska resurser och minska vägtransportsystemets negativa effekter. De fyra stegen är: 

1. Åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon 
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

 
Steg 1 och 2 syftar till att genom olika aktiviteter öka efterfrågan på transporter och minska 
resande med bil till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Steg 3 och 4 är mer inriktat på att genom fysiska åtgärder öka kollektivtrafiken samt gång- 
och cykeltrafikens attraktivitet. 
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3.3 Tillgänglig stad 
 
Tillgänglig stad (2003) är en idéskrift som är framtagen av Svenska Kommunförbundet som 
stöd för kommunerna i deras arbete att förbättra tillgängligheten hos trafiknäten. I rapporten 
redovisas fem skeden för hur man kan gå till väga med tillgänglighetsplaneringen. Dessa 
skeden kan antingen göras punkt för punkt eller så görs två eller flera skeden parallellt 
beroende på tillgängliga resurser och tid. 
 

1.  Resbehov och primära stråk 
• Kartläggning och viktning av start- och målpunkter samt bedömning av 

resbehovet mellan dem 
• Förslag till primära stråk 
• Justering av långsiktiga mål 

 
2. Inventering av stråkens användbarhet 

• Inventering av hinder; vilka typer av som finns samt hur de kan inventeras och 
redovisas 

• Analys av stråkens användbarhet 
 
3. Åtgärdsanalys och åtgärdsprogram 

• Analys av möjliga åtgärder på de primära stråken 
• Val av åtgärdspaket för varje stråk 
• Justering av programmål och upprättande av förslag till åtgärdsprogram. 

Information och samråd om förslag till åtgärdsplan 
 

4. Kontroll av måluppfyllelse samt konsekvensbedömning 
• Kontrollera måluppfyllelse 
• Bedömning av väntade konsekvenser 
• Program för uppföljning av genomförandet 
 

5. Sammanställning av tillgänglighetsplanen 
• Tillgänglighetsplanens innehåll 
• Utställning och remissförfarande 
• Planens antagande och genomförande 
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3.4 TRÅD-82 
 
TRÅD-82 är en skrift vars syfte är att ge råd för planering av stadens trafiknät och är 
framtagen 1982 gemensamt av planverket, naturvårdsverket, trafiksäkerhetsverket och 
vägverket. Syftet med rapporten var att den skulle ersätta SCAFT 1968 (Riktlinjer för 
stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet) då denna inte längre var aktuell eftersom 
kunskaperna om trafiksäkerhet hade förbättras under åren. De råd som rapporten kom fram till 
redovisas nedan 
 

• Trafiknäten och bebyggelsen utformas på ett sådant sätt att bättre förutsättningar 
skapas för kollektivtrafik och för gång- och cykeltrafik med beaktande av de 
handikappades behov 

• Trafiknäten och den omgivande bebyggelsen bättre anpassas till varandra för att 
därigenom begränsa trafikens störningar 

• Trafiknäten i den befintliga bebyggelsen bättre kan utformas med möjligheter att 
beakta trafiksäkerhet och andra kvaliteter. 

• Kommunerna lättare kan göra egna prioriteringar och resursavvägningar. 
 
 
Något som introducerades i TRÅD-82 vara att tre standardnivåer med färgkoderna grönt, gult 
och rött började användas för att kunna bedöma befintliga miljöer: 
 
 

Ger en god standard som i regel kan uppnås enbart vid 
nyplanering

Kan tillämpas vid besvärliga planeringsförutsättningar som 
exempelvis kan förekomma vid förändringar i befintliga 
områden

Innebär en låg standard som i regel bör undvikas 

Ger en god standard som i regel kan uppnås enbart vid 
nyplanering

Kan tillämpas vid besvärliga planeringsförutsättningar som 
exempelvis kan förekomma vid förändringar i befintliga 
områden

Innebär en låg standard som i regel bör undvikas 
 

Figur 6. Beskrivning av de olika standardnivåerna. 
 
Standardnivåerna finns för ett antal olika parametrar som: 

• Säkerhetsstandard för gång- och cykelförbindelser 
• Gångavstånd till hållplats 
• Framkomlighet 
• Åtkomlighet 
• Säkerhet i huvud- och lokalnätet 
• Buller 

 
Vad TRÅD-82 anser är gång- och cykelförbindelser är separata GC-vägar, GC-banor samt 
gator med god säkerhet. De bör vara så gena och lätt framkomliga att de blir mer attraktiva för 
GC-trafikanterna än alternativa, mindre trafiksäkra vägval. 
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Den parameter som är aktuell för mitt arbete är gångavstånd till hållplats och de nivåer som 
gäller för detta är: 
 
 

200 400 600 800 10000 Avstånd i meter
 

Figur 7. Beskrivning av standardnivåer för verkliga avstånd. 
 
Värdena som anges i figur 7 är de verkliga avstånden, om man istället använder sig av 
fågelavstånd bör värdena vara 20-30 procent kortare eftersom det är den normala skillnaden 
mellan det verkliga avståndet och fågelavstånden. 
TRÅD-82 anger att minst 90 procent av den befolkning som kollektivtrafiklinjen (i detta fall 
pendeltågsstationen i Solna) bör ha mindre gångavstånd än värdena i figur 7. Hälften av 
befolkningen bör också få mindre avstånd än de angivna värdena.  
Om det är områden med hög bebyggelsetäthet kan längre avstånd accepteras om det gäller 
områden med låg bebyggelsetäthet eller områden som har stora nivåskillnader samt linjer som 
betjänar skolor, sjukhus, pensionärshem och liknande där många äldre och personer med 
funktionshinder kan tänkas ha sina målpunkter bör gångavståndet vara kortare. 
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4 GIS 
 
Geografiska informationssystem (GIS) har på senare år blivit väldigt populärt och används av 
allt fler användare och nya produkter kommer ständigt ut.  
Det börjar även bli allt vanligare hos privatpersoner att använda det, t.ex. genom att de har 
handhållna GPS när de är ute på sjön eller i vildmarken för att försäkra sig om var de befinner 
sig. Även i bilarna börjar det att bli mer och mer vanligt med navigationsutrustning som leder 
föraren till ett bestämt mål genom att visa vilken som är det kortaste vägen samt vilken som är 
den snabbaste vägen. Detta ställer dock ett stort krav på att grunddatat av vägnätet är av hög 
kvalitet och uppdateras när ändringar görs.    
 
Det finns många olika definitioner om vad GIS är för något men en definition som 
sammanfattar ämnet bra är ”Ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av 
geografiska data”. Det är alltså ett verktyg för förmedling av information mellan olika 
användare. Med datoriserat menas att systemet kan hantera data som är knutna till en viss 
geografisk position.    
 
Grundbultarna i GIS: 

• Inläsning och utleverans av data: Systemet kan ta emot data från flera olika datakällor 
såsom kartor, data från satellit- och flygbilder, GPS-mottagare samt text- och 
sifferinformation från fältundersökningar. Utleveranser av data kan ske genom t.ex. 
digitala kartor samt pappersdokument. 

• Datahantering: Då dataunderlaget av rumsliga data och deras attribut kan vara mycket 
omfattande är det viktigt att organisationer andra som tillhandahåller datamaterial 
sköter underhållet av datat så att sökningar kan underlättas.  

• Analys: Rumsliga förhållanden mellan olika objekt inom och mellan teman ska kunna 
analyseras. Detta kan gälla överlagring av dataskikt för att analysera samband i 
rummet, rumsliga sökningar, undersökning av topologiska samband, mätningar av ytor, 
längder, former mm. Mer avancerade tillämpningar kan innebära analyser av rumsliga 
statistiska förhållanden. 

• Presentation: Resultatet av vad som kommit fram under se tidigare stegen måste 
kunna presenteras på ett bra sätt, t.ex. i form av kartbilder, diagram och 
sammanfattande tabeller. 

 
Fördelen men GIS är att man kan välja vilken information som man vill använda sig av 
och ”rensa bort” sådant som inte är intressant. Detta kan göras genom att man använder sig av 
olika lager eller teman som figur 8 visar. 
 



 22 

 
Figur 8. Skiss över hur lagerprincipen kan användas. 

Bostäder Grönområden Vägar 
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4.1 Programvaror 

 

4.1.1 ArcView 3.2 
Detta är grundprogrammet som jag kommer att använda mig av för visualiseringen, skapandet 
och analyseringen av data. Det är ett program som är utvecklat av ESRI, en av de största och 
mest kända programutvecklarna inom GIS. Till detta kommer jag att använda mig av ett antal 
programtillägg som redovisas nedan:  
 

• Spatial Analyst 
Spatial analyst är ett tillägg till ArcView som är till för att man ska kunna analysera 
spatiala (rumsliga) data. Med hjälp av detta kan man skapa, analysera och presentera 
cellbaserade rasterdata samt utföra integrerade raster- och vektoranalyser. 
I mitt arbete kommer jag bland annat kunna använda mig av detta tillägg när jag ska 
utröna hur arbetsplats- och bostadstätheten är i områdena som omger Solna station.  
Med programmet finns det även möjlighet att hitta bästa vägen mellan två platser med 
tanke på hur topografin ser ut i området.  

 
• Network Analyst 

Detta är ett annat tillägg till ArcView som jag kommer att ha stor användning av. Med 
detta program kan man analysera geografiska nätverk (t.ex. vägar, järnvägar, ledningar 
och vattendrag). Analyserna kan innebära att man tar reda på kortaste eller bästa vägen  
mellan olika platser.  

 
• ATP-modellen 

Ett norskt tillägg som är utvecklat av Asplan Viak Trondheim med vilken man kan 
göra detaljerade analyser över olika nätverk. Den största skillnaden mellan detta 
tillägg och Network analyst är att det är möjligt att ATP-modellen tar hänsyn till vilket 
transportsätt som används (kollektiv, bil, cykel eller gående).  

 
 
 

4.1.2 AutoCad 2004 
Används till att undersöka kartfiler samt att konvertera dessa så att de går att arbeta med i 
ArcView. Jag har även använt det till att ta fram nytt kartmaterial som till exempel GC-vägar 
då detta är betydligt smidigare att göra i detta program än att använda sig av 
redigeringsfunktionerna i ArcView.  
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5 Planindikatorer 
 
I en rapport från Boverket och Naturvårdsverket som heter ”Planera med miljömål- En 
vägvisare” tas begreppet planindikatorer upp. Den beskriver en planindikator som ”en 
indikator som underlättar avläsning av miljökonsekvenser i fysiskt-rumsliga planer och som 
kan utläsas ur planhandlingar eller analyser av dessa, t.ex. genom GIS eller andra 
datorsimuleringar”.   
I SAMS-projektet (Samhällsplanering med miljöplanering i Sverige) har det tagits fram 
nästan 300 olika indikatorer som kan användas i olika planeringssituationer. Projektet har 
även delat upp planindikatorerna i tolv stycken huvudgrupper som anses kunna fungera 
generellt i alla kommuner. 
 

  
Figur 9. Exempel på när planindikatorer kan användas. 
 
I mitt projekt är det framför allt ”Tillgånglighet till kollektivtrafik” som är aktuell. I 
beskrivningen av denna huvudgrupp i ”Planera med miljöval- En vägvisare” har de listat olika 
förslag till planindikatorer som med fördel kan användas: 

• Andel av befolkningen som med en restid av max X minuter kan resa med 
kollektivtrafik till en viss punkt. 

• Andel av befolkning som har max X meter till busshållplats/spårtrafiksstation 
• Andel av tätorten som inom X meters radie täcks in från 

busshållplatser/spårtrafiksstationer. 
 
Vilka av dessa planindikatorer som jag kommer att använda mig av i mina analyser framgår 
senare i rapporten. 
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6 Praktikfall Solna 

6.1 Fakta om Solna kommun 

6.1.1 Geografiskt läge 
Solna Kommun är en av Sveriges minsta kommuner och ligger relativt centralt i Stockholm 
med de angränsande kommunerna Stockholm, Sundbyberg, Sollentuna och Danderyd. Med 
pendeltåg tar eller tunnelbana tar det endast 10 minuter att ta sig till Stockholms centralstation. 
 

Figur 10.  Översiktskarta över Solna samt omgivande kommuner. (Stockholms stads 
karttjänst) 
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6.1.2 Befolkning 
Solna är en stad med positiv befolkningsutveckling och hade vid årsskiftet 2004-2005 drygt 
59000 innevånare, en ökning med ungefär 1000 personer jämfört med tidigare år. 
Befolkningen antas även att öka under de närmaste åren och år 2009 förväntas cirka 61000 
personer vara folkbokförda i Solna. (Solna kommuns befolkningsprognos) 
 

Befolkning i Solna kommun
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Diagram 1. Befolkningsutveckling i Solna. 

 

 

6.1.3 Infrastruktur 
Trots sin ringa storlek har Solna många stora vägar som passerar genom kommunen såsom E4, 
E20 och E18. Dessa vägar tar upp stora markområden och bildar barriärer samt diverse 
miljöproblem, t.ex. buller och avgaser. Den översiktliga planeringen för dessa vägar sker 
genom ett samarbete mellan Solna, närliggande kommuner, regionala myndigheter, 
regionplane- och trafikkontoret, vägverket och länsstyrelsen.  
Kommunen har satt upp ett antal mål för stadens trafikplanering, dessa är: 
 

• Mildra genomfartstrafikens negativa miljöeffekter  
• Minska genomfartstrafiken på kommunens vägnät 
• Förbättra trafiksäkerheten 
• Skapa vackra och tilltalande trafikmiljöer 
• Förbättra gång- och cykelvägnätet 
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6.1.4 Kollektivtrafik 
Läget och det faktum att det finns fler arbetsplatser inom kommunen än antalet invånare 
medför att det sker en stor arbetspendling till och från kommunen. År 2003 såg 
pendlingssiffrorna ut som nedan (SCB). 
 

• Pendling till Solna: 56352 personer/dag 
• Pendling från Solna: 20728 personer/dag 

 
Den stora pendlingen innebär att det är ett stort behov av fungerande kollektivtrafik. De typer 
av kollektivtrafik som finns i nuläget är bussar, pendeltåg, tunnelbana samt regional- och 
fjärrtåg. Tunnelbanestationen är belägen vid Solna centrum och är alltså inte belägen på 
samma ställa som Solna station. Nuvarande kollektivtrafikstruktur i Solna redovisas i figur 
nedan.  

 
Figur 11. Bild över kollektivtrafiken i Solna kommun. (Vägverket Konsult och Solna stad) 
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Försöket med trängselavgifter som införs 3 januari nästa år kommer även att innebära att en 
del av dem som i dagsläget använder bilen för att transportera sig till Stockholms innestad i 
framtiden kommer att utnyttja kollektivtrafiken istället. Vid tidigare liknande försök i andra 
städer har andelen biltrafik sjunkit med 10-15 procent så då kan man vänta sig en liknande 
minskning även i Stockholm. Huruvida försöket kommer att fortsätta även efter 
försöksperiodens slut kommer att avgöras i en folkomröstning den 17 september 2006. 
 
 

6.1.5 Arbetsplatser 
 
Inom Solna kommuns gränser finns det ett antal stora arbetsgivare som har ett stort antal 
anställda. Bland de största arbetsgivarna kan nämnas Karolinska Institutet, Karolinska 
Sjukhuset, ICA och Tomteboda postterminal men dessa ligger utanför det område som 
kommer att analyseras i denna rapport. Det finns dock ett antal stora företag som befinner sig 
i det område som är aktuellt i denna rapport, bland annat Vägverket, JM, Skanska och SAS 
som har ett stort antal anställda och många av dessa använder Solna station för att ta sig till 
och från jobbet. Det totala antalet anställda inom Solna är 64725 (SCB 2003-12-31) 
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6.1.6 Solna station 
 
Solna station ligger belägen ungefär 800 meter nordost om Solna centrum. Den trafik som har 
stationen som hållplats är pendeltåget som går till och från Stockholms centrum och har 
ändstationen i Märsta. Vid stationen finns även en busshållplats. 
 

 
Figur 12. Flygbild av Solna station (inringat i rött). Hagalund i nedersta vänstra hörnet och 
Frösunda i övre högra. (Solna kommuns hemsida) 
 
I framtiden planeras även en eventuell tvärbana som är tänkt att gå genom Solna och ansluta 
såväl Solna centrum som Solna station och gå i en nordostlig riktning. Byggnaden av denna 
bana kan påbörjas tidigast 2007-2008 och Solnadelen tidigast 2010 men innan detta sker 
måste en omfattande beslutsprocess gås igenom. (Solna kommuns hemsida) 
Om denna utbyggnad sker måste Solna station genomgå en stor ombyggnad för att kunna 
fungera, en skiss på förslag till utformning i bilagorna. 



 30 

6.1.7 Målpunkter  
 

Råsunda  
Råsunda är Sveriges nationalarena i fotboll och även hemmaplan för laget AIK. Stadion är en 
av Solnas viktigaste målpunkter då den har en publikkapacitet på 37 285 personer. Den 
invigdes sommaren 1910 och har under årens lopp stått värd för en rad stora arrangemang, 
bland annat VM för både damer och herrar samt EM för herrar. (Svenska Fotbollsförbundet)  
 

 
Figur 13. Flygbild av Råsunda fotbollsstation. (Solna kommuns hemsida) 
 

Solna Centrum 
Solnas handel är i princip koncentrerad till ett enda köpcentrum som ligger på cirka tio 
minuters gångavstånd från Solnas pendeltågsstation. Köpcentrumet rymmer 90 butiker, 20 
matställen, hotell och diverse andra företag. Sedan år 1989 så är hela köpcentrumet under tak 
vilket har inneburit ett uppsving för handeln. 
 

 
Figur 14. Flygfoto över Solna med centrumbyggnaderna markerade. (Solna kommuns 
hemsida) 
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Hagaparken 
Ingår som en del världens första nationalstadspark, Ekoparken, som grundades av kung 
Gustav III 1785 är ett populärt resmål med dess rekreationsområden och museer. I området 
finns bland annat Haga slott, Gustav III:s paviljong samt ett fjärilshus som lockar många 
besökare.  
 

 
Figur 15. Koppartälten vid Hagaparken. (Solna kommuns hemsida) 
 

Ulriksdals slott 
Även detta är ett populärt utflyktsmål där det är möjligt att gå omkring i slottet från mitten på 
1600-talet. Denna målpunkt ligger dock inte inom 1000 meters radie från Solna station så den 
kommer inte att tas med i analysen. 
 

Gymnasieskola 
Solna gymnasium är med sina 491 elever (2004 års statistik, Skolverket) Solnas största 
gymnasieskola. De har utbildningar med inriktning mot: 

• El 
• Handels- och administration 
• Individuellt 
• Naturvetenskap 
• Samhällsvetenskap 
• Specialutformat 

 
Det finns även ett antal högstadieskolor inom kommunen men inpendlingen till dessa antas 
inte vara lika stor som till gymnasieskolan då de som går på högstadieskolorna i större 
utsträckning redan är bosatta i samma kommun.   
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Frösunda 
Frösunda är ett bostadsområde som har varit under uppbyggnad under se senaste 10 åren. Är 
ursprungligen ett militärt område och regementena S1 samt Ing1 har tidigare varit beläget på 
området men efter att Solna kommun har köpt marken på 80-talet har det varit under 
ombyggnad. När byggnationerna är klara kommer området att bestå av 2000 lägenheter och 
70000 m2 kontorsyta. I dagsläget bor ca 3700 personer i stadsdelen. (Solna kommuns hemsida) 

 
Figur 16. Skiss över Frösunda efter byggnation. (Solna kommuns hemsida) 
 
 

Solna Ishall 
Solna ishall en liten ishall med bara 75 sittplatser men den lockar ändå många besökare då 
flera hockey- och konståkningsklubbar använder den som sin hemmahall. Den har även öppet 
för allmänheten ett antal timmar per dag så att de kan åka skridskor. 
 
 

Norra begravningsplatsen 
Norra begravningsplatsen är en stor kyrkogård på ca 60 hektar med ungefär 30000 gravar som 
invigdes så tidigt som 1827. Ett flertal kända personer ligger begravna här bl.a. Alfred Nobel, 
August Strindberg, Gösta Ekman och Ingrid Bergman. Då  många berömda personer vilar här 
och området består av så mycket grönska och estetiska dekorationer är detta ett populärt 
utflyktsmål som lockar många långväga besökare från hela Stockholmsområdet.
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Hagalund 
Med sin närhet till Solna station och sina dryga 8000 invånare är detta en viktig målpunkt för 
Solna stations resenärer. Merparten av befolkningen i stadsdelen bor i de 8 stycken blå 
miljonprojektshöghusen som har gett Hagalund sitt smeknamn Blåkulla. Trots sin närhet till 
Solna station är det inte helt lätt att ta sig från stationen till bostadsområdet då Hagalund 
ligger på en höjd och personer med rörelsehinder måste ta en omväg om de vill undvika 
trappor. 
 

 
Figur 17. Foto av höghusen i Hagalund. (Solna kommuns hemsida) 
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6.2 Analys av avstånd 
 
Första steget till att göra en analys av avstånden inom Solna är att starta upp ArcView och 
skapa ett projekt där endast de teman som är av betydelse är med. Då de avstånd som är 
intressanta är de som är längs GC-vägarna så är det detta tema som kommer att användas. 
Målpunkterna hade tidigare skapats som ett speciellt tema så de laddades också in i 
programmet tillsammans med temat för Solna station. För att lättare kunna orientera sig i 
kartan så lades även bostäder in i projektet men dessa användes inte till någon analys.   
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Figur 18. Karta över området som skall analyseras. 
 
I tillägget Network Analyst som är det som kommer att användas vid analysen av avstånden 
finns det tre stycken alternativ: 
 

• Sök bästa väg 
• Sök närmaste resurs 
• Sök upptagningsområde 

 
För att dessa alternativ ska gå att använda måste först det aktiva nätverkslagret, som i detta 
fall är cykelvägstemat, göras aktivt. När man sedan väljer ett av alternativen kommer det upp 
en dialogruta där man matar in de olika parametrarna som man vill att programmet ska 
använda.  
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6.2.1 Radie från Solna station 
 
Det vanligaste sättet att mäta tillgängligheten till olika målpunkter är att rita cirklar med olika 
radier från en given utgångspunkt och på så sätt se inom vilken standard de befinner sig. 
Denna metod har dock nackdelen att det är fågelavståndet som man tar hänsyn till och det 
verkliga avståndet är ett annat. Som nämnts tidigare brukar man räkna med att verkliga 
avståndet är mellan 20 och 30 procent längre men detta beror mycket på hur vägnätet ser ut. 
Att rita ut cirklar fungerar bra att göra i ArcView om man har tillägget Spatial analyst men för 
att få rätt radie på cirklarna måste först det verkliga avståndet omvandlas till fågelavstånd och 
jag har valt att räkna med att det verkliga gångavståndet är 25 procent längre än 
fågelavståndet (tabell 2). 
 
Tabell 2. Omvandlingstabell från verkligt avstånd till fågelavstånd.  
Standard Verkligt gångavstånd (m) Fågelavstånd (m) 
  400 320 
  600 480 
  800 640 

 
Med dessa fågelavstånd gjordes sedan en analys i ArcView med Solna station som 
utgångspunkt. 

 
Figur 19. Området runt Solna station med cirklar med olika radier inritade. 
 
Ur figuren kan man se att det endast är Hagalund av målpunkterna som ligger inom området 
för god standard. Tre stycken målpunkter ligger till och med utanför gränsvärdet för låg 
standard. 
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6.2.2 Sök bästa väg 
 
Det finns flera olika sätt att analysera avstånden med hjälp av programtillägget Network 
analyst. Ett av dem är ”sök bästa väg” där man kan ta reda på hur man ska förflytta sig om 
man vill ta sig från en plats till en annan genom att använda den kortaste vägen.  
Jag gjorde an analys av detta genom att använda Solna station som startpunkt och sedan 
undersöka hur lång sträcka det var till de olika målpunkterna. 
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Figur 20. Figuren visar ge kortaste vägarna till målpunkterna från Solna station. 
 
Med hjälp av de längdangivelser som ArcView räknar ut när man beräknar kortaste avståndet 
mellan punkterna kan en tabell skapas. Man kan även genom att använda sig av ATP-
modellen beräkna antalet minuter varje väg kommer att ta om man går respektive cyklar. 
Detta baseras på en gånghastighet av 5 km/h och en cykelhastighet på 15 km/h.  
 
Tabell 3. Tabell över avstånden i meter samt minuter. 
Kortaste väg till/från Solna station Antal meter Minuter gång Minuter cykel 
Hagalund 373,94 4,48 1,50 
Solna Gymnasium 523,93 6,29 2,10 
Frösunda 561,25 6,74 2,26 
Norra begravningsplatsen 692,14 8,31 2,77 
Solna Ishall 780,62 9,37 3,13 
Solna Centrum 826,61 9,93 3,33 
Råsunda 833,32 9,99 3,34 
Haga 1195,23 14,34 4,77 
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Gånghastigheten av 5 km/h verkar vara rimlig då jag själv provade att gå mellan Solna station 
och Centrum i lugn takt när jag besökte platsen och gick den aktuella sträckan på nio minuter 
samt sträckan mellan Solna station och Solna gymnasium på 6 minuter. 
 
Med alternativet ”sök bästa väg” kan man även ta reda på hur man ska förflytta sig om man 
ska ta sig mellan flera olika punkter och i vilken ordning man bör ta dem för att färdas kortast 
möjliga sträcka. Genom att ändra ordningen kan man se hur mycket detta påverkar den totala 
sträckan. Man kan också få en fullständig körbeskrivning som förklarar hur långt man ska 
transportera sig på varje länk innan man ska svänga åt antingen höger eller vänster.  
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Figur 21. Bästa färdvägen då alla målpunkter skall nås efter varandra. 
 

 
Figur 22. Bild över visningsfönstret av ”Sök bästa väg”. 
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Detta alternativ med att bestämma bästa rutt är ett bra hjälpmedel för kollektivtrafiken och 
transportföretag men för mitt projekt är det inte särskilt aktuellt då de som ska förflytta sig 
genom att gå eller cykla antagligen bara har en målpunkt om de ska till eller från jobbet eller 
till någon annan av målpunkt.  
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6.2.3 Sök närmaste resurs 
 
Med hjälp av alternativet ”sök närmaste resurs” kan man på ett smidigt sätt se hur många av 
målpunkterna som ligger inom ett visst avstånd från Solna station. I figuren nedan har jag 
ställt in parametrarna så att den söker upp alla målpunkter som ligger inom 800 meter från 
Solna station. 
 

 
Figur 23. Bild över visningsfönstret i ”sök närmaste resurs”. 
 
En nackdel är att det inte går att ställa in etiketterna på händelserna så att det i klartext står 
vilka resurser det gäller utan de blir automatiskt döpta till ”Resurs nr1, Resurs nr2, Resurs 
nr3” osv. Men genom att klicka på de olika resurserna kan man i kartan se vilken händelse 
som är den aktuella. 
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Figur 24. Figuren visar de målpunkter som har avstånd under 800 meter. 
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Av figur 24 kan man konstatera att bara Hagalund av de valda målpunkterna håller bra 
standard. Men då ska man komma ihåg att bostadsområdet i Hagalund ligger på en höjd och 
för att man ska ta sig dit från stationen så måste man gå i en lång brant trappa. Man kan även 
se att målpunkternas standard stämmer väl överens med de gjorda i figur 19 vilket gör att 
antagandet om att det verkliga avståndet är 25 % längre än fågelvägen verkar stämma överens 
väl. 

 
Figur 25. Flygfoto över det aktuella området (Digitala kartbiblioteket) 
 
Ett sätt att lösa problemet med att höjdskillnader inte tas med i beräkningarna i ArcView är att 
manuellt ändra i attributtabellen. Genom att först lokalisera de länkar som innehåller stora 
höjdskillnader eller trappor och sedan ändra tiden som det tar att färdas på den länken. Vid 
Hagalund finns det två stycken trappor som leder ner till Solna station så på dessa ställen 
lades ett tidstillägg på en minut. Att just en minut lades till var en uppskattning av det extra 
arbete som krävdes för att ta sig upp de trapporna. Den verkliga extra tiden det tar att gå upp 
för trapporna är egentligen mindre för en icke-funktionshindrad person men det är det totala 
ansträngningen som uppskattas. Sedan krävs det naturligtvis inte samma ansträngning att gå 
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ned för trapporna som att gå uppför men då tabellen är utformad så att det bara finns ett fält 
för tidsåtgången så beräknas tidsåtgången för det som tar den längsta tiden eller den största 
arbetsinsatsen. För funktionshindrade kan det dock vara så att trapporna innebär att det är 
omöjligt att använda sig av den vägen. För att analysera bästa vägen för dessa så måste denna 
länk helt uteslutas i beräkningarna och ett smidigt sätt att göra detta på är att sätta antalet 
minuter på de länkarna till t.ex. 1000.   
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Figur 26. Exempel av ändring i attributtabell för att ta hänsyn till trappor. 
 
 
Då analysen görs om med tidsåtgången som beräkningsunderlag visar den att samma väg är 
den bästa även med ett tillägg på en minut vid trapporna. Om trapporna togs bort ur 
beräkningarna för de funktionshindrade så innebar det att de var tvungna att ta en omväg som 
tar 6,1 minuter att gå jämfört med dem som använder trapporna som tar 5,48 minuter om man 
antar att båda går lika snabbt (5 km/h). 
Detta innebär att då tidtillägg tas med i beräkningarna så har Hagalund inte längre god 
standard (se tabell 4).  
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6.2.4 Sök upptagningsområde 
 
Det tredje och sista alternativet som finns i Network analyst är ”sök upptagningsområde” och 
med detta kan man kontrollera hur långt man kommer på olika vägar utan att överskrida ett 
visst avstånd. 
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Figur 27. Analys av inom vilka avstånd från Solna station som olika standarder uppnås. 
 
Det här sättet att analysera avstånden är ett bra sätt när man vill ha en överskådlig bild över 
området runt Solna station då man snabbt kan konstatera vilka standardnivåer som respektive 
målpunkt hamnar på. Det är även bra om man vill lokalisera någon ny målpunkt då man ser 
samtliga vägar på en gång och inte bara en länk som i ”sök bästa väg” samt sök närmaste 
resurs.
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För att kontrollera hur långt man kommer på de olika länkarna genom att använda 
tidsåtgången istället för sträckan måste det först fastställas vilka gränser i minuter som skall 
användas. Genom att anta att en frisk, icke-funktionshindrad person går med en 
medelhastighet av 5 km/h går det med några enkla beräkningar (Formel 1) att räkna ut hur 
många minuters gång som representerar varje standard som anges i TRÅD-82. 
 

 



 ×=
6,3
60V

S
T  

T = Tidsåtgång (minuter) 
S = Sträcka (meter) 
V = Hastighet (km/h)  
Formel 1. Formel för att beräkna tidsåtgången i minuter. 
 
 
Tabell 4. Tabell över vad som krävs för att uppnå olika standardnivåer. 
Standard Gräns i meter Gräns i minuter 
  400 5 
  600 7 
  800 10 
  >800 >10 

 
Genom att använda sig av dessa gränser kan man ur figur 27 se att det enbart är Hagalunds 
bostadsområde som uppnår bra standard med avseende på avstånd. För att se vilka standarder 
som gäller för friska gående samt funktionshindrade som inte kan gå i trappor görs liknande 
kartor (se figur 28 och 29).  

 
Figur 28. Standard för avstånd i minuter med 1 minuts tillägg för trapporna upp till Hagalund. 
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Figur 29. Standard för avstånd i minuter för personer som inte har möjlighet att kunna 
använda trapporna upp till Hagalund. 
 
Resultaten av analyserna redovisas i tabellen nedan 
 
Tabell 5. Tabell som visar på vilken standard som gäller för de olika målpunkterna beroende 
på vad som beräknas.  
 Standard av gångväg 

Målpunkter 
Meter samt 

minuter 
Minuter med 1 minuts 

tillägg för trappor 
Minuter för individer som 
ej kan använda trappor 

Hagalund       
Solna gymnasium       
Frösunda       
Norra begravningsplatsen       
Solna ishall       
Solna centrum       
Råsunda       
Haga       
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6.3 Boendestatistik 
 
För att ta reda på hur många som bor inom en radie av 1000 meter från Solna station 
kontaktades Solna kommun och de skickade befolkningsstatistik som ursprungligen hämtats 
från SCB. 
Statistiken var uppdelat på antalet invånare inom olika så kallade nyckelkodsområden. Dessa 
områden placering redovisades på en karta som också skickades.  
Genom att skapa ett nytt punkttema där varje punkt representerade ett nyckelkodsområde 
kunde antalet invånare i varje område redovisas. Totalt består området runt Solna station av 
202 nyckelkodsområden och det totala invånarantalet är 21378 (2005 års statistik, SCB). 
Således bor alltså cirka 35 % av Solna kommuns invånare inom en radie av 1000 meter från 
Solna station.    
Med hjälp av statistiken kan en analys av befolkningstätheten göras med ArcViews tillägg 
Spatial analyst.  
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Figur 30. Karta över befolkningstätheten i området runt Solna station. 
 
Som framgår av figuren ovan är befolkningen främst koncentrerad till Hagalund men även i 
Frösunda finns det områden som har hög befolkningstäthet. 
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Genom att använda en funktion i ArcView som heter ”Select by theme” kan man välja endast 
de punkter som ligger inom ett visst område från en punkt. I tabell 6 nedan har detta gjorts 
med olika radier och sedan har antalet invånare och punkter kalkylerats i Excel. 
 
 
Tabell 6. Antalet invånare inom olika radier från Solna station. 
 Avstånd från Solna station 
 0-320 320-480 480-640 Totalt inom 640 m 
Antal punkter 24 33 43 100 
Antal bebodda punkter 15 23 32 70 
Antal invånare 3092 4502 4468 12062 
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6.4 Arbetsplatsstatistik 
 
Genom att göra på samma sätt som vid analysen av tätheten av invånare kan tätheten hos 
antalet anställda göras. Även denna statistik kommer ursprungligen från SCB. 
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Figur 31. Karta över arbetsplatstätheten. 
 
Av figur 31 kan man utläsa att arbetsplatserna är mer koncentrerade till ett minde antal 
punkter som t.ex. Solna centrum och SAS.  
 
Totala antalet arbetsplatser inom det angivna området är 21514 (SCB: s statistik 2003-12-31) 
vilket är ett par hundra fler än vad det finns invånare men då den största delen av den 
arbetsföra befolkningen finns inom åldersgruppen 20-65 år så innebär det att det finns ett 
större överskott av arbetsplatser. Inom hela Solna kommun tillhör 65 % (Solna Kommunfakta, 
2003-12-21) denna åldergrupp så om man antar att detta gäller även det aktuella området med 
1000 meters radie runt Solna station innebär det att det finns ett arbetsplatsöverskott på dryg 
7500 inom området.   
 
Tabell 7. Antalet anställda inom olika radier från Solna station. 
 Avstånd från Solna station 
 0-320 320-480 480-640 Totalt inom 640 m 
Antal punkter 24 33 43 100 
Antal bebodda punkter 20 30 37 87 
Antal arbetsplatser 3427 1921 4527 9875 
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7 Resultat 
 

7.1 Alternativa lokaliseringar 
 
Då analyser av avstånden och befolkningsstatistik av Solna stations nuvarande läge har gjorts 
är nästa steg att ta fram alternativa platser för framtida placeringar av Solna station och 
jämföra dessa med den befintliga lokaliseringen. 
Vid valet av var alternativen ska placeras har det tagits hänsyn till befintlig bebyggelse, alltså 
att inga alternativ placeras på platser där det redan idag finns byggnader. Sedan har det tagits 
hänsyn till att det inom området finns en begravningsplats och denna måste naturligtvis 
lämnas orörd, det skulle kanske vara möjligt att låta järnvägen gå under denna men då det är 
osäkert ur ett etiskt perspektiv så är detta inte aktuellt i denna studie. 
Då spårbunden trafik, speciellt sådan som är aktuell för denna sträcka kräver stora svängradier 
innebär det att om inte en helt ny linje skall dras så måste de alternativa lokaliseringarna 
placeras på eller väldigt nära de befintliga spåren. 
En helt ny sträckning skulle vara svår att få plats med då området idag är väldigt exploaterat 
och om man inte kan tänka sig att riva byggnader så är en underjordisk dragning den enda 
tänkbara.  
De alternativa platserna för Solna station valde jag att placera söder om stationens nuvarande 
läge då det är där de flesta av målpunkterna ligger. Fem stycken av alternativen är placerade 
så att en ny linjesträckning är nödvändig och två av alternativen är placerade på de nuvarande 
spåren. 
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Figur 32. Skiss över alternativa lokaliseringar av Solna station. 
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Med utgångspunkt av de föreslagna alternativa lokaliseringarna kan man göra 
avståndsanalyser för att jämföra hur attraktiva dessa är. Enheten för dessa analyser är 
tidsåtgången (antal minuter). Anledningen till att denna enhet valdes istället för avstånd i 
meter är att det går att ta hänsyn till trapporna som finns vid uppgången till Hagalund. Vid 
analyserna har ett tidstillägg på en minut lagts till vid dessa uppgångar. 
 
Tabell 8. Tabell över gångavstånden från de olika alternativa lokaliseringarna samt hur många 
målpunkter som nås beroende på olika standardnivåer. 
 Alternativ 
Målpunkt 1 2 3 4 5 6 7 Nuvarande 
Hagalund 7,99 8,17 4,31 5,86 3,16 0,76 6,37 5,48 
Solna gymnasium 9,53 11,44 7,58 10,99 5,79 8,19 13,84 6,29 
Frösunda 15,19 15,37 11,51 9,58 9,68 12,08 17,77 6,74 
N. begravningsplatsen 13,35 9,45 9,67 3,57 8,52 6,12 7,05 8,31 
Solna ishall 6,11 0,73 4,6 11,43 6,43 8,15 3,14 9,37 
Solna centrum 1,49 6,85 5,16 13,43 7 8,71 9,26 9,93 
Råsunda 1,87 7,21 5,48 13,75 7,25 9,03 9,61 9,99 
Haga 20,6 16,7 16,92 9,6 15,77 13,37 14,3 14,34 
Medel 9,52 9,49 8,15 9,78 7,95 8,30 10,17 8,81 
Rangordning 6 5 2 7 1 3 8 4 
  2 1 2 1 1 1 1 0 
  1 1 2 1 2 1 1 3 
  2 3 2 2 4 4 3 4 

 
Som kan utläsas av tabellen ovan är alternativ 5 det mest attraktiva följt av alternativ 3. 
Nuvarande lokalisering hamnar på en fjärde plats. Medelvärdet av gångtiden är cirka en minut 
lägre för alternativ 5 än den nuvarande placeringen av Solna station. 
Det är dock så att de olika målpunkterna har olika besöksfrekvens och antalet individer som 
har de olika målpunkterna som start- och slutmål varierar så om man enbart tar hänsyn till de 
mest besökta målpunkterna i beräkningarna kan det hända att resultatet blir annorlunda. I 
nedanstående tabell så har antalet målpunkter reducerats till fem stycken istället för tre. De 
målpunkter som tagits bort är Haga, Norra begravningsplatsen och Solna ishall då jag anser 
att de inte är lika frekvent besökta som de övriga. 
 
Tabell 9. Tabell över gångtider från respektive alternativ till de mest besökta målpunkterna. 
 Alternativ 
Målpunkt 1 2 3 4 5 6 7 Nuvarande 
Hagalund 7,99 8,17 4,31 5,86 3,16 0,76 6,37 5,48 
Solna gymnasium 9,53 11,44 7,58 10,99 5,79 8,19 13,84 6,29 
Frösunda 15,19 15,37 11,51 9,58 9,68 12,08 17,77 6,74 
Solna centrum 1,49 6,85 5,16 13,43 7 8,71 9,26 9,93 
Råsunda 1,87 7,21 5,48 13,75 7,25 9,03 9,61 9,99 
Medel 7,21 9,81 6,81 10,72 6,58 7,75 11,37 7,69 
Rangordning 3 6 2 7 1 5 8 4 

 
Som kan ses av rangordningen har det inte blivit några större förändringar bland de högst 
rankade utan det är mest i undre halvan placeringsändringar har skett. Det enda 
anmärkningsvärda förändringen är att alternativ 1 har gått från placering nr 6 till nr 3. Detta är 
naturligt då de mest besökta målpunkterna är koncentrerade till de södra delarna av området. 
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Ett annat sätt att undersöka de olika alternativen är att analysera befolkningsstatistiken i 
områdena som omger de olika alternativen. Genom att göra analyserna på samma sätt som 
gjordes med Solna stations nuvarande placering kan man få fram statistik på hur många som 
bor inom olika radier. Här är det dock bara möjligt att använda sig av de två bästa 
standardnivåerna eftersom grunddatat bara omfattar ett område med en radie 1000 meter från 
Solna station. Det innebär att vid större radier än 480 meter så kommer man in på platser som 
ligger utanför mitt område och där finns inget data. 
 
Tabell 10. Tabell som visar på hur många boende det finns inom angivna fågelavstånd. 
 Alternativ 
Radie i meter 1 2 3 4 5 6 7 Nuvarande 

0-320 2072 4182 4667 4327 5342 5069 5527 3092 
320-480 4309 4293 5077 2335 3720 3771 2060 4502 

Totalt inom 480 meter 6381 8475 9744 6662 9062 8840 7587 7594 
Rangordning 8 4 1 7 2 3 6 5 

 
Tabell 11. Tabell som visar på hur många anställde det finns inom angivna fågelavstånd. 
 Alternativ 
Radie i meter 1 2 3 4 5 6 7 Nuvarande 

0-320 3331 630 2017 2875 2405 1868 839 3427 
320-480 2240 4264 3586 1113 2068 1877 2643 1921 

Totalt inom 480 meter 5571 4894 5603 3988 4473 3745 3482 5348 
Rangordning 2 4 1 6 5 7 8 3 

 
Resultatet av analyserna visar liknande resultat som i analysen av tidsåtgången, även här är 
det alternativ 3 och 5 som är de mest attraktiva.  
Vid en sammanställning av alla analyser av de olika alternativa lokaliseringarna fås följande 
resultat fram. 
 
Tabell 12. Sammanställning av olika analyser 
 Alternativ 
Analys 1 2 3 4 5 6 7 Nuvarande 
Alla målpunkter 6 5 2 7 1 3 8 4 
Prioriterade målpunkter 3 6 2 7 1 5 8 4 
Befolkning inom 480 m 8 4 1 7 2 3 6 5 
Anställda inom 480 m 2 4 1 6 5 7 8 3 
Medel 4,75 4,75 1,50 6,75 2,25 4,50 7,50 4,00 
Rangordning 5 5 1 7 2 4 8 3 

 
Som man kan se är alternativ 3 och 5 i en klass för sig men då ska man ha i åtanke att dessa 
inte ligger på nuvarande järnvägssträckning och om de ska bli aktuella så är en ny sträckning 
nödvändig.  
Av de tre alternativ som ligger på nuvarande järnvägssträckning (nr 6, nr 7 och nuvarande) så 
är det den nuvarande placeringen som är det mest fördelaktiga, alternativ 7 är det minst 
attraktiva av samtliga alternativ. Om en ny järnvägssträckning inte är aktuell så finns det alltså 
ingen som helst anledning att flytta på stationen. 
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7.2 Platser aktuella för expansion 
 
För att ta reda på var det kan vara aktuellt med expansion eller nybyggnationer måste man 
veta var det finns befintlig bebyggelse och se hur pass mycket den utnyttjas i dagsläget. För 
att se detta kan man ta hjälp av de täthetskartor som togs fram i ett tidigare skede av rapporten. 
Genom att kombinera kartorna av invånar- och arbetsplatstätheten (figur 30 och 31) och 
sammanställa dessa till en enda karta så kan man få en uppfattning var det finns utrymme för 
förtätningar.  
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Figur 33. Täthetskarta över det aktuella området med hänsyn till invånare och anställda. 
    
Som man kan se av figuren är stora delar av området redan befolkade med antingen 
arbetsplatser eller boende och det finns inte så mycket platser där det inte finns någon slags 
befolkning (områden med <1000 invånare+ anställda per kvadratkilometer). På många av de 
platser där det i nuläget inte finns någon, eller liten, aktivitet beror det på orsaker som gör att 
det inte heller är möjligt att göra framtida expansioner eller nybyggnationer. 
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Figur 34. Områden som i nuläget har så låg aktivitet att en utbyggnad av nya byggnader kan 
vara aktuell. 
 
Beskrivning av respektive område: 

1. Området Råstablick. Detta område är under pågående utredning i Solna om det kan 
vara aktuellt att bygga bostadshus och kontor på platsen. 

2. Frösunda. Att området har låt täthet av arbetsplatser och boende beror på att området 
fortfarande är under utbyggnad samt att statistiken är något år gammal så det kommer 
i framtiden att vara utbyggt. 

3. Solna gymnasium. Området består av skolbyggnader och anledningen till att det 
redovisas som ett område med låg täthet i figur 34 är att eleverna inte redovisas som 
varken anställda eller boende. 

4. Område som skulle kunna vara aktuellt för nybyggnation. 
5. Hagaparken. Detta är en park som är avsedd för rekreation och dessutom är området 

väldigt kuperat så en utbyggnad här är inte aktuellt. 
6. Norra begravningsplatsen. Av naturliga orsaker är platsen inte aktuell för någon slags 

utbyggnad eller expansion.  
 
Som man kan se av sammanställningen av områdena finns det egentligen bara en plats där en 
utbyggnad av bostadshus eller arbetslokaler kan vara aktuell, dvs. område 4, om man bortser 
från område 1 som redan i dagsläget är på planeringsstadiet hos Solna kommun. Område 
nummer 4 ligger även väldigt bra till när det gäller avstånden till Solna stations nuvarande 
placering.  
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8 Diskussion och slutsatser 
 
Solna stations nuvarande placering har i mina analyser visat sig vara relativt god med hänsyn 
till avstånd samt befolkningsstatistik och arbetsplatsstatistik så det finns egentligen ingen 
direkt anledning att flytta den. Speciellt inte med tanke på de planerade och påbörjade 
nybyggnationerna av bostäder och arbetslokaler som just nu pågår i områdets norra och västra 
delar. Det kan mycket väl vara så att när dessa är färdigutbyggda så kommer Solna stations 
läge att vara ännu mer fördelaktigt jämfört med de andra föreslagna alternativen i rapporten. 
Men man ska ha i åtanke att analyserna i rapporten bara är baserade på ett område med en 
kilometers radie från stationen och att om man skulle ha haft ett större område som 
analyserades kunde det ha blivit lite annorlunda resultat.  
 
Vad det gäller framtida expansion så är området redan i dagsläget relativt väl utbyggt och för 
att ge plats åt fler bostäder eller arbetslokaler så kommer det krävas förtätningar av den redan 
bebyggda marken, t.ex. genom att bygga mer på höjden. Det gäller dock att ta stor hänsyn till 
den befintliga bebyggelsen och stadsbilden så att inga ingrepp görs på den i negativ 
bemärkelse. Det kan exempelvis finnas byggnader som är kulturminnesmärkta och dessa ska 
naturligtvis inte röras, det är också viktigt att det ges plats till grönområden för att 
människorna i staden skall trivas. 
 
Man ska komma ihåg att resultatet i de analyser som jag har gjort är baserade på avstånden till 
de målpunkterna som jag valde att ha med i mina analyser. Vid andra val av målpunkter är det 
mycket möjligt att resultatet skulle ha blivit helt annorlunda. För en mer exakt bedömning av 
tillgängligheten skulle det nog vara att föredra att ha betydligt fler punkter med i beräkningen 
samt att deras betydelse viktas med hänsyn till vilken besöksfrekvens varje målpunkt har. Det 
skulle också vara intressant att analysera närmare vilka det är som använder pendeltåget 
framför andra transportsätt och undersöka vilka deras målpunkter är. Ett exempel på detta 
skulle kunna vara om det är någon viss åldergrupp som i större grad använder pendeltåget. Ett 
annat skulle kunna vara om det finns resenärer som använder pendeltåget för att ta sig till eller 
från Solna på grund av att deras start- eller slutmål inte har tillgång till t.ex. tunnelbana och att 
de för att undvika byten väljer pendeltåget även fast tunnelbanestationen är närmare deras 
målpunkt eller startpunkt.  
 
Vad det gäller själva analyserna finns det även där en del som kan göras för att förbättra 
noggrannheten. Något som skulle förbättra denna är om man i beräkningarna tog med 
eventuella hinder som finns på respektive länk, t.ex. väntetider för trafikljus och liknande. 
Detta ska vara möjligt att göra med ATP-modellen men då måste man undersöka respektive 
hinder närmare och se hur mycket tid som går förlorad och detta är ett tidsödande projekt. 
Sedan kan de även vara så att tillgängligheten varierar beroende på om man ska till eller från 
Solna station beroende på lutningar och annat, i denna rapport har analyserna utgått från den 
väg som är den mest arbetskrävande då jag antagit att alla användare av stationen ska färdas 
båda vägarna. Det skulle ju dock kunna vara så att det finns personer som bara använder 
pendeltåget ena vägen och sedan tar sig dit eller hem med andra transportsätt.  
 
Vad det gäller en framtida tvärbana och lokaliseringen av dess hållplats är det viktigt att man 
gör en utförlig analys av alla faktorer som kan påverka placeringen samt använda sig av en 
större radie än vad som gjordes i denna rapport. En anledning till att radien bör utökas är att 
det kan finnas stora tidsvinster för resenärerna då de slipper åka in till Stockholms city och 
byta färdmedel och att de på så vis är mer villiga ha lite längre väg till stationen då den totala 
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restiden blir kortare. Man borde i denna analys även ta med planerade nybyggnationer av 
bostads- och arbetslokaler då detta kan påverka det slutliga resultatet. 
 
Att använda sig av GIS-verktyg inom arbetet med tillgänglighet är en stor fördel för att man 
på en snabbt och inte så tidskrävande sätt kan analysera hur bebyggelse och infrastrukturen i 
en stad ser ut när man väl har tagit fram grundmaterialet samt bekantat sig med 
programvarorna. Det är dock viktigt att man har tillgång till rådata av hög kvalitet för att det 
ska vara till någon som helt användning. I mitt arbete med denna rapport har det visat sig vara 
lite si och så med just detta med materialet som skickades från Solna kommun. Ett exempel på 
detta var höjddata där det bara fanns data från allmänna platser och parkområden men inte 
över resterande delar och detta gjorde att det inte gick att ta med höjdskillnader i analyserna. 
Men man ska komma ihåg att kommunerna i Sverige har kommit olika långt med 
framtagandet av de digitala kartmaterialen och att de antagligen inom de närmaste åren 
kommer att försöka förbättra detta. 
 
 
Något som jag har kommit fram till under mitt arbete och som jag i och för sig var medveten 
om redan innan jag började arbeta är hur viktigt det är med att man ser över hur man namnger 
och ordnar sina datafiler i mappar. När man arbetar med programvarorna och hela tiden 
skapar kartfiler och olika teman blir det snabbt flera hundra olika filer och om man inte har 
ordning på dessa blir det lätt svårt att hitta just den filen som man söker efter och det blir 
mycket onödigt arbete och frustration. 
 
De programvaror jag använt från ESRI har över lag fungerat bra men det märks att de börjar 
bli lite föråldrade och att vissa buggar dyker upp ibland. Om detta verkligen är 
programvarornas fel eller något fel på användaren, alltså mig, låter jag vara osagt men det kan 
hur som helst vara frustrerade ibland då man gör på exakt samma sätt två gånger och 
programmet bara vill fungera ena gången. Många av problemen löstes genom att installera om 
programmen men vissa irritationsmoment fanns kvar. Det finns nyare versioner av 
programvarorna och förhoppningsvis kan dessa vara lite stabilare och det är kanske att 
rekommendera att använda dessa vid liknande analyser men det är ju också en kostnadsfråga.  
Det kan också påpekas att jag till en början använde den svenska versionen av ArcView och 
dess tilläggsprogram men att jag efter en tids användande kom på att det underlättar att istället 
ha den engelska versionen då det blir mycket lättare att söka i hjälpavsnitten. Detta på grund 
av att den hjälp som finns tillgänglig i programmen samt på internet är just på engelska och att 
man då man måste översätta från svenska är det inte säkert att ens översättning stämmer 
överens med de faktiska ordvalen som finns i programmen.        
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BILAGOR 

 
Bilaga 1. Skiss över Solna station efter ombyggnad. (SWECO FFNS ARKITEKTER och 
SWECO VBB AB) 
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Bilaga 2. Skiss av Solna station efter ombyggnad. (SWECO FFNS ARKITEKTER och 
SWECO VBB AB) 
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Bilaga 3. Skiss av Solna station efter ombyggnad. (SWECO FFNS ARKITEKTER och 
SWECO VBB AB) 
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Bilaga 4. Skiss av Solna station efter ombyggnad. (SWECO FFNS ARKITEKTER och 
SWECO VBB AB) 
 
 


